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تحوالت آب و هوایی اخیر
چرا آموزش سواد آبی مهم است؟ و چرا آموزش و ظرفیت سازی در این حوزه مهم هست؟ ما تحوالت آب و هوایی شدیدی را در دو
سه دهه گذشته تجربه کردیم.

در اسالید سمت راست ،شما اختالف بارندگی که در  10سال گذشته در استان های کشور اتفاق افتاده ،نسبت به متوسط  50ساله
میبینید و همان طور که مالحظه میکنید ،افت قابل مالحظهای از بارش را در نوار جنوبی و نوار شرقی کشور تجربه کردیم و این
افت بارندگی در برخی از استانها به باالتر از  %20می رسد که برای کشور کم آبی مثل ایران ،وضعیت بغرنجی را ایجاد کرده است.
در شکل سمت چپ ،اختالف دمای  10سال و  30سال گذشته را بر حسب درجه سانتی گراد مالحظه میکنید که نشان دهنده
افزایش بسیارقابل توجه دما در نوار غربی کشور و تا حدی در مرز شرقی کشور است .این افزایش دما به خصوص در مرز غربی که
منشأ بسیاری از جریانهای سطحی در کشور چه در نوار غربی ،چه در فالت مرکزی و چه در نوار جنوبی کشور است ،در بغرنج شدن
وضع منابع آبی کشور تأثیر گذار بوده است.
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در کشور ایران که در منطقه عمدتاً خشک و نیمه خشک واقع شده است ،بسیاری از مصارف ما وابسته به منابع آب زیرزمینی است
و به همین دلیل هم در سال های اخیر از آبهای زیرزمینی ،اضافه برداشت داشتهایم .یک کسری متوسط سالیانه منابع آب زیرزمینی
ایران در قالب برنامه ملی سازگاری با کم آبی حدود  5.2میلیارد مترمکعب تخمین زده شده است .به این معنی که ما هر سال 5.2
میلیارد مترمکعب بیش از آنچه که باید ،از منابع آب زیرزمینی برداشت میکنیم %45 .این اضافه برداشت در نوار شرقی کشور هست.
سرجمع کسری آبخوانهای ایران به  140میلیارد مترمکعب رسیده است %46 .از این کسری تجمعی در نوار شرقی کشور (استانهای
خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،سیستان و بلوچستان و کرمان) است که وضع بسیار اسفبار منابع آب زیرزمینی
کشور را نشان میدهد.
ما در حوزه آب زیرزمینی در تمام استان های کشور ،بدون استثناء ،فراتر از مقداری که توسط وزارت نیرو مجوز صادر شده است ،آب
مصرف میکنیم .حتی در استان های شمالی که در حاشیه دریای خزر هستند و حتی در استانهای غربی و کوهستانی که منابع آب
قابل مالحظه و بارشهای قابل مالحظهای را داریم ،میزان برداشت منابع آب زیرزمینی از حد مجاز فراتر هست و در استانهایی مثل
استان یزد ،به دو برابر میرسد و دو برابر مقدار مجاز از آبخوان ها آب برداشت میکنیم و مصارف ما هم به مرور زمان افزایش پیدا
کرده است.
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نسبت برداشت فعلي از منابع آب
زیرزمیني به آب قابل برنامه ریزي
ابالغي وزارت نیرو
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در این نمودار ،شما توزیع بین مصارف کشاورزی ،شرب و صنعت را مالحظه میکنید .حجم قابل توجه مصارف آب کشاورزی را که
در این نمودار مالحظه میکنید ،به نظر میآید که در سالهای اخیر کم شده است .این کاهش در واقع به دلیل کوچک شدن بخش
کشاورزی نیست ،به دلیل خشک شدن بسیاری از منابعی هست که در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد و منابع آب ،دیگر
کششی برای تأمین آن میزان مصارفی که در ابتدا یا اواسط دهه هشتاد برداشت میشد را ندارند.
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روند افت آبخوانهای کشور که از اوایل دهه  60شروع شده ،در حال حاضر منجر به کسری تجمعی در حدود  140میلیارد متر مکعب
شده است که اگر با  110میلیارد متر مکعب منابع آب تجدیدپذیر ایران که ساالنه از طریق ریزشهای جوی در یکسال متوسط قابل
تأمین است ،مقایسه کنیم ،نشان دهنده این واقعیت است که ما هیچ وقت قادر نخواهیم بود که این  140میلیارد ذخیره استراتژیک
آب زیرزمینی که در کشور از دست دادیم را جایگزین کنیم .به طور کلی این نمودار نشان میدهد که ما هیچ موفقیتی در محدود
کردن افت آب زیرزمینی در کشور نداشتیم و بخشی از شکستی که در این حوزه تجربه کردیم ،قطعاً بر عهده بخش آموزش هست.
یعنی ما در آموزش عالی و در آموزش و پرورش ،موفق نشدیم که اهمیت ،ضرورت و بحرانی بودن این شرایط را به شهروندان و جامعه
ایرانیان منتقل کنیم تا حداقل بر اساس حس مسئولیت ،کمک کنند که این وضعیت اصالح شود .اینکه بر روی آب زیرزمینی تأکید
کردم ،این به این معنی نیست که ما در آب سحطی مشکلی نداریم ولی آب زیرزمینی در ایران بسیار استراتژیک است.
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با توجه به نمودار باال در سمت چپ %57 ،آب شرب شهری ما از منابع آب زیرزمینی تأمین میشود ،و در سمت راست میبینید که
 %83منابع آب شرب روستایی وابسته به منابع آب زیرزمینی است و در نمودار پایین میبینید که  %85آب صنعت از آب زیرزمینی
تأمین میشود و بخش کشاورزی  %77به آب زیرزمینی وابسته است .بنابراین اگر منابع آب زیرزمینی ما از بین برود ،حتی در تأمین
آب شرب جوامع شهری و روستایی مشکل خواهیم داشت.

این مسئله تبعات زیادی نیز داشته است ،زمانی که من در دهه  70دانشجو بودم ،بازدیدهایی را در محدوده مهیار در جنوب استان
اصفهان داشتیم که چنین فرونشستهایی در سطح زمین ،ناشی از افت بی رویه آب زیرزمینی اتفاق افتاده بود .در دهه  70که هنوز
مشکل بحران آب به این شدت هنوز مطرح نشده بود ،فرونشستها به حدی بود که یک ماشین پاترول در آن فرو میرفت.
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االن فرونشست ها در همین منطقه مهیار به گونه ای است که به طور کلی متروکه شده .به این دلیل که ساختمان ها نشست کرده
و شکست های مختلف برداشته است که خطر ریزش آنها وجود دارد و کل شهرک تخلیه شده است و میبینید که زیرساختهای
حیاتی  ،دکل های برق و خطوط راه آهن در معرض خطر فرونشست هستند و یکی از معضالت پیش روی سیستمهای حمل و نقلی
مانند قطارهای سریع در ایران ،همین مسئله فرونشستهایی است که در سطح کشور اتفاق افتاده است .متأسفانه انواع و اقسام
فرونشستها در مناطق مختلف ایران در حال وقوع است که زیرساختها ،سازههای تاریخی و حتی سکنای مردم را در بعضی موارد
با مشکل مواجه کرده است.

استانها و محدودههایی که بر روی شکل مقابل میبینید،
آبخوانهایی هستند که در  45سال آینده از بین خواهند رفت و
به طور کامل خشک خواهد شد .از موقعیت آنها میتوانید حدس
بزنید که استانهای تهران ،همدان ،البرز ،فارس ،هرمزگان،
خراسان رضوی و خراسان شمالی همه در معرض جا به جایی
جمعیت و مهاجرت ناشی از خشک شدن آبخوانها هستند.
بنابراین وضعیت آبهای زیرزمینی ما بسیار بغرنج هست و توسعه
و اقتصاد ایران را نیز تهدید میکند.

6

علی رغم اینکه در این نمودار شما میبینید که سهم آب شرب خیلی کمتر از مصرف بخش کشاورزی در ایران است ولی ما حتی در
تأمین آب شهرها هم دچار مشکل هستیم و تعداد شهرهای تحت تنش آبی ما حتی در پربارش ترین سالها در  6سال اخیر ،از
نزدیک به  200شهر کمتر نشده است .از جمله مصداقهای سواد آبی این است که باید بدانیم که سرانه مصرف آب مطلوب چقدر
است و وضعیت مصرف آب ما به چه صورت است و آیا الزم است صرفه جویی کنیم یا خیر .نمودار مقایسه سرانه مصرف آب در تهران
با تعدادی از شهرهای بزرگ در کشورهای مختلف نشان دهنده این است که الگوی مصرف آب در تهران صحیح نیست.

سرانه مطلوب اگر  150لیتر به ازای هر نفر در روز باشد ،مطابق آنچه که کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در سال  98مصوب کرد،
تقریباً در سالهای مختلف ،چیزی در حدود  500شهر از حدود  1100شهری که ما در ایران داریم ،باالی سرانه مصرف مطلوب ،آب
مصرف میکنند .الزم به ذکر است که عدد  150و مقادیر نشان داده شده در نمودارها ،سرانه خانگی است یعنی آنچه که فقط در
خانه ها مصرف میشود نه سایر کاربریهای آب در شهرها .این نشان می دهد که ما در نشان دادن وضعیت بغرنج آب و ضرورت
مدیریت مصرف آب به ایرانیان موفق نبودهایم.
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همانطور که در نمودار فوق دیده میشود ،مصرف آب حدود نیمی از کالن شهرها باالتر از سرانه مطلوب آب است و تهران نیز مصرف
سرانه بیشتری در بین همه کالن شهرهای کشور دارد .تراژدی منابع مشترک را در مورد آب در حد اعالء تجربه کردهایم .منابع
مشترک آب در اختیار طیف گستردهای از مصرف کنندگان قرار گرفته است و این مصرف کنندگان حقیقی و حقوقی در رقابت با هم
قرار گرفته اند ،برای اینکه بتوانند تا حد امکان از این منابع بیشتر استفاده بکنند.
برای یک شهروند معمولی که تخصصی در زمینه آب ندارد و قاعدت ًا انتظار نمیرود که اطالعات عمیقی درباره منابع آب داشته باشد،
مصداقهای حداقلی از سواد آبی عرض میکنم .یعنی اگر کسی این مطالب را نداند ،از نظر سواد آبی یا  ،water literacyبی سواد
محسوب میشود.

یکی از مبانی سواد آبی ،آگاهی از چرخه آب است ،یعنی ما باید بدانیم ،در شهری که زندگی میکنیم ،آب از کجا میآید ،چگونه به
دست ما میرسد و فاضالبی که ما تولید میکنیم ،به کجا میرود .این حداقلی هست که یک فرد شهرنشین الزم است که درباره شهر
خودش بداند و الزم است همه بدانند که میزان منابع آب موجود بر روی کره زمین ،ثابت هست و چیزی به آن اضافه و کم نمی شود.
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بنابراین آبی که ما االن میخوریم همان آبی است که دایناسورها میلیون ها سال پیش خوردند .در شهری که شما زندگی میکنید،
شیر آب را که باز میکنید ،باید بدانید که آبی که از شیر خارج میشود ،از کجا آمده و به دست شما میرسد و باید بدانید که فاضالبی
که شما تولید میکنید به کجا میرود .در واقع این موارد جزء حداقل های سواد آبی است و اگر این موارد را کسی نداند ،بی سواد
محسوب میشود.
مصداق دیگر حداقل سواد آبی این است که شما باید بتوانید قبض آب منزل خود را تفسیر کنید .باید بتوانید بر روی قبض آب
تشخیص دهید که سرانه مصرف آب شما چقدر است؟ چقدر آب مصرف کردید و در واقع چقدر اگر مصرف کنید ،مطلوب است.

چرا مهم است که این حداقل اطالعات را داشته باشیم ،چون ما سواد آبی را ارتقاء میدهیم برای اینکه فرد را نسبت به محیط زیست
فعال کنیم و سعی میکنیم که به او آموزش دهیم ،مدیریت مصرف آب را انجام دهد و سبک زندگی اش را درست تنظیم کند و اگر
این حداقل سواد وجود نداشته باشد ،خیلی سخت است که چنین فردی را به مدیریت مصرف آب یا حفاظت از منابع آب ترغیب
کرد .به این دلیل است که بر روی ارتقای سواد آبی تأکید میکنیم.
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آموزش و ارتقای سواد آبی در مدارس
یادگیری عادات صحیح یا اصالح سبک زندگی ،قاعدت ًا از خانواده و مدرسه شروع میشود ،ما در سال  2016برای کنفرانس بین المللی
آموزش آب و محیط زیست که در دانشگاه تهران ،با همکاری یونسکو برگزار شد ،یک بررسی انجام دادیم و مقالهای تحت عنوان ذکر
شده در تصویر فوق در مجموعه مقاالتش منتشر کردیم .در قالب این فعالیت ،مجموعه کتب درسی که در آموزش ابتدایی و متوسطه
در آموزش و پرورش مورد استفاده قرار میگرفت ،در آن سال از نظر محتوای آّبی بررسی کردیم تا ببینیم این کتابها چقدر سواد
آبی به دانش آموزان منتقل میکنند.

طبیعی است که محتوای کتب درسی میتواند کمک خیلی خوبی به ارتقای آگاهیهای حداقلی مورد نیاز در بحث سواد آبی بکند.
محتوای این کتب می تواند زمینه ساز حساس شدن شهروندان و روستاییان نسبت به آب و محیط زیست شوند.

این مسئله در جاهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته است و یکی از معتبرترین جاهایی که این مسئله را مورد تأکید قرار داده است،
یونسکو است .برای اینکه توسعه پایدار مورد دستیابی قرار بگیرد نمیشود که فقط اقدامات فنی یا مداخالت سیاسی را مورد توجه
قرار داد .شما باید تفکر مردم و سبک زندگی آنها را تغییر بدید و این قطع ًا تا حد زیادی به آموزش وابسته است.
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ما این آگاهی را در سطوح مختلف احتیاج داریم و برای کسی که در سطح آموزش و پرورش یا آموزش عالی در خصوص محیط
زیست آموزش تخصصی میبیند ،فقط کافی نیست که با جنبههای مختلف سیاسی ،اقتصادی یا اجتماعی مرتبط با آب آشنا شود
بلکه باید ارتباطات این ها را تشخیص دهد و باید تشخیص بدهد که چگونه مصرف انرژی میتواند به مصرف آب مرتبط باشد .چگونه
هر کاالیی را که مصرف میکند ،میتواند به مصرف آب یا حفاظت از منابع آب مرتبط باشد یا جنبه های اقتصادی و زیست محیطی
چگونه به هم مرتبط هستند .این مبحث در سطوح مختلف آموزش موضوعیت دارد .شما از یک دانش آموز انتظار ندارید که این
ارتباطات را در سطح یک دانشجو متوجه شود ولی در هر سطحی که هست باید بتواند این ارتباطات را تا حدودی تشخیص دهد.

ما برای اینکه محتوای کتب درسی را ارزیابی کنیم ،بررسی کردیم روی اینکه این محتوا چقدر به دانش آموزان در مورد سطح تنش
آبی در ایران هشدار میدهد؟ و اهمیت منابع آب در پایداری اکوسیستم ها در سالمت انسانها و در فعالیتهای اقتصادیشان چقدر
موثر هست؟ و اینکه رد پای آب ( )water footprintدر فعالیتهای مختلفی که افراد به صورت روزمره در زندگی شان انجام
میدهند ،چقدر است؟ و چقدر هر فعالیتی بر روی مصرف آب و کیفیت آن اثر میگذارد؟

ما کتابهای مختلفی که در دورههای مختلف آموزشی ،در سطح ابتدایی و متوسطه مورد استفاده قرار میگیرد ،بررسی کردیم و آن
قسمت هایی که با رنگ قرمز مشخص شده ،نشان دهنده کتب درسی است که دارای محتوای مرتبط با آب بوده و میتواند سواد آبی
را به دانش آموزان منتقل کند .بعضی از ک تاب هایی هم که در اینجا با ستاره مشخص شده ولی رنگ قرمز ندارد ،فاقد هیچ گونه
محتوای مرتبط با آب هستند.
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از نتیجه بررسیهای انجام شده ،به این نتیجه رسیدیم که علوم اجتماعی ،علوم تجربی و کتابهای مرتبط با آموزههای دینی بیشترین
محتوای مرتبط با آب را دارند و کتاب های آموزش زبان ،انگلیسی ،عربی و کتاب های کار و دانش تقریباً محتوای مرتبط با آب را
ندارند و از نظر میزان حجم محتوا هم عمدتاً به ترتیب میزان ،کتابهای مرتبط با علوم ،کتابهای مرتبط با مطالعات اجتماعی و
فرهنگی و کتابهای مرتبط با بهداشت و کتاب های مرتبط با آموزه های دینی به ترتیب ،رتبه اول تا چهارم را از نظر میزان محتوای
مرتبط با آب در داخل خود داشتند.

در ستون اول ،سمت چپ میبینید که در مورد چرخه آب ،در مورد مفاهیم پایه مرتبط با منابع آب ،در مورد مسائل مذهبی مرتبط
با آب ،آلودگی و تصفیه آب و  ...مواردی در کتاب های درسی ایران درج شده است .در مورد آب زیرزمینی و تا حدی سیل و
خشکسالی ،انرژی و ارتباط آن با آب ،اقتصاد آب و غیره در کتب درسی مدارس ،مطالبی درج شده است .اگر بخواهیم محتوا را از نظر
کمی سنجش کنیم بیشترین محتوا مرتبط با حفاظت از منابع آب ،مسایل مذهبی ،آلودگی آب و مسایل پایه مرتبط با چرخه آب و
منابع آب هست و کمترین محتوا مرتبط به تغییر اقلیم ،اقتصاد آب و بحث ارتباط آب با زیستگاههای گونههای مختلف گیاهی و
جانوری و مسایل مربوط به اقدامات مرتبط با فعالیت های اجتماعی و فرهنگی است که در حوزه آب میتواند انجام شود.
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توصیه هایی که برای ارتقای سواد آبی دانش آموزان می تواند مورد توجه قرار بگیرد عبارتند از:
 .1توجه بیشتر به چالشهای آبی در ایران:


تعریف آب مجازی



توسعه پایدار



سهم بخش کشاورزی در مصرف آب کشور



نقش فاضالب های شهری و صنعتی در آلودگی محیط زیست



تبعات بدمصرفی آب مثل فرونشست زمین ،خشک شدن دریاچه ها و تاالب ها و ....

 .2شفاف کردن نقش هر ایرانی در حفاظت از منابع آب و تربیت دانش آموزان مسئولیت پذیر
 .3آشنایی بیشتر با چالشهای آبی در مناطق مختلف ایران
 .4ارتقای سواد آبی معلمان
 .5آموزش عملی به جای آموزش تئوری
در خصوص مورد آخر ،از آموزش عملی به جای آموزش تئوریک ،مثال هایی را ارائه میکنم .کتب درسی کشورهای مختلفی در
کنفرانس ذکر شده بررسی شدند ،یکی از این کشورها ،استرالیا بود که در بحث آموزش آب پیشرو است .برای دسترسی به محتوای
مناسب برای آموزش به دانش آموزان water education toolkit ،فراهم کردند که معلمان و دانش آموزان به آنها دسترسی
دارند و محتوای آموزشی مختلف از جنس داده ،اخبار و اقداماتی که میشود برای حفاظت از منابع آب انجام داد ،اینفوگرافها ،ویدئو
و عکس و  ...برای معلمان و دانش آموزان فراهم شده است و دانش آموزان و معلمان را ترغیب میکنند تا در این حوزه بیشتر تفکر
کنند .مثال دیگر از کشور استرالیا ،مسابقه  sustainability challenge competitionکه درباره طراحی یک شهر پایدار است.
شرکت در مسابقاتی نظیر این ،به دانش آموزان و معلمان کمک می کند که ارتباط اجزای یک محیط توسعه یافته واثراتش بر منابع
آب و محیط زیست را بهتر بتوانند واکاوی کنند و بشناسند .در بحث آموزش عملی در کشور استرالیا ،می توان به برنامه Australian
 sustainable schools initiativesاشاره کرد که معلمان و دانش آموزان را تشویق می کند در سطح مدرسه خود با اقدامات
عملی مصرف آب را کاهش دهند .آنها میتوانند اقدامات خود را پایش کنند و اثر بخشی آن را ببینند .برنامه دیگر ،برای حفاظت از
منابع آب schools water efficiency program(SWEP) ،است که ناظر به انجام اقدامات عملی برای صرفه جویی در مصرف
آب در داخل مدرسه می باشد.
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نمونه های دیگر:


تشویق دانش آموزان برای کشاورزی با آب باران (اسالید )40



ذخیره آب باران و استفاده از آن که توانستند ساالنه 6 ،میلیون لیتر مصرف آب یک مدرسه را به طور نمونه کاهش دهند
(اسالید)41

این نوع از آموزش ،قطعاً اثرگذارتر از این است که در کتب درسی جمالت تئوریک بنویسیم و انتظار داشته باشیم خودشان بعداً این
دانش تئوریک را به اقدام عملی تبدیل کنند .در زمینه آموزش معلمان ،کارهای خوبی در ایران هم انجام شده است .طرح داناب در
ایران با مشارکت شرکت مدیریت منابع آب ایران انجام میشود .این طرح در سال  89در  6استان بصورت پایلوت آغاز شد و از سال
 90 -91در  31استان کشور بصورت پیوسته اجرا شد .هدف آن این است که دانش آموزان و معلمان را با مسایل آب آشنا کند و به
آنها آموزش دهد .در این سالها اقدامات متنوعی در این طرح انجام و تعداد زیادی معلم و دانش آموز در این طرح آموزش دیدند.

آموزش در سطح دانشگاهها:
مسایل آب پیچیده هستند .هر چه مصرف آب بیشتر شود ،این پیچیدگی افزایش مییابد.


ارتباطات بین اجزاء به مرور زمان پیچیده تر میشود.



مسائل وجوه متنوعی پیدا میکنند.



ذینفعانی که انتظارت بسیار متفاوتی دارند ،تنوع بیشتری پیدا میکنند.



نیاز به لحاظ کردن زمینه های علمی متفاوت افزایش می یابد :علوم طبیعی ،دانش مهندسی ،علوم اجتماعی ،اقتصاد و ...

ما طیف گسترده ای از علوم را داریم که درمسایل آب با هم ترکیب میشوند و هر متخصصی که بخواهد مسالهای از آب را حل کند،
باید با تخصصهای مختلف تعامل کند و باید قادر باشد از منظر دیسیپلین های مختلف مسائل را بررسی کند.
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ما احتیاج داریم کسانی را تربیت کنیم که بتوانند فرارشته ای تفکر و عمل کنند .این سبک آموزش که ما در کشور داریم که فقط
دانشکده مهندسی ،مهندس تربیت میکند آن هم در یک گرایش خاص ،یا دانشکده علوم اجتماعی متخصص علوم اجتماعی تربیت
میکند آن هم در یک گرایش خاص ،نمی تواند کمکی به حل مسایل آب بکند .ما سطوح مختلف تحلیلهای فرا رشتهای را برای
مسایل مرتبط با آب احتیاج داریم( :اسالید )45
ال یک اکولوژیست
سطح اول ( :)Cross-disciplinary analysisیعنی از دید یک تخصص ،به جنبه تخصصی دیگر نگاه شود .مث ً
به مسأله قیمت گذاری آب که یک مسئله اقتصادی است ،نگاه کند.
سطح دوم ( :)Multi-disciplinary analysisاز جنبه های مختلف یک مسأله مورد تحلیل قرار داده شود اما لزوماً منجر به
یک چارچوب جامع تحلیلی فرارشته نمی شود.
سطح سوم ( :)Inter-disciplinary analysisسطح عالی ،که همه جنبه ها با هم تجمیع شوند و به یک ساختار جامع برای
تحلیل فرارشتهای دست یافته شود.
ما در دانشکدههای فعلی ،یا حداقل در دانشکده عمران که من در آن هستم هرگز نمی توانیم دانشجویانی را تربیت کنیم که حتی
در حد سطح اول توانایی داشته باشند و فعالیت کنند .چون ما حداقل دانش و مهارت و مفاهیمی که الزم است به یک مهندس آب
ال با یک متخصص علوم اجتماعی یا اقتصاد محیط زیست ارتباط برقرار کند ،آموزش نمی دهیم .بنابراین مساله
بدهیم تا بتواند مث ً
تحلیل های فرارشته ای در آموزش های ما کامال مغفول است.
راه حل های مسایل آب ساده نیستند:


فرآیندها بهم پیوسته هستند (Nexus).



عدم قطعیت ها ،پیش بینی شرایط آتی را دشوار می کنند.



ذینفعان متعدد با منافع متضاد



راه حل بهینه وجود ندارد.



راه حل ها ،خود معضالت جدید ایجاد می کنند.



نیاز به راه حل های مرحله ای وجود دارد که حل مسئله را به یک فرآیند تبدیل می کند.
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اصلی ترین قدم این فرایند ها ،ارتباط متخصص آب با جامعه و ذینفعان است .بنابراین متخصصینی که بخواهند در حوزه آب فعالیت
کنند و باسواد محسوب بشوند باید توان مندی های زیر را داشته باشند:


بتوانند پیچیدگی ها ،عدم قطعیت ها و ابهامات را در تحلیل های خود لحاظ کنند.



بتوانند در گروه های متخصصین از زمینه های مختلف به راحتی کار کنند.



بتوانند دانش عمیق خود در یک زمینه علمی را با زمینه های علمی دیگر ترکیب کنند.



انعطاف پذیری و ذهن باز در برخورد با تغییر داشته باشند.



توان تحلیل نقادانه راه حل ها را داشته باشند.



مسلط بر پیچیدگی های حاکم بر توسعه پایدار باشند.



مهارت های ارتباطی مثل راهبری تیم های کاری ،برقراری ارتباط و روابط اجتماعی برای تعامل با ذینفعان را داشته باشند.

من تعریف توسعه پایدار را هر سال از دانشجویان درس هیدرولوژی در دانشکده مهندسی عمران که معموالً دانشجویان ترم  6دوره
کارشناسی هستند می پرسم .معتقدم اگر کسی را تربیت کنیم در نظام آموزشی که تعریف درستی از توسعه پایدار در ذهن نداشته
باشد ،نتیجهاش میشود کشوری که توسعه اش در اکثر موارد پایدار نیست .در مورد آب هم در حد اعال پایدار نیست .متأسفم که
بگویم اکثر دانشجویان ما حتی در حد چند جمله ،تعریف توسعه پایدار را نمی دانند.
با توجه به موارد طرح شده ،متخصصین آب بایستی همسازگر باشند (:)Specialized Integrator
 .1دانش محدود به یک تخصص ،امروز کافی نیست .
 .2تیم های کاری بایستی از متخصصین مختلف تشکیل شده باشند:


هیدرولوژیست



متخصص هیدرولیک



هواشناس



متخصص اقتصاد آب



متخصص بهداشت آب

.... 
 .3دانش رشتهای در متخصصین مختلف وجود دارد ،چالش اصلی در نحوه تجمیع این توان مندی هاست.
ما باید کسانی را تربیت کنیم که شخصیت حرفه ای شان  Tشکل باشد .در شکل زیر ،خط عمودی نشان دهنده دانش عمیق در یک
زمینه تخصصی است و خط افقی باالی آن ،دانش سطحی تر در رشته های مختلف مرتبط با آن موضوع تخصصی است .فردی که
اینگونه تربیت شده باشد میتواند نقش همسازگر را ایفا کند( .اسالید )49
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ما در هر جنبه آب ،یک  disciplinary knowledgeعمیقی داریم و یک دانش خارج از زمینه تخصصی در حد برقراری ارتباط
با متخصصین سایر رشته های مرتبط الزم است .این حداقل انتظار از نظام آموزشی در زمینه آب در شرایط موجود است.
در سیستم آموزشی ما بحث  traditional learningوجود دارد و ما مراحل زیر را دنبال میکنیم .اما آموزش در مدارس و حتی
دانشگاه های بسیاری کشورها نظیر استرالیا problem based ،و مسئله محور است .دانشجو یا دانش آموز مسئله ای را تحویل
می گیرد و موظف است برود و بگردد ببیند چه دانشی برای حل آن مسأله الزم است آن را فرا بگیرد .اردوها ،بازدیدها و تعامالت با
ذینفعان در آموزش های ما بسیار مغفول مانده است .ما در آموزش محدود به چاردیواری کالس و ارتباط بین استاد و دانشجو هستیم
که نمی تواند محرک دانش جویان باشد که به رویکرد  problem based learningروی بیاورند.

در حوزه های بنیادین که درباره مسایل آب به دانشجویان آموزش میدهیم ،باید اطمینان حاصل کنیم که حداقل ها به آنها منتقل
میشود .در سطح بین المللی یکی از کارهایی که اطمینان از نهادینه شدن سواد حداقل آب و محیط زیست انجام می شود ،طراحی
و برگزاری آزمون  sustainability literacy testاست .این آزمون میزان سواد دانشجویان را در زمینه توسعه پایدار سنجش
میکند .برای برگزاری این آزمون ،یک نهاد بین المللی با مشارکت بسیاری از دانشگاه ها ،برای جنبه های مختلف توسعه پایدار
سواالتی را طراحی میکنند و کارنامه صادر میکند و دانشگاه های مختلف میتوانند وضعیت دانشجویان خود را نسبت به دانشگاه
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های دیگر و توزیع سواد توسعه پایدار آنها را بسنجند .ما این مورد سنجش ها را در کشورمان نداریم که بتوانیم سطح سوادآبی ،محیط
زیست و توسعه پایدار دانشجویانمان را بسنجیم ( .به اسالید  53تا  56مراجعه شود).
سایر توانمندی های دیگری که الزم است در ارتباط با دیگ ران برای کسانی که در محیط حرفه ای کار میکنند در شکل زیر نشان
داده شده است .قطعاً این توانمندی ها برای متخصصین آب هم الزم است و نمی دانم کجای سیستم آموزشی اینها به دانشجویان
شناسانده میشود و این خصوصیات در آنها تقویت میشود.
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