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افزایش بیماریهای العالج در جهان در پی کاهش کیفیت آب

تقابل شهر ،صنعت و کشاورزی با منابع طبیعی

بیماریهای دیگر( را شــامل میشــود .این در حالی اســت که تعداد زیادی
از این مؤسســات آلودهکننده از مجازات فرار میکنند یعنی مســئوالن ایالتی
بارهاوبارهــا در مقابل این موضوعات اغماض میکنند و ســازمان حفاظت
محیطزیست آمریکا ) (EPAنیز )که وظیفهاش این است که هنگام کمکاری
ایالتها وارد عمل شــود( ،از مداخله در این امــور پرهیز میکند .باید توجه
داشت از آنجاییکه تعیین علل بیماریهایی مثل سرطان کار مشکلی است،
بنابراین غیرممکن اســت بتوان مشخص کرد منشــأ چه تعداد از بیماریها
از آلودگی آب اســت و اساســا نقش آالیندهها در بروز مشکالت سالمتی چه
بوده است؟
وضعیت آلودگی آب در ایران
گزارشهــا حاکــی از آن اســت در ایران حــدود  ۱۹میلیــارد مترمکعب از
فاضالبهای کشــاورزی ،صنعتی و شــهری به منابع آب سطحی و  ۱۰میلیارد
مترمکعــب بــه منابع آب زیرزمینی تخلیه میشــود .برای مثــال ،در خبرهای
کشــورمان آمده بود چندی پیش سازمان حفاظت محیطزیست استان گلستان
خبر آلودگی خلیج گرگان توســط فاضالب شــهرک صنعتی »آققال« را تکذیب
کرده اســت .البته در همین خبر ذکر شــده بود یکی از مســئوالن اســتانی این
ســازمان گفته بود» :ما مدعی نیســتیم هیچ تخلفی در شهرک صنعتی آققال
رخ نمیدهد«.
قوانین آب
البته در آمریکا نگرانی در مورد مواد ســمی همــواره بهقدری زیاد بوده
اســت که باعث شد کنگره و ســازمان حفاظت محیطزیست آمریکا ،بیش از
صــد آالینده را در »قانون آب پــاک« ذکر کنند و میزان  ۹۱ماده شــیمیایی یا
آالینده را در »قانون آب شــرب ایمن« محدود کنند .ضمنا باید توجه داشــت
که مسئوالن ســازمانهای قانونگذار نیز خودشــان اذعان دارند این قوانین
مشــمول مرور زمان میشــوند .خانم »لیزا جکســون« ،از رؤســای سازمان
حفاظت محیطزیســت ،در مصاحبــهای گفته بود» :با وجــود موفقیتهای
فراوان بهدســتآمده پــس از تصویب قانون آب پاک در ســال  ،۱۹۷۲هنوز
اهداف ســالمت عمومی در این زمینه محقق نشــده و ســختگیری درباره
قوانین آلودگی آب بهنحو قبولنشــدنیای کم است« .او میافزاید» :برای او
تقویت قوانین مربوط به حفاظــت از منابع آب ،از باالترین اولویت برخوردار
بر اساس آمار ۲۳ ،میلیون آمریکایی ،آبی را از شبکههای شهری نوشیدهاند که
خالف استانداردهای بهداشتی بوده است .در برخی موارد مردم بیمار شدند
ولی در بقیه موارد این موضوع باعث میشود آالیندههایی از قبیل ترکیبات
شیمیایی ،سموم معدنی و فلزات سنگین ماهها یا حتی دهها سال پیش از
بروز بیماری ،در بدن تجمع کنند .دانشمندان بعضی از شایعترین آالیندههای
تشخیص دادهشده را به سرطان و اختالالت عصبی ربط میدهند
بوده اســت .البته مســئوالن این ســازمان در هر ایالت معتقدند با توجه به
کافینبودن منابع ،بهترین عملکرد را داشــتهاند« .در همین زمینه مؤسســه
نیویورکتایمز براســاس »قانون جریان آزاد اطالعات« توانســته اســت از هر
ایالت و نیز ســازمان مرکزی حفاظت محیطزیســت ،صدها هزار سند درباره
آلودگی آب به دســت آورد که آنها را درون »پایگاه ملی اطالعات تخطی از
قانون آلودگــی آب« قرار داده که این پایگاه از اطالعــات مجزای ایالتها و
سازمان حفاظت محیطزیست کاملتر است .بهعالوه ،این مؤسسه دراینباره
بــا  ۲۵۰نفر از ناظران و قانونگــذاران ایالتی و فدرال ،مدیران سیســتمهای
آب ،مدافعــان محیطزیســت و دانشــمندان مرتبط ،مصاحبه کرده اســت.
این تحقیقات نشــان میدهد بهطــور تقریبی از هــر  ۱۰آمریکایی ،یک نفر یا
از آب آشــامیدنی حاوی ترکیبات خطرناک اســتفاده میکند یا آب آنها فاقد
شــاخصهای بهداشتی فدرال اســت؛ مانند وجود ترکیبات سرطانزا در آب
شــیر منازل اکثر شــهرهای آمریکا و وجود ترکیبات ناایمــن در چاههای آب
شــرب مناطق دیگر .از آنجایی که چاهها مشــمول »قانون آب شرب ایمن«
نمیشوند ،بنابراین احتماال آلودگی بیشتری نسبت به آب شرب شهری دارند.
البته نباید از یاد برد بنا بر عقیده محققان ،چون اکثر آالیندههای جدید باعث
تغییر بو و مزه آب نمیشــوند ،بنابراین بسیاری از مردم نمیتوانند وجود این
ترکیبات شیمیایی خطرناک را حتی پس از بیمارشدن نیز تشخیص دهند.
همه با هم برای رفع آلودگی
مهندس »اسکندری« ،رئیس وقت بهداشت ،ایمنی و محیطزیست شرکت
پاالیش نفت تهران ،گفته بود» :در راســتای سالمســازی آبوهوای ســاکنان
روســتاهای اطراف پاالیشگاه تهران ،پروژه آبرســانی به  ۳۵روستای اطراف
پاالیشگاه تهران انجام شده است« .وی خاطرنشان کرد» :رفع آلودگی خاک و
منابع آب زیرزمینی اطراف پاالیشــگاه تهران ،پروژه بسیار مهم زیستمحیطی
کشــور است که در قالب موافقتنامهای میان ژاپن و جمهوری اسالمی ایران
از ســال  ۸۲آغاز شده اســت« .مهندس »اســکندری« با بیان اینکه در نتیجه
مطالعات اولیه این پروژه )که مشاور خارجی در زمینی به وسعت  ۳۶کیلومتر
مربع انجام داد( ،مســیر آلودگی منابع آب و خاک این محدوده مشخص شد،
افزوده اســت» :بهمنظور رفع آلودگی منابع آب زیرزمینی پاالیشگاه و اطراف
آن ۱۶۴ ،حلقه چاه در پاالیشــگاه و اطراف آن حفر شــده و قرار اســت حدود
 ۱۲۰حلقه چاه نیز در تأسیســات نفتی ری حفر شود تا آلودگیهای زیرزمینی،

روشهای نوین تصفیه آب

ضرورت پرهیز از ورود افراد نامتخصص به بحثهای تخصصی

آب سالم ،زندگی سالم

تا کجا مجاز به اظهارنظر هستیم؟
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ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺼﻄﻔﺎﯾﻰ
مناســبنبودن کمیــت و کیفیــت آب
موضوعی جهانی اســت کــه وخامت این
موضــوع ،بخشهای دیگر اجتمــاع را نیز
تحتتأثیــر قــرار میدهــد و بحرانهــای
اجتماعی ،صنعتی و زیســتمحیطی را در
پــی خواهد داشــت .همانطــوری که آب
میتوانــد وضعیت صنایع و کشــاورزی را
تحتتأثیر قرار دهد ،این بخشها نیز قادرند
بر وضعیــت آب تأثیرگذار باشــند .با توجه
بــه وضعیت اقلیمی ایــران که محدودیت
منابع آب و ناهمگونی توزیع در مقایســه با
نیازها و نیز وقوع خشکسالیهای دورهای
از مشــخصههای بارز آن اســت ،حفاظت
و صیانــت از منابع آبی کشــور و همچنین
پیشــگیری از ورود آالیندههای شــیمیایی،
فاضالبهــای صنعتــی و کشــاورزی و
خانگی ،از اولویت خاصی برخوردار است.
این در حالی اســت که روزبهروز ،منابع آبی
کشور و آب سدها بیشــتر در خطر آلودگی
قــرار میگیرند .هرچنــد از نمونههای بارز
آلودگی منابع آبی کشــور میتوان به نشت
مواد نفتی پاالیشــگاه تهــران و در معرض
آلودگی قرارگرفتن آب سدهای لتیان و کرج
)به دلیل ورود فاضالبها( اشاره کرد ،ولی
حوادثی مانند شکستگی لوله انتقال نفت و
ورود نفت به رودخانه زایندهرود و واژگونشدن تانکر حمل مواد شیمیایی و
ورود هزاران لیتر از این مواد به سد »قشالق« کردستان از مواردی است که
بیانگر آســیبپذیربودن منابع آب در مقابل ورود انواع آلودگیهاست .این
مقاله ســعی دارد از تأثیر صنایع بر کیفیت آب سخن به میان آورده و ابعاد
آن را بررســی کند .در این مقاله ،نمونههایی از آمریکا و نیز کشور خودمان
ذکر میشود تا شاید بتوان از طریق شبیهپنداری به راهحلهایی دست یافت.
کیفیت و کمیت آب
در ایــران ،موضــوع ناکافیبودن کمیت آب آنچنان ســایهافکن شــده که
موضوع کیفیت نامناســب به درجهدوم اهمیت رســیده اســت .بــرای مثال،
میتوان بــه کمبود آب زایندهرود اشــاره کرد که همــه بخشهای اجتماعی،
صنعت و کشــاورزی اطراف این رود را تحتالشــعاع خود قرار داده است .این
موضوع تا آنجا پیش رفته اســت که گروهی پرسیدهاند اساسا چرا باید آب این
منطقــه ،به نواحی دیگر کشــور انتقال مییافت؟ البته هرچند مســئوالن قول
احداث تونــل »کوهرنگ« برای انتقال  ۲۵۰میلیون مترمکعب آب به زایندهرود
را دادهانــد ،ولی آنهــا میگویند بیــش از  ۸۰۰میلیون مترمکعــب کمبود آب
دارند .یکی از صنایع مهم در این عرصه ،نیروگاههای بخار این شــهر هستند که
مطمئنا با مشکل مواجه میشوند .الزم به ذکر است گروه دیگری از کارشناسان
میگوینــد باالترین مصــرف آب زایندهرود به کشــاورزی اختصاص دارد که ۹۰
درصــد ایــن آب را مصرف میکند و بنابراین کشــاورزان باید تغییــر رویه داده
و تولیــد محصوالت نیازمند به آب کم را در دســتور کار خود قــرار دهند .گویا
این موضوع فقط مختص این اســتان نیســت چون مثال در استان همدان و در
اطراف نیروگاه این شــهر نیز کشــاورزان ،صنایع و نیروگاه هر یک ،دیگری را به
اضافه برداشــت متهم کرده و بهعنوان مقصر اصلــی ایجاد گودالهای بزرگ
)گاهــی تا  ۳۰متــر( معرفی میکنند .بهعــالوه در خبرها آمده بود در اســتان
خراسانرضوی ،بسیاری از دشتها دارای وضعیت بحرانی بوده و شکافهایی
در الیههای این دشتها آشکار شده است.
آلودگی فراگیر آب
در آنســوی دنیا خانم »جنیفر ماسی« میداند نباید از شیر آب منزل خود
در نزدیکی شــهر چارلســتون ایالت ویرجینیای غربی آب بنوشد .درحقیقت
همــه اعضای خانواده او تــالش دارند از هرگونه تماس بــا این آب اجتناب
ورزند .در بازو ،ســاق پا و قفسه سینه پســر کوچک آنها زخمهایی پدید آمده
که نتیجه تماس با این آب هنگام اســتحمام اســت ،چون این آب به سرب،
نیکل و دیگر فلزات سنگین آلوده است .البته تعداد زیادی از دندانهای برادر
بزرگتر نیز به دلیل ازبینرفتن مینای دندان ،روکش شده است .همسایههای
آنها نیز میگویند برای جلوگیری از ســوزش پوست خود ،بعد از دوشگرفتن
از لوســیون اســتفاده میکنند .آزمایشها بیانگر آن است که آب شیر حاوی
مقدار زیادی آرســنیک ،باریم ،ســرب ،منگنز و دیگر ترکیبات شیمیایی است
که میتواند به بیماری سرطان و آسیبدیدن کلیهها و سیستم عصبی منجر
شــود .یکی از موارد مشــابهی که چندســالی است در کشــورمان رسانهای
شــده ،موضوع نشت مواد نفتی از تأسیسات پاالیشگاه تهران به چاههای آب
روســتاهای اطراف است .ابعاد موضوع بهحدی بود که کشاورزان ،نفت را از
آب جــدا کرده و میفروختند و در مواردی بــرای آبیاری مجبور بودهاند ابتدا
مواد نفتی موجود در آب را سوزانده و سپس وارد مزارع کنند .خانم »جنیفر«
یک حســابدار ارشــد در یکی از بزرگترین بانکهای ایالت ویرجینیای غربی
است .او میگوید» :چطور اســت ما میتوانیم در خانههای خود شبکههای
دیجیتالی تلویزیون و اینترنت داشــته باشیم ولی نمیتوانیم آب سالم داشته
باشیم؟« او و همسرش آقای »چارلز« با گالیه از وضعیت خود میگویند ما در
یک منطقه دورافتاده و برهوت که زندگی نمیکنیم ،شهر چارلستون که مرکز
ایالت اســت ،فقط  ۲۷کیلومتر از ما فاصله دارد .او میپرســد» :چطور است
هنوز این موضوع حل نشــده است؟« .البته این خانم به همراه  ۲۶۴همسایه
خود ،علیه  ۹شــرکت زغالســنگ اطراف خود اقامه دعــوی کردهاند چون
این شــرکتها زائدات خطرناک خود را در منابع آب منطقه تخلیه میکنند.
طبق الزامات قوانین ایالتی ،شــرکتها غالبا پمپــاژ غلظتهای بیش از حد
مجاز مواد شــیمیایی به آبهــای زیرزمینی را به قانونگــذار اعالم کردهاند،
این ترکیبات همان ترکیباتی اســت که از شــیر آب اهالی جاری میشــود .با
وجود این ،قانونگذاران ایالتی هیچگونه جریمه و مجازاتی را برای این نقض
قوانیــن اعمال نکردهاند .البته این موضوع فقط بــه ناحیه ویرجینیای غربی
اختصــاص ندارد .اگــر بخواهیم تاریخچه این موضوع را بررســی کنیم ،باید
بگوییــم چهار دهه قبل کنگره آمریکا »قانون آب پاک« را به تصویب رســاند
تا آلودهکنندگان را مجبور کنند هرگونه مواد ســمی واردشــده به منابع آبی
را اعــالم کرده و قانونگــذاران بتوانند برای متخلفان به تناســب ،جریمه و
حتی حکم زندان صادر کنند .البته بعدها ایالتها نیز رأسا قوانین مربوطه را
تصویب کردند .توجه شــما را به این نکته جلب میکنیم که در سالیان اخیر
تخطی از قانون آب پاک در ســطح آمریکا به نحو فزایندهای افزایش یافته که
این نتیجهگیری از بررســی وســیع آلودگیهای آب به دست آمده است .این
بررسی را مؤسســه »نیویورکتایمز« انجام داده است .در آمریکا فقط در پنج
سال گذشته ،کارخانههای شیمیایی و واحدهای تولیدی و دیگر صنایع ،بیش
از  ۵۰۰هــزار بار از قوانین مربوط بــه آلودگی آب تخطی کردهاند .این تخطی
از گزارشنشدن آالیندههای منتشرشده از کارخانه گرفته تا تخلیه مواد سمی
بــا غلظتهای مشــکلآفرین )از نظر ابتال به ســرطان و نقص هنگام تولد و

زاوﯾﻪ دﯾﺪ

بهطورکامل برطرف شود« .وی تصریح کرد:
»با اجــرای این پروژه تخصصــی ،هماکنون
هزاران لیتر مواد نفتی استحصالشده از خاک
و آبهای زیرزمینی به وســیله ماشینآالت و
سیستم انتقال ،بهعنوان خوراک به پاالیشگاه
تزریق میشود«) .شانا ،چهارم مهر (۱۳۸۶
امان از دامداریها
طبق مطالعهای که سال گذشته در نشریه
علمی »مــروری بر آلودگی زیســتمحیطی
و سمشناســی« انتشار یافت ،ســاالنه حدود
 ۱۹٫۵میلیــون آمریکایــی به دلیــل مصرف
آب آشــامیدنی آلوده حاوی انــگل ،باکتری یا
ویروس ،بیمار میشــوند .بهعــالوه ،این رقم
شــامل بیماریهای ناشــی از دیگر ترکیبات
شیمیایی و ســموم نمیشــود .در آمریکا در
ایالتهایی که تولیدکننده عمده شــیر و مواد
لبنی هســتند ،مثــل ایالتهای ویسکانســین
و کالیفرنیــا ،کشــاورزان مدفــوع مایعشــده
دامهــا را روی زمینهــای کشــاورزی پخش
میکنند که باعث میشــود این مواد به درون
چاههــا نفوذ کــرده و آنها را بهشــدت آلوده
کنــد .آب لولهکشــی مناطقــی از »کمربنــد
زراعی«رش شامل شهرهای ایلینویز ،کانزاس،
میســوری و ایندیانــا دارای غلظــت زیادی از
علفکشهاســت که به عقیده دانشــمندان،
ازجملــه علل نقــص هنگام تولد و مشــکالت باروری به شــمار مــیرود .در
بخشهایــی از نیویورک ،ردآیلنــد ،اوهایو ،کالیفرنیا و بعضــی ایالتهای دیگر
که شــبکه فاضالب قادر به پاسخگویی هنگام بارانهای شدید نیست ،فاضالب
تصفیهنشــده به ســمت رودخانهها و سواحل هدایت میشــود .آزمایش آب
آشامیدنی قسمتهایی از نیوجرسی ،نیویورک ،آریزونا و نیز ماساچوست ،بیانگر
غلظتهای بسیار زیاد از ماده تتراکلرواتیلن است .از این ماده بهعنوان حالل در
خشکشوییها استفاده میکنند و دانشمندان ،بیماریهای کلیه و سرطان را به
این ماده نسبت میدهند.
جریمههای ناکارآمد
آقای »حسن اصیلیان« ،در سازمان محیطزیست با بیان اینکه هنوز مشکالت
ناشــی از نشــت نفت توســط پاالیشــگاه تهران وجود دارد ،گفته بــود» :آنها
درحالحاضــر در مرحله برداشــت نفت قرار دارند و روزانــه حدود  ۸۰تا صد
هزار بشکه نفت از زمین خارج میشود ،پس از برداشت نفت مرحله پاکسازی
آغاز میشــود« .همچنین او گفت» :در برنامه پیشــنهادی پاالیشــگاه تهران در
ســال  ،۱۳۸۷پنج ســال زمان خواســتند تا پاکسازی انجام شــود درحالیکه
محیطزیســت مخالفــت و اعالم کرد بایــد تعداد چاههایی که برای برداشــت
نفت زده میشــود ،افزایش یابد و ظرف سه سال کار تمام شود« .البته گویا این
سازمان همزمان ،پاالیشگاه تهران را به مبلغ  ۳۱میلیارد تومان جریمه کرده بود
که پاالیشگاه حاضر به پرداخت نبوده است.
تخطی دائمی از قانون
تحقیقات مؤسســه نیویورکتایمز در ســال گذشته نشان میدهد براساس
تجزیهوتحلیل اطالعات سازمان حفاظت محیطزیست آمریکا ،میتوان فهمید
حــدود  ۴۰درصد از شــبکههای آب آمریکا حداقل یکبــار از بندهای »قانون
آب شــرب ایمــن« تخطی کردهاند .در دســتهبندی این خالفهــا میتوان از
مستندســازینکردن اطالعات تا ورود ترکیبات ســرطانزا به شبکه آب را نام
برد .برایناســاس  ۲۳میلیون نفر از مردم آمریکا ،آبی را از شبکههای شهری
نوشــیدهاند که خالف اســتانداردهای بهداشتی بوده اســت .در برخی موارد
مردم بیمار شــدند ولی در بقیه موارد این موضوع باعث میشود آالیندههایی
از قبیــل ترکیبات شــیمیایی ،ســموم معدنی و فلزات ســنگین ماهها یا حتی
دهها ســال پیش از بروز بیماری ،در بدن تجمع کنند .دانشــمندان بعضی از
شــایعترین آالیندههای تشــخیص دادهشده را به ســرطان ،نقص هنگام تولد
و اختــالالت عصبی ربط میدهند .طبق گزارشهــای حاصل از خوداظهاری
صنایع ،مؤسســه نیویورکتایمز توانسته است اطالعات را تجزیه و تحلیل کند
و نتیجه بگیرد از ســال  ۲۰۰۴تاکنون ۲۳ ،هزار شــرکت و صنعت ،حدود ۵۰۶
هــزار بار »قانون آب پــاک« را نقض کردهاند .دراینباره باید به خاطر داشــت
شــرکتها فقط موظفاند هر ســهماه یکبار زائدات خروجی از تأسیســات
صنعتــی را آنالیز و گــزارش کنند و این بدان معنی اســت که تعداد روزهای
واقعــی عدول از قانون فوق ،غالبا بیشــتر از دفعات فوقالذکر اســت .این در
حالی اســت که طبق اظهارات مسئوالن ،برخی از شــرکتها حتی از ارسال
این گزارش ســاده نیز طفره میروند که این باعث افزایش موارد نقض قانون
میشــود .گروههای حامی محیطزیست مدعی هستند در دهه گذشته ،تعداد
مــوارد تخطی از »قانون آب پاک« به نحو فزایندهای افزایش یافته اســت .در
بین اطالعات موجود ،کاملترین اطالعات مربوط به پنج ســال گذشته بوده و
بیانگر آن است در سالهای  ۲۰۰۴تا  ،۲۰۰۷تعداد مؤسسات نقضکننده قانون
فوقالذکر ،حدود  ۱۶درصد افزایش یافته اســت .مؤسسات آلودهکننده شامل
شــرکتهای کوچک مثل پمپبنزینها ،خشکشــوییها ،فروشگاههای بزرگ
کاال و پارکهــا و مناطق مجاز برای اســتقرار خانههای متحرک و خودروهای
کاروان اســت که در این مناطق مجاز ،افراد زائدات انسانی خود را در اطراف
رودخانهها و دریاچهها میریزند.
تهدید خشکشوییها و کارواشها
پیش از این ،اداره محیطزیست شــهر تهران اعالم کرده بود تعداد زیادی از
مراکــز کارواش را تحت پایش قرار داده و برای بســیاری از آنها اخطاریه صادر
کرده اســت .نباید از یاد برد در چند سال گذشــته تعداد خودروها بسیار بیشتر
از گذشــته شده اســت و به دلیل آپارتماننشینی و افزایش سطح زندگی مردم،
مراکز کارواش بهشــدت گســترش یافتهاند .این مراکز به دلیل اســتفاده زیاد از
مواد شوینده حاوی فسفات و دیگر مواد شیمیایی و تخلیه آنها به محیطزیست
و نیز دارابودن مواد روغنی در فاضالب ،باعث آلودگی آب زیرزمینی میشــوند.
البته متأسفانه مســئول این اداره ،از تعداد کارواشهای موجود در شهر تهران
اظهــار بیاطالعی کرده بود چون مثل قارچ بر تعداد آنها افزوده میشــود .به
طور مشــابه میتوان از خشکشوییهای فعال در شهرهای بزرگ و کوچک نیز
بهعنوان یکی دیگر از تهدیدها برای منابع آب نام برد.
لزوم رصد گسترده آالیندههای نوظهور
نتیجه آنکه منابع آب در ایران و جهان دچار مشکالت کیفی و کمی شدهاند و
ریسکهای جدید نیز این منابع را تهدید میکند .ازاینرو باید همه مردم بهطور عام
و سازمانهای مسئول و ناظر بهطور خاص از این منابع محافظت کنند تا از ابعاد
این مشکالت کاسته شود ،چون در غیراینصورت باید منتظر بروز مشکالت حادتر
و حتی بحرانهای جدید دراینباره بود .البته سختگیرانهترشدن استانداردهای
مربوطــه نیــز از ملزومات برقراری یک ســامانه نظارتی کارا خواهــد بود ،چون
موضوع آالیندههای نوظهور را نیز باید به این معضل افزود و الزم اســت به طور
دورهای ،فهرست آالیندههای رصدشده در استانداردها گستردهتر شود.

امــروزه تأمیــن آب آشــامیدنی
ســالم ،یکی از مشــکالت بســیاری از
مناطــق روســتایی در کشــورهای در
حال توســعه است .بســیاری از مردم
جهان بهویژه در آســیا و آفریقا ،به آب
آشــامیدنی ســالم دسترســی ندارند.
بههمیندلیــل بســیاری شــرکتها و
مؤسسههای پژوهشــی در کشورهای
مختلف جهان به دنبــال یافتن راهی
هســتند که بتوانند بــا هزینههای کم،
آب در دســترس روســتاییان را به آب
نوشــیدنی ســالم تبدیل کننــد .برای
مثال یک شرکت دانمارکی نوعی لوله
به نــام » «LifeStrawابــداع کرده که
تصفیهکننده آب است و میتواند مواد
محلول و باکتریهــای موجود در آب
آلــوده را تا  ۹۹درصد پاکســازی کند.
این شــرکت مدعی است این محصول
در نوع خود اولین نمونه تصفیه آب در
جهان اســت ،چراکه مکانیسم تصفیه
آن کامال مکانیکی است و از هیچگونه
مــواد شــیمیایی ضدعفونیکننده در
قســمت فیلتر اســتفاده نکرده است.
همــه مراحــل تصفیــه آب توســط
فیلترهای بســیار ظریف و حساس در
مقیــاس نانو انجام میشــود که عبور
هرگونــه میکروارگانیســم بیماریزا و
غیربیمــاریزا را غیرممکــن میکند.
شرکت ســازنده لوله تصفیه آب اعالم
کرد در آزمایشهای انجامشــده ،توان
خالصســازی آن حــدود ۹۹٫۹۹۹۹
درصــد اســت .قیمــت هر دســتگاه
لولــه تصفیهکننــده ،فقــط  ۲۰دالر
اســت .محققان اســپانیایی نیــز ابزار
لولهایشــکلی طراحــی کردهاند که
میتوانــد فلزات ســمی موجــود در
آب را جدا کند .این دســتگاه میتواند
ســرب موجــود در آب را جــدا کند و
کاراییاش در مقایســه بــا نمونههای
قبلی بیشــتر و هزینه آن کمتر اســت.
این دســتگاه الیهای خارجی از گرافین
دارد که در تماس با یونهای ســرب،
آنهــا را جــذب میکند .این دســتگاه
منحصربهفــرد میتوانــد  ۹۵درصد
سرب موجود در آب را جذب کند .این
دستگاه میتواند فلزات سمی دیگری
مانند جیوه ،کادمیوم ،آرســنیک و ...را
که موجب آلودگی آب میشوند ،از آب
جدا کند .محققان با بهکارگیری تعداد
زیادی از این دســتگاهها در سهمیلیون
لیتر آب ،توانســتند حدود  ۹۵درصد از
ســرب موجــود در آب را حذف کنند.
گروهی از پژوهشگران مؤسسه فناوری
ماساچوســت ) (MITنیز دســتگاهی
طراحی کردند که میتواند با استفاده
از انــرژی خورشــیدی ،موجــودات
میکروســکوپی درون آب را از بین ببرد
و نمــک را از آب جدا کنــد .این طرح
پژوهشــی که بهتازگی برنده جایزهای
۱۴هــزاردالری شــده اســت ،از روش
الکترودیالیز آب با استفاده از باتریهای
شارژشده با انرژی خورشیدی استفاده
میکنــد .در ایــن شــیوه ابتــدا انرژی
خورشیدی در صفحات خورشیدی به
انرژی الکتریکی تبدیل میشود .سپس
این انرژی در باتریهایی ذخیره شــده
و در فرایند الکترودیالیز از آن اســتفاده
میشــود .درواقع ذرات نمک محلول
بــه دلیل اینکــه دارای بــار الکتریکی
ناچیزی هستند ،به محض برقراری یک
جریان ضعیف ،از آب خارج میشوند.
همچنیــن بــا اســتفاده از المپهای
فرابنفش ،انواع میکروارگانیســمهای
موجــود در آب نیــز از بین مــیرود.
البته ایده استفاده از انرژی خورشیدی
برای تصفیــه آب ،موضــوع جدیدی
نیســت و سالهاســت از این شیوه در
برخی مناطق دنیا اســتفاده میشــود
اما این شیوه جدید بهمراتب سادهتر و
کمهزینهتر از شیوههای مرسوم است.
در آزمایشی که برای اثبات کارایی این
شــیوه انجام شد ،این دستگاه در مدت
 ۲۴ســاعت ،چهارهــزارو صد لیتر آب
را تصفیه کرد .دانشــمندان دانشــگاه
کورنــل نیــز یــک پلیمر جدیــد قابل
بازیافت طراحــی کردهاند که میتواند
در چند ثانیه آلودگیهــا را از آب پاک
کند .آنها برای این کار از مادهای مشابه
ماده موجــود در خوشــبوکنندههای
هوا یعنی سیکلودکســترین برای این
کار اســتفاده کردنــد .آنها یک شــکل
متخلخل از سیکلودکســترین را تولید
کردهاند که میزان جذب آالینده در آن
بسیار بیشتر از کربن فعال است.

ﻋﺮﻓﺎن ﮐﺴﺮاﯾﻰ*
کامال طبیعی است که هر انسانی در قبال موضوعات گوناگون،
آرا و دیدگاههای شخصی خودش را داشته باشد .ما درباره سیاست،
اقتصاد ،فرهنگ ،تاریخ ،فلســفه و روانشناســی نظریاتی داریم که
حاصل تجربیات زندگی ،مصاحبت با متخصصان ،مطالعه و عالقه
شــخصی یا حتی تحصیالت رسمیمان اســت .اما آیا هر کدام از
اینها ما را مجاز به اظهارنظر در باب موضوعات گوناگون میکند؟
البته این پرســش سادهای نیست .به لحاظ مراعات آزادی بیان
آری! هرکسی مجاز است محصوالت فکری و نظرات و تحلیلها و
برآوردهای شخصی خود را ابراز کند و نمیتوان کسی را بابت اینکه
صرفا دیدگاههای خودش را در باب علم ،تاریخ یا روانشناسی طرح
میکند ،سرزنش کرد .البته دیدگاههای سطحی و خام و مغشوش
که به لحاظ منطقی غلط باشــند از سوی متخصصان جدی گرفته
نخواهند شد .گاهی بیان دیدگاههای ناشیانه میتواند اسباب خنده
و تمسخر ســایرین شود .اینجاســت که ضرورت پرهیز از ورود به
بحثهــای تخصصی برای افراد نامتخصص ،دســتکم به لحاظ
حفظ شــأن اجتماعی فرد احساس میشــود .هرچه نظریات فرد،
بیشــتر مبتنی بر مطالعات دامنهدار باشد ،دقیقتر و حسابشدهتر
خواهــد بود .در غیر این صورت ،اظهارنظرهای ناشــیانه ،میتواند
خستهکننده و ماللآور و حتی ناراحتکننده باشد .مثال تصور کنید
فردی در یک جمع میهمانی خانوادگی میگوید ۹۰» :درصد مردم
کرهشــمالی با کیم جونگ اون مخالفاند«» ،لیموترش سرطان را
درمان میکند« یا »زبان فرانســوی درواقع زبان نیست و فقط یکی
از لهجههای زبان انگلیسی است«.
چنین اظهارنظرهایی اگرچــه میتواند انعکاسدهنده نظریات
شخصی یا حاصل شــنیدهها و برآورد اندیشه یک فرد باشد ،اما از
آنجا که مبنای دقیقی نداشــته و مطالعــه و تحقیقی در پس آن
نیست ،نامربوط ،غلط و بیاساس است.
ورود به حیطه خــارج از صالحیت افراد ،تنها منحصر به عوام
نیست .گاهی متفکران و اندیشمندان نیز قدم به حوزههایی که در
آن متخصص نیســتند ،میگذارند .این مسئله البته دو جنبه کامال
متفاوت دارد و باید آن را در دو سطح بررسی کرد .دانستن نظریات
دانشمندان و هنرمندان و سیاستمداران و فیلسوفان جالب توجه
اســت .اینکه یک موســیقیدان چه نظری درباره علم دارد ،اینکه
یک فیلسوف چه نظری درباره سیاست دارد و یک دانشمند درباره
فلسفه چگونه میاندیشد هم برای عوام و هم برای متخصصان از
اهمیت زیادی برخوردار است .البته نظریات یک فیزیکدان درباره
سیاســت الزاما نظریات پخته و دقیقی نیست .چهبسا تحلیلهای
یک دانشــمند از تاریــخ و فرهنگ و سیاســت ،بســیار هم خام و
نسنجیده باشد .باید دقت کرد نظریات یک فوتبالیست بزرگ درباره
استحکام یک ســازه مهندسی یا نظریات یک مهندس خبره درباره
روش درمان وزوز گوش را تا به چه میزان باید جدی گرفت.
ولی بســیاری از دانشــمندان در طول تاریخ ،نسبت به تحوالت
اجتماعــی و سیاســی ،بیتفــاوت نبودهاند و حتــی در بحثها و
گفتوگوهای فراگیری نیــز فعاالنه مشــارکت میکردهاند» .ورنر
هایزنبرگ« ،فیزیکدان در بحثهای فلسفی پیرامون فیزیک جدید
شــرکت میکرد» .آلبرت اینشــتین« در باب سیاست نظریهپردازی
میکرد و بســیاری مشــاهیر دیگر که در حوزههایــی غیر از حیطه
تخصصی خود اظهارنظر میکردهانــد .اما گاهی این اظهارنظرها
حتی برای متفکران هم دردسرســاز میشود» .ژان الکان« ،یکی از
مشــهورترین روانکاوان قرن با عالقهای که به ریاضیات و هندسه
و توپولوژی داشت ،بســیار تالش کرد که روانکاوی را با توپولوژی
توضیح دهد.
از آنجایی که تخصصی در ریاضیات و هندســه نداشت مرتکب
اشــتباهات و سوءبرداشــتهای بســیاری نیز میشــد کــه از دید
متخصصان و ریاضیدانان پنهان نمیماند .آسمانریســمانبافتن
بــا پیچیدگیهــای کالمــی نهتنها به روشنشــدن بحــث کمکی
نمیکرد بلکه ناشــی از سوءبرداشــت و مغالطه بــود .مثال اعداد
گنگ در ریاضیات را با اعداد موهومی جابهجا میگرفت و بسیاری
اشتباهات دیگر در زمینه منطق ریاضی.
»نوام چامسکی« جایی میگوید» :در کار حرفهای خودم ،وارد
حوزههای متفاوتی شــدهام .بــرای مثال ،بــدون هیچگونه مدرک
حرفــهای ریاضی ،در زمینه زبانشناســی ریاضیاتی کار کردهام ،در
زمینــه ریاضی کامال خودآموختهام و البتــه آموزش خیلی خوبی
ندیدهام .ولی بارها از طرف دانشگاهها دعوت شدهام تا در سمینارها
و مجامع ریاضی درباره زبانشناسی ریاضیاتی سخنرانی کنم .هرگز
کســی از من نپرســیده که آیا صالحیت الزم برای سخنرانی درباره
این موضوعات را دارم یا نه .این مســئله بــرای ریاضیدانان اصال
مهم نیست .آنها فقط میخواهند بدانند که چه حرفی برای گفتن
دارم .هرگز کســی با حق ســخنرانیام مخالفت نکرده و نپرسیده
آیا دکترای ریاضیات دارم یا نه ،یا واحدهای درســی پیشرفتهای در
ریاضیــات گذراندهام یا نه .چنین چیــزی هرگز به ذهن آنها خطور
نکرده اســت .آنها فقط میخواهند بدانند حرفم درســت است یا
غلط ،موضوع صحبتم جالب است یا نه .بحث فقط بر سر موضوع
بوده ،نه حق من برای ســخنگفتن دربــاره آن .ولی از طرف دیگر،
هنگام بحث یا مجادله بر سر مسائل اجتماعی یا سیاست خارجی
آمریــکا ،برای مثال در مورد ویتنام یــا خاورمیانه ،پای این موضوع
را با کینه و عداوت چشــمگیری وسط میکشند .بارها مرا به دلیل
نداشــتن مدرک زیر ســؤال بردهاند ،یا پرســیدهاند که به چه حقی
درباره این مســائل حرف میزنم .فرض این اســت که افرادی مثل
من ،که از منظر حرفهای غریبه هســتند حــق ندارند درباره چنین
چیزهایی حرف بزنند«.
بهتریــن حالت به لحــاظ صورتبندی زبانــی اظهارنظرها این
اســت که افراد ،بیان نظریات شخصی خود را با عباراتی نظیر »به
نظر من«» ،به عقیده من« یا نظایر آن آغاز کنند .همچنین باید دقت
کنیم ارائه آمار و ارقام و درصد بدون پشــتوانه و سند ،اعتبار سخن
را پایین میآورد .مهمترین نکته این اســت که نباید انتظار داشــته
باشــیم اظهارنظرهایمان در حیطههایی کــه صالحیت الزم را در
آن نداریم ،جدی گرفته شــوند .نظرات شــخصی ما صرفا نظرات
شــخصی هستند نه نظرات کارشناســی .تنها نظریاتی ،کارشناسی
هستند که حاصل مطالعات جدی همهجانبه باشند.
* پژوهشگر مطالعات علم و فناوری دانشگاه کاسل

