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سرمقاله

من
شهروند جهانم

بهار است و سرزمین پدری؛ شیراز عزیز ،غرق در نسیم های روح
افزا و عطر گلهای بهاری .سقراط؛ فیلسوف یونان باستان و استاد
افالطون جمله زیبایی دارد که« :من اهل آتن یا یونان نیستم ،بلکه
شهروند جهانم» .سقراط از پس سالهای دور اینگونه گفته است باور
من نیز همین است که ما برای جهان آمده ایم ،برای بهره بردن از
تمام این کره خاکی اسرارآمیز .جبران خلیل جبران می گوید« :اگر
بر ابرها بنشینی ،دیگر مرزی بین کشورها نمی بینی» حقیقت هم
همین است .خط و خطوط و اسم و ایسمها را ما انسانها ساخته ایم،
برای دور شدن از یکدیگر اما سرنوشت جهان وحدت است همانگونه
اس أُ َّم ًة َواحِ َدةً» .در
که بدایت آن اینگونه بوده است که « َك َ
ان ال َّن ُ
عرصه محیط زیست نیز باید جهانی فکر کرد بویژه امروز که به
تعبیری در دهکده جهانی زیست می کنیم و در نظری نهنگ
جهانی سازی در حال بلعیدن ماست .چاره چیست شاید هماهنگ
شدن با تغییرات و ترجمه آن که «جهانی بیندیشیم و محلّی عمل
کنیم» در عرصه حفاظت از محیط زیست نیز باید نگاه کالن داشت.
موضوع دیگر آنکه بارها فکر کرده ام که چرا مسئولین ما پیوسته
فقط به ابعاد بزرگ می اندیشند و شاید این یک عادت مسری در
ما ایرانیان است و ریشه در بلند طبعیمان دارد به نظرم امروز دیگر
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وقت آنست که طرح نو دراندازیم .امروز مدیریت اجرایی شهرها
نیازمند جنبشی است برای توجه به مغفول مانده های کوچک،
«جنبش توجه به چیزهای کوچک» مث ً
ال آنقدر که همین چاله
چوله های کوچک آسفالت در خیابانها می تواند موجب نارضایی
مردم را فراهم کند نبود فالن تقاطع چند سطحی باشکوه اینگونه
نیست .بنابراین باید آموخت و آموزاند که به مسائل کوچک نیز
توجه کرد اتفاقاً آیه ای در ذهن دارم از سوره زلزال که خداوند می
فرمایدَ * :ف َم ْن يَ ْع َم ْل ِم ْثق َ
َال َذ َّر ٍة خَ ْي ًرا يَ َر ُه* یعنی حساب و کتاب از
ذره ای آغاز می شود و اتفاقاً در فرهنگ ملّی ما نیز پیوسته شنیده
اید که «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود» .پس بیاییم به
چیزهای کوچک نیز توجه کنیم.
باری ازین سخنها بگذریم و باز گردیم به شیراز عزیز ،سرزمینی که
به خال هندویش سمرقند و بخارا را باید بخشید .چندی پیش از
آموزگار بزرگ و بنیانگذار آموزش و پرورش عشایری ایران وصفی
بدیع و زیبا از شیراز خواندم .صاحب کتاب «اگر قره قاج نبود»؛ زنده
یاد محمد بهمن بیگی .این نگارگری زیبا با کلمات را به بهانه 15
اردیبهشت روز ملّی شیراز ،بعنوان حسن ختام این نوشتار به حضور
مبارک شما خوانندگان گرامی تقدیم می کنم:

«...مدهوش هوای حیات بخش این شهرم .شهر نیست ،یک پارچه
بهشت است و بدون شک برای سجع و قافیه نبوده است که شیراز را
ج ّنت طراز گفته اند .شیراز زنان و دختران زیبا دارد ولی خودش از زنان
و دخترانش زیباتر است .نه فقط اردیبهشت شیراز آبروی بهشت را می
برد بلکه همه ماه هایش چنین سودایی در سر دارند .شیراز فصل بندی
های متداول سال ها را بر هم زده است .تقویمش با تقویم های دیگر
فرق دارد .زمستان و تابستان نمی شناسد .عمر بهارش پایدار است.

پاییزش نیز جز بهاری نجیب و رنگ پریده نیست .اگر به آنچه می گویم
باور ندارید به این شکوفه های دیرپا و غنچه های طرب زای گل سرخ
که با تارک بوته های سبز آماده شب زنده داری یلدا می شوند بنگرید!
آسمان شیراز به رنگ های گوناگون در می آید ،از نیلی سیر تا الجوردی
روشن ،کبود شفاف و آبی کمرنگ .ستاره های این آسمان همان ستاره
های آسمان های دیگرند ولی در این دیار فروغ و دلبری دیگری دارند.
زهره شیراز همان زهره تابنده همه آسمان هاست ،لیکن در افق این
شهر به الماس درخشنده درشتی می ماند که از گلوی عروسی پرنیان
پوش آویخته است و نظیرش را در کارگاه هیچ نقاش و در جواهرخانه
هیچ سلطان نمی توان یافت .زهره شیراز آفتابی است که از مغرب طلوع
می کند.آب و هوای شیراز گل می پرورد ،سرو آزاد می رویاند ،گردو را
در کنار لیمو می نشاند ،یاس و نسترن را بر اندام نار و نارون می پیچد،
بادام بن را در بهمن ماه به شکوفه می کشد و از همه اینها باالتر ،آتش
زبانه کش ذوق را دامن میزند و در خاطرها شعر تر می انگیزد .بیهوده
نیست که این همه شاعر نغمه پرداز از خاک دالویز این ّ
خطه بر می
خیزند و در میان آنان دوتن [حافظ و سعدی] تا اوج قلّه های افسانه ای
صعود می کنند ،دوتن که فقط با یکدیگر رقابتی دارند و رقیب دیگری
را به جهان شعر و ادب راه نمی دهند ،دو پهلوان نامدار که یکی زمین را
با همه پهناوری و دیگری آسمان را با همه بلندی فتح می کنند.
آذرماه است تنها یک روز تا به آخر پاییز مانده است»...
با فروتنی و مهر
سید جواد نقیبی؛ سردبیر فصلنامه
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منشور حقوق شهروندی جمهوری اسالمی ایران
گردآوری :محمدرضا محرابی
فعال محیط زیست

مقدمه
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ،انسان را بر سرنوشت
اجتماعی خویش حاکم ساخته است .هیچکس نمیتواند این حقّ الهی را از
انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد .ملت ایران
این حقّ را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و ب ه موجب اصول  113و
 ،121مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیسجمهور نهاده
است .رئیسجمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملّت ایران بر پشتیبانی
از حقّ  ،گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقّوق ملّت
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در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است« ،منشور حقّوق شهروندی»
را ب ه مثابه برنامه و خطمشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقّوق اساسی ملّت
ایران اعالم میکند.
این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقّوق شهروندی و به منظور تدوین
«برنامه و خطمشی دولت» ،موضوع اصل  134قانون اساسی ،تنظیم شده و
شامل مجموعهای از حقّوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقّوقی ایران
شناساییشدهاند و یا دولت برای شناسایی ،ایجاد ،تحقّق و اجرای آنها از طریق
اصالح و توسعه نظام حقّوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه
تدبیر یا اقدام قانونی الزم تالش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.
برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم ،تشکلها،
اتحادیههای صنفی ،سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی ضروری است.
مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب

نظام حقّوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقّوق شهروندان
ایرانی و حقّوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بینالمللی کشور
شناساییشده است ،گردد.
در بخش زیر به دو بند و هشت ماده برگزیده این منشور ارائه می گردد:
الف -حقّ حیات ،سالمت و کیفیت زندگی
ما ّده  -1شهروندان از حقّ حیات برخوردارند .این حقّ را نمیتوان از آنها سلب
کرد مگر بهموجب قانون.
ما ّده  -2شهروندان از حقّ زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی،
غذای مناسب ،ارتقای سالمت ،بهداشت محیط ،درمان مناسب ،دسترسی به
دارو ،تجهیزات ،کاالها و خدمات پزشکی ،درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای
دانش روز و استانداردهای ملّی ،شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه
زندگی برخوردارند.
ما ّده  -3حقّ زنان است که از برنامهها و تسهیالت بهداشتی و درمانی مناسب
و آموزش و مشاورههای مناسب برای تأمین سالمت جسمی و روانی در زندگی
فردی ،خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی بهخصوص دوران بارداری،
زایمان ،پس از زایمان و در شرایط بیماری ،فقر یا معلولیت ،برخوردار باشند.
ما ّده  -4حقّ کودکان است که صرفنظر از جنسیت به طور خاص از هرگونه
تبعیض ،آزار و بهرهکشی مصون و از حمایتهای اجتماعی متناسب از جمله در
حوزه سالمت ،مراقبت در مقابل بیماریهای روحی ،روانی و جسمانی و خدمات
بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.
ما ّده  -5حقّ توانخواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است
که از امکانات درمانی و توانبخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت
زندگی مستقل و مشارکت در جنبههای زندگی بهرهمند شوند.
ع -حقّ محیطزیست سالم و توسعه پایدار
ما ّده -112حفاظت از محیطزیست-که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن
حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند-وظیفهای همگانی است .از این رو
ن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل
فعالیتهای اقتصادی و غیر آ 
جبران آن همراه باشد ،ممنوع است .حفاظت ،بهسازی و زیباسازی محیطزیست
و گسترش فرهنگ حمایت از محی 
ط زیست حقّ شهروندان است و دولت این حقّ
را در برنامهها ،تصمیمات و اقدامهای توسعهای ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
دفاعی و امنیتی مدنظر قرار میدهد و با آلودگی و تخریب محیطزیست مقابله
میکند.
ما ّده -113هر شهروند حقّ بهرهمندی از محیطزیست سالم ،پاک و عاری از انواع
آلودگی ،ازجمله آلودگی هوا ،آب و آلودگیهای ناشی از امواج و تشعشعات مضر
و آگاهی از میزان و تبعات آالیندههای محیطزیست را دارد .دستگاههای اجرایی
برای کاهش آالیندههای زیستمحیطی بهویژه در شهرهای بزرگ تدابیر الزم را
اتخاذ میکنند.
ما ّده -114هرگونه اقدام ب ه منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها
و راهها و صنایع استخراجی ،پتروشیمی یا هستهای و مانند آن باید پس از ارزیابی
تأثیرات زیستمحیطی انجام شود .اجرای طرحهای توسعهای منوط به رعایت
ت محیطی خواهد بود.
دقیق مالحظات زیس 
ما ّده -115دولت با ایفای نقش بینالمللی مؤثر از طریق همکاریهای اقتصادی،
تبادل اطالعات ،انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقّق توسعه پایدار
همهجانبه و متوازن و رفع موانع بینالمللی اقدام خواهد نمود .حقّ شهروندان
درکلیه زمینهها از جمله بهداشتی،
است که از مزایا و منافع فنآوریهای نو
ّ
پزشکی ،دارویی ،غذایی ،اقتصادی و تجاری بهرهمند شوند.
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آشنایی با قوانین زیست محیطی ایران

آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی
گردآوری :سیده زهرا اللهیاری
دبیر کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر شیراز

هیأت وزیران در جلسه مورخ  19خرداد  1378بنا به پیشنهاد مورخ 20
فروردین  1375سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده ( ) 27قانون
نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ،مصوب سال  ،1374آیین نامه اجرایی نحوه
جلوگیری صوتی را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی

ماده 1

تعاریف:
 1صدا یا صوت عبارت است از امواج طولی که از ارتعاش سریع اجسام و مواد
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اعم از جامد ،مایع و گاز تولید میشود.
 2آلودگی صوتی عبارت است از پخش و انتشار هر گونه صوت و صدا و
ارتعاش مربوط بیش از حد مجاز و مقرر در فضای باز (غیر سر پوشیده).
 3حد مجاز آلودگی صوتی که استاندارد آلودگی صوتی هم نامیده میشود ،
عبارت است از میزان و مشخصات ویژهای که با توجه به اصول حفاظتمحیط
زیست و برمبنای واحد اندازهگیری صدا برای منابع مولد آلودگی صوتی و
فضای مورد انتشار و محیطهای مختلف تعیین میشود.
 4واحد اندازهگیری صدا یا صوت دسی بل میباشد
 5عامل آلودگی صوتی که به اختصار عامل آلودگی نیز نامیده میشود،
عبارت است از هر شخص حقیقی که اداره یا تصدی منابع ثابت و هدایت
منابعسیار مولد آلودگی صوتی را خواه برای خود ،یا به نمایندگی از طرف
شخص یا اشخاص حقیقی دیگر بر عهده داشته و یا شخصاً به طرق مختلف
عاملایجاد آلودگی است.

ممنوع میباشد .نیروی انتظامی از تردد هر نوع وسیله نقلیه موتوریفاقد
گواهینامه موضوع ماده ( )6ممانعت به عمل آورده و عاملین یا رانندگان
اینگونه وسایل نقلیه را به مجازاتهای مقرر در ماده ( )32قانون محکومخواهند
نمود:

 6منابع و کانونهای آلودگی صوتی که به اختصار منابع آلوده کننده نامیده
میشود ،عبارتند از:
الف  -نیروگاهها و پاالیشگاهها
ب  -کارخانهها و کارگاهها
ماده 8
ج  -وسایل نقلیه موتوری اعم از هوایی ،دریایی ،زمینی و زیر زمینی
د  -فرودگاهها ،پایانههای حمل و نقل و توقفگاههای دائمی وسایل نقلیه تولید کنندگان ،سازندگان و وارد کنندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند
هنگام ساختن و تولید یا وارد کردن وسایل نقلیه موتوری و قطعات آنها (انباره
موتوری
هـ  -تعمیرگاههای وسایل نقلیه موتوری و آن دسته از واحدهای صنفی که  -اگزوز  -الستیک  -بوق  -لنت ترمز  -انواع یاتاقان و بلبرینگ) استانداردها و
حد مجاز آلودگی صوتی حاصل از اینگونه منابع را که توسطسازمان در اختیار
فعالیت آنها با آلودگی صوتی مالزمه دارد.
آنان قرار خواهد گرفت ،رعایت نمایند.
و  -میادین تیر و محلهای تمرین نظامی.
ماده 9
ز  -سایر منابع مانند ژنراتورها و موتورهای تولید برق  ،استقرار بلندگوها در
اماکن عمومی و محوطههای غیر سرپوشیده ،مباشرت به هر عمل یا ترکعمل کلیه هواپیماهایی که در ایران ثبت میشوند و یا در آسمان ایران به پرواز
در میآیند یا در فرودگاههای آن تردد مینمایند ،ملزم به رعایتضوابط و
که ایجاد آلودگی صوتی نماید.
 7منظور از سازمان ،سازمان حفاظت محیط زیست و مقصود از قانون ،قانون استانداردهای سازمان هوانوردی بینالمللی ( ) IOCAO - 1974میباشند.
نحوه جلوگیری از آلودگی هوا  -مصوب  - 1374.2.3میباشد.
تبصره  :1نظارت بر اجرای این ماده بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.
ماده 2
تبصره  :2رسیدگی به شکایتهای واصله به سازمان محیط زیست از طریق
مبادرت به هر گونه اقدامی که موجبات آلودگی صوتی را فراهم نماید ممنوع سازمان هواپیمایی انجام خواهد شد.
ماده 10
میباشد .حد مجاز یا استاندارد آلودگی صوتی توسط سازمانحفاظت محیط
زیست با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب شورای عالی محیط احداث و توسعه و تغییر محل فرودگاهها ،پایانههای حمل و نقل و توقفگاههای
دائمی وسایل نقلیه موتوری سنگین موکول به انجام ارزیابیزیست محیطی
زیست میرسد.
بر اساس الگوی مصوب شورای عالی محیط زیست و تأیید سازمان حفاظت
 ماده 3
سازمان ضمن شناسایی منابع و کانونهای آلودگی موضوع بند( )6ماده ( )1محیط زیست برای استقرار در محل مناسب از جهترعایت حد مجاز آلودگی
این آیین نامه و تعیین میزان آلودگی آنها بر اساس استانداردهایموضوع ماده صوتی میباشد.
( )2مراتب را به عامل یا عاملین منابع مذکور اعالم نموده و مهلت مناسبی تبصره :انجام ارزیابی زیست محیطی در فرودگاهها ،با همکاری سازمان
را برای رفع آلودگی تعیین میکند .عاملین منابع صوتی مذکور مکلفند در هواپیمایی کشوری انجام خواهد شد.
ماده 11
مهلت مناسب تعیین شده حسب موردنسبت به رفع آلودگی صوتی اقدامی
استقرار و فعالیت تعمیرگاههای وسایل نقلیه موتوری و واحدهای صنفی آلوده
نمایند.
تبصره :روشهای سنجش میزان آلودگی صوتی و شرایط ارائه نتایج مربوط کننده موضوع بند هـ ردیف ( )6ماده ( )1این آیین نامه موکولبه رعایت حد
مجاز آلودگی صوتی میباشد.
توسط سازمان تعیین و بنا به مورد به عاملین اعالم خواهد شد.
عاملین اینگونه منابع آلوده کننده موظفند حد مجاز آلودگی مربوط را رعایت
 ماده 4
در صورتی که عاملین آلودگی در کارخانجات و کارگاهها در پایان مهلت مقرر نمایند در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده  32قانون محکومخواهند
نسبت به رفع آلودگی صوتی اقدام ننمایند ،از فعالیت اینگونه منابعبه ترتیب شد.
ماده 12
مقرر در ماده ( )16قانون ممانعت به عمل خواهد آمد.
در صورتی که رفع آلودگی صوتی ناشی از فعالیت منابع آلوده کننده موضوع
ماده 5
سازمان مجاز است در اجرای وظایف قانونی خود و اطمینان از رعایت مفاد ماده ( )12این آیین نامه که در داخل محدوده شهرها و نقاطمسکونی استقرار
قانون و این آیین نامه هر زمانی که الزم بداند هریک از منابع آلودهکننده را دارند به طرق دیگری جز انتقال آنها به محلهای مناسب امکان پذیر نباشد،
طرح انتقال اینگونه منابع توسط سازمان و با همکاریوزارت کشور (شهرداریها
بازرسی نماید.
تبصره :با عاملین و یا هر شخص دیگری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم و بخشداریها)،وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران
از انجام بازرسی و یا تعیین میزان آلودگی صوتی جلوگیری نموده و یا از به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 13
ارائهآمار و اطالعات مورد نیاز سازمان خود داری نماید طبق ماده ( )30قانون
سازمان موظف است به منظور کنترل و جلوگیری از ایجاد آلودگی صوتی
رفتار خواهد شد.
توسط سایر منابع آلوده کننده (موضوع بندهای «ح»« ،و»« ،ز» جزء( )6ماده
 ماده 6
مراکز معاینه و آزمایش وسایل نقلیه موتوری موضع ماده ( )5قانون موظفند ( )1ممنوعیتها و محدودیتهای نوعی ،کمی ،زمانی و مکانی را تعیین و به
انواع وسایل نقلیه موتوری مورد بازدید را از جهت استانداردها وحد مجاز تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست برساند.
تبصره :عاملین این قبیل منابع آلوده کننده که به علت رعایت ممنوعیتها
آلودگی صوتی نیز تحت آزمایش و معاینه قرار دهند.
و محدودیتهای برقرار شده توسط سازمان موجبات آلودگی صوتی را
 ماده 7
به کار انداختن و تردد هر گونه وسیله نقلیه موتوری مولد آلودگی صوتی فراهمنمایند ،به مجازات مقرر در ماده ( )32قانون محکوم خواهند شد.
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حقوق محیط زیست در ایران
سعید زارع
کارشناس حقوق

مقدمه
امروزه تخریب محیط زیست مستقیماً بر روند اقتصادی کشورهای جهان
تأثیر گذار است .فرسایش خاک نازک شدن الیه ازن آلودگی هوا افزایش
تعداد سیالبهای خطرناک به علت نابودی جنگلها و تغییر آب و هوا همگی
تأثیر سویی بر زندگی انسانها باقی می گذارند چراگاهها و اقیانوسها تا سر
حد امکان مورد بهره بردای قرار گرفته اند و پیوسته از باروری آنها کاسته
شده است در این مقاله بر آن هستیم که جرائم زیست محیطی را از منظر
حقوق داخلی مورد بررسی قرار دهیم .محیط زیست در دو مفهوم بکار
برده می شود یکی مفهمومی که از علوم طبیعت ناشی می شود و تحت
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عنوان «محیط زیست طبیعی» معرفی شده و دیگری در تعامل با ساز و
کارهای انسانی است که با عنوان «محیط زیست انسانی» از آن نامبرده
می شود و هر دو عنوان فوق طیف گسترده ای از موضوعات مختلف را
تحت پوشش خود دارد .محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع
طبیعی تجیدید شونده شامل جنگلها ،مراتع ،منابع آبی و ...بوده وسیع و
گسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه را در بر می گیرد که همین امر
در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال هایی را
بوجود آورده که همین متن حقوقی محیط زیست را بصورت جامع و مانع
تعریف نکرده است و قوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده اند بلکه در
آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت منابع طبیعی شهر
و مناظر سخن گفته است که در این راستا می توان به برخی از قوانین
و مقررات موضوعه مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست قانون
حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور قانون شکار و صید قانون

نحوه جلوگیری از آلودگی هوا قانون شهرداری و ...اشاره نمود.
تعریف جرم زیست محیطی
جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود
آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سالمت
بشر می شود .حقوق محیط زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط
تنگاتنگ با علوم و تکنولوژی عمیقاً تحت تأثیر آنها قرار گرفته و به همین
علت درک مسایل آن مستلزم اطالعات اولیه در محیط زیست است .در
حقیقت در حقوق محیط زیست از یک سری نو آوری بدیع سود جسته
و به همین سبب خود را با تکنیک های جدید تطبیق می دهد و قوانین
و مقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست و منایع طبیعی به شکل
دستورهای تکنیکی و در قالب یک سری استاندارد های خاص بیان می
گردد .با توجه به مفهوم رایج و متداول محیط زیست که بیان کننده کلیه
فعالیت ها و روابطه متقابل بین انوان موجودات زنده از جمله انسان با
محیط پیرامونشان می باشد این نتیجه حاصل می گردد که حقوق محیط
زیست عالوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام رشته های محتلف حقوق
را که سعی دارد مفهوم محیط زیست را در تمامی قستمتهای حقوق
ی وارد کند را نیز در بر می گیرد به همین دلیل حقوق کیفری محیط
زیست جزئی یا کلی شامل بخشهای متعدد از مقرراتی می شود که یا با
مالک های محک های تأسیس و یا با محک های مادی و تعریف محیط
زیست تأکید دارند.
جایگاه حقوق محیط زیست :بی تردید اهمیت و جایگاه حقوق محیط
زیست به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده
و پیام آورد این مهم می باشد که مسایل زیست محیطی یک امر کام ً
ال
فرابخشی بوده و می بایست کلیه آحاد جامعه علی الخصوص سازمان ها
و دستگاهها هر یک به فرا خورد توان و کارایی تشکیالت خود در حفظ
و نگهداری از محیط زیست بعنوان یک وظیفه عمومی از هر فعالیتی که
با آلودگی و یا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست همراه باشد بررسی
سابقه قانون گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی
از آن می باشد که اولین قوانین و مقررات مربتط مانند مواد  179و189
قانون مدنی مصوب  1307/2/18قانون شکار( )1335/12/4و قانون شکار
و صید (مصوب )1346/3/16صرفاً در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده
و اولین قانون جامع که بطور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست
که تغییرات ساختار تشکیالت سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در
پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در
مورخ 1353/3/28می باشد خودداری نمایند.
در قانون برنامه اول توسعه جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و
جبران خسارت وارده راهکار خاصی در قالب تبصره  13این قانون لحاظ
گردیده بطوریکه یک در هزار درآمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات
و گارگاههای کشور به امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع
با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه موضوع در بند (د) ماده  45قانون
وصول برخس از درآمد های دولت و مرف آن در موارد معین تکرار
گردید.

الف)جرائم ارتکابی نسبت به جاندار محیط زیست منهای انسان شامل
کلیه جانداران گیاهی و حیوانی می شود بر طبق قانون حفاظت و بهسازی
محیط زیست از جمله وظایف سازمان حفاظت محیط زیست پیشگیری
از ممانعت از هر آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن
تعادل و تناسب محیط زیست می شود همچنین کلیه امور مربوط به
جانداران وحشی و آبزیان آبهای داخلی می باشد و بر طبق بند  2ماده 6
همان قانون تخریب جنگلها و مراتع نیز از جمله مواردی است که باعث
بر هم خوردن تعادل در محیط زیست شده و بنا بر این عملی مجرمانه
محسوب می شود.
ب)جرائم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست از قبیل آب و
هوا خاک صدا و آلودگیهای شیمیایی.
قانون مجازات اسالمی و مسائل زیست محیطی:
با توجه به تعداد قوانینی که با مسائل زیست محیطی به معنای عام آن
مرتبط می باشند در این راستان و قوانین ناسخ و منسوخ عام و خاص
مطلق و مقید وجود دارد که قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع مواردی
از قانون مجازات اسالمی مانند  689 ، 680،686،688 ، 679، 675:را به
این مهم اختصاص داده است.
نتایج بررسی های چند ساله اخیر حاکی از آن می باشد که اغلب دعاوی
مطرح شده است از طرف ادارت کل حفاظت محیط زیست علیه واحد
های تولیدی و صنعتی که به نحوی آالینده به چرخه محیط زیست وارد
می سازند به استناد ماده  688قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات می
باشد.
-1عنصر مادی این جرم :اقدام علیه بهداشت عمومی و آلوده کردن محیط
زیست است که به روش ذکر شده در متن این ماده وارههای مشابه محقق
می شود.

جرائم زیست محیطی
به طور کلی جرائم زیست محیطی را با توجه به ماهیتشان به دو گروه
عمده تقسیم بندی می نمایند:

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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راههای مذکور در ذیل مفاد تبصره یک جنبه تمثیلی داشته بنا بر این
هر گونه اقدام دیگری نیز به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست بهداشت عمومی را تهدید نماید
و یا محیط زیست را آلوده نماید مشمول این ماده خواهد بود.
در تبصره( )2ماده مذکور اقدام علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط
زیست بصورت کلی تبیین و آنرا در حیطه چهار عنصر آب و هوا خاک و
زمین محاط نموده است با نگاه اول به مفاد تبصره یک ماده  688ممکن
است این تیجه حاصل گردد که اعالم مجرم موضوع این ماده فقط در
صالحیت وزات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت
محیط زیست می باشد.
-2اما با توجه به این که جرم مذبور بر اساس مفاد ماده  727قانون
مجازات اسالمی از آن دسته جرایم غیر قابل گذشت می باشد و حتی در
اغلب موارد اشخاص دیگری اعم از حقیقی و یا حقوقی از این جرم متضرر
می شوند بنا بر این اعالم جرم و تعقیب آن از سوی سایر اشخاص نیز
ممکن است .همچنین مراجع مذکور به عنوان شاکی خصوصی ک حق
گذشت داشته باشند محسوب می شود .
-3تشخیص اینکه اقدام انجام شده و تهدید علیه بهداشت عمومی و
آلودگی محیط زیست می باشد یا خیر بر اساس مفاد مندرج در ذیل
این ماده از وظایف قانونی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و
سازمان حفاظت محیط زیست بوده ولی عمل انجام شده زمانی قابل
تعقیب است که قب ً
ال از سوی مراجع صدر الذکر تعیین و اعالم گردد
و کارشناسان ذیصالح وزارت و سازمان مذکور فقط عمل ارتکابی را با
مقررات اعالم شده تطبیق بدهند اما اگر عملی بعنوان اقدام علیه بهداشت
عمومی و محیط زیست تعیین نشده باشد و کسی مرتکب آن گردد و
سپس کارشناسان مزبور در پاسخ استقالم مرجع قضایی آن را اقدام علیه
بهداشت یا محیط زیست اعالم کند با اصل قانون بودن جرائم و مجازاتها
مغایرت پیدا می کند.
-4احتمال ارتکاب جرایم مصرح در ماده  688توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی و یا عمومی و خصوصی وجود دارد بطور مثال اگر شهرداری
به عنوان متولی جمع آوری و تخلیه زباله های شهری هر گونه اهمال
یا سهل انگاری در موضوع نماید که منجر به آن شود که زباله ها جمع
آوری نشود مشمول حکم این ماده خواهد بود.
نتیجه گیری
روند روز افزون آلودگی های ناشی از روند صنعتی شدن در این آلودگی
اقتصادی و صنعتی بهره برداری بی رویه و مصرف ناپایدار منابع پایه و
طبیعی فعالیتهای غیر عادالنه آلودگیهای منابع محدود آب شرین خاک و
هوا در شهرهای بزرگ موجب گردید که بشر برای مقابله با این تهدید نیاز
به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب داشته باشد .حقوق بعنوان
مهمترین ابزار اجتماعی و فرهنگی در تنظیم روابط عجتماعی نقش
مهمی را بعهده دارد زیرا بعث به نظر در آمدن مسائل زیست محیطی در
قالب قواعد الزام آورد می گردد .در این میان حقوق کیفری با توجه به
ویژگی خاصی که دارد که همانا جنبه الزام آور و ضمانت اجرائی آن است
که از کارآیی بیشتری برخوردار است.
آسیب به محیط زیست می تواند اشکال متعددی داشته باشد مانند
(آلودگی ها آب و خاک و هوا) و تخریب (جنگلها و مراتع و )...بدین لحاظ
جرائم زیست محیطی را می توان به دسته هایی تقسیم بندی نمود مانند
جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار و بی جان که با توجه به شدت و
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ضعف آنها مجازاتی برای در نظر گرفته شده است.
آنچه هنگام وضع قوانین راجع به تشویق و نگرانی فکری موجود در باره
محیط زیست از بین خواهد رفت به این منظور باید به مفهوم منابع
طبیعی یا سرمایه های محیط زیست همانند میراث مشترک بشر ارزشی
در خور داده شود و کوشش می شود که متون مربوط به قانون حفاظت
محیط زیست ساده تر شده به سازمان حفاظت محیط زیست صالحیتی
تام و موثر در این زمینه اعطاء گردد و سازمانها و نهادهایی دیگر نیز ملزم
به همکاری با این سازمان شوند.

منابع

[ ]1تقی زاده انصاری ،مصطفی :حقوق کیفری محسط زیست  ،نشر قومس .1376،
[ ]2حقوق محیط زیست در ایران سمت .1374

[ ]3بشیر زادگان فرشاد :حمایت قضائی از محیط زیست (1384مقاله).

[ ]4میر محمد صادقی حسین جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی نشر میزان .1380
[ ]5زراعت  ،عباس  :شرح قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات کاشان .1377
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اقتصاد محیط زیست
عبدالکریم فرهمند
کارشناس امورمالی واقتصادی

اقتصاد و محیط زیست دو شاخه متمایز از علم اقتصاد است که هر دو
موضوع در غالب ارزشها مطرح می شود و هدف اصلی اقتصاد محیط
زیست ایجاد تعامل .موازنه بین فعالیتهای اقتصادی و اثرات آن بر محیط
زیست بوده و امروز دانشمندان به این نتیجه رسیده که فعالیتهای اقتصادی
در کشورمی تواند اثرات خوبی بر زندگی روزمره انسانها داشته و همین
مهم باعث گردیده که متفکران در پی حل معظالت موجود در کشور افتاده
و یقیناً با درایت و استفاده از صاحب نظران در آینده ای بسیار نزدیک
شاهد تأثیر آن بر محیط زیست خواهیم بود لذا تمام تالش فعاالن محیط
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زیست بر این است تا آلودگیهای و آالینده های سمی موجود در هوا را
کاسته و نه تنها از نابودی محیط زیست جلوگیری کرده بلکه در پی ایجاد
محیطی امن جهت بقای زندگی بوده و همین امر باعث گردیده که با
استفاد از تمامی اسپانسرهای محیط زیست و ایجاد فضایی مناسب زندگی
را از حالت صنعتی بدر آورده تا آیندگان بتوانند از محیطی زیبا و سالم
بهرمند شوند .لذا در ایران بر اساس ماده  59قانون برنامه چهارم توسعه بر
ضرورت محاسبه ارزشها تأکید شده با عنایت به اهمیت روز افزون مقوله
ارزشگذاری اقتصاد و اهمیت آن نیز در برنامه پنجم توسعه تحت عنوان
تبصره  1و  2ماده  192تنفیذ شده است.
اقتصاد و محیط زیست در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله
ایران از سابقه ای چندان زیادی برخوردار نبوده و همین مهم باعث
گردیده که که جایگاهش در تجزیه و تحلیل مسائل و مشکالت محیط
زیستی با رشد و استقبال قابل توجهی مواجه گردد.

از آنجا که رسیدن به این اهداف مشکالت عدیده خویش را داشته و معضل
اقتصادی و اجتماعی و نیز تخریب منابع محیط زیست و استفاده بی رویه
بی رویه از منابع و نیز انتشار آالینده های موجود در روند این حرکت خللی
بوجود آورده و همین عامل شاید در آینده ما را با مشکالت عدیده روبرو
سازداما نمی توانیم نسبت به آیندگان بی توجه باشیم لذا با ایجاد فضای
سبز .جلو گیری از استفاده بی رویه منابع و استفاده بهینه از داشته های
خدادادی .آموزش شهروندی.
ایجاد فضای مناسب گردشگری .جلوگیری از افزایش آالینده های هوا.
جلو گیری از پخش مواد زائد و سمی موجود در فضای شهری و استفاده
از وسائط غیر موتوری می توانیم محیطی زیبا را پایه گذاری کرده و از این
طریق با جذب افراد مستعد و توانمند و دلسوز و متخصص نسبت به ایجاد
محیطی درخور توجه اقدام نماییم .لذا بایستی در این راه مستلزم هزینه
های هنگفتی شده و با بر خورداری از دانش و اطالعات فنی الزم در مورد
هزینه های واقعی کنترل آلودگیها و باز گشت به وضعیت بیش تالش
ماییم و اما در اقتصاد محیط زیست این فرضیه پذیرفته شده است که
ارتباط تنگاتنگی بین نظام اقتصادی ومحیط زیست وجود دارد متأسفانه تا
به امروز دولت نیز به عنوان گزینه ای مناسب جهت احیای محیط زیست
دست به کار نشده و عموماً به ایجاد فضا جهت بقای آیندگان توجه دقیقی
نشده و از آنجایی که منابع محیط زیستی محدود بوده و از طرف دیگر با
گسترش فعالیتهای تولیدی از کیفیت این گونه منابع کاسته شده ضرورت
دارد تا به منظور منطقی کردن استفاده از منابع محیط زیست از ابزارهای
اقتصادی مرتبط استفاده شود لذا کاربردهای ارزش گذاری خدمات زیستی
وارد نمودن در تغییرات روی داده در ارزش خدمات اکوسیستمی در تحلیل
های هزینه های مربوطه بوده و هدف اصلی ارزش گذاری اقتصادی محیط
زیست ایجاد امکان مقایسه میان حفاظت محیط زیست و توسعه اقتصادی
اجتماعی برای دست یافتن به مصرف بهینه منابع کمیاب است با اینکه در
ایران اقتصاد محیط زیست به شکلی عام و ارزش گذاری اقتصادی منابع
محیط زیست محیطی به شکلی خاص در مراحل اولیه تکامل و تکوین خود
قرار دارد اما به نظر می رسد که در مورد اهمیت مسئله از سوی سیاست
گذاران و تصمیم گیران کالن کشور تا اندازه ای وقوف کلی حاصل گردیده
است متأسفانه برآورد هزینه های ناشی از تخریب و آلودگی منابع محیط
زیسی ناشی از اجرای طرح های عمرانی در کشور بوده و خواهد بود به
همین منظور بهترآن است که با تأمین و نگهداری تاالبها ،چشمه ها،
جنگل ها ،رودخانه ها ،پناهگاههای حیات وحش ،دریاچه ها و ایجاد پارک
های جنگلی کمک به افزایش نباتات و گیاهان کمک به تولید مثل حیات
وحش جلو گیری ازایجاد کارخانجات شیمیایی.
صنعتی و جلوگیری از افزایش آالینده و ...بتوانیم آینده ای درخشان را
برای عزیزانمان به یادگار گذاشته و بر این هدف که پروژه توانمند سازی
تقویت کمک به ترویج دانش اقتصاد محیط زیست در کشور اشاعه و در
آینده بسیار نزدیکی شاهد شکوفایی اکوسیستمی طبیعی خواهیم بود به
امید آن روز.
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آماری از

سازمان های مردم نهاد زیست محیطی ایران
حشمت کشاورزی
کارشناس ارشد جغرافیا

اساساً یک از ابزارهای مهم در مدیریت پویای محیط زیست مشارکتهای
مدنی است .برای نهادینه کردن مشارکتهای مردمی ابتدا نیاز به ساختار
سازی و پس از آن کادرسازی است.
سازمان مردمنهاد یا (NGO (Non Governmental Organization
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به سازمانی اشاره میکند که مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب
نمیشود اما نقش بسیار مهمی بهعنوان واسطه بین فرد فرد مردم و قوای
حاکم ایفا میکند .بسیاری از سازمانهای مردمنهاد غیر انتفاعی هستند.
بودجه این سازمانها از طریق کمکهای مردمی یا سازمانهای دولتی تأمین
میشود.
به سازمان مردم نهاد در ایران به اختصار َس َمن یا تشکل غیردولتی میگویند.
سازمانهای مردم نهاد ،اساساً با تأکید بر  ۳اصل داوطلبانه ،غیر انتفاعی و
غیر سیاسی تشکیل و تأسیس میشوند .از جمله نهادهای مؤثر در ارتقای

نمودار  :1تعداد سمنهای محیط زیستی طی سال 92-1376

فرهنگ زیست محیطی در جامعه ،سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی
هستند .توسعه فرهنگ زیست محیطی با بهره گیری از ظرفیت سمن های
زیست محیطی ،رویکردی است کم هزینه ،فراگیر و با مقبولیت اجتماعی باال
که می تواند بستری مناسب برای حفاظت از محیط زیست کشور به شمار
آید .رشد و توسعه سمن های زیست محیطی ،نشان دهنده افزایش پذیرش
و اهمیت موضوعات زیست محیطی در بین آحاد مردم است .در این مقاله
به بیان خالصه ای از آمار سازمانهای زیست محیطی مردم نهاد در ایران به
نقل از «گزارش وضعیت محیط زیست ایران» می پردازیم.
تعداد سمنهای زیست محیطی که طی سالهای  1376تا اوایل سال  1384با
رشد حدود  14برابری از  44مورد به  630مورد افزایش یافته بود .ولی پس
از آن تعداد سمنها نه تنها افزایش و رونق نداشته بلکه روند کاهشی را نشان
می دهد و به  443مورد در ابتدای سال  1392رسیده است .تعداد سمنهای
زیست محیطی طی سالهای 1384-1392بیش از  30درصد کاهش یافته
است .این کاهش بیانگر کمرنگ شدن حضور تشکلهای مردم نهاد ،جریانهای
اجتماعی و مردمی در مرتفع کردن و یا کاهش مشکالت و تهدیدات حوزه
محیط زیست است .از سال  1392و دورۀ جدید مدیریت سازمان مجددا ً
جریانهای اجتماعی درحوزه محیط زیست به راه افتاده و به ویژه حضور زنان
در این عرصه پر رنگتر شده است .نقش اجتماعی و آگاهی بخش عمومی این
حضور بهبود وضعیت محیط زیست را در پی دارد .از جمله فعالیتهای جدید
سازمان محیط زیست ،ارایه طرح ناظر بر تأسیس و فعالیتهای سازمانهای
مردم نهاد و تهیۀ پیش نویس الیحه تشکلهای اجتماعی و مدنی است.
نکته قابل توجه در مورد سمنها آن است که ،بعضی از آنها در زمینه های
مختلفی مانند زنان ،ورزش و محیط زیست دارای فعالیت هستند و بعضی
نیز به صورت تک محوری فعالیت دارند .الزم به ذکر است از کل سمنهای
ثبت شده رسمی کشور ،حدود  85درصد آنها به طور کامل و یا حداقل
در یکی از زیرشاخه های فعالیت خود ،موضوعات زیست محیطی را تحت
پوشش قرار داده اند .همچنین سمنهایی با محوریت آموزشی و پژوهشی
و طبیعت گردی جایگاه دوم و سوم را از حیث نوع فعالیت سمنها به خود
اختصاص داده اند.

منابع

[] سازمان حفاظت محیط زیست کشور .1394 .خالصۀ گزارش وضعیت محیط زیست ایران

.1392-1383
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بشنـو تـو ایـن حـکایت
گفتگو با مهندس سید محسن معین؛
عضو شورای اسالمی شهر شیراز و پیشنهاد دهنده و طراح کنارگذر رودخانه خشک شیراز

سرگذشت و نحوه شکل گیری کنارگذرهای رودخانه خشک
چه بوده است؟

مهندس معین :در سال  1376که سمت معاون فنی و شهرسازی را
داشتم یک روز که از خیابان ساحلی غربی می گذشتم به فکرم رسید که
آیا می شود کنارگذری از پل نشاط به سمت خیابان انقالب ایجاد کرد یا
نه؟ بعد از اندازه گیری ارتفاع از زیر پل تا کف که حدود  3/40متر بود
پیشنهاد را مطرح کردم که در ابتدا با مخالفت و ناباوری روبرو شد اما بعد
از مطالعات دقیق تر این کار عملی شد .با اینکه در ابتدا سازمان آب منطقه
ای نیز مخالف این کار بود ولی نهایتاً آنها هم متقاعد شدند و کنارگذر به
مرحله اجرا در آمد .بالفاصله بعد از آن کنارگذر چهارراه زرگری را نیز اجرا
کردیم و بعد از آن هم کنار گذر پشت بیمارستان علی اصغر را به مرحله
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اجرا در آوردیم.
ضمن اجرای کنارگذرها متوجه شدیم که پل حضرت علی ابن حمزه (ع)
کشش حجم زیاد آب را ندارد و پیشنهاد اضافه کردن دو دهنه به پل را
دادیم که با مخالفت سازمان میراث فرهنگی روبرو شدیم و کار متوقف
شد .این موضوع مصادف با سیل شدید در سال  1380در شیراز شد که
شیراز متحمل خسارتهای زیادی گردید .شیراز از طریق پل علی ابن حمزه
(ع) و پل معالی آباد ضربه خورد و شهرداری هیچ گونه تقصیری در این
مورد نداشت.
علت اصلی تخریب پل معالی آباد اجرای کانالی به ارتفاع  180متر در
باالدست پل و چسبیده به آن جهت عبور فاضالب بود که موجب شد
درختان در آنجا مسدود شوند و آب از روی پل معالی آباد به سمت بلوار
چمران و سپس خیابان ساحلی و پارک آزادی برود و این مناطق را دچار
خسارت کند .این کانال بدون مجوز شهرداری ایجاد شده بود.
علت تخریب پل علی ابن حمزه این بود که حدود  15هزار متر مخلوط در
فصل تابستان توسط اداره راه و ترابری وقت به خاطر ساختن کمربندی
داخل بستر رودخانه انباشته شده بود که با وقوع سیل این مخلوط در

قسمت کم شیب پل علی ابن حمزه (ع) رسوب کرده و مسدود شده و
ارتفاع پل از  3متر به  1متر رسید و باعث شد که آب وارد خیابان ساحلی
و بازار وکیل شود و خساراتی را به دنبال داشته باشد.
سیل آن سال به قدری شدید بود که ارتفاع آب در خیابان ساحلی و
طرفین آن حدود  2متر شده بود.
در سیل سال  1380شیراز متأسفانه  11نفر فوت شدند که دو نفر در پل
معالی آباد و بقیه در طول مسیر جان خود را از دست دادند.
این خسارتها باعث شد که بنده به شدت مورد بازخواست قرار بگیرم زیرا
دلیل خسارتهای ناشی از سیل را وجود کنارگذرها می دانستند که پس
از بررسیهای انجام شده عدم قصور شهرداری در این مورد مشخص شد
و ثابت شد که کنارگذرها نقشی در سیل نداشتند و چند سال بعد هم
تقدیرنامه ای از سوی سازمان بازرسی برای شهرداری فرستاده شد.
دورنمای ذهنی اینجانب در مورد کنارگذرها به عنوان یک راه حل موقت
بوده است ،برنامه کامپیوتری کنترل ترافیک شهر نشان می دهد که این
کنارگذرها حدود  5کیلومتر در کل سرعت ترافیک شهر اثر مثبت دارند.
مسئله اصلی این است که رودخانه خشک شیراز به عنوان یک نعمت
خدادای می تواند یک عنصر زیست محیطی مفرح برای شهر شیراز مورد
استفاده قرار گیرد .طول مسیر رودخانه خشک از شرق تا غرب حدود 30
کیلومتر است و حدود  180هکتار فضایی است که می تواند به عنوان یک
فضای زیست محیطی عمل کند .در مقایسه با آن می توان پارک معروف
نیویورک را مثال زد که حدود  341هکتار است اما به عنوان یک پدیده
جهانی در داخل شهرشان مورد استفاده قرار می گیرد ولی ما با داشتن
چنین پدیده مثبتی به دلیل ناهماهنگی دستگاههای دولتی متاسفانه در
بالتکلیفی مانده ایم.
دوره وقوع سیل در شیراز قب ً
ال  100سال و بعد  50ساله بوده اما در حال
حاضر به حدود  15سال رسیده است .علت آن است که در باالدست
رودخانه در قدیم خاک طبیعی بوده و قابلیت جذب آب در زمین وجود
داشته است اما در حال حاضر در باالدست رودخانه شهرک های زیادی
وجود دارد که باعث می شود آب در زمین جذب نشود و سیل به وجود
آید.
رودخانه خشک از دو مصب تغذیه می شود یکی شاخه تنگ سرخ و
دیگری شاخه بند نهر اعظم .این دو رودخانه در ابتدای بلوار چمران به
هم می پیوندند و وارد رودخانه خشک می شوند .شاخه ای که موجب وارد
شدن مخلوط و سنگ می شود شاخه تنگ سرخ است .شاخه نهر اعظم
در صورت وقوع سیل شامل گل و الی می شود که ضرر آنچنانی ندارد.

تا زمانی که مسئله تنگ سرخ تعیین تکلیف نشود این کار عملی نیست.
وجود تنگ سرخ موجب می شود حدود  180هکتار فضای سبز مفرح
به فضای سبز شیراز اضافه شود که شامل مسیر دوچرخه سواری ،فضای
مشجر ،دریاچه های مصنوعی (که آب را در مقاطع  200تا  300متری
پخش می کنند) و فضای قایقرانی می باشد .پرندگان مهاجری که از
روسیه می آیند در این منطقه فضای زیست محیطی را غنا می بخشند.
فصلنامه :اگر رودخانه خشک سازماندهی شود تکلیف
زیرگذرها چه می شود ؟

ایده اینجانب این است که این زیرگذرها که از لحاظ ترافیکی قابل حذف
نیست اما می توان آنها را به یک عنصر ترافیکی جاذب تبدیل کنیم .این
زیرگذرها در عرض حدود  6تا  7متر در کف رودخانه قرار دارند با ایجاد
یک پل  Tشکل پایه ها در خیابان ساحلی در محل دیوار رودخانه حدود
 3/5تا  4متر روی بستر رودخانه و  3/5تا  4متر روی خیابان ساحلی
طرفین ایجاد شود تا هم مسیر ترافیکی اداره شود و هم زیبایی به رودخانه
بدهد.

در مورد سد تنگ سرخ و چالش های آن توضیح بفرمایید.

مهندس معین :مسئله تنگ سرخ به خاطر لزوم ساماندهی رودخانه خشک
و جلوگیری از بروز سیل در شیراز مورد بررسی و مطالعه اینجانب بوده و
مورد موافقت کتبی محیط زیست قرار گرفته است .در  4سال گذشته این
مطالعات شروع شده ولی در حال حاضر به علت برخود غیر منطقی محیط
زیست استان مسئله راکد مانده است .زیرا منتقدان معتقدند که این امر
موجب خشک شدن دریاچه مهارلو می شود در صورتی که حوزه آبریز
تنگ سرخ فقط  3درصد حوزه آبریز دریاچه مهارلو را شامل می شود .اما
اگر رودخانه را به یک پارک زیست محیطی سالم و سبز تبدیل کنیم می
توانیم آب آن را در یک کانال نفوذ ناپذیر بتونی به دریاچه مهارلو انتقال
دهیم که این کار خود به نفع دریاچه مهارلو می باشد.
در حال حاضر مطالعات رودخانه خشک در حال انجام شدن است ولی
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شیراز از نمایی دیگر

میدان شهدا (شهرداری)
عکاس :محمد احمدی

گـفتوگـوی سبـز
مصاحبه با مهندس محمودرضا طالبان
نایب رییس شورای اسالمی شهر شیراز

جایگاه شهرداری و شوراها در حفاظت از محیط زیست را چگونه
می دانید؟

مهندس طالبان :شورا یک نهاد مردمی و شهرداری یک نهاد عمومی است
لذا بایستی در حفاظت از محیط زیست به نقش مردم توجه بیشتری گردد.
حفاظت از محیط زیست به این معنا نیست که تنها یک دستگاه متولی داشته
باشد؛ زمانی محیط زیست حفاظت می شود که تک تک آحاد جامعه بخواهند
محیط زیست را حفظ کنند.
در حال حاضر در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که محیط زیست پاک و
سالم دارند تنها به دلیل وجود  NGOهای قوی و حضور مردم در حفاظت از
محیط زیست خودشان است .اگر بخواهیم حفاظت از محیط زیست را صرفاً
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به عهده شهرداری یا شورای شهر یا سازمان محیط زیست بگذاریم به نظر می
رسد که راهی اشتباه و دارای خطا باشد .این ارگانها به عنوان متولیان موضوع
حفاظت از محیط زیست می بایست نسبت به آگاهی بخشی به آحاد مردم
و تشکل های مردم نهاد که در عرصه حفاظت از محیط زیست فعال هستند
بپردازند تا محیط زیست حفاظت شود.
وضعیت محیط زیست را در حال حاضر چطور می بینید؟

مهندس طالبان :به نظر بنده با افزایش چشمگیر بی اعتنایی به محیط زیست
در چند سال آینده محیط زیست سالم و پاکی را نخواهیم داشت و چیزی از
آن باقی نخواهد ماند .زیرا مردم و دستگاهها توجه ویژه ای به محیط زیست
ندارند و آنچه که توجه خاصی به آن نمی شود همین مسئله محیط زیست
است .اکنون در شهرها و حاشیه شهرها و دامنه کوهها شاهد بی توجهی مردم
به محیط زیست هستیم .به طور مثال در شمال کشور دریا آلوده است در
دامنه طبیعت مردم تمام زباله های خود را رها کرده اند و در داخل شهرها
و معابر زباله می گذارند و عدم توجه به حفاظت از محیط زیست همه گیر
شده است .بنده معتقدم که حفاظت از محیط زیست بایستی مردمی شود و

باید در دل جامعه و مردم نهادینه گردد و هرکس از محیط زیست پیرامون
خودش حفاظت کند.

جدید ما بایستی این موضوع را بپذیرد که از زندگی ماشینی به نوعی فاصله
بگیرد و اگر ما از خودمان شروع نکنیم به جایی نمی رسیم.

شما با دوچرخه به محل کار می آیید دلیل این کارتان چیست
و در دنیای امروز چقدر به دوچرخه سواری و بطور کلی حمل و نقل
سبز اعتقاد دارید؟

نظرتان در مورد طرح سه شنبه های بدون خودرو چیست؟

مهندس طالبان :اول اینکه به دلیل سالمتی خودم با دوچرخه رفت و آمد می
کنم زیرا معتقدم انسان باید سالم باشد که بتواند خوب فکر و عمل کند؛ دوم
اینکه هر آنچه را که شعار می دهیم ابتدا باید خودمان به آن عمل کنیم  .ما
نمی توانیم شعار دهیم که مرکز شهر باید عاری از خودرو باشد و همه از حمل
و نقل عمومی یا دوچرخه استفاده کنند و بعد خودمان به آن عمل نکنیم .یا
اینکه بگوییم سه شنبه های بدون خودرو داشته باشیم و باز خود از این امر
غافل شویم .زیرا مردم بسیار هوشیار هستند .هر کسی در هر حوزه ای که
فعالیت می کند باید به آنچه چیزی که شعار می دهد خودش نیز عمل کند.
اینجانب حدود  4سالی که با دوچرخه رفت و آمد می کنم هم از لحاظ
سالمتی و هم اینکه شب با تمام خستگی با شورو شعف خاصی به منزل می
روم احساس لذت و نشاط می کنم .دوچرخه سواری ورزشی است که تمام
اندام های بدن با آن درگیر است حتی در مقاله ای که مطالعه کردم به این
نکته اشاره شده بود که مغز در اثر دوچرخه سواری تقویت می شود .بنده
معتقدم که در شهرهای بزرگ و خصوصاً در هسته مرکزی شهر ورود خودرو
بایستی با محدودیتهایی مواجه گردد و حتماً از حمل و نقل عمومی و پاک
مانند اتوبوس برقی ،مترو و  ....استفاده شود.
کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دنیا در مرکز شهرهایشان که از لحاظ
آلودگی های آب و هوایی پاک و تمیز است با آموزش صحیح مردم و ایجاد
فرصت هایی مناسب و انگیزه دادن به آنها در جهت استفاده از حمل ونقل
همگانی و دوچرخه سواری و وسایل نقلیه سبز و بدون آالینده تالش کرده اند
و امروزه شاهد آن هستیم که دارای آب و هوایی پاک و سالم هستند .نسل

مهندس طالبان :اخیرا ً دو ماهی است که بحث سه شنبه های بدون خودرو
آغاز شده است و حوزه معاونت و ترافیک شهری روی این مسئله کار می
کند و امیدوار هستیم که در آینده نسل جوان به دوچرخه عالقه مند شوند و
شهرداری مکلف شود مسیرهایی ایزوله را برای دوچرخه سواران ایجاد کند تا
بتوانند بدون هیچ گونه تهدیدی از سمت خودروها عبور کنند .البته الزم به
ذکر است که شهرداری برنامه هایی در این خصوص دارد که این مسیرها را
ایجاد کند .بحث سه شنبه های بدون خودرو فقط بحث استفاده از دوچرخه
نیست .همین اندازه که مردم را تشویق کنیم که از وسایل نقلیه عمومی
استفاده کنند خود بسیار تأثیر گذار است.
بهترین راه ترویج حفاظت از محیط زیست از نظر شما چیست؟

مهندس طالبان :تقویت  NGOها .اکنون در شیراز چندین  NGOحافظ
محیط زیست داریم که بسیار خوب عمل می کنند .حتی شاهد آن هستیم
که چند روز به دامان دشت و کوه می روند و به پاکسازی این مناطق می
پردازند .اخیرا ً برنامه پاکسازی اطراف آب رکن آباد را گذاشتیم که چندین
 NGOحمایت کردند و در این برنامه شرکت کردند و کل محدوده که یکی
از نقاط پر جاذبه شهر شیراز از قدیم تا کنون بوده است پاکسازی گردید.
اینجانب به دوستان  NGOپیشنهاد داده ام که برنامه پاکسازی داخل شهر را
نیز داشته باشند زیرا همین مردم شهرنشین هستند که محیط بیرون و خارج
از شهر را آلوده می کنند و این کار باعث آموزش دادن به مردم و فرهنگسازی
در این زمینه می شود .توجه به تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه محیط
زیست بسیار حائز اهمیت است و این بار سنگین اگر به عهده مردم و نهادهای
مردمی گذاشته شود بسیار نتیجه بخش خواهد بود.
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خـاکهای ایـران؛
سـرمـایـهارزشمـندم ّلـی
سید احمد نقیبی
خاکشناس بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

وقایع و رویدادهای تاریخ نشان دادهاند که استفاده صحیح و مؤثّر از منابع آب و
خاک از اساسیترین و ابتداییترین لوازم سعادت و نیکبختی ساکنان هر سرزمین
تمدنهای بزرگ در ّ
محل جلگهها و دشتهای
بوده است به طوری که نخستین ّ
حاصلخیز و پرآب بوجود آمده است و انقراض و نابودی بسیاری از آنها نیز در اثر
بهرهبرداری نامتناسب از منابع سرزمین بوده است .امروزه نیز اکثر مشکالتی که
در بخش کشاورزی و منابع طبیعی وجود دارد و تبعات ف ّنی آنها تمامی عرصههای
توجه نکردن به مسأله
حیات اقتصادی و اجتماعی را مورد تهدید قرار داده ،ناشی از ّ
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قابلیت اراضی و نتیجه زیانبار کاربری نامتناسب آنهاست.
ّ
توجه کمی شده است
اراضی
قابلیت و ارزیابی منابع
ّ
ّ
متأسفانه در کشور ما به مسأله ّ
قابلیت و
و این موضوع باعث گردیده امروزه هزاران هکتار از اراضی کشور خارج از ّ
استعدادشان مورد بهرهبرداری قرار گیرد .هزاران هکتار از بهترین و حاصلخیزترین
اراضی کشور مورد استفاده شهرسازی و توسعه صنعت قرار گرفتهاند که این
جمعیت و مسأله کمبود غذا در آینده ،یکی از معضالت
توجه به رشد
واقعیت با ّ
ّ
ّ
بزرگ خواهد بود .در کنار همین اراضی ،هزاران هکتار زمین که مناسب شهرسازی
و یا مرکز صنعتی است ،زیر کشت برده شده است که حاصل آن چیزی جز تخریب
منابع طبیعی و کاهش تولید نبوده است .بر اثر کاربری نامتناسب اراضی ،زیانهای
جبران ناپذیری به جامعه بشری در گذشته و حال وارد شده است که تاوان آن را
همگان به ویژه نسلهای آینده باید بپردازند.

خاک به عنوان منبع طبيعي ،سرمايه م ّلي و بستر حيات مهمترين خدمات
اکوسيستمي را برای زندگي انسان و ساير موجودات زنده فراهم مي نمايد.
پيشرفت در علوم آبخيزداری ،محيط زيست و منابع طبيعي نشان داده است که
خاک بنياد و شالوده اصلي ترين عملکردهای اکوسيستم است .به طور مثال خاک
زيستگاه ميليونها موجود زنده است و قابليت تجزيه و فساد مواد آلي را دارد؛ خاک
روانابها را تصفيه و مواد آالينده را از جريانهای آلوده حذف مي نمايد)خاصيت
تصفيه کنندگي(؛ خاک مواد غذايي موردنياز رشد و نمو گياهان و درختان را
فراهم مي آورد) تأمين کننده مواد غذايي(؛ خاک به تنظيم دمای زمين کمک مي
نمايد؛ خاک تسهيالت نگهداری و دفن پسماندهای جامد را فراهم مي کند و ساير
خدمات اکوسيستمي مهم را برای انسان فراهم نموده است.
اراضي کشور و منابع خاک تحت تأثير دو عامل بسيار مهم فرسايش و آلودگي،
دچار آسيب های شديد شده اند .بروز رخدادها و پديده هايي ناگوار از جمله
سيالبهای سهمگين ،شور شدن و غير قابل کشت شدن اراضي ،آلودگي محصوالت
غذايي به سموم ،ترکيبات آلي پايدار و فلزات سنگين از مهمترين آثار اقتصادی-
اجتماعي-بهداشتي آلودگي و فرسايش است .فرسايش خاک يکي از جدی ترين
مخاطرات و معضالت در بخش خاک کشور است .با توجه به بررسي منابع و
گزارشهای موجود در دورۀ ده ساله  1383تا  1392فرسايش خاک در ايران از
روند افزايشي برخوردار بوده است .بوده است (نمودار  .)1بر اساس تخمين های
پژوهشگران میزان فرسایش و هدررفت خاک در ایران ساالنه حدود  4/3ميليارد
تن است اين در حالي است که ايجاد هر سانتيمتر خاک طي واکنشهای طبيعي
بسيار به کندی صورت مي گيرد و به طور متوسط  700سال زمان الزم است تا
يک سانتيمتر خاک زراعي و يا خاکي که توانايي پرورش گياهان را داشته باشد
به وجود آید.

اثرات فرسايش به دو صورت محلّي و برون محلّي است .از مهمترين اثرات مح ّلي
مي توان به کاهش نفوذپذيری خاک و رخداد سيل های سهمگين ،کاهش
حاصلخيزی خاک ،هدر رفت عناصر ّ
مغذی و با ارزش خاک )مانند :نيتروژن ،فسفر،
پتاسيم( ،کاهش توان توليد محصول ،از دست رفتن کربن آلي خاک ،و افزايش
شوری خاک اشاره نمود.
ّ
منظور از اثرات برون محلي اثراتي است که خاک فرسايش يافته در فرآيندهای
انتقال و رسوبگذاری برجای مي گذارد که مي توان به اثراتي همچون کاهش
کيفيت آبهای سطحي و افزايش کدورت ،آلودگي آب به مواد آلي و عناصر سنگين،
کاهش ظرفيت مخازن از طريق افزايش رسوبگذاری پشت سدها و کاهش عمر
مفيد سدها ،پراکنش ريزگردهای پايدار در هوا اشاره کرد .هرچند فرسايش خاک
هزينه های بسيار هنگفتي بر اقتصاد کشور دارد اما متأسفانه اين هزينه ها با
مطالعات دقيق کارشناسي بررسي و محاسبه نشده است .اين در حالي است که
در بسياری از کشورهای توسعه يافته هزينه های تحميلي فرسايش بر اقتصاد
کشور به طور ساالنه محاسبه و تا حد امکان با کنترل فرآيند فرسايش از آن
جلوگيری مي شود .آسیب های فرسایش خاک شامل افزایش استفاده از کودهای

حاصلخيرکننده ،کاهش توان توليد خاک ،کاهش کيفيت آب ،و پر شدن مخازن
سدها است به قدری نگران کننده خواهد بود که توجه تمام بخش پژوهش و
اجرايي مربوطه کشور را به خود معطوف خواهد نمود ،چراکه همانطور که بيان شد
فرسايش خاک نه تنها موجب کاهش حاصلخيزی ،توليد محصول و تنوع زيستي
مي شود ،بلکه باعث کاهش کيفيت آب و افزايش خطر تغيير اقليم جهاني و سيل
خيزی نيز مي شود .لذا فرسايش خاک سبب کاهش کيفيت خاک و تحميل
هزينه های هنگفت بر محيط زيست و اقتصاد کشور مي شود .حفاظت خاک از
فرسايش در واقع حفاظت از سرمايه کشور ،سودآوری دراز مدت ،تضمين زندگي
برای نسلهای آينده است.
خاک هر منطقه از کشور بر اساس ساختار فيزيکي و شيميايي به طور طبيعي و
بدون دخالت انسان از پتانسيل فرسايش پذيری خاصي برخوردار است .خاکهای با
سرعت نفوذپذيری باال و حاوی مقادير زياد مواد آلي از پتانسيل فرسايش پذيری
کمي برخوردارند .بنابراين بهره برداری نادرست انسان از خاک و اراضي نه تنها
سبب کاهش قدرت نفوذپذيری و يا کاهش مواد آلي خاک مي شود ،بلکه افزايش
پتانسيل فرسايش پذيری خاک را به همراه خواهد داشت .کاهش قدرت نفوذپذيری
خاک به اين معنا است که خاک سطحي پتانسيل خود را برای نفوذ آب از دست
مي دهد لذا با وقوع هر بارش ،بخش قابل توجهي از آب بر روی سطح خاک به
صورت رواناب سطحي جاری مي شود) افزايش ضريب رواناب سطحي( و با انباشته
شدن آب به صورت تجمعي سبب بروز سيالبها )محلّي يا فرامحلّي) مي شوند.
جريان آب روی سطح خاک سبب کنده شدن ذرات خاک سطحي ،حمل خاک و
فرسايش خاک مي شوند .از مهمترين عواملي که سبب کاهش قدرت نفوذپذيری
خاک يا کاهش مواد آلي خاک مي شوند مي توان به موارد زير اشاره نمود:
تخریب و از بین بردن پوشش گیاهی
کشاورزی ناصحیح
چرای مفرط دام
ساخت و ساز
از ديگر معضالتي که دامنگير منابع خاک ايران است ،آلودگي خاک است .منظور از
آلودگي خاک آاليش خاک با مواد مضری است که مي تواند اثرات منفي بر کيفيت
زيست مندان آن داشته باشد .فعاليتهای انساني از داليل اصلي و
خاک و
عمده آلودگي خاک است که ذي ً
ال به آنها اشاره شده است:
توسعه معادن و صنایع آالینده خاک
فعالیتهای کشاورزی
مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و آفت کشها
آبیاری اراضی کشاورزی با آب ناسالم
رشد تولید پسماند شهری و دفن غیراصولی
در پایان آنچه مهم است وجود اراده راسخ جهت مدیریت بهینه و جلوگیری از هدر
رفت خاک؛ این ماده ارزشمند و امانت آیندگان است.
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آشنایـی با چالکـود
و کـاربـرد آن در بهسـازی خـاک
مژگان زارعیان
کارشناس گیاهپزشکی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز

وقتي گياه در شرايط فتوسنتزي مناسب و در محلول مطلوبي از مواد معدني
رشد مي کند مي تواند به طور طبيعي و با بنيه قوي به بلوغ برسد  .واضح
است که گياه سبز از نظر همه مولکول هاي آبي مورد نياز از جمله ويتامين ها،
هورمون ها ،اسيدهاي آمينه و ساير ساختارهاي پيچيده متفرقه کامال اتوتروف
است .بنابراين چرا کودهاي آلي براي رشد گياه سودمند به شمار مي روند؟
پاسخ را بايد در ماهيت و ساختمان خاک جستجو کرد .خاک که در اصل از
قطعات خرد شده سنگ هاي مادري به وجود آمده است محيط پويا و پيچيده
اي را براي رشد گياه تشکيل مي دهد .رشد سالم و قوي گياه در خاک به وضع
فيزيکي صحيح خاک بستگي دارد.اگر ذرات خاک خيلي فشرده باشد ،بخش
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گازي آن غير کافي خواهد بود و به علت فقدان اکسيژن جذب مواد به وسيله
ريشه که تنفس هوازي انجام مي دهد رو به نقصان مي گذارد.خاکي ســـاختار
زراعي مطلوبي دارد که ساختمان دانه اي خوبي داشتــه باشد ،يعني ذرات ريز
خاک در يک مالتي به هم پيـوسته ،دانه هاي بزرگ تري به وجود آورد که به
طور غير متراکمي پهلوي هم قرار گيرد و بستر محکم و به خوبي تهويه شده
اي را تشکيل دهد .اين جنبه عمل آمدن خاک به مواد آلي بستگي دارد .ايجاد
يک بستر مناسب در جهت رشد بهينه درخت هاي فضاي سبز که ماحصل
آن توليد اکسيژن بيشتر و بهره مندي از ساير مزاياي آن ها براي انسان است،
اصالح خاک را ضرورت مي بخشد.
منشا اغلب مشكالت درخت هاي فضاي سبز ،بستر ريشه اين گياهان و خصوصا
مسائل تغذيه اي آن ها است .در فضاي سبز شهري ،سيستم ريشه اي درخت
ها اغلب به دليل محدوديت ها و مسائل خاك ،رشد محدود داشته و اين
موضوع در ظاهر اندام هاي هوايي به صورت کم رشدي ،زردي ،خشکيدگي،

پژمردگي و ساير مشکالت ،نمودار شده و چهره زيباي فضاي سبز شهري را
تحت تاثير خود قرار مي دهد.
وجود شرايط نامناسب بستر و استفاده از خاك هاي فقير در فضاي سبز
باعث مشكالت تغذيه اي بارز در درخت هاي فضـــاي سبز شـده است .به
دليل اينكه امكان تعويض بستــر در مورد اغلب اين درخت ها وجود ندارد،
به كارگيري روش هاي كود دهي مناسب جهت بهبود شرايط فيزيكي خاك
و همچنين رفع محدويت هاي تغذيه اي منطقه ريشه ،حائز اهميت مي باشد.
رشد مطلوب گياه و حصول حداکثر رشد و طراوت اين گياهان ،مستلزم وجود
مقدار کافي و متعادلي از عناصر پرمصرف و کم مصرف است .در صورتي که
کمبود عنصر يا عناصر غذائي در خاک وجود داشته باشد و يا شرايط جذب اين
عناصر نامناسب باشد ،مي بايستي با اصالح شرايط فيزيکي و شيميايي خاک و
انجام روش هاي تکـــميلي تغذيه اي ،به کمک کودهاي مناسب و روش هاي
صحيح کوددهي ،اين مشکالت را برطرف کرد.
روش هاي مختلف و متداولي براي مصرف کود وجود دارد از جمله :مخلوط
کردن با خاک (مخلوط در سطح خاک ،يا موضعي به صورت چالکود) ،محلول
پاشي اندام هاي هوايي ،کودپاشي سرک ،کودپاشي نواري ،کودپاشي از طريق
آب آبياري و همچنين از طريق تزريق موضعي (در تنه و خاک) .به دليل عدم
رعايت مصرف صحيح و بهينه کود و آب ،اکثر درخت هاي مثمر و غيرمثمر
در کشور ،عمدتا دچار کمبود عناصر غذايي هستند .به همين دليل عالوه بر
نوع ترکيب کودي ،انتخاب روش کود دهي اولويت خاصي يافته است .يکي از
موثرترين روش هاي کود دهي ،روش چالکود است.
چالکود ،روش خاصي از کاربرد ترکيب کودي در خاک است که با حفر چاله يا
سوراخهايي در خاک و پرکردن با کود صورت مي گيرد .در اين روش ريشه ها
به طور مستقيم و به تدريج غذاي خود را تامين خواهند کرد.

 2تعداد چاله ها :بسته به نوع و سن درخت متفاوت است اما بطورمتوسط 2
تا  4عدد چاله در اطراف تنه حفر مي شود .معموال در مورد درختان با سايه
انداز گسترده تر مثل اقاقيا و خصوصا از  7سالگي به باال حفر  4چاله مناسبتر
است .درمورد نهالهاي زير  3سال نيز مي توان دو چاله اما به ابعاد کوچکتر حفر
نمود.

 3ابعاد چاله ها :بطور متوسط چاله هايي به قطر و پهناي  20-25سانتيمتر،
و عمق  30-40سانتيمتر مناسب است .در مورد درختاني مثل چنار خصوصا
در فضاي شهري مي بايستي قطر چاله ها را کمتر گرفت و در مقابل عمق را تا
 60سانتيمتر نيز افزايش داد.

مراحل انجام چالکود
 1انتخاب محل مناسب حفر چاله در کنار درخت  :محل مناسب براي
احداث چاله ها در يک سوم انتهايي سايه انداز درخت و به فاصله تقريبي حدود
 70-130سانتيمتري از تنه اصلي مي باشد .اغلب ريشه هاي جوان و فعال ،در
اين منطقه قرار دارند و توانايي آنها در جذب آب و عناصر غذايي بيش از ريشه
هاي اصلي و قطور مي باشد .در ضمن حفر چاله در چنين مناطقي به ريشه
هاي اصلي و قطور درختان صدمه نمي رساند .محل چاله بايد در جايي باشد
که آب آبياري حتما به طريقي آن را مرطوب نمايد .بايد توجه داشت که اگر
بافت خاک ،شني باشد چاله ها در خط نيمه سايه انداز درخت احداث گردد.

 4چگونگي پر کردن چاله ها :ابتدا تمام خاك درون چاله بيرون ريخته مي
شود .بعد چاله ها را عموما با مخلوطي از ماده آلي (کود دامي يا خاک برگ يا
کمپوست) و کودهاي کامل ماکرو و ميکرو پر مي کنند .بهتر است کمي آنها
را فشار داده و درصورت نشست ،مجددا کود آلي افزوده کرد تا هم سطح خاک
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شود.
مي توان قسمت پايين چاله را با کود آلي ترکيب نشده پر کرد و روي آن کود
مخلوط ريخت .چاله ها بايد در مسير آبدهي يا سيستم آبياري ايجاد گردد و
بالفاصله پس از کوددهي ،چاله ها آبياري شود.

 7زمان ايجاد چاله و کاربرد ترکيب کودي :بهترين زمان ،اواخر پاييز تا اوايل
زمستان است .بعد از اضافه کردن کود پايه و ساير کودهاي موردنياز در سال اول،
مي توان در صورت نياز ،هرسال نيز محلول يا ترکيبات ديگري اضافه نمود.
 5نگهداري از چاله ها :حفر چاله يک بار انجام مي شود و ترکيب کودي آن
گاهي تا سه سال کافي خواهد بود اما پايين رفتن هرساله توده کود در داخل
چاله را مي توان با افزودن مجدد کود دامي يا ساير کودهاي آلي جبران کرد .
توده کود داخل چاله نبايد بيش ازحد مرطوبت يا خشک باقي بماند .در
سالهاي بعد ،افزودن کودهاي شيميايي بر سطح چاله ها امکان پذير است.
 6ترکيب کودي و محتواي چالکود :مناسب ترين روش در توصيه ترکيب
كودي ،بر اساس آزمون خاک و برگ مي باشد .در روش چالکود خصوصا در
فضاي سبز ،بهترين نتيجه در اصالح فيزيکي شيميايي خاک ،کاربرد فرمول
زير براي پر کردن هر چاله است:
  70درصد کود پايه (ترکيب کودهاي آلي و کودهاي ماکرو و ميکرو) 20درصد شن10 -درصد خاک

ویژگی ها و برتری های چالکود
 1با تهويه و تغذيه مطلوب ،باعث توسعه و طراوت ريشه در خاك ،مي گردد.
 2افزايش نفوذپذيري آب به داخل خاک توسط حفره هاي مملو از مواد آلي
 3چون کودهاي آلي موجود در چالکود عموما با کودهاي سولفاته و گوگردي،
همراه است و ترکيب کودي را اسيدي مي کند ،لذا جذب مواد غذايي خصوصا
ريزمغذي هايي مثل آهن و روي با سهولت بيشتري انجام مي گيرد.
 4به دليل کمي مواد آلي و زيادي کربنات کلسيم ،اغلب خاکهاي فضاي سبز ،از
نفوذ پذيري کمي برخوردار بوده و ريشه دواني درختان فعال نمي باشد .با اسيدي
کردن چالکود در فاصله متناسب از طوقه درخت  ،نفوذ ريشه هاي فعال با سرعت
بيشتري انجام گرفته و غذا با سهولت بيشتري در اختيار گياه قرار مي گيرد.
 5ممانعت از سطحي شدن ريشه ها و آسيب ديدن آنها در برابر استرس
خشکي و سرماي زمستان.
 6افزايش فعاليت بيولوژيک و باالرفتن ماده آلي خاک
کانال کود
در بعضي شرايط مي توان به جاي ايجاد چاله ،در اطراف سايه انداز درخت يک
کانال شيار مانند ايجاد کرد و محتويات ترکيب کودي را در آن ريخت .اين
کانالها مي تواند با عمق  30سانتيمتر و به عرض حدود  10سانتيمتر باشد.

پيشنهاد مي شود براي سال اول مقدار مصرفي کودهاي پتاسيمي مانند
سولفات پتاسيم و ريز مغذي ها خصوصا روي و آهن (مثل سولفات روي و
آهن) در مقايسه با کودهاي ازته و فسفره افزايش يابد .بديهي است کاربرد
کودهاي سولفاته يا گوگرد بواسطه کاهش اسيديته خاک در جذب عناصر
خصوصا ريزمغذي مثل آهن نقش به سزايي دارند .البته بايد دقت کرد که
کمبود اين گونه عناصر خصوصا در خاکهايي با کربنات و اسيديته باال ،بايد در
ادامه با محلولپاشي بهاره برطرف گردد .ميزان اضافه کردن کود به چالکود در
سال دوم به بعد کمتر خواهد بود.
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توصیه و پیشنهادها
بعد از انجام چالکود در زمستان ،بهتر است جهت ارزيابي ميزان تاثير آن،
در اواخر ارديبهشت از برگ درختان نمونه برداري صورت گيرد .نمونه برداري
در مرداد همان سال و خرداد سال دوم نيز تکرار گردد.
در مناطقي که شوري آب و خاک ،خيلي باالست و يا دور آبياري زياد است،
روش چالکود خصوصا با استفاده از کودهاي حيواني چندان قابل توصيه نيست.
مگر اينکه در اين موارد از کودهايي که شوري کمتري ايجاد نموده و پوسيدگي
بيشتري داشته يا نسبت کربن به نيتروژن کمتر دارند و يا کودهاي بيولوژيک
و يا شيميايي با ميزان کنترل شده استفاده کرد.
بديهي است در هر صورت ميزان و ترکيب کودي بايد بر اساس نظر
کارشناسان مربوطه باشد.
در صورتي که به ريشه هاي درخت به هنگام حفر چاله ها يا کانال کودها
آسيب برسد ،ريشه ها بايد قبل از ادامه عمليات چالکود ،با محلول قارچ کش
مناسب بر اساس توصيه کارشناس گياه پزشکي تيمار شوند.

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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بیوتکنولوژی و کشاورزی
زهره سپهرزادگان
فیزیولوژی گیاهان زراعی و دبیر ستاد نانو بخش کشاورزی و صنایع وابسته استان
دانشجوی دکترای
ِ

فارس

ن عظیم ترین منبع تكنولوژی بشر در قرن
ی به عنوا 
دانش بیوتكنولوژ 
ی غلب ه بر فقر و گرسنگی
ب سبز نوینی برا 
ن را انقال 
ح بود ه و آ 
فعلی مطر 
نامیده اند .حامیان بیوتكنولوژی ،معتقدند چنانچه روند فعلی رشد
ن نسلهای آینده بشری با كمبود مواد غذایی
جمعیت ادام ه یابد ،به یقی 
و فقر ،روبرو خواهند شد.
ن زراعی
ی روشهای مهندسی ژنتیك و اصالحگیاها 
بنابراین بایست 
ی
پر بازد ه در دستور كار كشورها قرار گیرد .به كارگیری بیوتكنولوژ 
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ت بهتر،
ی منجر ب ه تولید فرآوردههای با كیفی 
نوین در كشاورز 
ش افزود ه بیشتر
ی با ارز 
كاهش هزینه تولید آن و تولید فرآوردههای 
میگردد.
بیوتکنولوژی را می توان مجموعه ای از روش ها و فنونی دانست که در
آن از ارگانیسم های موجود زنده و یا قسمتی از آنها برای تولید ،تغییر
فرآورده ها ،بهینه سازی گیاهان یا حیوانات و تولید میکروارگانیسم های
جدید استفاده می شود.
از منظر فناوری زیستی نیز ،بیوتکنولوژی را می توان به مفهوم استفاده از
مهندسی ژنتیک در تولید گونه های جدید میکروارگانیسم ها ،گیاهان و
حیوانات دانست که طی این روش ،ژن های خاصی از یک موجود زنده به
دیگری انتقال می یابد و بدین ترتیب صفات خاصی در یک گونه جدید

ظاهر می شود که نتیجه آن ایجاد یک نوع ارگانیسم با صفات ژنتیکی
کام ً
ال مشخص است.
بیوتکنولوژی بعنوان یکی از جدید ترین فناوری هایی که باعث افزایش
تولیدات کشاورزی در دهه اخیر شده ،مطرح است .بیوتکنولوژی
کاربردهای امیدوارکننده بسیاری دارد اما نه یک راه حل عمومی
و نه جایگزینی برای روش های موجود است ،بلکه یک روش کمکی
برای حل مشکالت کشاورزی است .بیوتکنولوژی یکی از امیدهای
قرن آینده برای رفع بسیاری از نیازهای مختلف بشر و راه حلی
برای تأمین امنیت غذایی جمعیت روبه رشد جهان به شمار می
رود و یکی از  7رشته کلیدی فناوری جهان در قرن حاضر محسوب
می شود.
ی را میتوان به
عمده ترین کاربردهای بیوتکنولوژی در کشاورز 
دستههای زیر تقسیم کرد:
ن مقاوم به حشرات و آفت ها
ایجاد گیاها 
ایجاد گیاهان تحمل کننده علفکش ها
ی و قارچی
ن مقاو م ب ه بیماری های ویروس 
ایجاد گیاها 
ن مقاو م به شرایط سخت مانند سرما ،گرما و شوری
ایجاد گیاها 
ی ویژ ه و با طعم و عطر بهتر
ی ارزشهای غذای 
ن دارا 
ایجاد گیاها 
ن دارای خاصیت درمانی ـ پیشگیری
ایجاد گیاها 
ت متابولیکی تغییر یافته مانند رشد
ی خصوصی 
ن دارا 
ایجاد گیاها 
ع و راندمان کشت باالتر
سری 
ایجاد دام های تراریخته که دارای خصوصیات ویژهای مانند تولید شیر
زیاد یا گوشت کمچربی
ایجاد جانورانی ک ه بعنوان کارخان ه تولید آنتیبادی و واکسن و دارو
عمل کنند
ی که با سرعت زیاد رشد میکنند
ایجاد ماهی ها و سایر دام های 
امروزه در سرتاسر جهان ،به ویژه در کشورهای توسعه
یافته ،کاربردهای بیوتکنولوژی در کشاورزی در
حال ارزیابی است .جو موجود برای توسعه
بیوتکنولوژی کشاورزی در کشورهای مختلف
متفاوت است و به ویژه بستگی به تفاوت
در قوانین ،حقوق مالکیت معنوی و درک
عمومی جامعه دارد .بیوتکنولوژی نوین
در ایران با یک یا دو دهه تاخیر نسبت
به کشورهای پیشرفته یعنی از اواسط
دهه  1360آغاز شده است .اما شروع
این فعالیت ها و توجه جدی به این
تکنولوژی در پنج سال اخیر انجام گرفته
است.
کمتر شکی در مورد مدرن بودن بیوتكنولوژی
وجود دارد .بدون شک این ف ّناوری یك مد
زود گذر نیست بیوتکنولوژی کشاورزی در مسیر
خود از شروع به کار بیوتکنولوژی تا تولید مزرعه
ای محصوالت تجاری با موانع متعددی از محدودیت
های علمی و تكنولوژیكی تا مشکالت قانونی و مدیریتی ،عوامل اقتصادی
و نگرانی های اجتماعی روبرو می باشد.
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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آشنایی با سند م ّلی

گياهان دارويی و طبسنتی
گردآورنده :آذین حسن شاهی
کارشناس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز

این سند در تیرماه  1392در شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده
که جهت آشنایی خوانندگان عزیز خالصه ای از آن در زیر آمده است این سند
بعنوان یک دستورالعمل باالدستی در صورت حمایت و عملیاتی شدن می
تواند عالوه بر استفاده از توان های محیطی ایران بسترساز تحولی مبارک در
بحث کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگان رشته کشاورزی و منابع طبیعی
را نیز باشد:
سرزمین ایران کشوری ممتاز و با رتبه باال از نظر غنای گیاهی و تنوع زیستی
و دارای  11اقلیم از  13اقلیم شناخته شده جهانی است .بر اساس نظر گياه
شناسان و پژوهشگران ،تعداد گونه هاي گياهي ايران در حدود  8000گونه
است که از نظر تنوع گون های حداقل دو برابر قاره اروپاست .تحقيقات نشان
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داده است كه بيش از  2300گونه از گياهان كشور داراي خواص دارويي،
عطري ،ادويه اي و آرايشي -بهداشتي هستند .به عالوه  1728گونه از اين
گياهان به عنوان گياهان بومي ايران مي باشند ،منحصرا ً در سرزمين ايران
رويش كرده و به عنوان يك ظرفيت انحصاري در كشور محسوب مي شوند.
حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی از  60میلیارد دالر در سال  1996به
 100میلیارد دالر در سال  2010افزایش یافته است و بر اساس پیش بینی
بانک جهانی در سال  2050گردش مالی و تجارت جهانی متمرکز و مبتنی بر
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به حدود  5000میلیارد دالر خواهد رسید.

ماده 1

تعاریف اختصاصی

گياه دارويي Medicinal Plant

به گياهي كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم تمام یا اجزایی از آن به صورت
تازه یا خشک شده و یا مواد مؤثره استخراجی از آن به منظور اثرات بهداشتی،

پیشگیری و درمانی در بدن انسان ،حیوانات و دیگر گیاهان به کار می رود،
گياه دارويي گفته می شود.
داروي گياهي Herbal Medicine

هرگونه فرآورده دارويي كه منحصراً ،از نظر اجزاء متشكله فعال ،شامل يك يا
چند ماده گياهي فرآوري نشده يا یک یا چند ترکیب گياهي فرآوري شده و
يا تركیبي از هر دو با فرموالسیون گوناگون برای عرضه در بازار دارویی جهت
تشخیص ،پیشگیری ،کمک به اعمال فیزیولوژیک ،درمان و حفظ بهداشت بدن
انسان ،حیوانات و سایر گیاهان به کار می رود.

ماده 2

ارزشهای بنیادین
مبانی ارزشی سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی عبارتند از:
 1اعتقاد به انحصار شفا براي خداوند و وسيله بودن طب براي تحقق اراده
الهي در شفاي بيماران؛
 2آمیختگی طب سنتی ایرانی با آموزه های اخالقی و تعهد دینی و ضرورت
مراعات دقیق موازین اخالقی در تمام مراحل آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات
پزشکی در عالی ترین سطح؛
 3عدالت محوري در توسعه بخش گياهان دارويي و طب سنتي و برخورداري
از دستاوردهاي آن؛
 4اعتقاد راسخ به حفظ سالمت و بهداشت جسم و جان در آموزه هاي دين؛
 5اخالق محوري ،تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی ،تقويت
روحيه تعاون و مشاركت و مسئوليت پذيري آحاد علمي و نهادهاي مرتبط با
آن.

ماده 3

چشم انداز
با ایمان به یاری پروردگار و تکیه و توکل بر او و برای تحقق چشم انداز بیست
ساله جمهوری اسالمی ایران در افق  1404هجری شمسی بخش گیاهان
دارویی و طب سنتی دارای ویژگی های زیر خواهد بود:
 1بهره مند از سرمایه و منابع مادی و معنوی داخلی و مزیتها و زیرساختهای
بومی و پیشرفته ،دارای سهم برتر منابع انسانی در کشور و منطقه؛
 2مولد ارزش افزوده اقتصادی ،دارای توان رقابت جهانی و رتبه اول صادرات
گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی در منطقه؛
 3پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی و کسب
مقام نخست علمی در سطح منطقه؛
 4مورد وثوق و افتخارآفرین برای آحاد جامعه در ایران و جهان؛
 5شکوفا ،نوآور و دارای نقش مؤثر و برجسته در نظام سالمت کشور از طريق
شيوه هاي عالمانه و مبتني بر شواهد ،ايمن ،با كیفيت ،مؤثر و قابل دسترس
براي آحاد جامعه؛
 6مرجعیت علمی در جهان با تکیه بر گیاهان دارویی بومي و انحصاری ايران
و میراث مکتوب غنی پزشکی ایران.

گياهان دارويي و طب سنتي؛
 3مشارکت حداکثری بخش خصوصی ،تعاونی ها ،نهادهاي غيردولتي و
سرمایه گذاران خارجی و تأکید بر هماهنگی و انسجام بین نهادها؛
 4رعایت اصول ایمنی زیستی در چارچوب پروتکل های جهاني پذیرفته شده
در كشور؛
 5استفاده حداکثری از طبیعت و فرآورده های طبیعی در راستای سالمت
انسان و رفاه اجتماعی با حفظ چرخه های اکوسیستمی طبیعت؛
 6كاهش تصدي گري دولت ،تقويت بخش خصوصي و حمایت از ايجاد و
توسعه كمي و يكفي شركت هاي دانش بنيان؛
 7توجه به بنیانهای فلسفی طب سنتی با تقدم نگرش پیشگیری در برابر
درمان؛
 8تخصص گرایی و اجتناب از نسخه پردازی عامیانه و اجتناب از خرافات و
خرافات زدگی در طب سنتی و گیاهان دارویی؛
 9حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهان دارویی بومی و انحصاری کشور؛
 10کاربردی سازی آموزشهای طب سنتی در رشته های مختلف گروه پزشکی
و دامپزشکی؛
 11استفاده از کم عارضه ترین روشها در درمان های گیاهی و طب سنتی.

ماده 5

اهداف ،راهبردها و اقدامات در حوزه گیاهان دارویی و
فرآورده های گیاهی
الف) اهداف (در افق )1404
 1کسب سهم  20درصد ارزش بازار داروی کشور توسط محصوالت تأییدشده
مبتنی بر داروهای گیاهی و محصوالت طبیعی؛
 2کسب سهم  20درصد ارزش بازار داروی حوزه دامپزشکی کشور توسط
محصوالت تأییدشده مبتنی بر داروهای گیاهی و محصوالت طبیعی؛
 3افزایش صادرات گیاهان دارویی و فرآورده های دارویی گیاهی و فرآورده
های گیاهی برای حضور در بین  10کشور اول جهان؛
 4كسب  3درصد سهم تولید علم حوزه گیاهان دارویی و فرآورده های
دارویی گیاهی در عرصه جهاني؛
 5کسب  1درصد سهم ثبت اختراع جهانی در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده
های آن؛
 6ثبت و تحت پوشش قراردادن کلیه گونه های انحصاری و بومی و یا در حال
انقراض گیاهان دارویی کشور در سامانه های حفاظت ملی؛
 7کاهش سطح برداشت رسمی و غیر رسمی از عرصه های طبیعی به 200

ماده 4

سیاست های کالن
 1اهتمام به مدیریت دانش در بخش گیاهان دارویی و طب سنتی؛
 2خوداتكايي ،اشتغا ل زایی و استفاده حداكثري از توان داخلي در بخش
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هزار هکتار در افق  1404؛
 8افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی و اسانس دار به  500هزار هکتار
در افق . 1404
ب) راهبردها :
 1بازنگری ،اصالح ،ساده سازی و روزآمدکردن قوانین ،مقررات و استانداردهای
مربوطه در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی؛
 2ساماندهي نظام آموزش ،پژوهش و توسعه فناوری و نوآوری درحوزه
گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی؛
 3ترویج ،اطالع رسانی و فرهنگسازی در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده های
گیاهی؛
 4ايجاد انسجام و همكاريهاي مستمر و مؤثر ميان مؤسسات ،شركتها و
تشكلهاي مرتبط با حوزه گياهان دارويي اعم از دولتی یا خصوصی؛
 5گسترش همكاريهاي بین المللی در علوم و فناوريهای حوزه گیاهان
دارویی؛
 6ساماندهی فرآیندها و ساختارهای نظارت و ارزیابی بر کلیه فعالین و
فعالیتها در حوزه گیاهان دارویی؛
 7ساماندهی تولید و توزیع ،بازار و صادرات محصوالت و خدمات در این حوزه
و تجاری سازی دستاوردهای علمی و فناوری در آن؛
 8ساماندهی مدیریت منابع و حفاظت از منابع پایه با تاکید بر توسعه سطح
كشت ،پرورش ،جمع آوري و فرآوري صنعتی گياهان دارويي؛
 9حفاظت از گونه های گیاهی انحصاری کشور و جلوگیری از خروج نمونه و
یا اطالعات مربوط به این گونه ها از کشور؛
 10بهره گیری بهینه از رهنمودهای اسالمی در عرصه گیاه شناسی ،تغذیه و
بهداشت و درمان.
ج) اقدامات:
 1تهیه و تنظیم آئین نامه ها ،طرحها و لوایح به منظور اصالح و ساده سازی
قوانین و ارائه آنها به مراجع ذیصالح برای تصویب؛
 2تهيه و تدوين استانداردهاي ملي برای محصوالت حوزه گياهان دارويي و
صادرات و واردات آن و ارائه آن به مراجع ذیصالح برای تصویب
 3راه اندازی انستیتو تحقیقاتی ملی و مرکز بین المللی تحقیق و توسعه در
زمینه گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی تا سال 1404
 4ساماندهی اسناد علمی و میراث دانشمندان اسالمی

48

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

 5تسریع ،تسهیل و الزام آور کردن مراحل مربوط به ثبت و انجام تحقیقات
و آزمایشهای بالینی برای داروهای گیاهی
 6ایجاد و توسعه گرایشها ،دوره ها ،رشته ها و میان رشته های تخصصی
حوزه گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی با توجه به نیاز كشور و بر اساس
آمایش آموزش عالی و پژوهش کشور
 7استفاده از ظرفیت رسانه ملی و حمایت از اطالع رسانی در رسانه های
عمومی و تخصصی و برگزاری نمایشگاهها و جشنواره های ملی و بین المللی
در حوزه گیاهان دارویی؛
 8استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش برای ترویج اهمیت گیاهان دارویی در
سطح آموزش ابتدایی تا متوسطه؛
 9ساماندهی و ایجاد تشکلهای قانونی برای ایجاد ارتباط مؤثر و منطقی بین
تولیدکنندگان با مصرف کنندگان و یا شرکتهای دارویی ،همچنین توسعه
صادرات در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی؛
 10جذب ،انتقال و بومی سازی علوم و فناوریهای پیشرفته سایر کشورها در
حوزه گیاهان دارویی؛
 11ایجاد نشان تجاری ملی و همچنین نشانهای تجاری مشترک با سایر
کشورها برای صادرات محصوالت حوزه؛
 12رصد و آینده نگاری توسعه صنعت داروهای گیاهی؛
 13ساماندهی و توسعه فعالیتهای اقتصادی مجاز این حوزه مبتنی بر تأییدیه
های معتبر و ممانعت از فعالیتهای غیرمجاز؛
 14ايجاد سيستم نظارت بر بازار و مراکز عرضه محصوالت و خدمات در حوزه
گیاهان دارویی خصوصاً عطاريهاي سنتي؛
 15حمايت از تجاری سازی و تولید صنعتی دستاوردهای بخش گیاهان
دارویی و فرآورده های گیاهی منطبق بر شاخص های مصوب؛
 16حمايت از پايلوتهاي تجاري سازي محصوالت ،روشها و يا فرآيندهاي با
فناوري باال و نوآوری هاي تأثيرگذار مرتبط با صنعت گياهان دارويي و
داروهاي گياهي
 17برنامه ریزی برای پوشش کامل بیمه ای داروهای گیاهی ثبت شده؛
 18رصد ،شناسايي و معرفي بازارها و محصوالت داروهای گیاهی و فرآورده
های گیاهی و طبيعي در سطح ملي و بين المللي
 19حمايت از تأسيس و ساماندهی مراكز خريد ،تهيه و توزيع گياهان دارويي
و داروهای گیاهی و فرآورده های گیاهی و بورس گياهان دارويي؛
 20حمایت از ايجاد مراكز توليد گياهان دارويي مادري شامل بذر ،نشاء ،نهال؛
 21حمايت از نوسازی و به روز رسانی صنايع مرتبط با فرآوري گياهان دارويي؛
 22ایجاد مرکز مطالعات بازرگانی بین المللی ،بسته بندی و برندسازی در
حوزه گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی؛
 23حمايت از توسعه کمی و کیفی كشت انبوه و زراعت آن دسته از گياهان
دارويي که برداشت بی رویه از آنها به عرصه هاي جنگل و مرتع كشور آسیب
می زند؛
 24حمايت از كشت گياهان دارويي ساير اقليمها در كشور؛
 25برنامه ریزی برای توسعه كشت و اهلي کردن گونه هاي مهم گیاهان
دارويي و داراي ارزش اقتصادي؛
 26ايجاد بانك اطالعات گياهان دارويي و فرآورده های گیاهی كشور؛
 27تقویت و توسعه بانک ژن انواع گونه های گیاهان دارویی انحصاری یا
درحال انقراض؛
 28تدوين و اعالم فهرست گياهان دارويي اولويت دار كشور؛
 29ایجاد مرکز تحقیقات دارويي و فرآورده هاي گياهي مورد تأييد در قرآن و
روايات.
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دو راهکار جهت حفظ

باغات حوزه استحفاظی
محمدرضا حق نگر؛
نایب رییس کمیسیون خدمات شهری ،محیط زیست و بهداشت شورای اسالمی
شهر شیراز

احتراما به استحضار می رساند باغ های حوزه استحفاضی که از قانون
شورای عالی شهرسازی تبعیت می نماید به علت عدم دقت در گروه بندی
باغات دچار فرسایش و هجمه بسیار بزرگی گردیده است .بیشتر باغ های
گروه پنج که حتی به مراتب پردرخت تر از باغ های گروه یک می باشد
در دست انهدام می باشد.
تبعیض ایجاد شده در گروه بندی باغات باعث شده که حس بی اعتمادی
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بزرگی در بین مردم باغداران ایجاد گردد .به طوریکه در یک نقطه مشخص
مثل کوچه  95قصردشت درست در فاصله یک متری بین دو منطقه
بخشی گروه یک و بخشی گروه پنج می باشد .به ملکی که عنوان گروه پنج
اطالق گردیده مجوز داده می شود که تفکیک شود و حتی به قطعات 300
الی  500متری تقسیم و ساختمان دو الی سه طبقه در آن احداث شود
و به گروه یک که درست چسبیده به آن است هیچگونه اجازه ای حتی
برای احداث یک سرویس بهداشتی هم داده نمی شود .گزارش پیوست
حاوی نکات بسیار تلخی از اقدامات انجام شده طی سال های گذشته و
نتیجه عملکرد قانون پر مشکل در حوزه استحفاضی باغات شهر شیراز
می باشد.

5

کوچه گلخون در ابتدای خیابان قصردشت:

5

کوچه  95قصردشت:

5

کوچه  28صرافی:

5

کوچه پشت بیمارستان دنا :

این منطقه پرشده از درخت های بسیار انبوه و کهنسال است که اخیرا
تفکیک گردیده و دیوارکش شده و به قطعات زیر  500متری تقسیم
گردیده است.
کوچه فوق طبق عکس های ماهواره ای یکی از زیباترین و انبوه ترین
مناطق باغی شهر شیراز بوده که متاسفانه در زمین گروه یک و گروه پنج
آن بسیار نادرست تعیین شده و همین امر باعث شده که کل باغات در
کوچه فوق تحت تاثیر قرار گیرد و حاصل اجرای قانون فوق نابودی حداقل
 70درصد باغات موجود شده است.
در کوچه فوق و انشعابات آن نیز تفکیک های بزرگی صورت گرفته و حجم
زیادی از باغ ها تبدیل به منازل مسکونی سه طبقه و دو طبقه و همکف
شده است .

مصوب گردیده است را تسری دهیم با اجرای این شیوه نامه در باغات
حوزه استحفاضی امید می رود سیمای کلی باغات حفظ گردد و منافع
شهروندان نیز تأمین شود .این شیوه نامه که به پیوست می باشد حاوی
نکات بسیار ارزشمندی است و اجازه احداث بیش از  10درصد را در هر
باغ  2000متری نمی دهد و تعداد درختان موجود نیز ثبت و ضبط خواهد
شد بطوریکه در هر  20متر مربع باید یک درخت وجود داشته باشد و
دیوار کشی بین باغ ها نیز بوسیله نرده با دیوار سبز اجرا خواهد شد.
 .2راهکار دوم ،اقتصادی کردن باغات و تبدیل منطقه 1200
هکتاری به یک پارک بزرگ شهری  :اینکه هرگونه تفکیک در باغات
ممنوع گردد با تجمیع باغات در حوزه استحفاضی تنها اجازه احداث 24
برج یعنی هر  50هکتار یک برج داده شود  .که برج های فوق ارتباطشان
بوسیله پل های معلق بوده و راه دسترسی زمینی نیز تنها با دوچرخه و
پیاده راه خواهد بود و احداث پارکینگ در باغات به کلی ممنوع خواهد
بود و در مدخل ورودی باغات حوزه استحفاضی با احداث چند پارکینگ
حوائج ساکنین و بهره برداران از برج ها تأمین خواهد شد.

مساحت نابود شده باغات در این محدوده بسیار زیاد بوده و بخشی هم در
حال گرفتن مجوز می باشند که حتی قطعاتی  300متری هم در تفکیک
وجود دارد .

5
محدوده بسیار بزرگ تخریب شده توسط
بیمارستان کوثر:

بیمارستان کوثر با عنوان خیریه بزرگترین لطمه را به باغات قصردشت
زده و اخیرا نیز با احداث زیرزمینی بزرگ برای ساختمان پارکینگ کل
آب های زیرزمینی باغات را به تاراج داده و ریشه تمام درختان محدوده
را خشک نموده است.

5
میدان:

میدان مطهری و کوچه های منشعب به آن

پروژه هایی که در این منطقه ایجاد گردیده در حال حاضر اثری از باغات
زیبای آن منطقه را باقی نگذاشته است .

 5محدوده بزرگ نیایش که حجم زیادی از باغات
تخریب شده:

در این محدوده نیز با تخریب باغات منازل گران قیمتی احداث گردیده که
ارزش افزوده باالیی ایجاد گردیده است به طوری که اصال یک باور شده که
باید کل باغات موجود تفکیک گردد.
از آنجا که محافظت از باغات موجود و برنامه ریزی برای نگهداری وضع
فعلی با توجه به کمبود آب بسیار ضروری است لذا پیشنهاد می گردد
از دو راهکار زیر جهت حفظ و حراست یاغات قصر دشت در حوره
استحفاضی بهره برداری گشته و با تصویب آن در شورای عالی شهرسازی
اجرایی گردد:
 .1راهکار اول ،تسری شیوه نامه قانون ماده  14در حوزه استحفاضی
باغات گروه پنج  :اینکه در کلیه باغات حوزه اتسحفاضی جهت هرگونه
ساخت و ساز از شیوه نامه قانون ماده  14که اخیرا در شورای شهر شیراز
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احداث  24برج در مساحت  1200هکتار به هیچ وجه مزاحم و چشم گیر
نبوده این برج ها که هرکدام در یک درصد از فضای  50هکتاری تا حداکثر
ارتفاع  30طبقه احداث خواهد شد .دارای کاربری های گردشگری –
مسکونی هتل خواهند بود که ارزش افزوده آنها به تبع نگهداری و حفاظت
از باغات تحت سیطره آنها روز بروز افزایش خواهد یافت .این پروژه بسیار
توجیح پذیر بوده و قادر خواهد بود حداقل  1200هکتار باغ باقی مانده
را برای همیشه حفظ نموده و حتی مرغوبیت و کیفیت آنها افزایش یابد.
اجرای پروژه فوق تبدیل باغات حوزه استحفاضی به یک شهر رویایی بوده
که اوج زیبایی آن با پیاده راه ها و مسیرهای دوچرخه سواری که در آن
اجراء خواهد شد افزوده خواهد شد و یکی از بهترین فضاهای سبز و نمونه
در ایران خواهد شد.
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پروژه هارپ HAARP
گردآوری :ملیحه قادری
کارشناس زیست شناسی

هارپ یک پروژه پژوهشی است که در سال  ۱۹۹۳برای بررسی و پژوهش درباره
الیه یونوسفر با استفاده از امواج رادیویی  ELF/ULF/VLFتأسیس شدهاست.
این تاسیسات مشترکاً توسط نیروی هوایی آمریکا ،نیروی دریایی آمریکا،
دانشگاه آالسکا در فیربنکس ،و نزدیک به  ۱۵دانشگاه آمریکایی دیگر اداره
و استفاده میشود .شرکت سازنده این تاسیسات ،شرکت BAE Advanced
 Technologiesاست.
این سیستم در حال حاضر از یک مجموعه آنتنهای مخصوص شامل  ۱۸۰برج
آنتن آلومینیومی به ارتفاع  ۲۳/۵۰متر تشکیل شده که بر روی زمین پهناوری
به مساحت  ۲۳۰۰۰متر مربع در آالسکا نصب شدهاست .این آنتنها امواج مافوق
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کوتاه  ELF/ULF/VLFرا با  3/6مگاوات  ERPPتولید کرده و به یونوسفر
میفرستند.
هارپ پروژهای علمی است و از طریق آن دانشمندان با ایجاد تغییراتی در یونوسفر
که دورترین و ناشناختهترین بخش جو زمین است امکان مطالعه در مورد آن را
پیدا کرده و آن را به صورت یک آزمایشگاه طبیعی در میآورند.
هارپ یکی از پروژه های فوق محرمانه کشورهایی مانند آمریکا و روسیه است
که این فناوری را در اختیار دارند و با استفاده از امواج فوق کوتاه می توانند الیه
یونوسفر جو را تحریک کنند که منجر به تولید باران شود .هارپ یک فناوری
است که برپایه انتشار امواج رادیویی فوق العاده قدرتمند و فوق کوتاه بنا نهاده
شده است امواجی که انعکاس و انتشار آن ها در سطح یونوسفر یا همان سطح
فوقانی جو ،باعث ایجاد یک میدان یونی یا موج یونی می شود ،در چنین شرایطی
امواج الکترومغناطیسی ارسال شده بار دیگر به زمین برگشت داده می شود.
این امواج از انرژی حرارتی و انرژی مغناطیسی برخوردار هستند .بنابراین انرژی

دلفين هاي سوخته
خليج فارس

3
مرگ دسته جمعي
دلفين ها

هارپ سالحي براي بي ثبات كردن كشورها؟
«هارپ» به صورت يك فرستنده امواج الكترومغناطيسي عمل ميكند كه هدف
آن تاثير گذاري بر آسمان و الكترون هاي آزاد اليه يونوسفر است .اين سيستم،
الكترونهاي اين اليه را در ارتفاع تقريبا  275كيلومتري به جنبش واميدارد .در
حالت عادي اين اليه داراي دمايي معادل  1400درجه سانتيگراد است كه در
اثر اين تحريك انرژي فراواني در آن به وجود آمده و در نتيجه دما تا 20درصد
افزايش مييابد و اين ناحيه به حالت انبساطي در ميآيد.

1
مرگ دسته جمعي هزاران
ماهي در سواحل شيلي

حاصل از آن ها را می توان در یک نقطه خاص متمرکز کرد به طوری که تمرکز
انرژی حاصل از آن ها در یک نقطه خاص می تواند اثرات مختلفی ایجاد کند
که از جمله آن ها می توان به امکان جا به جایی ابرها ،جا به جایی هوا و از بین
بردن سکون هوا اشاره کرد .فناوری هارپ البته کاربردهای دیگری نیز دارد به
عنوان مثال در مطالعه قاره های زیر زمین و یا کشف منابع معدنی نفت و گاز در
زیرزمین نیز می توان از این فناوری استفاده کرد .ضمن آن که گفته می شود
از تمرکز این انرژی می توان برای تحریک گسل های زمین و حتی ایجاد زلزله
استفاده کرد.
تا جایی که گفته می شود زلزله هائیتی نتیجه آزمایش های آمریکا و به عبارتی
تست این فناوری بوده که منجر به بروز زلزله هائیتی شده است .در واقع وقوع
بسیاری از پدیده های خاص ازجمله سیل پاکستان ،زلزله هائیتی و حتی توفان
کاترینا با آزمایش این فناوری در آمریکا مرتبط است با توجه به فوایدی که این
فناوری دارد و می تواند منجر به کاهش خشکسالی و یا از بین بردن سکون هوا
شود ،بدین نتیجه رسیدیم که استفاده از آن از جهات مختلف ضرورت دارد .

5
جنازه های سوخته
کالغ ها در سوئد

بارش جسد هزاران
پرنده سیاه بال قرمز

زبيگنيو برژينسکي» ،مشاور «جيمي کارتر» رئيس جمهوري سابق آمريكا و
مشاور کنوني «اوباما» معتقد است كه «هارپ» سالحي براي بيثبات کردن
کشورهايي است كه با واشنگتن اتحاد و همسويي ندارند .به گفته او «با استفاده
از تکنولوژيهاي جديد و روش هايي كه اين تكنولوژيها در اختيار کشورهاي
بزرگ قرار ميدهند؛ اين كشورها ميتوانند حتي بدون آنکه نيروهاي امنيتي خود
را در جريان قرار دهند جنگهايي سريع و غافلگيرکننده به راه بياندازند».
رژينسکي اضافه مي کند« :اكنون تكنولوژيهايي در اختيار ماست که به کمک
آنها ميتوانيم تغييراتي در آب وهوا ايجاد كرده و شرايطي مانند خشکسالي و
طوفان به وجود آوريم كه اين امر مي تواند توانايي هاي دشمنان احتمالي ما را
تضعيف كرده و آنها را به پذيرش شرايط ما مجبور كند.
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شدت حوادث كنوني با طبيعت ناهمخوان است
بشر در طول هزاران سال با حوادث و بالیای طبیعی بسياري دست به گريبان
بوده است و همواره اين حوادث را جزئي طبيعي از زندگي خود بر روي كره
زمين دانسته است .اما در دهه های اخیر اتفاقاتي روي داده که با حافظه
تاريخي او در مورد طبيعي بودن این حوادث ناسازگار است .بدون شك ،فجايع
طبيعي در هر دوراني همراه با خساراتي بوده است .اما ،آنچه كه امروز اتفاق
مي افتد نسبت به گذشته شدت بي سابقه اي دارد.
اين درحالي است كه بي نظمي هاي بزرگ جوي و حوادثي مانند سيل ،توفان،
زلزله و فعاليتهاي آتشفشاني همگي عموماً به تأثيرات گازهاي گلخانه اي ربط
داده مي شود .ذوب شدن يخهاي قطبي و دوره هاي گرمايي و سرمايي كامال
بي سابقه و شديد در نقاط مختلف زمين نيز به پديده گرم شدن كره زمين
احاله مي گردد .اما به اعتقاد برخي از متخصصين و حتي سياستمداران ردپاي
تکنولوژی های پیشرفته در تولید و هدايت اين حوادث با اهداف سياسي و
استعماري كامال معلوم بوده و نشانههاي فراواني از دخالتهاي بشري در آن
ديده مي شود.
اتفاقات عجيب
اتفاقات عجيب فراواني در سال هاي اخير روي داده است كه به باور دانشمندان
غير از دخالت يك عامل الكترومغناطيسي هدايت شونده چيز ديگري نميتواند
مسبب آنها باشد .براي مثال خشک سالیهاي بزرگ ،آتش فشانها ،زلزلهها و
سوناميهاي ويرانگر سالهاي اخير ،وقوع سيل ها و توفان هايی نظير طوفان
کاترینا در نیواورلئان و طوفان گانو در عمان ،مرگ عجیب هزاران ماهي ساردین
در سواحل شيلي ،سقوط جنازه های سوخته کالغ ها از آسمان سوئد ،مرگ
صدها هزار ماهی در آرکانزاس ،بارش جسد هزاران پرنده سیاه بال قرمز مرده
در لوئیزانا و کنتاکی ،مرگ دسته جمعي میلیونها ماهي در خلیج «چزاپیک»
آمریکا ،مرگ صدها تن ماهی در سواحل برزیل و ده ها هزار خرچنگ در
انگلیس ،مرگ ماهي ها و دلفين هاي سوخته خليج فارس ،مرگ دسته جمعي
نهنگها در استراليا هيچ كدام حالت طبيعي نداشته و احتمال ميرود در اثر
آزمايشها و حمله هايي در اثر امواج هدايت شونده روي داده باشند.
پروژه هارپ در ایران
با این فناوری با استفاده از امواج فوق کوتاه رادیویی امکان جا به جایی ابرها،
بارورسازی ابرها و کاهش خشکسالی و از بین بردن سکون هوا فراهم می شود.
این پروژه انقالب عظیمی در عرصه تغییرات آب و هوایی ایجاد می کند.
این پروژه محرمانه در ایران از سوی محیط زیست مورد حمایت قرار
گرفته است ضمن آن که در اجرای آن دستگاه های مختلفی دخیل هستند و
اعتباراتی نیز برای آن درنظر گرفته شده است .
تاثیرات این فناوری به لحاظ علمی کامال اثبات شده و نمونه های تحقق یافته
تاثیرات این فناوری در کشورهای روسیه و آمریکا گزارش شده است و هم
اینک این فناوری با هزینه بسیار باالیی در این کشورها آن هم در مراکزی
خاص و بعضا با اهداف نظامی در حال انجام است.
اما نکته مهم آن است که ایران نیز اجرای این پروژه بسیار مهم و کارآمد را آغاز
کرده است و در آینده می توانیم از نتایج سودمند آن بهره مند شویم.معتقدیم
که اگرچه هارپ فناوری است که از تاثیرات دوجانبه ای برخوردار است ،برای
کشور ما که آب و هوای خشکی دارد یک ضرورت است و از آن می توان برای
بارور کردن ابرها یا به جریان انداختن هوا و از بین بردن سکون هوا استفاده
کرد و در کالن شهرهایی مانند تهران که باعث تمرکز آلودگی می شود ،از این
فناوری استفاده کرد.
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در واقع با داشتن این فناوری می توان ابرها را جا به جا کرد ،بارندگی را
افزایش داد ،هوا را جا به جا کرد و به اصطالح باد ایجاد کرد که تحقیق روی
تمامی این موارد آغاز شده است .این پروژه انقالب بزرگی در عرصه تغییرات
آب و هوایی ایجاد می کند .الیه یونوسفر در باالترین الیه اتمسفر قرار دارد .این
الیه تشعشعات خطرناک ماورای بنفش و  Xخورشید را جذب و مانند سقفی
از ورود آن ها به زمین جلوگیری می کند.
هم چنین به دلیل محیط الکتریکی موجود در یونوسفر از این الیه برای
انعکاس امواج رادیویی به اطراف زمین استفاده می شود .سیستم هارپ طوری
طراحی شده است که روی یونوسفر تاثیر مستقیم داشته باشد .اصوال امواج
آنتن ها پس از اصابت به یونوسفر و بازگشت به زمین قادرند نه تنها به عمق
دریا بروند بلکه فراتر رفته و به اعماق زمین نیز وارد می شوند و عملکرد
آن ها مانند رادیوترموگرافی است که امروزه ژئولوژیست ها برای اکتشاف
مخازن مختلف شامل گاز و نفت استفاده می کنند .وقتی یک موج کوتاه
رادیوترموگرافی به داخل زمین فرستاده می شود ،به الیه های مختلف برخورد
می کند و آن الیه ها را به لرزه در می آورد و از این لرزش صدایی با فرکانس
مخصوص تولید می کند و به سطح زمین باز می گرداند و ژئولوژیست ها از
صدای بازگشتی قادرند مخازن زیرزمین را شناسایی کنند.

نبـرد بـا خشکسـالی
لیال نقدی
کارشناس مهندسی کشاورزی

خشکسالی از مهمترین بالیای طبیعی محسوب می شود که علی رغم تلفات
انسانی کم ،نسبت به سایر بالهای طبیعی ،اثرهای مخرب زیست محیطی فراوانی
را به دنبال دارد .یکی از مهمترین موضوعات در بررسی راهکارهای کاهش اثرهای
خشکسالی ،تقدم زمانی ارائه راهکارها می باشد .در مطالب زیر به صورت اجمالی
هر یک از این راهکارها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 1راهکارهای پیش از بحران خشکسالی
 -1-1سیاست گذاری استراتژیک در پیش بینی خشکسالی

قبل از هرگونه اقدام عملی برای کاهش خسارت های خشکسالی اتخاذ سیاست
های راهبردی می تواند مشکل گشا باشد .این سیاست ها می باید بر مبنای باور
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داشتن واقعیت کم آبی در منطقه باشد .این دیدگاه می تواند در سیاست گذاری
ایجاد صنایع کم مصرف آب و کشت های مناسب با وضعیت کم آبی کارآمد
باشد .اتخاذ سیاست های دیگری در جهت بهره گیری بهینه تا حداکثر ممکن
از نزوالت جوی نیز می تواند در جلوگیری از بحران خشکسالی پیش از وقوع آن
بسیار مهم تلقی شود .در مجموع تدوین استراتژی کلی اولین مرحله از کاهش
خسارت های خشکسالی محسوب می گردد که در پرتو آن سایر راهکارها شکل
می گیرد.
 -2-1ایجاد سیستم های هشدار دهنده

با توجه به تکنیک هایی که امروزه در اختیار می باشد پیش بینی شرایط هوا با
دقت باال امکان پذیر است .استفاده از نقشه های سینوپتیک برای پیش بینی های
روزانه وهفتگی از عمومی ترین فعالیت های سازمان های هواشناسی در اقصی
نقاط جهان به شمار می آید .نقشه های پیش بینی روزمره قابلیت های مناسبی
را برای ارائه آگاهی های الزم درخصوص رخداد بارندگی ،افزایش یا کاهش دما،
جریان باد و ...با توجه به نظام آرایش مراکز فشار در سطوح مختلف اتمسفر دارا

هستند .برای ارائه اطالعات پیش بینی درخصوص احتمال رخداد خشکسالی
انجام مطالعات کلیماتولوژی سینوپتیک ضرورت خاص دارد .در اینگونه مطالعات
نحوه آرایش سیستم های جوی درخصوص وقوع شرایط مرطوب و خشک مورد
مطالعه قرار گرفته و به عنوان یک الگوی کلی در اختیار برنامه ریزان قرار می
گیرد تا بر مبنای آن پیش بینی ها صورت گرفته و هشدارهای الزم به بهره
برداران داده شود .عالوه بر نقشه های سینوپتیک ،پیش بینی هایی با اتکا به
تصاویر ماهواره ای می تواند صورت گیرد .اینگونه تصاویر که امروزه به صورت
روزانه در همه کشورهای جهان قابل دستیابی است ،امکانات بسیار مناسبی را
در اختیار هواشناسان قرار داده و از طریق اینگونه سیستم ها دقت پیش بینی ها
بطور فزاینده ای در حال افزایش می باشد.
 -3-1افزایش انعطاف پذیری ترکیب چرا

اولین موضوعی که کشاورزان قبل از وقوع خشکسالی می توانند انجام دهند ،
کاهش تعداد دام در مزارع می باشد که بالطبع فشار چرا روی مراتع را کاهش
خواهد داد .معموالً کشاورزان برای کاهش تعداد دام در مزرعه از طریق کم شدن
زاد و ولد احشام ،تمایلی نشان نمی دهند .به همین منظور الزم است برای
کاهش تعداد دام ها ،از دام های مریض ،پیر و ضعیف شروع نموده و آنها را به
بازار عرضه کرد.
 -4-1ایجاد بانک علوفه

بانک علوفه برای جمع کردن خوراک دام ،مورد نیاز است تا در موارد ضروری
در زمان کمبود علوفه مورد استفاده قرار گیرد .در این زمینه بهره گیری از
تأسیسات ویژه نگهداری علوفه در مناطق مختلف ضرورت دارد .مطابق این عمل
باید تمهیداتی درخصوص انتقال علوفه به مناطق مورد نیاز اندیشیده شود.

 -5-1برنامه تأمین آب در مناطق مبتال به خشکسالی

از برنامه اصلی که در مناطق مبتالبه می باید مدنظر باشد این است که بتوان
منابع جدید را در مناطقی که حساسیت بیشتری نسبت به پدیده خشکسالی
دارند شناسایی نمود و در مواقع بروز بحران بتوان آنها را مورد استفاده قرار
داد .پس از مطالعه روش های تأمین آب می توان بانک منابع آب هر منطقه را
متناسب با شرایط نیاز آبی همان منطقه در اختیار داشت .روش های تأمین آب
در مناطق مختلف بسیار متفاوت می باشد که موارد ذیل از جمله مهمترین آنها
محسوب می شود.

الف) احیاء روش های سنتی استحصال آب
روش های سنتی برای تأمین آب در مناطق مختلف مورد استفاده بوده است که
امروزه به دلیل رشد تکنولوژی فراموش شده اند .از جمله این روش ها می توان
به آب انبار ،غدیر ،بندساز و یخدان اشاره کرد که متناسب با ویژگی های اقلیمی
هر منطقه خصوصیات و نام های متفاوتی دارند.
ب) استفاده از فاضالب های شهری
همه روزه مقادیر متنابهی آب از طریق شبکه فاضالب های شهری جریان پیدا
می کند که این آب قابلیت استفاده مجدد تأمین آب مورد نیاز آبیاری فضای
سبز و جنگل کاری دارد .که بدلیل آلودگی های زیاد قبل از هرگونه استفاده باید
تصفیه شده و وارد شبکه مصرف شوند.
پ) شناسایی مکان های احداث سدهای زیرزمینی در مسیر رودخانه

این آبها در اعماق زمین و در داخل آبرفت های رودخانه ای قرار میگیرند از
دسترس تبخیر دور بوده و به علت عبور از منافذ خاک ها و آبرفت ها تصفیه
فیزیکی پیدا می کنند و در شرایط مناسب به صورت مستقیم قابل استفاده
خواهند بود.
ت) استفاده از منابع آب غیرمتعارف
از جمله این آبها می توان آبهای شور و لب شور را ذکر کرد که اینگونه آبها با
فرآوری های ویژه قابل استفاده برای برخی مصارف خواهند بود.
ث) استفاده از فن آوری باروری ابرها
این نوع تکنولوژی در مناطق مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته و نتایج
رضایت بخشی را ارائه کرده است.
ج) استفاده از پیتینگ و کنتور فارو
در دامنه های پر شیب برای جمع آوری و ذخیره آب باران می توان از عملیات
ایجاد پیتینگ و کنتور فارو استفاده نمود که بدین ترتیب ،امکان افزایش زمان
استقرار آب باران و نفوذ بارندگی را ایجاد کرد .این روش عالوه بر افزایش ذخیره
آب های زیرزمینی ،در کنترل باران های شدید بسیار موثر خواهد بود.
د) شیرین کردن آب شور با استفاده از انرژی های غیرفسیلی
با توجه به وجود منابع انرژی غیرفسیلی همچون باد و خورشید در برخی مناطق،
امکان تولید انرژی الزم برای تبخیر آب شور و استحصال آب شیرین وجود دارد.
استفاده از این روش ها هرچند در مواردی اقتصادی نیست و تأمین آب با صرف
هزینه بسیار زیادی صورت می گیرد ولی با توجه به اهمیت آب ارزش الزم را از
نظر تأمین آب ،ایجاد اشتغال و ...دارد.
 -7-1برنامه ریزی برای استفاده از روش های آبیاری قطره ای و
تحت فشار

در برخی مناطق علی رغم کمبود آب ،از آب موجود نیز استفاده صحیح به عمل
نمی آید .بخشی از این آب در حین انتقال از منابع به محل های مصرف به دلیل
استفاده از سیستم های انتقال غیراستاندارد هدر می رود .برای جلوگیری از هدر
رفتن آب در مناطق زراعی ،بهره گیری از سیستم های آبیاری قطره ای و تحت
فشار در تأمین نیاز آبی محصوالت زراعی می تواند کارگشا باشد.

 -8-1توسعه بیمه محصوالت کشاورزی

با توجه به امکان مطالعه و شناسایی احتمال وقوع خشکسالی در مناطق مختلف،
توجه به بیمه های کشاورزی برای انواع محصوالت می تواند کمک شایان توجهی
به تأمین امنیت محصوالت زراعی نماید و کشاورز با طیب خاطر بتواند فعالیت
های خود را انجام دهد و در شرایط وقوع خشکسالی امکان جبران خسارت ها از
طریق شرکت های بیمه امکان پذیر باشد.

 2راهکارهای حین بحران خشکسالی

یکی از تفاوت های اساسی مدیریت بحران های خشکسالی با بحران های ناشی
از سایر بالیای طبیعی در وقوع تدریجی بحران خشکسالی است ،بدین معنی که
پیش درآمدهایی برای وقوع خشکسالی وجود دارد که پیش بینی آن را امکان
پذیر می سازد .در این شرایط ارائه هشدارها و برنامه ریزی ها امکان پذیر بوده
و به عبارتی فرصت برنامه ریزی را به برنامه ریزان و مسئوالن می دهد .در کل
به منظور مدیریت بحران خشکسالی الزم است طرح مدیریت جامع خشکسالی
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تهیه گردد که در هنگام وقوع خشکسالی به اجرا گذاشته شود .در طرح مذکور
مطالعات مختلفی صورت می گیرد که طی آن  ،ضمن بررسی جوانب مختلف
موضوع وظایف افراد و سازمان های مسئول برای حل معضل ،مشخص و ارائه می
شود .از جمله مهمترین مواردی که در طرح جامع خشکسالی می بایست مورد
توجه قرارگیرد عبارتست از:
 -1-2شناسایی ظرفیت های مقابله با ضایعات ناشی از خشکسالی

مهمترین موضوع پس از مشخص شدن شدت خشکسالی در یک منطقه ،بررسی
ظرفیت ها و امکانات موجود در منطقه و کشور برای کاهش خسارت های
خشکسالی است .از جمله این موارد بررسی درآمدها ،سرمایه گذاری ها ،اعتبارات
و تسهیالت مالی می باشد .وجود تأسیسات حفظ و نگهداری میوه ،سبزیجات،
گوشت و علوفه از مهمترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد .تسهیالت
مالی در اختیار ،برای کمک به آسیب دیدگان و منابع آن در این بحران ها باید
مشخص و نحوه هزینه کرد آنها نیز بر مبنای شاخص های متعدد برای جبران
خسارت مشخص شود تا به خسارت دیدگان پرداخت گردد.
 -2-2تشکیل جلسات مشورتی با کارشناسان و بهره برداران

یکی از مهمترین مواردی که در مدیریت بحران نقش اساسی دارد ،اطالع رسانی
شرایط و ایجاد فضای مقابله در مردم است .به همین منظور تشکیل جلسات و
توجیه شرایط حاضر و اخذ نظرات مردم در پذیرش برنامه های ارائه شده بوسیله
مردم بسیار مفید خواهد بود.
 -3-2تهیه برنامه های اشتغال کوتاه مدت

به هنگام وقوع خشکسالی بیکاری در میان مردم بیشتر شده و می باید برای
جبران آن برنامه ریزی نمود .توسعه صنایع دستی که معموال بین مردم دارای
جایگاه و ریشه تاریخی می باشد ،از بهترین مواردی است که می بایست مورد
توجه قرار گیرد .هدف از توسعه صنایع دستی ایجاد زمینه های اشتغال حتی
بصورت کوتاه مدت در منطقه می باشد.

 -4-2تهیه برنامه های تأمین کمبود آب و مواد غذایی

برای جلوگیری از تلفات انسانی ،طرح جامع مدیریت از اولین مواردی که
مورد توجه قرار می دهد شیوه های تأمین آب و مواد غذایی است که باید در
اسرع وقت در اختیار مردم قرار گیرد بدین ترتیب از مهاجرت های انسانی نیز
جلوگیری می شود .تأمین اضطراری آب می تواند از طرق مختلف صورت گیرد
که از جمله مهمترین موارد آن از طریق بطری های آب و یا تانکر های آبرسانی
است و در افق های بلند مدت می توان از طریق از طریق لوله های انتقال آب
این کار را انجام داد .برای تأمین مواد غذایی می توان با درنظر گرفتن یارانه ها از
طریق مراکز پخش ،نسبت به توزیع آنها اقدام نمود.

 3راهکارهای بعد از وقع بحران

بعد از سپری شدن دوره بحران خشکسالی ،تجدید حیات منابع در منطقه به
عنوان استراتژی کلی مدنظر قرار گیرد .بازساخت نظام دامداری و تولیدات
زراعی از مهمترین موارد مورد توجه استراتژی محسوب می شود ،تجربه وقوع
خشکسالی در این زمینه می تواند راهبردهای خوبی را برای انتخاب روش های
کشت و دامداری ارائه دهد تا از این طریق خاطرات تلخ خشکسالی مجدد تجربه
نشود .در مواردی جبران خسارت ها و برگرداندن شرایط به حالت طبیعی به علت
شدت زیان های وارده امکان پذیر نمی باشد و باید اندیشه ای نو برای احیای
منطقه در نظر گرفته شود.
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بررسی تغییرات اقلیمی شهر شیراز در
رابطه با مصرف بهینه آب فضای سبز
حسین زندی لک
کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی

مقدمه
به طور کلی حالت متوسط کمیت های مشخص کننده وضع هوای یک
منطقه را بدون توجه به لحظه وقوع آن ها اقلیم یا آب و هوای آن منطقه
می نامند .اقلیم نتیجه تاثیر همزمان پدیده های هواشناسی است و حالت
متوسط هوا را در نقطه مورد نظر به دست می دهد.
بنابر این وقتی در مورد آب و هوای یک منطقه بحث می کنیم لحظه
زمانی را مطرح نمی کنیم ،مثال اگر گفته می شود که منطقه ای گرمسیر
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است حالت کلی آن بوده و ممکن است هوا در همان منطقه در یک سال
به خصوص بسیار هم سرد باشد ].[3
افزایش میانگین دمای کره زمین و تغییرات آن نمایه ای از تغییرات
اقلیمی است که در تمامی نظریه های تغییر اقلیم به آن توجه شده است.
با بررسی روند تغییرات میانگین دمای هوا می توان تغییرات اقلیمی در
منطقه را ردیابی نمود ].[1
نتایج مطالعه ای در خصوص شاخص های هواشناسی ایران نشان می
دهد که برای سال های  2025و  2050در کل ایستگاه های هواشناسی،
متوسط درجه حرارت ساالنه افزایش خواهد یافت .عالوه بر این میزان
افزایش دما از شمال به جنوب و از غرب به شرق تشدید خواهد شد و
شدت کاهش بارندگی در مناطق خشک و نیمه خشک کشور بارزتر از
مناطق مرطوب خواهد بود ].[5

سنگی و زندی لک ،احتمال وقوع ترسالی و خشکسالی در منطقه شیراز
را با استفاده از زنجیره مارکف برای سال های  1393تا  1398محاسبه
نموده و نتیجه گرفتند که احتمال وقوع خشکسالی نرمال در سال های
آینده بیشتر از سایر حالت ها می باشد ].[2
با توجه به این نکته که شیراز یکی از قطب های مهم جمعیتی و گردشگری
کشور می باشد و همچنین خشکسالی سال های اخیر که خسارات زیادی
بر منابع آب و فضای سبز بر جای گذاشته ،در این پژوهش تغییرات
اقلیمی بارندگی و دما در شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفت.

دومارتن  11/4به دست آمد که نشان دهنده اقلیم نیمه خشک می باشد.
شکل  3نمودار آمبروترمیک ایستگاه شیراز را نشان می دهد .در این شکل
مالحظه می شود که بین ماه های اردیبهشت تا آبان ،دما بر بارندگی
فزونی دارد ،لذا این دوره را می توان دوران خشک سال به حسابآورد.

روش پژوهش
در این پژوهش از داده های هواشناسی سال های  1364تا  1392ایستگاه
سینوپتیک شیراز استفاده شد .با توجه به اطالعات دریافتی از اداره کل
هواشناسی استان فارس و با استفاده از مقادیر ماهانه بارندگی و دما،
مجموع ساالنه بارندگی و میانگین دمای ساالنه به دست آمد .نمودار
تغییرات مجموع بارندگی ساالنه و میانگین دمای ساالنه ایستگاه شیراز
در شکل های  1و  2ارائه شده است.
شکل  -3نمودار آمبروترمیک بلندمدت ایستگاه شیراز

شکل  -1نمودار تغییرات مجموع بارندگی ساالنه ایستگاه شیراز

با توجه به داده های مجموع بارندگی ساالنه و میانگین دمای ساالنه
ایستگاه هواشناسی شیراز ،نرمال بارندگی و دمای ساالنه تعیین و وضعیت
بارش و دمای سال های  1390تا  1392نسبت به آمار طوالنی مدت این
ایستگاه بررسی شد.
میانگین بارندگی ساالنه سال های  1364تا  1392برابر  324/1میلی
متر می باشد .لذا سال های  1390و  1391که مجموع بارندگی آن ها
 273/6و  304/9میلی متر بوده از هر سال کم باران تر بوده است ،اما در
سال  1392میانگین بارندگی ساالنه  380/5میلی متر بوده که از نرمال
بارندگی ایستگاه بیشتر است .همچنین در شکل  1مشاهده می شود که
بیشترین بارندگی در سال آبی  1371و کمترین بارندگی در سال آبی
 1387بوده است.

شکل  -2نمودار تغییرات میانگین دمای ساالنه ایستگاه شیراز

با توجه به این که متوسط بارندگی ساالنه ایستگاه  324/1میلی متر و
متوسط دمای ساالنه  18/37درجه سانتی گراد است ،ضریب خشکی
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میانگین دمای ساالنه سال های  1364تا  1392برابر با  18/37درجه
سانتی گراد می باشد .چون میانگین دمای سال های  1390تا  1392به
ترتیب برابر  18/08 ،17/95و  17/67می باشد و همگی از  18/37کمتر
است ،لذا سال های  1390تا  1392نسبت به نرمال دمای این ایستگاه
سردتر بوده است .با روش رگرسیون خطی برای پارامتر میانگین دما،
روند مثبت به دست آمد که می توان از این تغییرات به عنوان نمایه ای
از تغییر اقلیم نام برد.
نتیجه گیری
بررسی نمودار تغییرات پارامترهای اقلیمی ایستگاه شیراز نشان داد که
روند تغییرات مجموع بارندگی ساالنه به صورت منفی و همچنین روند
تغییرات میانگین دمای ساالنه به صورت مثبت بوده است .با توجه به این
نکته می توان نتیجه گرفت که در صورت ادامه روند کاهش بارندگی و
افزایش دمای هوا در سال های آینده ،تغییر اقلیم از وضعیت نیمه خشک
به وضعیت خشک را شاهد خواهیم بود و این رویدادی است که وقوع آن
در بسیاری از نقاط جهان پیش بینی شده است .بدیهی است که تحقق
این شرایط ،تاثیر قابل توجهی بر منابع آب ،فضای سبز و محیط زیست
شهر شیراز خواهد داشت.
پیشنهادها
با توجه به نتایج به دست آمده پژوهش ،راهکارهای زیر در رابطه با مصرف
بهینه آب فضای سبز شهر شیراز پیشنهاد می گردد:
 انتشار نشریات و تهیه پوسترهای استفاده بهینه از آب. برگزاری دوره های آموزش مصرف بهینه آب برای شهروندان. استفاده از فاضالب های شهری تصفیه شده برای آبیاری گیاهان. کنترل نشت آب به کمک پوشش دار کردن کانال ها و یا استفاده ازلوله.
 استفاده از روش های آبیاری نوین جهت بهینه سازی مصرف وجلوگیری از هدر رفتن آب.
 تغییر الگوی کاشت به کمک گیاهان مقاوم در برابر خشکی و سازگار باشرایط اقلیمی شهر شیراز.
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شیوه های مقابله با بحران آب در

ایـــــــــران
رضیه سپهرزادگان

کارشناس ارشد حقوق عمومی ،دبیر کمیسیون خدمات شهری ،محیط زیست و
بهداشت شورای اسالمی شهر شیراز
زهره سپهرزادگان
دانشجوی دکترای زراعت ،گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

چکیده:
همواره از دوران باستان تا کنون یکی از اصلی ترین دغدغه ای حاکمین
در مردم در ایران که زندگی فردی و اجتماعی را در معرض مخاطرات قرار

72

فصل نامه آگاهی های زیست محیطی

میداده پدیده کم آبی و خشکسالی بوده است .بدلیل واقع شدن کشور در
منطقه خشک و نیمه خشک همواره کمبود آب بر نحوه شکل گیری ،ساختار
اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و حتی سیاسی کشور تأثیرگذار بوده به گونه
ای که نقاط مسکونی ایران با پسوند آباد نام گذاری شده اند یعنی آب و
زندگی با هم پیوستگی داشته است .کم آبی و ضرورت ادامه زندگی نوعی
منحصر به فرد سیستم آبرسانی را درکشور به دنیا ارایه نموده که پس از
هزاران سال همچنان در خدمت کشاورزی ایران می باشد .قنات ابداع ایرانی
به واسطه هماهنگ بودن با زیست محیط به عنوان مکمل طبیعت همیشه
از عوامل حیات بوده است در حال حاظر بواسطه بهره برداری نامناسب از
خدادادی در جهان و بویژه آلودگی و گرم شدن زمین و در پی آن تغییر
اقلیم بخش اعظمی از کشور در معرض بیابان زایی ،خشک شدن قنات ها،

رودخانه ها ،تاالب ها قرار گرفته است .در این تحقیق سعی شده ضمن
توصیف وضعیت موجود راهکارهایی در بخش های مختلف مرتبط با آب ارائه
گردد.
 -1تعاریف و مفاهیم:

آب:

آب مایه حیات و فراوان ترین ماده مرکب بر روی سطح کره زمین و بستر اولیه
حیات به شکلی که امروزه می شناسیم می باشد .بیش از  %75جرم یک انسان
از آب تشکیل شده و نیز بیش از  %70سطح کره زمین را آب پوشانده است
( نزدیک به  360میلیون از  510میلیون کیلومتر مربع ) با وجود این حجم
عظیم آب تنها  %2از آب های کره زمین شیرین و قابل شرب بوده و باقی آن
به علت محلول بودن انواع نمک ها خصوصاً نمک طعام غیر قابل استفاده است.
از همین  %2آب شیرین بیش از  %9به صورت منجمد در دو قطب زمین و
دور از دسترس بشر واقع شده است.
خشکسالی:

خشکسالی عبارت است از یک دورة ممتد کمبود بارش که منجر به صدمه
زدن به محصوالت زراعی و باغی کاهش عملکرد این محصوالت می گردد.
تغییر اقلیم:

هر تغییر مشخص در الگوهای مورد انتظار برای وضعیت میانگین
آب و هوایی ،که در طوالنی مدت در یک منطقه خاص یا برای
کل اقلیم جهانی ،رخ بدهد را تغییر اقلیم می گویند .تغییر اقلیم
نشان دهندۀ تغییرات غیر عادی در اقلیم درون اتمسفر زمین
و پی آمدهای ناشی از آن در قسمتهای مختلف کرۀ زمین
میباشد.
بحران آب:

طبق پیش بینیهای جهانی سال  ۱۴۰۰سرانه
آب به کمتر از  ۱۴۰۰مترمکعب برای هر فرد
در سال خواهد رسید و این به معنی ورود به
بحران آبی است .طبق آمارهای رسمی و به
اعتقاد کارشناسان ،ایران در آستانه بحران
آب به سر می برد و طی سالهای آینده
تأمین آب به یکی از بزرگترین چالشهای
کشور در بسیاری از استانها ،شهرها ومناطق
تبدیل خواهد شد .ایران از نظر جغرافیایی در
بخش نیمه خشک و خشک جهان قرارگرفته
به شکلی که میانگین بارش در ایران حدود ۲۵۰
میلیمتر است در حالی که میانگین جهانی حدود
 ۸۵۰میلیمتراست که بیش از سه برابر میانگین بارش در
ایران است.
 -2منابع آب در ایران:

 -1-2سفره های آب زیرزمینی:

آب های زیرزمینی بسیار با ارزش بوده و بیشترین منابع آب شیرین در سطح
کره زمین محسوب می شود .مقدار آب ذخیره شده در زیر زمین بیش از 30
برابر تمام آب های موجود در دریاچه ها و رودخانه ها و مخازن آبی است .اکثر
آبها وقتی جریان نفوذ به داخل زمین هدایت می شوند به منابع آب زیرزمینی
پیوسته و باعث تجدید حیات و تغذیه منابع آب در زیرزمین می شوند.

 -2-2چاه:

یکی از قدیمی ترین روش های بهره برداری از سفره های آب های زیرزمینی
حفر چاه در داخل سفره می باشد .بشر از دوران گذشته با حفر چاه های کم
عمق و دستی ،آب مورد نیاز جهت مصارف شرب و کشاورزی خود را تأمین
می نموده است با توسعه فناوری و دستیابی انسان به ابزار و ادوات پیشرفته و
حفر چاه های عمیق و با استفاده از ماشین آالت حفاری توانمند و پیش رفته
سوق پیدا کرده است.
 -2-3قنات:

یکی از شاهکارهای فنی و مهندسی ما دستیابی به آب های زیرزمینی و انتقال
آن به روی زمین است که به قنات یا کاریز معروف است .در ایران حداقل
 5000سال سابقه دارد و برای تأمین آب کشاورزی و شرب و بهداشت جوامع
مسکونی بهره برداری شده است .از جمله می توان به قنات گناباد ،چاهی به
عمق  350متر و قدمتی حدود  2500سال اشاره کرد.
 -2-4چشمه:

نقاط خروجی طبیعی آب از سفره های زیرزمینی را چشمه گویند که
معموالً در شرایطی عملی می شود که سفره آبداری در نقطه ای با سطح
زمین قابل نفوذ برای آب تماس پیدا کند.
 -2-5آب های سطحی:

قسمتی از بارش هایی که به داخل زمین نفوذ نکرده و در سطح زمین
جاری و جریان آب های سطحی را تشکیل می دهد .همچنین آب
های سطحی ممکن است از منابع زیرزمین به وجود آمده باشد
و این آب ها پس از جاری شدن در سطح زمین ممکن است
یا به صورت آب های سطحی جاری در چرخه هیدرولوژی
قرار گیرد یا به صورت آب های سطحی راکد ظاهر
شوند.

 -3تبیین وضعیت آب در ایران:
با توجه به قرار گرفتن ایران در نواحی خشک و
بیابانی ،مقدار بارندگی و حجم آب های ایران
کافی نیست و ریزش های جوی نیز به طور
یکنواخت صورت نمی گیرد .میانگین بارندگی
ساالنه در جهان در حدود  mm 80تبخیر
واقعی و  mm 90تبخیر بالقوه می باشد.
کشور ایران با اینکه از یک %1/1از مساحت
خشکی های جهان را داراست فقط % 0/345
از آب های موجود در خشکی های جهان را در
اختیار دارد ،از سوی دیگر در اغلب مناطق ایران،
ریزش های جوی به صورت محلی و فصلی است که نیاز
چندانی به آب برای کشاورزی در پاییز و زمستان در این مناطق نیست
همچنین بارندگی به طور یکنواخت در کشور توزیع نمی شود .محدودیت
منابع آب و توزیع فصلی نامناسب بارندگی دال بر این است که بایستی منابع
آب های موجود سطحی و زیرزمینی را به خوبی شناسایی و مطالعه کرده و
با برنامه ریزی دقیق ،بهره برداری صحیح از آنها صورت گیرد ،البته مردم
ایران از ابتدا با این مشکل مواجه بوده اند و با حفر قنات و کاریز ،بهره
برداری از آب های زیرزمینی را ابداع نموده اند همچنین با احداث سدهای
متعدد آب های سطحی را مورد استفاده قرار می دهند .توسعه بی رویه
سدسازی در طی سال های اخیر و صرف هزینه های گزاف جهت احداث
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این سدها شاهد افزایش انتشار گازهای گلخانه ای ،عملکرد اقتصادی ضعیف
این سدها ،ناکامی در تحقق منابع پیش بینی شده ،تعصب ورزی نسبت به
سدهای بزرگ ،راه حل های دیگر ،از جمله چالش های موجود در سد سازی
می باشد.
 -4علل کمبود آب:

 -4-1جغرافیای خشک و وابسته به بارش:

زیست بوم خاورمیانه که ما در آن قرار داریم یکی از ریشه های اصلی
خشکسالی است اما در این جا به یک شکل خاص یعنی وابستگی ایران به
بارش که دائماً از آن کاسته می شود ،بر می خوریم %85 .از وسعت کشور در
منطقه فراخشک ،خشک و نیمه خشک قرار دارد .به بیان دیگر ایران شامل
فالت مرکزی است که از نظر تغذیه آبی ،کام ً
ال وابسته به دو رشته کوه البرز
و زاگرس است .رودخانه ها عموماً از این دو رشته کوه سرچشمه می گیرند و
ذخایر آبی نیز در فصول گرم ،همان برف و یخی است که در ارتفاعات ،این دو
رشته کوه از زمستان سال گذشته باقی مانده است.
 -4-2مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی:

آبیاری غرقابی در ایران و کشت نامناسب یکی از معضالت ما و بسیاری از
کشورهای خاورمیانه ،در بخش کشاورزی می باشد .حدود  %90منابع آبی
کشور صرف مصارف کشاورزی می گردد این در حالی که کشاورزی تنها %15
از تولید ایران را شامل می شود .متأسفانه کشاورزان زحمتکش ما در بسیاری
از بخش های کشور ،هنوز یا اطالع کاملی از آبیاری جدید نداشته یا سرمایه و
تمایل الزم برای بهره گیری از آن ندارند.
 -4-3سوء مدیریت و سرعت باالی توسعه:

با توجه به احتمال خطرهای طبیعی مانند سیل و خشکسالی در عرصه مدیریت
منابع آب ،ساز و کار مقابله و کنترل این پدیده ضعیف است همچنین تقسیم
وظایف مدیریت منابع آب میان دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف ،فقدان
ساز و کارهای ارزیابی ،عدم تطبیق محدوده مدیریت های منطقه ای و نارسایی
در نظام برنامه ریزی بخشی ،که منجر به عدم هماهنگی در اعمال مدیریت
به هم پیوسته در حوضه های آبریز می شود و همچنین ضعف مشارکت مردم
در مراحل مختلف تصمیم سازی و تصمیم گیری و فقدان تشکل های بهره
برداری ،عدم رعایت اولویت بندی در انتخاب و اجرای طرح ها و پروژه ها و
عدم تناسب میان امکانات بودجه ای و تعداد طرح ها از دیگر مشکالت مدیریت
منابع آب کشور است.
 -5راهکارهای مواجه با تنش های آبی در بخش های مختلف:
 -5-1چگونگی مواجه با بیابان زایی:

بیابان زایی به تخریب سرزمین یا کاهش توان تولید بیولوژیک اراضی در
مناطق خشک ،نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب که بر اثر عوامل محیطی و
انسانی اتفاق می افتد اطالق می گردد .در ایران حدود  100میلیون هکتار از
اراضی در معرض پدیده بیابان زایی قرار دارد .مهمترین چالش ،فقدان مدیریت
هماهنگ کنترل عوامل انسانی بیابان زا است که باید با قانونمند شدن الزام
رعایت شاخص ها و معیارهای بیابان زایی توسط تمام دستگاه های دولتی و
غیر دولتی و بهره برداران در تمام طرح ها و برنامه ها عینیت یابد .خشکی و
کم آبی به عنوان عارضه عمومی بیابان ها ،نقش مهمی در ایجاد و گسترش
بیابان ها و تولید ریزگرد دارد .کاهش بارندگی همراه با افزایش جمعیت ،و
استفاده بی رویه از منابع آبی محدود ،اراضی را از نظر کمی و کیفی با تنزل
شدیدی مواجه کرده است .کاشت درختان و گیاهان مقاوم و متناسب با منطقه
خشک همچون کاکتوس ها یکی از راهکارهای مبارزه با بیابان زایی است.
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کاکتوس علوفه ای با ارزش است که در مناطق خشک و نیمه خشک در طی
دوره خشکی و کمبود گیاهان علفی رشد می کند .این گیاه از نظر کربوهیدرات
ها و کلسیم غنی بوده و غذای مناسب برای تغذیه دام می باشد.
 -5-2راهکارهای رفع معضالت مبتالبه قنات ها:

الف :حفظ حریم قنات ها و بهره برداری از منابع آب متناسب با بیالن
آبی:
جهت تغذیه قنات باید سطح آب زیرزمینی به گونه ای باشد که بتواند بر اساس
هیدرولیک الیه های آبدار قنات را تغذیه کند .این امر مستلزم این است که
حریم چاه های حفر شده در اطراف قنات به گونه ای رعایت شود به طوری
که اثر منفی بر روی مخروط افت آب زیرزمینی در اطراف کوره های قنات
نداشته باشد.
ب :تغذیه مصنوعی:
یکی از روش های مفید جهت جبران افت ارتفاع آب های زیرزمینی تغذیه
مصنوعی آب های زیرزمینی است که به دو روش تغذیه سطحی و تغذیه از
طریق چاه انجام می گیرد.
ج :احیاء و الیروبی قنات ها:
بزرگترین مشکل که در بهره برداری از قنات ها وجود دارد رسوب گذاری و
رشد علف های هرز در مسیر قنات ها بوده که هر از چند سال یکبار باید نسبت
به الیروبی و احیاء آن اقدام کرد .تخصیص بودجه های مناسب از لحاظ مالی
و زمانی تأثیر این عامل را در هر چه بهتر استفاده کردن از قنات ها افزایش
می دهد.
و :تشویق کشاورزان جهت حفظ قنات ها توسط ارگان های مربوطه:
آشنایی با اهمیت قنات و روش های پیشگیری از وقوع مشکالت و همچنین
بهبود آن از راهکارهای مهم در حل مشکالت موجود در این زمینه می باشد.
به کارگیری روش های مکانیزه و فنی و مهندسی در برنامه بازسازی و احیاء
و مرمت قنات ها با استفاده از تکنولوژی های جدید نیز از راهکارهای اساسی
دیگر در بهبود عملکرد قنات ها به شمار می رود.
 -5-3راهکارهای مناسب مقابله با خشکسالی و بحران کم آبی:

 1با توجه به اینکه صرفه جویی در مصرف آب در بخش های خانگی،
کشاورزی و صنعتی در جهت مقابله با خشکسالی بسیار حائز اهمیت و
تأثیر گذار است از جمله:
الف :اصالح نظام مدیریت آب
ب :رفع کامل فرسودگی های شبکه انتقال و توزیع و جلوگیری از هدر رفت
آب در شبکه
ج :تبدیل سیستم آبیاری در منازل ،باغ ها ،پارک ها و مزارع به سیستم
آبیاری هوشمند
د :بازیافت آب فاضالب ها و تصفیه آن در حد آبیاری ،شستشو و حتی آشامیدن
ه :هدایت آب باران از سیالب ها و مسیل های انتقال سیل در سطح شهرها به
مخازن ذخیره به منظور ذخیره و تصفیه برای استفاده در شبکه انتقال و توزیع
و :بهینه سازی مصرف آب صنایع
ز :استفاده و بهره جستن از فرایندهایی که نیاز به مصرف آب کمتر دارد
ک :استفاده از سیستم های مکانیزه آبیاری در کشاورزی و بررسی همه جانبه
و تجدید نظر در الگوی جمعیتی کشور
 2تأمین و ذخیره بیشتر منابع آبی با روش های مختلف از قبیل:
الف :استفاده از نیروگاه هایی که نیاز به آب کمتر دارند
ب :مصرف آب در نیروگاه های حرارتی بسیار باالست بخصوص نیروگاه های
بخاری سرسام آور و نجومی است .بعنوان نمونه می توان به نیروگاه بخاری
شهید مفتح همدان اشاره کرد که به شدت سطح آب کشاورزی منطقه را

کاهش داده و فعالیت های کشاورزی در آن منطقه را تحت الشعاع خود قرار
داده است.
ج :استفاده از صنایعی که بر مبنای حداقل نیاز به آب طراحی شده اند
د :نگاه جدی به انرژی های تجدید پذیر ،در نیروگاه های بادی و خورشیدی در
مدل های مختلف آنها نیازی به آب نیست یا در صورت نیاز ،حجم آب مصرفی
بسیار محدود می باشد و از این رهگذر نرخ سهم تولید برق از انرژی های پاک
و تجدیدپذیر نیز افزایش خواهد یافت.
و :استفاده از آب شیرین کن ها به صورت موضعی جهت تأمین آب شرب،
خصوصاً با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و بهره جستن از انرژی خورشیدی
در این زمینه
ه :انتقال آب دریای خزر و خلیج فارس به مناطق خشک از طریق کانال ها و
آبراه ها ،که با مطالعات فنی و اقتصادی می توان بدون بهره جستن از سیستم
های پمپاژ آب به این مهم دست یافت.
 -5-4راهکارهای مناسب کاهش مصرف آب در بخش های
مختلف:

 1افزایش نرخ آب ها در بخش های مختلف ( کشاورزی ،صنعتی و
آشامیدنی)
 2تغییر در شیوه آبیاری در بخش کشاورزی مانند ( کشت گلخانه
ای ،الگوی کشت مناسب با اقلیم هر منطقه ،استفاده از آب های
بازیافتی جهت مصارف بخش کشاورزی و صنعتی )
 3تشکیل کلنیک های آب و محیط زیست در استان ها به
منظور کمک به صنایع در رفع مشکالت زیست محیطی و
خصوصاً بازیافت آب و بهینه سازی مصرف آب در صنعت
 4بازنگری قوانین و مقررات ،استانداردها و الزامات
زیست محیطی مرتبط با سامانه های پایش
فرآیندهای تصفیه آب و بازیافت پساب در صنایع
 5کاهش تبعات چالش کم آبی با تغییر رویکرد
صنعتی کشور به سمت صنعت کم کربن ،و
تهیه سند توسعه صنعت سبز و سازگار با
محیط زیست و لحاظ آن در برنامه توسعه بلند
مدت و برنامه های توسعه پنج ساله کشور
 6تأکید بر ضرورت پیاده سازی مدیریت
یکپارچه منابع آب کشور ،به ویژه با رویکرد
حوضچه های آبریز و ضرورت شفاف سازی آمار
و بیالن منابع و مصارف آب در بخش های مختلف
صنعت ،کشاورزی و شرب در حوضچه های آبریز به
منظور اولویت بندی اقدامات الزم در زمینه پیاده سازی
مدیریت مصرف در هر بخش
 7شناسایی عوامل هدر رفت آب در صنعت به منظور برنامه ریزی برای
مدیریت آب
 8ضرورت برنامه ریزی و حرکت به سمت تأمین آب از منابع جدید به کمک
فناوری های نوین
 9جلب مشارکت صنایع در بستر سازی فرهنگی و پیاده سازی مدیریت
مصرف بهینه ،نظیر درج داوطلبانه شعارهای صرفه جویی در مصرف آب بر
روی محصوالت صنعتی
 10به کار گیری سیاست های تشویقی توسط دولت و مجلس در راستای
مصرف بهینه آب در صنعت و کشاورزی

 11لزوم پایش مستمر حریم رودخانه های دایمی و فصلی به کمک سازمان
های مردم نهاد برای جلوگیری از تجاوز به حریم زیست محیطی رودخانه های
کشور
 12برخورد جدی قوای سه گانه با برداشت غیر مجاز و غیر اصولی از منابع
زیرزمینی به منظور جلوگیری از مرگ آبخوان ها و پدیده فرونشست زمین
 13توسعه و گسترش تشکل های مردم نهاد در سطح کشور و استفاده مؤثر
از ظرفیت های موجود علمی و تخصصی در تشکل های مردم نهاد و وارد
کردن نقطه نظرات تشکل ها در تصمیم گیری های مرتبط با مسائل آب
 14اجرای طرح های فرهنگی از جمله تأسیس فرهنگسرای آب و محیط
زیست،؛ توسط شهرداری و خانه محیط زیست توسط سازمان آموزش و
پرورش جهت ارتقای فرهنگ و مشارکت عمومی در حفاظت از منابع آب و
محیط زیست با تأکید بر نقش روحانیت ،ائمه جمعه و جماعات و بسیج در
فرهنگ سازی بازیافت آب
 15ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی و آمایشی ،اجتماعی و فرهنگی در
هر گونه بارگذاری جدید در حوضچه های آبریز کشور
 16فعالیت فرهنگی بخش صنعت در توسعه دانش فنی و تقویت نقش
مردم در بهره برداری مناسب از منابع آب
 -5-5شیوه های مختلف بازیافت هرزآب ،پساب ها ،فاضالب
ها:

 -5-5-1تصفيه آب به کمک نانوذرات
نانوذرات النتانيوم ،فسفات را از محيط هاي آبي جذب مي کند.
کاربرد اين نانوذرات درحوضچه ها و استخرهاي شنا مي تواند
به طور مؤثري فسفات موجود را از ميان برده و در نتيجه
از رشد جلبک ها جلوگيري کند .نانوپودرها نيز مي
توانند به عنوان مواد مناسبي براي پاکسازي خاک
هاي آلوده و
آب هاي زيرزميني به کار روند؛ همچنين نانوذرات
آهن سبب اکسيد شدن و درهم شکستگي
ترکيبات آلوده کننده مي شود و آنها را به
ترکيبات کربني با درجه سميت بسيار پايين
تبديل مي کند .ارسنيک از آالينده هاي بسيار
سمي است که به طور طبيعي با پساب هاي
انساني سبب آلودگي آب مي شود .مصرف اين
ماده سبب افزايش شيوع سرطان مثانه و روده
مي شود .بيشتر آاليندگي هاي ناشي از ارسنيک در
کشورهاي جهان سوم گزارش شده است و به همين
دليل اين کشورها بشدت نيازمند فناوري هاي نوين
هستند تا به کمک آن بتوان آالينده هاي فلزي سنگين مانند
ارسنيک را از آب آشاميدني حذف کنند .در روش هاي جديد از نانوبلورهاي
مغناطيسي به عنوان هسته اصلي سيستم هاي تصفيه آب استفاده مي شود
سطوح معدني آهني نه تنها تمايل شديدي به جذب ارسنيک دارند ،بلکه با
انتخاب اندازه متناسب مي توان براحتي اين ذرات مغناطيسي را که به کمک
روش هاي جداسازي مغناطيسي از آب جداکرد .در حقيقت نانوذرات در جذب
ارسنيک همانند توده آهني عمل مي کنند .در واقع نه تنها ظرفيت جذب
ارسنيک در نانوذرات باالتر است بلکه به محض قرار گرفتن ارسنيک در کنار
نانوذرات ،جدا سازي آن از اين ذرات به سختي انجام خواهد شد .با توجه به
نتايج به دست آمده از بررسي ها و تحقيقات انجام شده در اين زمينه مي
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توان گفت نانوذرات مغناطيسي ،جاذب هاي بسيار خوبي براي آالينده ارسنيک
بويژه در آب هاي اسيدي هستند و خاصيت جذبي غير قابل بازگشت اين
ذرات ،مخزن مناسبي براي جمع آوري آالينده ها فراهم مي کند.
 -5-5-2تصفيه فاضالب
محققان به دنبال توسعه روش منحصر به فردي براي تصفيه فاضالب هستند
که بدون استفاده از مواد شيميايي گران قيمت ،کيفيت آب را در مقايسه با
روش هايي که در حال حاضر مورد استفاده قرار مي گيرند به ميزان قابل
توجهي افزايش خواهد داد .آخرين مرحله تصفيه آب ،حذف موجودات زنده
بسيار ريز است در حال حاضر از کلر به عنوان ماده ضدعفوني کننده استفاده
مي شود .اما در اين صورت حتي پس از تصفيه نيز ترکيبات ارگانيک زيادي
در آب وجود خواهد داشت .کلر ،موجودات زنده ريز را از آب حذف مي کند.
اما با آالينده هاي ارگانيک واکنش مي دهد و محصوالت جانبي تجزيه ناپذير و
سمي توليد مي کند که نمي توان آنها را از آب حذف کرد .انتقال اين مواد به
محيط زيست و استفاده از آنها در کشاورزي و صنايع ديگر مي تواند مشکالت
بهداشتي خطرناکي ايجاد کند.
تصفيه فاضالب به کمک نانو کاتاليزور نوري مي تواند جايگزين سومين مرحله
تصفيه يعني ضدعفوني با کلر شود تا موجودات زنده و ترکيبات آلي را به
طور همزمان حذف و فاضالب را به يک منبع آب مناسب تبديل کند .به طور
طبيعي موجودات زنده ريز ،ترکيبات ارگانيک بزرگ را به ذرات کوچک تري
تبديل
مي کنند .اما از آنجايي که اين ترکيبات از نظر زيستي تجزيه ناپذيرند براي
تجزيه آنها بايد از یک نوع انرژي استفاده کنيم .اين انرژي از اشعه فرابنفش
نور خورشيد تأمين شده و به همراه کاتاليزورهاي نوري مورد استفاده قرا رمي
گيرد .انرژي آزاد شده از واکنش سلول کاتاليزور نوري مي تواند موجودات زنده
ريز را از ميان برده و ترکيبات تجزيه ناپذير را تجزيه کند .اين فرآيند به دليل
امکان استفاده مجدد از کاتاليزورهاي نوري از نظر اقتصادي مقرون به صرفه
است .ذرات کاتاليزوري يا به صورت همگن در محلول پراکنده مي شوند يا
به صورت ساختارهاي غشايي رسوب داده شده هستند که تجزيه شيميايي
آالينده ها را امکان پذير مي کنند.
اثر افزودن فلزات مختلف در بهبود فعاليت کاتاليزوري شناخته شده است
و دانشمندان از آن در حذف تريکلرواتيلن ( )TCEاز آبهاي زيرزميني
استفاده کردهاند .تحقيقات مرکز فناوري نانوي زيستمحيطي ()CBEN
دانشگاه رايس نشان ميدهد نانوذرات طال و پاالديم ،کاتاليستهايي بسيار
مؤثر براي حذف آلودگي  TCEاز آب هستند .مزيتهاي حذف  TCEبا
پاالديم به خوبي مشخص است ولي اين روش تا حدودي پرهزينه است .با به
کارگيري فناورينانو ميتوان تعداد اتمهاي در تماس با مولکولهاي TCE
و در نتيجه کارايي اين کاتاليست را چندين برابر کاتاليستهاي رايج افزايش
داد TCE .حالل رايج در روغن زدايي از فلزات و قطعات الکترونيکي ،يکي از
مواد آلي سمي رايج در منابع آب است و در  60درصد پسماندهاي صنعتي
به عنوان آلودگي وجود دارد .تماس آن با بدن باعث صدمه زدن به کبد و
بروز سرطان ميشود .کاتاليستهاي شيميايي نسبت به کاتاليستهاي زيستي
بسيار سريعتر عمل ميکنند ولي بسيار گران هستند .يکي از مزيتهاي
کاتاليستهاي پاالديم براي تجزيه  TCEاين است که پاالديم ،اين ماده را
مستقيماً به ماده غيرسمي اتان تبديل ميکند .در حالي که کاتاليستهاي
رايج مانند آهن ،آن را به برخي مواد واسطه سمي مانند وينيلکلرايد تبديل
ميکنند .محققان دانشگاه رايس روش جديدي را توسعه دادهاند که طي
آن نانوبلورهاي تيتانيوم با سطح ويژه باال (بيش از  g/m2 250براي حذف
آروماتيکهاي آلي توليد ميشوند .اين مواد تحت تابش اشعه فرابنفش ،قابليت
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اکسيداسيون نوري بسياري از مولکولها را پيدا ميکنند.
همچنين  C60کاتاليزور نوري بسيار خوبي است که کارايي آن صدها برابر
بيش از تيتانياي موجود در بازار است .توليد راديکال آزاد به وسيله C60
متراکم در آب ،امکان تجزيه آاليندهها را فراهم ميکند.
با توجه به کاربردها و قابليت هاي فناوري نانو در صنعت آب و فاضالب
بسياري از شرکت ها از اين فناوري در تصفيه آب و فاضالب استفاده مي کنند
و به همين دليل امروزه استفاده از محصوالت و توليدات بر پايه فناوري نانو
افزايش يافته است .اين محصوالت اغلب شامل نانو فيلترها وانواع حسگرهايي
است که به منظور تشخيص مواد و ذرات موجود در آب مورد استفاده قرار
مي گيرند.
 -5-5-3جيوهزدايي از آب
محققان آزمايشگاه ملي پاسيفيک نورثوست آمريکا ،از سراميکهاي نانوحفرهاي
که با تکاليههاي تيول ( ،)SHعاملدار شده بودند ،براي جيوهزدايي از آب
استفاده کردند .تکاليههاي خودسامان تيول بر روي سيليکاي ميانحفرهاي
( )Thiol-SAMMSميتوانند کاربردهايي در تصفيه فاضالب نيروگاههاي
زغالسنگي داشتهباشند .اين نيروگاهها از منابع اصلي آلودگي جيوه به شمار
ميروند .محققان اليهاي از جنس سيليکاي ميانحفرهاي را با ميانگين اندازه
حفرات  5.6نانومتر و سطح ويژه  g/m2 900بهکار بردند .آنها با افزودن
تکاليهاي از تيولهاي قليايي به حفرات اين سراميک ،آن را فعال ساختند.
دسترسي به يک فناوري براي حذف جيوه که عالوه بر انتخابگري ،ظرفيت
جذب باال و سينتيک جذب مناسب ،منجر به توليد پسماندي پايدار گردد،
يکي از نيازهاي فوري در زمينه تصفيه جيوه است .نه تنها کارايي روشهاي
متعارف حذف جيوه ،پايينتر از اين روش است؛ بلکه اين روشها منجر به
توليد مقادير زيادي پسماند ميشوند .ماده جديد عالوه بر پاکسازي فاضالب
نيروگاههاي زغالسنگي ميتواند در تصفيه پسماندهاي راديواکتيو ،توليد
باتري و مصارف دندانپزشکي نيز بهکار رود.
 -5-5-4تصفيه پساب هاي صنعتي
پساب هاي صنعتي صنايع شوينده ،حاوي اکسيژن بيوشيميايي و مواد فعال
شيميايي است .که بايد در فرآيندهاي تصفيه از آب جدا شوند .يکي از ديگر
موادي که در پساب هاي صنعتي يافت مي شود مواد نامحلول روغني است.
حضور اين مواد فرآيند تصفيه آب را با مشکل مواجه مي کند .يکي از روش
هاي اقتصادي براي تصفيه اين مواد ،استفاده از سيستم هاي ترکيبي حاوي
ميکروفيلترها و نانو فيلترهاست .در اين سيستم براي حذف ذرات معلق مانند
روغن ها و گريس ها از ميکروفيلترها و براي حذف پاک کننده ها از نانو
فيلترها استفاده مي شود.
 -5-5-5استفاده از آب های خاکستری:
در مناطق شهری که تغییرات آب و هوایی امنیت طوالنی مدت آب را تهدید
می کند و بارندگی در مناطق حوضه آبریز را کاهش می دهد ،استفاده از
بازیافت آب برای استفاده غیر مستقیم نوشیدنی نسبت به دیگر منابع تأمین
آب برتری دارد .سیستم آب خاکستری جایگزین بسیار خوبی برای آب
بازیافتی می باشد که در سینک های ظرفشویی ،دستشویی ها ،حمام ها یا
ماشین هالی لباسشویی مورد استفاده قرار می گیرد اما حاوی فاضالب نبوده
و سطح بازیافتی آن در حد آب های اصالح شده نمی باشد در یک سیستم
خانگی به آب خاکستری بازیافت شده یا نشده در سیفون توالت و یا برای
آبیاری مورد استفاده قرار می گیرند .برخی سیستم هایی اخیرا ً وجود دارند
که به طور مستقیم آب سینک را به سیفون و دستشویی جهت استفاده انتقال
می دهد و ممکن است ساده ترین گزینه سیستم جمع آوری آب باران باشد.
آز انجا که در رابطه با کیفیت آب باران در مناطق شهری به دلیل وجود آلودگی

هوا و بارانهای اسیدی نگرانیهایی وجود دارد در حال حاضر سیستمهایی وجود
داردند که از آب باران باز یافت نشده برای مصارف غیر شرب یا از آب باران
تصفیه شده برای مصارف شرب استفاده می شد .سیستمهای شهری طراحی
شده که آب باران را ترکیب میکند و هرز آب را کاهش میدهد به عنوان
طراحی آب شهری حساس در استرالیا ( ،)wsudتوسعه کم اثر ( )lidدر
آمریکا و سیستم های زهکشی شهری در انگلستان شناخته شده می باشند.
 -5-5-6شیوه های مختلف تصفیه آب در نیزارها(توسط نی)
 1حذف نیتروژن و فسفر از فاضالبهای شهری با استفاده از نیزارهای
مصنوعی:
حفاظت از کیفیت منابع آبی موجود در مناطق خشک و نیمه خشک اهمیتی
فراوان دارد .به همین دلیل استفاده از سامانه نیزارهای مصنوعی برای پاالیش
فاضالب های شهری ،صنعتی و کشاورزی توجه زیادی را در تمام نقاط جهان
به خود جلب کرده است .این امر از غنی شدن منابع آبی به مواد غذایی بر اثر
تخلیه مستقیم فاضالب ها به این منابع جلوگیری می کند .با توجه به رشد
گیاهان آبزی به صورت طبیعی در زهکش های روباز کشاورزی ،می توان به
سامانه های نیزار طبیعی در کاهش نیترون و فسفر اشاره کرد.
 2عملکرد نیزارهای مصنوعی در جریان ناپیوسته برای تصفیه فاضالب
شهری
از میان روشهای گوناگون تصفیه فاضالب ،نیزارهای مصنوعی به عنوان
سیستم های موفق در تصفیه فاضالب شهری و صنعتی شناخته
شده اند و از نظر هزینه های انرژی و نیروی انسانی بسیار مقرون
به صرفه می باشند تحقیقات زیادی در خصوص بازده نیزار ها
در تصفیه فاضالب انجام شده ولی در باره شرایط راه اندازی
و بهره برداری آنها اطالعات موجود بسیار ناچیز است.
 3تصفیه فاضالب به کمک تاالب های مصنوعی:
تاالب مصنوعی سیستمی طبیعی در تصفیه فاضالب
می باشد که با توجه به سادگی ساخت و راهبری،
سازگاری با محیط زیست و بازدهی باال ،در
سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
عملکرد مناسب انواع تاالتب مصنوعی در
تصفیه از قبیل شهری ،صنعتی  ،کشاورزی و
شیرابه لندفیل ،در کنار امکان انتخاب
متناسب با منطقه مورد نظر ،تاالب مصنوعی را
سیستمی انعطاف پذیر قرار داده است .با توجه
به وابستگی کم به منابع انرژی و صرفه اقتصادی،
تاالب مصنوعی گزینه ای جذاب برای متخصصین
محیط زیست و دولتها در بحث تصفیه فاضالب می
باشد .کمیت و کیفیت فاضالب ،اقلیم منطقه و میزان
تصفیه مورد نظر از عواملی است که در انتخاب نوع سیستم و
طراحی آن باید در نظر گرفته شود.
نتیجه گیری:
ارایه بهترین راهکارهای ارتقای فرهنگ مصرف صحیح و بهینه آب در بخش
کشاورزی و صنعت نیاز زیر بنایی فرهنگی صحیح و مطمئن و فرهنگ سازی در
جامعه کشاورزی و صنایع دارد که در این زمینه دو بخش دولتی و غیر دولتی
که همان کشاورزان و متخصصان این بخش را شامل می شود باید به وظایف
خود آگاه و عمل کند و در توسعه کشاورزی و به خصوص آب ارتباط مستمر و
هماهنگی داشته باشند و همان طور که در زمینه کشت و کار محصوالت طرح

های آمایش سر زمین صورت می گیرد باید در
این بخش نیز آمایش ملی منابع آب و توازن
منطقه تدوین و اجرا گردد که این امر بدون
ترویج و آموزش و اطالع رسانی به کشاورزان
توسط دولت و وزارتخانه مربوطه بخش تحقیقات
و آموزش امکان پذیر نیست و فرهنگ سازی در
جهت صرفه جویی مصرف آب کشاورزی تنها توسط
یک وزارت خانه یا ارگان دولتی امکان پذیر نیست و نیاز
به یک عزم ملی و منسجم از طرف تمامی دستگاه های دولتی و
غیر دولتی می باشد.
برنامه ریزی و اجرای طرح های مدیریت مصرف آب در کشاورزی نیاز به یک
امنیت اقتصادی ضمانت اجرایی عدالت در توزیع آب و موارد بیشمار دیگری
دارد .راه دیگر کمک به فرهنگ سازی و ارتقای مصرف صحیح و بهینه آب
اعمال طرح های تشویقی از طرف دستگاه های دولتی نظیر پرداخت یارانه
های صحیح به طرح های مدرن و جدید آبیاری کشت محصوالتی که صرفاً
نیاز به آبیاری غرقابی و پر مصرف ندارند و اصالح تعرفه ها برای مشترکین پر
مصرف چه از نظر استحصال بی رویه آبهای زیر زمینی و چه از نظر برداشت
آبهای سطحی است.
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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آشنایی با روش های نوین آبیاری

در بخش کشاورزی و فضای سبز
حسین زندی لک
کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی

آب به عنوان هدیه الهی دارای ارزش حیاتی است و هر روزه توسط تمامی
افراد بشر مورد استفاده قرار می گیرد .آب نیاز ضروری بخش های کشاورزی،
صنعتی و خانگی جامعه به شمار می رود .درصد آبی که به مصرف کشاورزی
می رسد در هر کشور متفاوت است .کشور پهناور ایران در منطقه خشک و
نیمه خشک قرار گرفته و میانگین میزان بارش ساالنه آن  250میلی متر است.
این رقم یک سوم میانگین بارش جهانی است .در کشور ما حدود  90درصد
آب شیرین در بخش کشاورزی مصرف می شود.
آبیاری کوششی است که انسان به عمل می آورد تا چرخه هیدرولوژی را
در مزرعه تغییر داده و شرایط را از نظر آب به گونه ای فراهم سازد که رشد
مطلوب گیاه و در نتیجه تولید بیشتر محصوالت کشاورزی امکان پذیر گردد.
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هدف از آبیاری نه تنها تأمین کمبود رطوبتی خاک ،بلکه اهداف دیگری نظیر
اصالح زمین و محیط رشد گیاه ،کاهش اثرات خشکسالی ،شستشوی امالح
اضافی خاک ،مبارزه با سرمازدگی و گرمازدگی ،تسهیل عملیات زراعی و موارد
دیگر نیز می باشد.
سامانه های مختلفی برای پخش آب در مزرعه به کار گرفته می شود تا آب
با کارایی بیشتری در اختیار گیاه قرار گیرد .سامانه های آبیاری مجموعه
روش ها و امکاناتی است که آب توسط آن ها در دسترس گیاه قرار می گیرد.
موفقیت در این راه در گرو طراحی دقیق و کاربرد صحیح این سامانه ها است.
برای هر نوع زمین و آب و هوا و شرایط فنی و اجتماعی موجود می بایست
روشی مناسب با آن طراحی شود تا کارایی الزم را در بر داشته باشد .روش
های آبیاری به طور کلّی دو گونه اند :روش های آبیاری سنتی و روش های
آبیاری نوین.
در آبیاری سنتی یا آبیاری سطحی که معمولی ترین نوع آبیاری در مزرعه است
آب با روش های کرتی ،نواری و جویچه ای ( )Furrowدر سطح مزرعه پخش

می شود .کاربرد آسان ،هزینه اولیه کم و انرژی مصرفی پایین از مزایای روش
های آبیاری سنتی به شمار می رود ،اما راندمان مصرف آب پایین ،یکنواختی
پخش پایین ،تلفات آب زیاد و هزینه کارگری باال از جمله معایب آن است.
در روش های نوین آبیاری یا آبیاری تحت فشار ،آب از طریق لوله در مزرعه
توزیع و پخش می شود .در برخی از این سامانه ها آب در داخل لوله ها تحت
فشار نسبتا زیاد است مانند روش های آبیاری بارانی ،حال آن که در برخی
دیگر فشار آب در محل خروج آب از لوله کم می باشد مانند روش های آبیاری
قطره ای .دلیل آن که به روش های آبیاری بارانی و قطره ای ،آبیاری تحت
فشار گفته می شود آن است که آب درون لوله های آبیاری ،تحت فشار ایجاد
شده توسط پمپ حرکت کرده و در سطح مزرعه توزیع می گردد .با توجه
به شرایط خشکسالی و کمبود منابع آب ،بهینه سازی مصرف آب در بخش
کشاورزی و فضای سبز دارای اهمیت بسیاری می باشد .یکی از راهکارهای
مهم در این زمینه استفاده از روش های نوین آبیاری است.
آبیاری بارانی
در سامانه آبیاری بارانی ،آب به وسیله آبپاش های موجود خارج شده و به
صورت قطره های ریز بر روی خاک و گیاه داخل مزرعه ریخته می شود .یکی از
بزرگترین مشکالت این سامانه آبیاری ،تلفات تبخیر و بادبردگی است ،لذا انجام
آبیاری بارانی در مناطق بسیار گرم و بادخیز توصیه نمی شود .البته برای رفع
مشکل ذکر شده می توان آبیاری را به جای روز در شب انجام داد .زیرا در شب
به دلیل کمتر بودن دما تبخیر نیز کمتر است .از طرف دیگر سرعت باد در شب
به طور کلی از سرعت باد در روز کمتر است و لذا تلفات بادبردگی نیز کاهش
می یابد .از انواع روش های بارانی می توان آبیاری بارانی کالسیک (ثابت ،نیمه
متحرک) ،آبفشان خطی ( ،)Linearدوار ( ،)Center-Pivotغلتان
متحرک و
ّ
ّ
( )Wheel-Moveو قرقره ای ( )Gunرا نام برد.
آبیاری قطره ای
در سامانه آبیاری قطره ای ،آب به وسیله قطره چکان به صورت قطره قطره
در اختیار گیاه قرار داده می شود و کل سطح مزرعه و باغ خیس نمی شود.
از این رو تبخیر صورت گرفته از سطح خاک در این سامانه آبیاری بسیار کم
می باشد و عالوه بر آن رشد علف های هرز نیز بسیار کم می شود .آبیاری
قطره ای به دو گروه کلّی قطره ای معمولی و قطره ای نواری ( )Tapeتقسیم
می شود .منظور از سامانه آبیاری قطره ای معمولی همان روش شناخته شده
و متداولی است که بیشتر برای درختان میوه و باغ ها به کار می رود .آبیاری
قطره ای نواری برای گیاهان زراعی استفاده می شود .در این سامانه نوارهای
سوراخ داری وجود دارد که در کنار ردیف گیاه قرار داده شده و آب از طریق
سوراخ های موجود در طول لوله وارد خاک می شود.
مزایا و معایب روش های نوین آبیاری
از جمله مزایای روش های نوین آبیاری ،یکنواختی بیشتر پخش آب در زمین
های ناهمگن و ناصاف ،امکان آبیاری اراضی ناهموار و شیب دار بدون تسطیح
زمین ،انجام آبیاری های سبک یا سنگین ،تسهیل در خودکار شدن آبیاری،
امکان کاربرد همزمان کود و سم با آب و همچنین نیاز کمتر به کارگر می
باشد .اما از جمله معایب روش های نوین آبیاری هزینه های سرمایه گذاری
زیاد اولیه ،هزینه تعمیرات و نگهداری زیاد سامانه ،عدم امکان استفاده از آب
های با کیفیت نامطلوب ،عدم سازگاری برخی گیاهان به روش های آبیاری
تحت فشار ،نوسانات مقدار جریان آب و عدم امکان آبیاری در زمین های با
شکل نامنظم برای بعضی سامانه های تحت فشار می باشد.
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فنـاوری نانـو و کشـاورزی
زهره سپهرزادگان؛
دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی و دبیر ستاد نانو بخش کشاورزی
و صنایع وابسته استان فارس

رشد روزافزون جمعیت و کمبود مواد غذایی از یک سو و نابودی بخش
مهمی از منابع زیست محیطی کره زمین بدلیل استفاده بی رویه از سوی
دیگر ،لزوم تغییر نگرش جدی نسبت به مدیریت بخش کشاورزی در
سطح جهانی را نمایان می سازد .طبق گزارش سازمان ملل متحد ،حدود
 900میلیون نفر از جمعیت جهان دچار فقر غذایی هستند .شمار افراد
قرار گرفته در زیر خط فقر (از نظر تأمین انرژی مورد نیاز روزانه بدن)
روز به روز در حال افزایش است .جدیدترین پیشبینیها حاکی از آن
است که این آمار تا سال  2020میالدی به رقمی بالغ بر یک میلیارد نفر
خواهد رسید و این بدان معناست که حفظ نوع بشر در بلند مدت و نجات
خیل عظیم انسانها از خطر گرسنگی ،نیازمند توجه ویژه متخصصان و
سیاست مداران امروز جهان به توسعه پایدار و همه جانبه صنعت کشاورزی
است.
فناوری نانو از جمله فناوریهای نوینی است که امیدهای زیادی را برای
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رفع کمبودها و توسعه بخش کشاورزی ایجاد نموده است .استفاده از
فناوری نانو در صنایع غذایی و کشاورزی اولین بار در گزارش نقشه راه
وزارت کشاورزی آمریکا که در سپتامبر  2003منتشر شد ،مورد اشاره
قرار گرفت .پیشبینی میشود فناوری نانو کل صنایع غذا را تغییر داده و
روشهای تولید ،فرآوری ،بستهبندی ،انتقال ،و مصرف آن را عوض خواهد
کرد.
فناوری نانو قابلیت متحول ساختن صنایع غذایی و کشاورزی را با ابزارهای
جدید برای درمان مولکولی بیماریها ،شناسایی سریع امراض ،افزایش
توانایی گیاهان در جذب مواد مغذی و موارد دیگری از این دست دارد.
حسگرها و سامانههای رسانش هوشمند به صنعت کشاورزی کمک خواهند
کرد تا با ویروسها و عوامل بیماریزای دیگر برای گیاهان مقابله کند .این
روزها کاتالیزورهای نانوساختاری در دسترس هستند که کارایی آفتکشها
و علفکشها را افزایش داده و در نتیجه مقدار مصرفی آنها را کاهش داده
اند .فناوری نانو همچنین به صورت غیرمستقیم و از طریق استفاده از منابع
انرژی تجدیدپذیر و فیلترها و کاتالیزورهایی که آلودگی را کاهش داده و
آالیندههای موجود را تمیز میکنند ،به حفظ محیط زیست کمک خواهد
کرد.

معرفی فن آوری نانو

نانو ریشه یونانی «نانس» به معنی کوتوله میباشد فناوری نانو موج چهارم
انقالب صنعتی ،پدیدهای عظیم میباشد که در تمامی گرایشهای علمی
راه یافته است تا جایی که در یک دهه آینده برتری فرآیندهها ،وابسته به
این تحول خواهد بود .ماهیت فناوری نانو توانایی کارکردن در تراز اتمی،
مولکولی و فراتر از آن در ابعاد بین  ۱تا  ۱۰۰نانومتر (یک نانومتر معادل یک
میلیاردیوم متر است) با هدف ساخت و دخل و تصرف در چگونگی آرایش
اتمها یا مولکولها با استفاده از مواد ،وسایل و سیستمهایی با تواناییهای
جدید و با تغییر این ساختارها و رسیدن به بازدهی بیشتر مواد میباشد.
فناوری نانو فرایند دستکاری مواد در مقیاس اتمی و تولید مواد و ابزار ،به
وسیله کنترل آنها در سطح اتمها و مولکولهاست .در واقع اگر همه مواد
و سیستمها ساختار زیربنایی خود را در مقیاس نانو ترتیب دهند؛ آنگاه
تمام واکنشها سریعتر و بهینهتر صورت میگیرد و توسعه پایدار پیش
گرفته میشود .از جمله دستاوردهای فراوان این فناوری کاربرد آن در تولید،
انتقال ،مصرف و ذخیرهسازی انرژی با کارایی باالست که تحول شگرف را در
این زمینه ایجاد میکند .فناوری نانو منجر به تغییرات شگرف در استفاده از
منابع طبیعی ،انرژی و آب خواهد شد و پساب و آلودگی را کاهش خواهد
داد.
کاربرد نانو در کشاورزی

تخریب شده باشد .از آنجایی که فناوری نانو در مقیاسی مشابه با مقیاس
ی از قابلیت
فعالیت ویروسها و عوامل بیماریزا عمل میکند ،لذا این فناور 
تشخیص و ریشهکنی زود هنگام پاتوژنهای گیاهی برخوردار است .محققان
در حال طراحی و توسعهی سیستمهای هوشمند رسانش مواد جهت توزیع
هدفمند داروها ،آفتکشها ،عناصر غذایی و غیره هستند .از جمله موارد
کاربرد این فن آوری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1اصالح گیاهان
 -2مدیریت زراعی :کشاورزی دقیق
 -3مدیریت تغذیه گیاهی
 -4تشخیص درجای حاصلخیزی خاک
 -5تشخیص اختالالت تغذیهای در گیاهان زراعی
 -6مدیریت بذر
 -7سازوکار هوشمند رسانش علفکشها
 -8حفاظت از گیاه در برابر تنشهای زیستی و غیرزیستی
 -9تشخیص بیماریهای گیاهی
 -10نانوآفتکشها :کپسوله کردن آفتکشها
 -11فرآوری محصوالت برداشت شده
 -12بستهبندی مواد غذایی
بحث و نتیجهگیری

فناوری نانو دارای فواید و موارد استفادهی گستردهای در بخش کشاورزی
است .کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی شامل ارتقای بهرهوری
عملیاتهای مختلف زراعی به واسط ه استفاده از زئولیتهای نانو متخلخل
جهت رهاسازی آرام و موثر عناصر غذایی کودهای شیمیایی و قطرات آب،
استفاده از نانوکپسولها به منظور آزادسازی کنترل شده آفتکشها و
مدیریت کارآمد آفات و ناقلین عوامل بیماریزا ،بکارگیری نانوحسگرها جهت
ردیابی آفات و موارد بی شمار دیگر است .بدون شک با بهرهگیری از مزایای
فناوری نانو به عنوان یک فناوری پیشرفته نوظهور در بخش کشاورزی،
میتوان به نتایج مطلوبی از جمله تضمین امنیت غذایی و توسعه کشاورزی
پایدار و سازگار با محیط زیست در کشورها و نواحی در حال توسعهی جهان
دست یافت.

علیرغم تالشهای صورت پذیرفته بهوسیلهی دانشمندان بخش کشاورزی،
همچنان بهرهوری و بازدهی گیاهان زراعی کمتر از توان بالقوهی آنها است.
دلیل این امر بازدهی اندک آب و عناصر غذایی مورد استفادهی گیاهان
زراعی و تحمیل رقابت شدید از جانب آفات و علفهایهرز بر گیاه است.
فناوری نانو ،رویکرد علمی نوینی است که قادر به درهم شکستن این موانع
بوده و انتظار میرود که در سالهای آینده موجب افزایش عملکرد و کارآیی
گیاهان زراعی و پاسخگویی به چالشهای فراروی امنیت غذایی بشر گردد.
به طور معمول ،اقدامات اصالحی الزم جهت ترمیم اثرات مخرب ناشی از
عوامل تنشزای زنده و غیرزنده بر گیاهان تنها پس از ظهور عالئم تنش،
آغاز میگردند .در این زمان ممکن است که اثرات مخرب ناشی از تنش
گسترش یافته و حتی امکان دارد که کل مزرعه به وسیلهی عامل تنشزا
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نگاهی به آلودگی رادیواکتیو در منابع آب آشامیدنی
سید ابراهیم نزل آبادی
دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بهداشت آب موضوعي بسيار مهم در بهداشت عمومي و مديريت سالمت مي
باشد .شناخت آب از نظر كيفيت و كميت و چگونگي حصول آن قدمي اساسي
در جهت بهينه سازي مصرف آن مي باشد .آب در چرخه گردش خود قادر
است امالح و گازهاي موجود در طبيعت را به صورت محلول در آورده و
بسياري از آلودگي ها را همراه خود به حركت در آورد .آب باران قبل از رسيدن
به زمين ناخالصي هاي موجود در هوا نظير ذرات ،گازها ،مواد راديواكتيو و
ميكروب ها را به سطح زمين آورده و در حين حركت در زمين نيز آالينده ها
را با خود حمل مي ك ند .به عالوه آب هاي جاري اغلب دريافت كننده فاضالب
ها و مواد زائد ناشي از فعاليت هاي انساني مي باشند[.]1
وجود رادیواکتیویته در آب ،پدیده تازه ای نبوده و از زمان تشکیل زمین وجود
داشته است [ .]2مواد رادیو اكتیو یكی از انواع آالینده های محیط زیست
بشری هستند كه با توجه به استفاده روز افزون از مواد اتمی در تولید انرژی،
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امروزه مورد توجه قرار گرفته است.
ً
راديواكتيويته موجود در آب هاي سطحي اقليمي ،عمدتا به خاطر المان هاي
راديواكتيو در پوسته زمين مي باشد .امروزه راديونوكلوئيد مصنوعي نيز به
خاطر برخي فعاليت هاي انساني از جمله نيروگاه هاي برق هسته اي ،آزمايش
سالح هاي هسته اي و ساخت و استفاده از منابع راديواكتيو نيز به وجود
آمده اند.
به عالوه فعاليت هاي بشر مانند استخراج معدن ،غني سازي اورانيوم ،ماسه
هاي معدني ،ساخت كودها ،سوزاندن سوخت هاي فسيلي ،پااليش فلز
و غيره باعث باال رفتن غلظت مواد راديواكتيو طبيعي در محيط زيست
مي شود.
ميزان توزيع مواد راديواكتيو طبيعي در آب به موقعيت جغرافيايي و مشخصات
زمين شناختي تركيبات سنگ يا خاك بستر خود بستگي دارند .به طور
مثال سنگ بستر آب هايي كه حاوي مقدار قابل توجهي اورانيوم مي باشند
بيشتر از نوع سنگ هاي گرانيتي ،دگرديسي ،شن هاي مونازيتي و رسوب
حاوي امالح فسفات است [ .]2از آن جایي كه آب هاي آشاميدني آلوده در
بسياري از كشورهاي پيشرفته و جهان سوم عامل اصلي بسياري از بيماري ها
مي باشند.

رادیو اكتیویته و اثرات آن بر محیط زیست
سزیم  137و استرنسیم  90و تکنسیوم  99از جمله عوامل رادیو اکتیویته
هستند که بیشترین خطرات هسته ای را برای منابع آبی فراهم نموده
اند اگر چه سایر مواد رادیو اکتیو و رادیوایزوتوپ های آن ها در مقایسه با
منابع و سرچشمه اصلی شان کم است [ .]3تماس با پرتوهای رادیواکتیویته
طبیعی به دو صورت داخلی و خارجی امکان پذیر است .تماس خارجی
توسط پرتوی گامای منتشر شده از رادیونوکلئیدها در زنجیره های واپاشی
حاصل می شود و تماس داخلی بیشتر توسط پرتو آلفا و بتای حاصل از
محصوالت با طول عمر کوتاه رادن در موقع بلعیدن (خوردن و آشامیدن)
ایجاد می گردد .غلظت باالی رادیونوکلئیدهای طبیعی در آب ،در کشورهای
فنالند ،فرانسه ،آلمان ،اسپانیا ،سوئد و آمریکا گزارش شده است .در ایران
نیز مطالعات مختلف نشان می دهد که در مناطقی مانند رامسر ،اردبیل،
قزوین ،تالش و محالت رادیونوکلئیدهای طبیعی در منابع آب زیرزمینی وجود
دارند .تماس داخلی با این مواد و تشعشع ناشی از آن ها طی مصارف خانگی
از طریق هضم و جذب رادیونوکلئیدها )گوارشی( و همچنین تنفس گاز
رادون آزاد شده از آب خصوصاً در هنگام استحمام و اسپری کردن آب حاصل
می شود[ .]4اثرات بدنی این مواد باعث صدمه به سلول ها و تغییر آن ها
می شود.
پرتو رادیو اکتیو بر روی تقسیم سلول نیز تاثیر می گذارد .تسریع یا کند سازی
تقسیم سلول بر بافت های ابتدایی و جنینی اثر می گذارد .صدمه به پوسته
سلول ،میتوکندری و هسته سلول عملکرد غیر طبیعی سلول را سبب شده و
سبب مرگ سلول می شود [ .]7از طرفی زائدات راديواكتيو باعث بيماري و
مرگ مي شود و دوز بااليي از اين زائدات باعث مسائل و مشكالت تناسلي،
ذهني ،تأخير و كند شدن رشد جسم و ايجاد سرطان می گردد [.]5
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[ ]2آذروند .1389 ،رادیو اکتیویته طبیعی در آب و اثرات زیست محیطی آن » چهارمین
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[ ]5اصل هاشمی ،الف .مختاری ،ش .1387.روش های مدیریتی زایدات رادیو اکتیو در
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مهندسی محیط زیست .تهران.

[ ]6جنوبی ،ر .آلودگی منابع استحصال آب و روش های جلوگیری از آن .گزارش فنی.
شرکت آب و فاضالب روستایی استان آذربایجان شرقی.

[ ]7زماني ،ر .1390.ترجمه کتاب راهنمای کیفیت آب آشامیدنی سازمان بهداشت جهانی.

گازهای راديو اكتيو رادون و اورانیوم
گاز رادون اگر چه در محيط باز مي تواند واپاشي كند و نابود شود ،ولي در
داخل محيط بسته دوباره توليد مي شود .لذا تجمع گاز رادون در آب هاي
زيرزميني باال است .هسته هاي پرتوزاي رادون در سطح ذرات معلق در جو
يافت مي شوند [ .]7و از آنجا كه ذرات معلّق در هوا توسط باران به سطح
زمين آورده مي شوند ،افزايش ميزان تابش گاز رادون به هنگام بارندگي امري
منطقي است .گاز رادون مي تواند در آب حل شود و به آب برداشت شده
از چاه ها وارد شده و با جريان خروج آب از شيرهاي لوله كشي آزاد شود
گاز رادون آزاد شده به ذرات معلق ريز موجود در هوا مي چسبد و به همراه
هواي تنفسي وارد دستگاه تنفسي بدن مي شود آز آنجا كه هسته هاي رادون
به صورت گاز نيستند در دستگاه تنفسي ريه و مجاري تنفسي رسوب مي
ك ند و به بافت پوششي دستگاه تنفسي آسيب مي رساند .تنفس طوالني
مدت اين گاز راديواكتيو عامل بروز بسياري از سرطان ها در ريه ،ناي و نايژه
مي باشد [.]2
بسياري از مشكالت بهداشتي كشورهاي در حال پيشرفت ،عدم برخورداري
از آب آشاميدني سالم است .آب از دو بعد بهداشتي واقتصادي حائز اهميت
است .از بعد اقتصادي به حركت درآورنده چرخ صنعت و رونق بخش فعاليت
كشاورزي است .از بعد بهداشتي آب با كيفيت ،تضمين كننده سالمت انسان
است [ .]6با توجه به اينكه منشأ اصلي آب ها چشمه ها ،جويبارها ،درياچه ها،
آب هاي ذخيره شده در پشت سدها و آب چاه ها مي باشند ،بنابراين آب ها
مي توانند مواد راديواكتيو محيطي را كه از آنجا سرچشمه گرفته اند با خود به
همراه داشته باشند [.]2
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شیراز از نمایی دیگر

باغ جهان نما
عکاس :محمد احمدی

شهر خوب در نگاه ِکوین لینچ
سید محمد جواد افضلی
دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری و دبیر کمیسیون عمران شورای اسالمی
شهر شیراز

کوین اندرو لینچ ( ،)Kevin Andrew Lynchزاده  ۱۹۱۸شیکاگو و
درگذشت در سال  ،1984شهرساز و نویسنده آمریکایی بود .آثار منتشره وی
عبارت است از هشت کتاب و تعداد بیش از  ۲۵مقاله در مجالت و مجموعه
مقاالت مختلف .بخش عمده ی فلسفه طراحی او در مقاالت متعددی که
به مناسبت های مختلف نوشته ،شکل گرفت و تدوین یافت .بین دهه
 ۱۹۵۰و اواسط دهه  ۱۹۶۰پژوهش هایی را درباره این موضوع به صورت
سریع و پشت سر هم انجام داد« :شکل شهرها» (« ،)۱۹۵۴الگوی کالن
شهر»« ،تئوری شکل شهر» ( )۱۹۵۸و «شهر به عنوان محیط» (.)۱۹۶۵
در مقاالتی مانند «تطبیق پذیری محیطی» و «تئوری شکل شهر» ،توجه
به الزامات خاص «شکل خوب شهر» و چگونگی تعامل این الزامات با عناصر
گوناگون شهر کالبدی را آغاز کرده بود .در دهه های  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰لینچ
بخش عمده ی فعالیت خود را به این امر اختصاص داد که اهداف طراحی
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شهری و شکل ایده آل شهر را مشخص کند .مقاالت «کیفیت در طراحی
شهری» (« ،)۱۹۶۶طراحی شهری و ظاهر شهر» (« ،)۱۹۶۸باز بودن فضای
باز» ( )۱۹۶۵و «فضای باز :آزادی و کنترل» با استفن کار ( ،)1979نمونه
هایی از تالشهای وی برای تعریف کیفیات محیط شهری خوب است .در
سالهای پایانی زندگی خود لینچ مقاالت متعددی تولید کرد« .تجدید نظر
در سیمای شهر» ( )۱۹۸۵مقاله کوتاه ولی محکم در رابطه با تفکر خود او
در مورد شهرت جهانی اش است .او به شدت نسبت آینده ی جهان با توجه
به مسابقات تسلیحاتی و چشم انداز یک جنگ هسته ای ،نگران بود و از
این بابت رنج می برد.
شهر واقعیتی پیچیده و چند جانبه است و همواره مقوالت و موضوعات
متعددی را جهت مطالعه و تحقیق پیرامون خود گرد آورده است .شهر
را می توان نوعی سازمان یافتگی در فضا دانست که بستر مناسبی جهت
فرهنگ سازی است .فرهنگ از جمله مهمترین حلقه های ارتباطی میان
انسان و شهر است .شهر بدون فرهنگ شهری بدون هویت است ،غنای
فرهنگی سبب می شود که هنجارهای فردی با فرهنگ شهری آشنا شده و
متعادل و معنادار گردد .فرهنگ را می توان مجموعه ای از پدیده های مادی

و معنایی عمدتاً اکتسابی که در مقطعی خاص در جامعه ای خاص رایج
هستند و عموماً از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند تعریف کرد .کوین
لینچ نظریه پرداز در زمینه ی معماری و شهر سازی همواره تأکید فراوانی
بر عوامل فرهنگی در نظریات خویش داشته است ،آنگونه که هال می گوید:
«معماری ظرف زندگی انسان است ،ظرفی که انسان با بهره گیری از خرد،
اندیشه و فرهنگ خود آن را می آفریند» (هال.)42 :1363 ،
همچنین رویکرد لینچ به شهر رویکردی معماری ـ تاریخی است و این امر
در کنار رویکرد معنا شناختی او نسبت به شهر قرار می گیرد .در رویکرد
معماری ـ تاریخی به شهر عنوان می شود که شهر واقعیت و دغدغه ای
نیست که تنها حوزه ی علوم اجتماعی و انسانی را به خود مشغول داشته
باشد .بررسی بعد فضایی شهر آن را وارد حوزه ی معماری می کند و از آنجا
که مکان ساخته دست انسان است؛ در طول زمان متحول می شود و سیری
تاریخی را می توان برای آن در نظر گرفت که در این رویکرد مورد توجه
قرار گرفته است .لوئیس مامفورد اندیشمندی است که در این زمینه تأثیر
زیادی بر لینچ گذارده است .به نظر او معماران و شهرسازان برای رسیدن
به نتایج قابل قبول ناگزیر به مطالعه ی تاریخ گذشته و درک علل عدم
موفقیت شهر ها هستند.
لینچ همچنین رویکردی شناختی نسبت به شهر داشت روشی که او اتخاذ
کرده بود یعنی رسیدن به معانی موجود در شهر از طریق فراگیری نقشه
های ذهنی ساکنین ،به اساس و بنیادی برای جغرافیای شناختی بدل شد.
«این مهم است که فضای شهری دارای ساختاری قابل درک و نواحی
متفاوت با ویژگی های قابل شناسایی باشد .نشانه ها کمکی اساسی برای
جهت یابی و هدایت شدن در شهری بزرگ محسوب می شوند» (لینچ
(.)178 :1384 ،)1969
اندیشه و روش لینچ
از جمله روشهایی که لینچ برای مطالعات خود در زمینه ی تحوالت
فرهنگی که در محیط و فضایی خاص صورت می پذیرد مطالعات وی بر
تصاویر و سیمای شهری است که نه تنها از طریق استدالل منطقی بلکه با
روش های تجربی به آن دست یافته است .مطالعات تصویری مشتمل اند
بر حجم چشمگیری از کارهای مربوط به چگونگی تجسم و تصور ذهنی ،به
صورت مفهوم درآوردن ،و درک و فهم شهر از جانب مردم را در بر می گیرد.
بسیاری از برنامه ریزان و طراحان ،مطالعات تصویری را در حکم سهم عمده
ی طراحی شهری به حوزه های طراحی تلقی می کنند .رهیافت لینچی از
تصویر شهر عبارت است از تصویر مردم از محیط زیستی که دنبالش می
گردند و نه تصویر مشاهده گر حرفه ای.
در واقع روش شناسی مشخصی که لینچ از آن تبعیت می کند تطبیق
کاملی با روشهای انسان شناسی دارند و این روش شناسی شامل دو اصل
است:
مالحظه منظم و دقیق سیمای قسمت انتخاب شده ای از شهر توسط
ناظری که قب ً
ال به وی تعلیمات الزم داده شده بود و وی شخصاً قدم به قدم
به مشاهده ی این قسمت پرداخته و عوامل گوناگون ،درجه ی مرئی بودن
آنها ،شدت و یا ضعف تصویر آنها ،پیوستگی یا عدم پیوستگی و سایر روابط
این عوامل را بر نقشه ای ثبت کرده و نیز هر مشکل یا امکانی در ایجاد
تصویر موجود بود ،یادداشت می کند.
مصاحبه های طوالنی با گروه کوچک و منتخب از ساکنان شهرکه تأثیر
تصویر شهر را در ذهن ایشان تقویت می کند .در این مصاحبه از ساکنان
شهر خواسته شد به توصیف قسمتی از شهر بپردازند ،محل پاره ای از عوامل

را مشخص و یا تصور خود را از قسمتهایی ترسیم کنند و یا به فرض آنکه
می خواهند از نقطه ای به نقطه ی دیگر بروند ،بگویند از کدام خیابانها
عبور خواهند کرد .اشخاصی که با آنها مصاحبه به عمل آمد کسانی بودند
که مدتها در قسمتهای انتخاب شده سکونت داشتند و یا به کار مشغول
بودند و محل کار یا سکونتشان در سراسر ناحیه ی مورد مطالعه پراکنده
بود (فکوهی :لینچ.)208-209 :1383 ،
لینچ سیمای شهر را زمینه ای پیوسته می دانست که اگر یکی از عوامل
دست بخورد بر دیگری نیز اثر می گذارد ،تسلسلی از عوامل یا یک ملودی
که ممکن است جوابگوی ملودی متضاد خود شود .همه عوامل سیمای شهر
به گونه ای جمعی بر ذهن بیننده اثر می گذارند و تصویری را در ذهن او
ایجاد می کنند .به اعتقاد او «فرم شهر باید تا اندازه ای «موقتی» باشد و
بتواند با تغییر مقاصد و تصور ساکنین شهر تغییر کند» ( لینچ: 1372 ،
 .)168محیط باید به درجه ای از نمایانی برسد که به گونه ای با امید ها و
امیال ساکنین آن شهر پیوند بخورد و در این صورت است که محیط زندگی
به معنای واقعی جائی می شود که قابل مالحظه است و مظاهر شناختی
نیکویی دارد .او شهر فلورانس را به عنوان نمونه ،شهری با نمایایی مناسب
می داند که با وجود شرایط اجتماعی و سیاسی خاص توانسته سیمایی
مطلوب آن چنان که شهروندان می خواهند ،داشته باشد .شهری که عالوه
بر مناظر طبیعی زیبا از جنبه های دیگر ساخت و ساز شهری بسیار مساعد
است.
لینچ برای دست یابی به این هدف و رسیدن به مظاهری از شهر که سیمایی
قوی داشته و بر غنای فرهنگی شهر می افزایند از نقشه های شناختی بهره
برده است .ساختار محیط به میزان زیادی بر جهت یابی مردم در میان
ساختمانها ،محله ها و شهر ها اثر می گذارد .مسیریابی در بعضی از محیط
ها آسانتر از محیط های دیگر است .جنبه های اجتماعی و روانی جهت یابی
عوامل مهمی در احساس امنیت فردی هستند .بنا به گفته ی جان لنگ
تصویر ذهنی یک مکان با استفاده ی مداوم از آن غنی و تصحیح می شود
( لنگ.)155 :1383 ،
کوین لینچ به عمق بیشتری از ساختار فضای ذات نفوذ کرده است و مفاهیم
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«راه» «لبه»« ،محله»« ،گره» و «نشانه» را به عنوان نمادهای متمایز
کننده سیمای شهر معرفی می نماید .در کتاب تاریخ شکل شهر لینچ از
شاخه های تئوری که سعی در توصیف شهر به عنوان یک پدیده فضایی
دارند یاد کرده است:
-1نظریه ی برنامه ریزی :بیان اینکه تصمیمات عمومی و پیچیده ی توسعه
ی شهری چگونه اتخاذ می شود یا چگونه باید اتخاذ شود .به دلیل گسترده
بودن دامنه ی این تئوری نام دیگر « نظریه ی تصمیم گیری» را به آن
داده اند.
 -2نظریه ی عملکردی :که به گونه ای خاص تر به شهر تکیه دارد زیرا سعی
در بیان این دارد که چرا شهرها هر یک شکل خاصی را به خود می گیرند و
عملکرد چنین شکل هایی چیست؟ نظریه ی عملکردی لینچ در مجموع به
باید ها و نبایدها نپرداخته بلکه هدف آن توضیح و تشریح چگونگی روابط
علی بین پدیده های مورد بررسی است.
به اعتقاد لینچ آنچه ممکن است به تعمیم آن امیدوار باشیم ابعاد عملکردی
است ،یعنی خصوصیات قابل تشخیص معینی از عملکرد شهر ها که عمدتا
به کیفیت فضایی آنها مربوط بوده و دارای مقیاس های قابل اندازه گیری
می باشند .پنج محور عملکردی که لینچ برای شکل فضایی شهر ها در نظر
گرفته است شامل :سرزندگی ،معنی ،تناسب ،دسترسی و نظارت و اختیار
هستند .این محورها برای اینکه راهنمای مفیدی برای سیاستگذاری باشد
باید دارای خصوصیاتی باشد که از جمله:
توجه به شکل فضایی شهر با توجه به ماهیت انسان ها و فرهنگ آنها ،حتی
المقدور کلی باشد و در عین حال ارتباط صریحی با جنبه های خاصی از
شکل داشته باشد،
با فرضیات معقول بتواند با اهداف و ارزشهای فرهنگی مرتبط شود،
محور ها زمانی کاربرد دارند که ارزشها متفاوت و یا در حال تکاملند ،خصوصیات
در صورت امکان مستقل از یکدیگر باشند ( لینچ.)145-152 :1381 ،
سکونتگاه در دیدگاه لینچ سازمانی است که آگاهانه تغییر می یابد و ثبات
پیدا می کند .حسن اساسی به مفهوم پیشرفت مستمر افراد ،گروههای
کوچک و فرهنگ آنهاست .بدین ترتیب شهری خوب است که « تداوم
فرهنگی را ارتقاء بخشیده ،به بقا و پایداری افراد آن کمک نماید ،بر حس
ارتباط در زمان و فضا بیفزاید و زمینه ی رشد فردی را فراهم و یا آن

را تشدید کند» ( لینچ .)150 ،1381 :در این دیدگاه او با اندیشمندانی
همچون لوکوربوزیه همراه است .برای لوکوربویه معماری و شهرسازی جدای
از یکدیگر نیستند .مضامینی که شهر لوکوربوزیه ای حول آن شکل می
گیرد -طبقه بندی عملکردهای شهر ی ،تعدد فضای سبز ،ایجاد نمونه های
عملکردی اولیه ،عقالنی کردن مسکن جمعی -به مبانی مشترک معماران
نوگرای همان نسل تعلق دارد .سهم او به خصوص د رنظام بخشیدن به
انگاره ها ،ایجاز نهایی و بیان آنها در سبکی ساده ،صریح و تکان دهنده
نهفته است که بداعت فوق العاده و حساسیت خاص این انگاره ها در
موفقیت هایشان سهم بسیار داشته اند (شوآی.)228-229 :1375 ،
 -3نظریه ی هنجاری :شاخه ای که امکان رشد چندانی نیافته ولی در
عین حال فعالیتهای بسیار دیگری به آن وابسته است .نظریه ی هنجاری
شامل دیدگاههای فالسفه ،سیاستمداران ،و معماران در مورد « بایدها»
است .نظریه ی هنجاری مبتنی بر یک عقیده و یک جهان بینی است
و به ادراک چگونگی کارکرد جهان مبتنی است ( لنگ ،ترجمه ی عینی
فر .)15-18 :1383،به عبارتی ارزشها و هنجارها توجه نظریه پرداز را به
ابعاد خاصی از موضوع جلب نموده و موجب می گردد که فرضیاتی خاص
مورد آزمون قرار گیرند .اما اغلب این مفروضات « پنهانی و ضمنی» هستند
(لینچ)34 :1375 ،
نتیجه گیری
شهر به عنوان نوعی سازمان یافتگی فرهنگی که ابعاد مختلفی را در بر می
گیرد ،مورد توجه لینچ قرار گرفته است .ابعاد مادی و معنایی که در قالب
سازمان یافتگی فضایی و نشانه ها در سیمای شهری نمود پیدا می کند.
معنی در نگاه وی دو عنصر هویت و ساختار را شامل می شود ،هویت و
ساختار جنبه هایی از شکل هستند که به ما امکان می دهند فضا و زمان
را شناخته و در قالب الگوهای خود معرفی کنیم ،بدین ترتیب سطح عمیق
تری از فرهنگ شهر تبیین می شود که معانی فرهنگی ،غنای تاریخی،
نمادها و اشکال سنتی را در بر می گیرد؛ اینکه آیا شهر نماد روشنی از تصور
جامعه از خود و جهان هستی را به نمایش می گذارد؟
او معتقد است شهر خوب شهری است که پاسخگوی نیازهای زیستی و
فرهنگی ساکنین آن باشد و مکان خوب مکانی است که تا حدودی با
شخص و فرهنگ وی تناسب داشته باشد و او را از جامعه ،گذشته ،شبکه
زندگی و جهان زمان و فضا ،آگاه سازد .لینچ در حیطه ی نظری و عملی به
تحقیق و کاوش در سیما و معنای شهری پرداخت و نتایج پرباری را بدست
آورد که تا کنون مورد توجه و استفاده ی اندیشمندان و محققین در زمینه
های مختلف معماری ،شهر سازی و علوم اجتماعی قرار گرفته است.
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رشید پناهی
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رواج زیادی یافته است .آبگرمکن های خورشیدی از یک کلکتور خورشیدی
برای جذب انرژی خورشید و یک منبع برای برای ذخیره سازی آب گرم
تشکیل شده اند .معموال از آبگرمکن های خورشیدی برای گرم کردن یا پیش
گرمایش آب استفاده می شود که به واسطه آن مصرف وسایل گازسوز یا
الکتریکی به منظور تولید آب گرم کاهش پیدا می کند .سامانه های آبگرمکن
خورشیدی به بطور معمول نیاز روزانه  150تا  300لیتر را در محدوده دمایی
 40تا  50درجه سانتیگراد را تامین می کنند[.]1

1

انواع سیستمهای آبگرمکن خورشیدی

سیستمهای آبگرمکن خورشیدی را به دو دسته که دارای پمپ گردش

سیال و سیستم کنترل( )Activeو دسته ای که فاقد این سیستمها هستند
( )Passiveمی توان تقسیم کرد .
 -1-2سیستمهای پمپدار( (Active
در اين سري از آبگرمكن هاي خورشيدي عمل گردش سيال در سيكل بسته
كلكتورها توسط يك پمپ كوچك انجام مي گيرد.بنابراين مخزن ذخيره در
سيستم مي تواند در پائين تر از كلكتورها و در داخل ساختمان قرارمي گيرد
و بر روي بام تنها كلكتور هاي خورشيدي نصب مي شوند.
مهمترین ویژگیهای و مزاياي آن به صورت زیر است:
حذف بار مخزن از روي پشت بام
طول عمر بیشتر و اتالف دمای کمتر (به دلیل  Indoorبودن مخزن)
کارآيي باال
زیبایی بیتشر ساختمان (فقط کلکتور بر روی بام است)
قابلیت استفاده از سیستم جبران ساز گازی يا برقي
سیستمهای  Activeشامل سه دسته اصلی مستقیم ( ،)Directغیر مستقیم
( )Indirectو برگشتی ( )Drain Backمی باشند.

 -1-1-2مستقیم ()Direct
در سیستمهای مستقیم ،آب اشامیدنی به طور مستقیم داخل کلکتور گردش
می کند.زمانی که دمای کلکتور بیشتر از تانک ذخیره است پمپ باعث گردش
آب از داخل منبع ذخیره به کلکتور می شود(شکل .)1سیستمهای مستقیم
عموماً برای آب و هواهایی که منجر به یخ زدگی سیستم یا جاهایی که آب
سنگین یا اسیدی دارند ،توصیه نمی شوند.

شکل  -2نمایی از سیستم غیر مستقیم

 -3-1-2برگشتی ()Drain Back
سیستمهای برگشتی از آب به عنوان سیال انتقال دهنده حرارت استفاده
می کنند .برای جلوگیری از خطر یخ زدگی هنگامی که دمای کلکتور کمتر
از دمای تانک می شود پمپ خاموش می شود و آب داخل سیستم به منبع
ذخیره برگشت می کند .سپس فضای داخل کلکتور توسط هوا پر می شود و
از یخ زدگی سیستم را محافظت می کند.
 -2-2سیستمهای Passive
سیستمهای  Passiveبه دو دسته ترموسیفون ( )Thermo-Siphonو
کلکتور-منبع ذخیره یکپارچه ) ICS Collector Storage) Integral
تقسیم می شوند.

شکل  -1نمایی از سیستم مستقیم

 -2-1-2غیر مستقیم ()Indirect
سیستمهای غیرمستقیم در کلکتور از سیال پروپیلن گلیکول برای انتقال
حرارت استفاده می کنند .دمای پایین انجماد پروپیلن گلیکول از یخ زدگی
سیستم جلوگیری می کند و امکان استفاده از سیستمهای خورشیدی در
جاهایی که مدت زمان بیشتری را در شرایط زیر صفر درجه سانتیگراد به
سر می برند را فراهم می کند .چرخه سیالی که انرژی خورشیدی را جذب
می کند به طور بسته با آبی که در تانک ذخیره وجود دارد تبادل حرارت می
کند .بدین ترتیب ،سیستمها از آب آشامیدنی که مورد مصرف خانگی قرار می
گیرند ،جدا می شوند (شکل.)2
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 -1-2-2ترموسیفون ()Thermo-Siphon
سیستم ترموسیفون از خاصیت باال رفتن آب در زمانیکه گرم می شود
(کاهش چگالی) ،استفاده می کند .در این سیستم یک تانک ذخیره در
ارتفاعی باالتر از کلکتور نصب می شود .هنگامیکه آب حرارت می بیند،
سبکتر می شود و به طور طبیعی به طرف باالترین نقطه داخل منبع ذخیره
جریان می یابد .آب سردتر از پایین منبع از طریق لوله ها به طرف پایین
ترین نقطه کلکتور جریان پیدا می کند و یک گردش طبیعی در سیستم
بوجود می آید .به محضی که دمای داخل کلکتور از دمای داخل تانک
ذخیره کمتر شود ،گردش در سیستم متوقف می شود .این امر از انتقال
حرارت سیستم به محیط در شب زمانیکه دمای کلکتور کمتر از منبع
ذخیره است ،جلوگیری می کند (شکل.)3

انرژي خورشيدي اندود شده است .در اين نوع آبگرمكن ها  ،لوله هاي خال
به صورت مستقيم وارد مخزن شده اند.آب ،درون مخزن و لوله ها را پر مي
كند  .در اثر تابش آفتاب بر روي لوله هاي شيشه اي ،آب درون لوله ها گرم
مي شود ،آب گرم به دليل كمتر بودن چگالي اش نسبت به آب سرد به
سمت باال حركت مي كند و يك چرخش طبيعي بين لوله هاي شيشه اي و
مخزن تشكيل مي شود و آب مخزن به سرعت گرم مي شود.
مخزن ذخيره در اين محصول از جنس استيل است كه با فوم تزريق شده
پرفشار عايق شده است .همچنين به دليل خال موجود در لوله هاي شيشه
اي،اين محصول مي تواند در سرماي زمستان بدون نياز به ضديخ كار كند
و آب درون لوله هاي شيشه اي يخ نمي زند(شکل.)4
با توجه به اینکه کلکتورهای این سیستم از جنس شیشه می باشد برای
مکانهای عمومی و تحت اشراف دید همگان توصیه نمی گردد زیرا در
صورت تخریب یک عدد لوله تمامی آب درون مخزن تخلیه می گردد .با
توجه به نوع ساختار کلکتور هیچ گونه رسوبی نمی تواند مانع ایجاد عمل
ترموسیفون گردد.
لوله های شیشه ای در اتصال به مخزن توسط حلقه های الستیکی آب
بندی می شود و در هنگام اتصال باید دقت الزم به عمل آید تا به نحو
صحیح و آب بندی متصل شود.
اما با مرور زمان و در اثر فرسودگی و نوسانات دمایی این حلقه های
الستیکی خاصیت آب بند بودن را از دست می دهند و از اطراف لوله ها،
آب گرم مخزن نشت می کند.

شکل -3نمایی از سیستم ترموسیفون

سیستمهای ترموسیفون همچنین می توانند برای سیستمهای بسته
طراحی شوند به نحوی که انتقال حرارت از طریق سیال خاصی انجام شود.
کاربرد این سیستمها در جاهایی است که خطر یخ زدگی وجود دارد .براي
شارژ سيستم هاي خورشيدي لوله خأل دو مدل سيستم ارائه مي نمايد:
مدل هوشمند مجهز به كنترلر مركزي و شيربرقي و مدل فلوتري مجهز
به منبع پركن.
مدل فلوتري :درسيستم هاي داراي منبع پركن ،مخزن آبگرمكن توسط يك
منبع پركن كه به يك شناور آب مجهز است به شبكه آب شهر متصل مي
گردد و آب به صورت پيوست در ازاي مصرف وارد مخزن مي شود.
مدل هوشمند :در سيستم هاي شيربرقي ،مخزن آبگرمكن به وسيله فرماني
از يك كنترلر صادر مي گردد ،پر مي شود در اين طرح كنترلر سطح و دماي
آب را دائماً به مصرف كننده نمايش مي دهد و مصرف كننده هم مي تواند
به صورت دستي و هم اتوماتيك مخزن را شارژ نمايد .در این مدل دستگاه
کنترلری که دارای مانیتور می باشد دما و سطح آب درون مخزن را نمایش
می دهد .همچنین می توان عمل آبگیری را به صورت دستی و اتوماتیک
انجام د اد .با توجه به اینکه کارکرد این سیستم با برق می باشد از معایب
آن می توان به عدم آبگیری در زمان قطع برق اشاره نمود.

الف)

آبگرمکن ترموسیفون با کلکتور لوله خال
اين مدل آبگرمكن هاي خورشيدي از تكنولوژي لوله هاي تحت خال بهره
مي گيرند .لوله هاي خالء به صورت شيشه اي دو جداره مي باشند كه
مابين دو جداره خال است و سطح بيروني جداره داخلي از پوشش جاذب
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شکل  -4آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون با کلکتور لوله خال

ب)

آبگرمکن ترموسیفون با کلکتور تخت
کلکتور تخت ساده ترين و پراستفاده ترين نوع کلکتور به شمار ميرود.
ساختار آن به شکل يک جعبه مستطيل شکل بوده که در داخل آن يک

صفحه جاذب فلزي از جنس مس يا آلومينيوم با پوششي به رنگ هاي
خاص تيره رنگ است .اين صفحه ،جاذب انرژي حرارتي خورشيد مي باشد.
در زير صفحه ،لوله هاي کوچکي قرار گرفته که آب يا سيال انتقال حرارت
در آنها جريان دارد .اطراف کلکتور به منظور کاهش اتالف حرارتي عايق
بندي شده است .روي سطح جعبه نيز از پالستيک شفاف يا شيشه پوشيده
شده است.
يک کلکتور خورشيدي صفحه تخت بايد از مواردي که داراي عمر موثر
زيادي مي باشند و در مقابل تاثيرات مضر امواج ماوراء بنفش ،خوردگي هاي
اسيدي و قليايي ،انجماد آب و يا گرفتگي گذرگاههاي آب و هوا ،رطوبت هوا
و گرد و خاک محيط ،شکستگي شيشه در اثر انبساط و انقباض ،خرابي هاي
ناشي از طوفان و تگرگ و  ...مقاومت کافي دارند ،ساخته شود.
این نوع آبگرمکن به دلیل آنکه دارای استحکام بیشتری نسبت به نمونه
های دیگر دارد برای اماکن عمومی مانند سرویس بهداشتی پارکها و ...بسیار
مناسب می باشد .همچنین به دلیل اینکه هیچ قطعه مکانیکی متحرکی
ندارد دارای استهالک بسیارکمی می باشد(شکل.)5

شکل  -6آبگرمکن خورشیدی کلکتور -منبع ذخیره یکپارچه ساخته شده

 -4نتيجهگيري
با توجه به پژوهش و نتایج تجربی برای مجتمع های مسکونی که دارای
موتورخانه می باشند و میزان مصرف آب گرم زیادی دارند سیستم
خورشیدی پمپدار غیر مستقیم با کلکتورهای تخت پیشنهاد می گردد
و همچنین برای منازل مسکونی در مناطق دارای سختی آب زیاد و
سردسیری با میزان مصرف آب گرم در حدود روزانه  200لیتر سیستم
ترموسیفون با کلکتور لوله خالء و سیستم ترموسیفون با کلکتور صفحه
تخت برای مکانهای عمومی مانند پارکها مناسب می باشد .در مجتمع های
مسکونی که دارای موتورخانه می باشند استفاده از آبگرمکن خورشیدی
فقط برای تامین آب گرم بهداشتی و یا گرمایش استخر ،از لحاظ اقتصادی
مقرون به صرفه هست .در خانه های مسکونی که از قبل دارای آبگرمکن
مخزنی و یا سیستم پکیج دارند فقط برای تامین آب گرم می توان آبگرمکن
خورشیدی ترموسیفون را با آنها ترکیب کرد و آبگرمکن خورشیدی کار
پیش گرمایش را انجام می دهد.

شکل -5آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون با کلکتور تخت

 -3-2کلکتور -منبع ذخیره یکپارچه )Collector Storage
) ICS Integral

سیستمهای کلکتور -منبع ذخیره یکپارچه ساده ترین آبگرمکنهای
خورشیدی می باشند .در این سیستمها تانک ذخیره و کلکتور دو قسمت
جدا از هم نیستند و یکی هستند(شکل .)8آب سرد به طور مستقیم به
کلکتور متصل است و توسط خورشید گرم می شود .بر خالف سیستمهای
دیگر ،تا زمانیکه مصرفی وجود نداشته باشد آب گرم داخل کلکتور باقی
می ماند سپس به طور مستقیم از کلکتور مورد مصرف قرار می گیرد.
سیستمهای  ICSبه منبع ذخیره بزرگتری (برای باال بردن قابلیت جذب )
نسبت به سیستمهای معمولی نیاز دارند ،همین امر نیز از سیستم در برابر
یخ زدگی محافظت می کند.
از این سیستم برای مواردی که نیاز به آب گرم در طول روز می باشد
استفاده می شود ،زیرا اتالف حرارتی آن به دلیل اینکه مخزن ذخيره
سيستم کلکتور -منبع يکپارچه در طول شب يا زمان هايي که بار حرارتي
خورشيد کافي نيست حرارت زيادي را از دست مي دهد .همچنین به دلیل
ساختار ساده و قابلیت جایجایی راحت آن می توان برای تامین آب گرم
عشایر و یا کارگاههای متحرک استفاده نمود(شکل.)6
فصل نامه آگاهی های زیست محیطی
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مبـارزه با سرمـاخوردگـی
دکتر محمد صادق کرمانی
پزشک عمومی

با توجه به آمار مراکز پیشگیری و درمان بیماری ها ،یک فرد بالغ هر سال باید
انتظار  ۲تا  ۳مرتبه سرماخوردگی را داشته باشد .اما در امان ماندن از بیماری
کارهایی را می طلبد! هولی فیلیپس ،پزشک داخلی در نیویورک می گوید :در کنار
خوب شستن دستها (با صابون به مدت حداقل  ۲۰ثانیه) کارهای زیادی هست که
می توانید برای مریض نشدن انجام دهید و اگر هم بیمار شدید می توانید کاری
کنید که مدتش زیاد طول نکشد .با این نکات که متخصصان به آنها اشاره کرده
اند خود را مجهز کنید و این فصل سرماخوردگی و آنفوالنزا را تبدیل به سالم ترین
فصل برای خود کنید.
در صبحانه ماست میل کنید
همان مواردی که به گوارش بهتر کمک می کنند می توانند سرماخوردگی را نیز
دور نگه دارند .دانشمندان متوجه شده اند کسانی که پروبیوتیک را به صورت مکمل
یا ترکیب در غذا (برای مثال ماست و کفیر) مصرف می کنند ۱۲ ،درصد کمتر در
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خطر عفونت های تنفسی فوقانی قرار می گیرند.

یک پنجره را کمی باز کنید
ماندن در یک اتاق گرفته با کسی که مقداری مریض است احتمال سرماخوردنتان
را بسیار باال می برد .در چنین مواقعی کمی پنجره را باز کنید تا هوا در اتاق جریان
پیدا کند .با اینکار احتمال بیمار شدن را کاهش می دهید.
کمی قارچ میل کنید
تحقیقات جدید نشان داده قارچ ها تقویت کننده های سیستم ایمنی خاص خود
را دارند .افرادی که در طول یک ماه مصرف قارچ خود را باال برده اند کمتر دچار
بیماری و التهاب شده اند.
از سرفه کننده ها دوری کنید
مطمئنا دوست ندارید بی ادب به حساب بیایید ،اما خارج شدن از محدوده آتش
بسیار ضروری است .میکروب ها با ذرات سرفه می توانند تا  ۶متر پرواز کنند .اگر
شخصی در کنار شما شروع به سرفه و عطسه کرد از او عذر خواهی کنید و محل
نشستنتان را تغییر دهید .تنها چیزی که الزم است بگویید این است که ،ببخشید

من همیشه خیلی زود سرما می خورم.
لب های خود را لمس نکنید
دستتان در طول روز به خیلی جاها برخورد می کند ،پس تا جای ممکن صورت
خود را (به خصوص لب ها) لمس نکنید تا احتمال مریض شدنتان کم شود .هر فرد
در طول یک ساعت بیش از سه بار صورت و لب های خود را لمس می کند ،برای
جلوگیری از این عادت وقتی دست ها بیکار هستند سعی کنید روی آنها بنشینید.
خواب مرتب داشته باشید
شب ها طوالنی تر شده پس از این مزیت استفاده کنید و بیشتر بخوابید .تحقیقات
نشان داده افرادی که کمتر از  ۷ساعت می خوابند سه برابر کسانی که حداقل ۸
ساعت در شب می خوابند بیشتر در خطر بیمار شدن قرار دارند.
بینی خود را خالی کنید
در طول فصل سرما ،به روتین شبانه خود این کار را اضافه کنید :بینی خود را با
مقدار قابل توجهی آب گرم و نمک یا محلول سالین شستشو دهید .این کار کمک
می کند ذرات ویروسی که در طول روز آنها را نفس کشیده اید قبل از نفوذ به
سیستم بدن بیرون بیایند.
قرص روی مصرف کنید
همین که حس کردید در حال مریض شدن هستید از این قرص ها استفاده کنید.
زینک ماده معدنی ضروری برای سلول های ایمنی بدن است و مطالعات نشان داده
استفاده از آن در  ۲۴ساعت اولیه مشاهده عالئم باعث می شود طول سرماخوردگی
بسیار کم شود .محققان این مطالعه دوز روزانه  ۷۵میلی گرم را توصیه کرده اند.
غذاهای حاوی زینک نیز می توانید استفاده کنید (کاشو ،نخود ،بادام) .زینک نه تنها
باعث باال رفتن قدرت ایمنی بدن می شود بلکه میل جنسی را نیز تقویت می کند،
زخم ها را زودتر ترمیم می کند و التهاب غیر قابل کنترل را پیش گیری می کند.

ببخشد .اما اگر با یک سرماخوردگی یا آنفوالنزا سخت درگیر هستید ،شاید انجام
ورزش سنگین کار عاقالنه ای نباشد .بدنتان برای مبارزه با بیماری به انرژی نیاز
دارد پس آن را ذخیره کنید.
آب نمک گرم غرغره کنید
مادرتان راست می گوید ،این کار در واقع جواب می دهد .نمک به از بین رفتن
پاتوژن ها کمک می کند .همچنین تر کردن گلو با آب نمک (یک دوم قاشق چای
خوری نمک در یک فنجان آب گرم) التهاب را کاهش می دهد و مخاط را کم می
کند ،که باعث بیرون ریخته شدن میکروب ها می شود.
سوپ مرغ میل کنید
این غذای ساده و کالسیک چند کار را با هم انجام می دهد :بخارش به باز شدن
مسیر گرفته بینی کمک می کند ،و آب مرغ نمکی به تسکین گلو درد کمک می
کند .اما این همه چیز نیست .تحقیقات نشان داده سوپ مرغ خواصی دارد که باعث
کند شدن حرکت عفونت هایی که با سلول های سفید خونی مبارزه می کنند می
شود .اگر این سلول ها کند حرکت کنند دیر به جاهایی که بدن به آنها احتیاج
دارد می رسند.
یک قاشق عسل میل کنید
عسل تأثیر ضد میکروبی دارد و خوردنش باعث تسکین گلو درد نیز می شود.
خود را سرپا نگه دارید
وقتی روی پشت دراز کشیده اید ،مخاط در حفره های سینوس جمع می شود که
باعث عفونت دوم و سینوزیت مزمن می شود .به جای دراز کشیدن در حالت ۴۵
درجه استراحت کنید .سرپا نشستن همچنین کمک می کند جریان خون از سرتان
دور شود .این وضعیت باعث کاهش التهاب سینوس و بینی می شود.

مایعات زیاد مصرف کنید
مایعات کمک می کند مخاطی که بدنتان هنگام مریضی می سازد بیرون بیاید.
هنگامی که این مخاط پر از میکروب نازک شود تمیز شدن بدنتان نیز ساده تر می
شود .توصیه می شود در طول روز  ۲لیتر آب یا دیگر مایعات مصرف کنید.
دستگاه بخور را روشن کنید
هوای خشک داخل باعث می شود گلو درد و سرفه های دردناک بدتر شوند .دستگاه
بخور هوایی که آن را تنفس می کنید را مرطوب می کند و باعث می شود تحمل
این نشانه ها آسان تر شود.
ادویه های تند را امتحان کنید
فلفل ها و دیگر ادویه های آتشین به تمیز شدن سینوس ها کمک می کند .باعث
آب آمدن از بینی و چشم ها می شود و می تواند موقتاً گرفتگی را التیام ببخشد.
اسپری های بینی که با مواد شیمیایی به نام کپسایسین ساخته می شوند نیز برای
برطرف کردن گرفتگی بینی مورد استفاده قرار می گیرند ،این ماده هم از فلفل
های تند گرفته می شود.
وقتی مریض هستید ،ورزش سنگین ممنوع
وقتی مریض هستید مقداری ورزش سبک هوازی می تواند گردش خون را تقویت
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