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يادداشت  سردبير

تابـستان گرم و طوالني را با دغدغة كمبود آب به پايان رسانديم، ولی اين نگراني در طول پاييز همچنان باقي است. كم آبي براي 
كشور ما مسئلة تازه اي نيست؛ زيرا به واسطة شرايط جغرافيايي و قرارگرفتن در منطقة كم باران، اين مشكل از ديرباز براي ساكنان 
اين ســرزمين وجود داشته است. در كتيبه هاي باســتاني مي خوانيم كه آرزوي اجداد ما نيز محافظت اين ديار از »دروغ و دشمن و 
خشكســالي« بوده اســت. در گذشته، نياكان ما به تجربه دريافته بودند كه چگونه با اين مسئله كنار آيند و از منابع محدود خود به 

بهترين نحو استفاده كنند.
راهروهــاي زيرزمينــي آب يا قنات كه آب را از آبخوان ها به اراضي پســت تر منتقل مي كردند، اختراع هوشــمندانة ايرانيان براي 
بهره گيــري بهينه از منابع آب بــود. اين قنات ها يا كاريزها با نگه داري آب در زير زمين و اســتفاده از آن به ميزان مصرف، مانع از 
هدررفتن آب بر اثر تبخير مي شــدند. متأسفانه، اين ميراث گران قدر نياكان ما مورد بي توجهي قرار گرفته است و نسل جديد چنان 

كه بايد از اين سرمايه استفاده نمي كند.
آب كه 71 درصد ســطح زمين را پوشانده است، نقش اصلي در شكل گيري تمدن بشري دارد. همة تمدن هاي باستاني در اطراف 
رودخانه هاي بزرگ شكل گرفته اند. بين النهرين كه گهوارة تمدن بشري به شمار مي آيد، بين رودخانه هاي دجله و فرات قرار داشت 
و تمدن باستاني مصر كاماًل وابسته به رود نيل بود. همين طور رودخانه هاي سند و گنگ در هند و رودخانه هاي يانگ تسه و هوانگ هو 

عامل به وجودآمدن تمدن هاي هند و چين بودند.
اين ماده كه در ادبيات مردم همة جهان نماد حيات، تطهير و پاك ســازي اســت، در بيشــتر مذاهب مقدس به شمار مي آيد و به 
افراد در مورد آلوده كردن آن هشــدار داده شــده است. شست وشو با آب يكي از آيين هاي موجود در اغلب مذاهب است. هم ايرانيان 
باســتان و هم مسلمانان آب را بسيار گرامی و مقدس می شــمردند و آن را نمايندة پاکی، سرچشمة زندگی و تداوم بخش حيات در 

جهان می دانستند.1
بيشتر آب موجود در طبيعت يعني، 96/5 درصد آن در درياها و اقيانوس ها، 1/7 درصد آن به صورت آب زيرزميني، 1/7 درصد آب 
در يخچال هاي طبيعي و نيز در كالهك هاي يخي قطب شمال و گرينلند و فقط كسر كوچكي از آن در ساير توده هاي آبي است. فقط 

2/5 درصد آب موجود در كرة زمين را آب شيرين تشكيل مي دهد؛ از اين مقدار 98/8 درصد به صورت يخ و آب زيرزميني است.
همة موجودات زنده به آب نياز دارند. گرچه دسترسي به آب سالم در دهه هاي اخير بهبود يافته است، اما هنوز تقريبًا حدود يك 
ميليارد نفر از ســاكنان كرة زمين آب ســالم در اختيار ندارند و حدود 2/5 ميليارد نفر نيز از تأسيســات بهداشتي كافي محروم اند. 
هم بستگي روشني نيز بين دسترسي به آب سالم و كافي و سرانة توليد ناخالص داخلي وجود دارد. برخي ناظران پيش بيني مي كنند 
تا سال 2030 ميالدي در برخي مناطق در حال توسعه، تقاضا براي آب پنجاه درصد بيشتر از عرضة آن خواهد شد و با روند كنوني 

تا سال 2035 ميالدي، نيمي از جمعيت جهان دچار كمبود آب و از اين جهت آسيب پذير خواهند شد.
نقش آب در اقتصاد جهاني نيز بســيار بارز اســت. اين ماده در صنعت به عنوان حاّلل واكنش هاي شــيميايي، عامل انتقال گرما و 
خنك كننده در صنايع مختلف به كار مي رود. آب به طور قطع ايمن ترين و ســازگارترين حاّلل با محيط زيســت است، چرا كه بيشتر 
فرايندهاي زيستي در آب انجام مي شوند. ويژگي هايي؛ مانند بي خطر بودن، سمی نبودن، اشتعال ناپذيري، ارزان بودن و ظرفيت گرمايي 
باال، آب را به يك حاّلل ســبز تبديل كرده اســت. برخي شيميدان ها معتقدند همة واكنش هاي انجام گرفته در آب، واكنش هاي سبز 
هستند. در گذشته و حتي تا حال، از تركيبات آلي فّرار به عنوان حاّلل استفاده مي شد كه باعث توليد گـازهاي گلخانه اي، آلودگـي 
محيط زيســت، رودها، اقيانوس ها و تخريب الية اوزن مي شــوند. عالوه بر اين، بخارات ناشي از حاّلل ها براي انسان و ساير جانداران 
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دكتر عابد بدريان 

سّمي است و عامل بسياري از بيماري هاست. استفاده از چسب ها، رنگ ها، پوشش ها و روكش هاي پاية آبي به يك حركت انقالبي در 
حذف حاّلل هاي آلي و جايگزيني آن ها با آب منجر گرديده است.

بايد توجه داشــت كه بيشــتر آب شيرين مورد استفادة بشــر؛ يعني، تقريبًا هفتاد درصد آن صرف كشاورزي مي شود كه به گفتة 
وزير نيروي كشور ما، اين مقدار در حدود 92 درصد كل منابع آب جاري و زيرزميني است و ايران از نظر سطح زير كشت آبي رتبة 
چهارم را پس از چين، هند و آمريكا دارد. شــرايط موجود آب، اســتفادة بهينه از منابع آبي را ايجاب مي كند كه وضعيت كشور ما از 
اين نظر به هيچ وجه مطلوب نيست. اگر كشوري از چهل درصد منابع آب تجديد شوندة خود استفاده كند، در وضعيت مطلوب قرار 
دارد كه متأسفانه؛ چون كشور ما از هشتاد درصد اين منابع استفاده مي كند، با مسائل حادي مواجه شده است كه فرونشست زمين، 
خشك شدن تاالب ها و درياچه ها از آن جمله اند. عالمت ديگر آن، پايين رفتن سطح آب هاي زيرزميني است كه اكنون براي رسيدن 
به آب به جاي حفر پنجاه متر بايد دويســت يا گاهي پانصد متر پايين برويم. نتيجة مديريت غلط منابع آبی و پيامدهای ناگوار آن 
به ويژه حفر چاه های مجاز و غيرمجاز هر روز آشکارتر می شود؛ وقتی بی هيچ ضابطه و معياری چاه عميق و نيمه عميق حفر می شود 
تا کشــاورزی توسعه يابد، عالوه بر فرونشست زمين، آبخوان ها خالی می شــوند، سطح آب های زيرزمينی پايين می رود و در نتيجه 

230 دشت حاصل خيز کشور دچار بحران می شود.
اســتفاده از شــيوه هاي سنتي كشــاورزي و صنعتی شدن جوامع مشــکالت فراواني را در حوزة محيط زيســت به همراه دارد که 
هزينه های اجتماعی زيادی دارد و ما امروز اين پديده را بيشــتر در کشور های در حال توسعه می بينيم؛ زيرا کشور های توسعه يافته 
به ســمت صنعتی زدايی و رعايت مسائل محيط زيست با تکيه بر فعاليت های دانش بنيان حرکت کرده اند. سازمان علمي و فرهنگي 
يونسکو سال 2022 را سال جهانی بزرگ داشت علوم پايه نام گذاری كرده است. هدف از اين نام گذاری توجه جهانی به علوم پايه به 
عنوان مبنای اصلی توسعه و پيشرفت و حل مسائل و مشكالت زيست محيطي در کشورهاست. نقش و اهميت علوم پايه در پيشرفت 
و توسعة کشور بر کسی پوشيده نيست. علومی مثل شيمي، فيزيك، زيست شناسي، زمين شناسي و رياضي همواره مورد توجه مردم 
و جامعه بوده است و رخدادهای علمی در حوزة علــوم پايــه توسطگروه های مختلف مردم و جامعه در سطوح مختلف سواد علمي 
پيگيري می شود. علوم پايه به سياست گذاران کمک می کند تا مشکالت کشور را با روش های علمی و دانش بنيان حل کنند، نه اينکه 

از آزمون و خطا استفاده شود که در نهايت نيز به افزايش مشکالت جامعه منجر گردد.
بحران آب كاماًل جدي است و در صورت عدم توجه خردمندانه و مسئوالنه به آن، در آينده با مشكالت فزاينده اي روبه رو خواهيم 
بود؛ بنابراين، وظيفة تمام معلمان اســت كه شــاگردان خود را از اين موضوع كاماًل آگاه سازند و راه هاي منطقي برخورد با آن را كه 
مبتني بر علوم پايه اســت، به دانش آموزان بياموزند. ســرانة مصرف آب در كشور ما نسبت به ساير كشورها بسيار زياد است؛ زيرا ما 
در عمل آب را بيهوده هدر مي دهيم. نكتة ديگر اصالح الگوي كشاورزي است. به گفتة وزير نيرو، كارايي آب كشاورزي در ليبي 60 
درصد، در هند 54 درصد، در مصر 45 درصد و در كشور ما فقط 33 درصد است؛ بنابراين، پژوهش به منظور افزايش كارايي استفاده 
از آب كشاورزي با استفاده از روش هاي علمي و دانش بنيان بايد يكي از اولويت هاي اصلي طرح هاي پژوهشي در مراكز علمي ما باشد 

تا بتوانيم حاصل پژوهش هاي خود را در بهبود شرايط كشور و رفاه شهروندان مشاهده كنيم.
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