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محافظت از حوزه هاي آبي
()Protecting Watersheds

مهم نيست که شما کجا زندگي مينمایيد ،در یک منطقه روستایي و یا شهری ،هر جا که باشيد شما در یک watershed
(حوزه آبي( ساكن هستيد .يك حوزۀ آبي عبارت از يك ساحۀ از زمين است كگ تمام آب باران و برف بطرف پايين بگ يك جسم
آبي واحد مانند جوي ،دريا ،جهيل و يا تاالب تخليگ ميگردد .يك حوزۀ آبي بنام ( catchmentباران گير) نيز ياد ميگردد ،زيرا
زمين سربااليي و نزديك سرچشمگ تمام آب را ميگيرد و بعداً آب بطرف سراشيبي و پايان آب جريان مينمايد.
يك حوزۀ آبي ميتواند بسيار بزرگ باشد كگ هزاران كيلومتر زمين را بپوشاند و يا ميتواند بگ اندازه يك قريگ كوچك باشد .در
داخل هر آبگير حوزۀ آبي بزرگ جاييكگ آب از تپگ هاي بلند بطرف قريگ هاي پايين جريان مينمايد (مانند تمام سلسلگ كوه ها)،
حوزه هاي آبي كوچك و متعددي ( از قبيل جوي هاي كوچك و آبراه هاي ديگر كگ بطرف پايين بگ درياها و بحر جريان مييابد)
وجود دارد.
يك حوزۀ آبي صحي ،آبرساني را حفاظت ،جنگالت ،نباتات و حيات وحش را تغذيگ نموده ،زمين را حاصلخيز نگهداشتگ و
جوامع متكي بخود را حمايت ميكند .تغيير وسيع و ناگهاني در يك حوزۀ آبي مانند قطع درخت ها ،انبار نمودن مواد فاضلگ يا
ساختن سرک ها ،خانگ ها و بند ها ،ميتواند جلگۀ آبگير و منابع آب را آنرا تخريب كند .اين عمل ميتواند توانايي زمين را در
جهت حمايت جوامع متاثر ساختگ و سبب مشكالت صحي ،فقر و مهاجرت ها گردد .پالن گذاري براي ايجاد تغيير در نحوۀ
جريان آب از طريق حوزه هاي آبي و نحوه انكشاف و استفاده از آب و زمين ،ميتواند از مشكالت آينده جلوگيري نمايد.
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حوزه هاي آبي چ ونه كار
ميكنند

ي

ي ي قل

در صورتيكگ حوزۀ آبي تخريب گردد صحت
همگ افراد متأثر ميگردد .دانستن اهميت آبگير ها
در محيط زيست ما را كمك ميكند تا دريا ها و
نهر ها را بحيث رگ هاي كره زمين فكر كنيم.
آنها آب را در بين زمين ها انتقال و جريان
ميدهند چنانكگ رگ ها خون را در بدن انتقال
ميدهند .همچنانكگ ما براي حيات خود وابستگ
بگ خون هستيم ،محيط زيست هم براي حيات
خود وابستگ بگ آب است.

ن

 ...ز ي
ز گ ي

دوران (سيكل) آب

ستگي ي ك

پ

ش .

ي ك چك ي...

ي
ش .

آب هميشگ در حركت است .بعضي اوقات
توسط جريان داشتن در يك امتداد مانند دريا،
حركت ميكند .بعضي اوقات با تبديل شدن از حالت مايع (آب) بگ گاز (بخار آب) يا بصورت جامد (يخ يا برف) حركت ميكند .اما مقدار
مجموعي آب در كره زمين هيچ وقت تغيير نميكند .تمام آب كگ وجود دارد از آسمان بگ طرف زمين حركت نموده و جذب زمين گرديده،
بدريا ها ،جهيل ها و ابحار جاري ميشود و بعداً تبخير نموده دوباره بگ آسمان ميرود .اين حركت آب را بنام سيكل آب ياد مينمايند.
حرارت آفتلاب سلبب ميگلردد تلا آب از سلطح
جهيل ها ،دریاها و ابحار تبخير گردد .همچنلان
آب از نباتات و خاک آزاد ميگردد.

ابرها آب را انتقال داده و آنرا دوبلاره بله
زمين بصورت باران و برف ميفرستد

آب در سطح زمين در نهرها،
جهيل ها و دریا ها جاری است.

آب از محلي كه نباتات و درخت ها را تغذيه ميكند ،بداخل زمين نفوذ ميكند .آب بزير زمين فرو رفته و در آنجا بحيث آب هاي
زيرزميني ذخيره ميگردد كه منابع آب چاه ها و چشمه ها را ميسازد.
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چ ونه حوزه هاي آبي ،آب و خاك را محافظت ميكنند
بيشترين قسمت آب در يك حوزۀ آبي ،در دريا ها و جهيل ها نبوده بلكگ در خاک خودش است .يك حوزۀ آبي صحي داراي يك منبع
آب پاک و خاک غني ميباشد .درخت ها و نباتات ،مخصوصاً علف هاي قسمت فوقاني حوزۀ آبي و در امتداد ساحل درياها و نهر ها ،كيفيت
و كميت آب هاي زيرزميني را بهبود ميبخشند.
با حفاظت و نگهداري آب ،نباتات و خاک ،ما حوزه هاي آبي را محافظت ميكنيم.

نباتات و درخت ها جریان آب باران را بطي
ميسازند و کمک ميكنند که آب منتشر
شده و جذب زمين گردد و از شسته شدن
مقدار زیاد خاک جلوگيری ميكند.

جاري شدن درياها و نهرها انسانها ،ماهي
ها و حيوانات را حمايت ميكند.

تاالب ها اغلباً در پایين حوزه های آبي آب را
هنگام جریان از ميان خود ،فلتر و صاف
ميكنند .تاالب ها حتي ميتوانند بعضي از
آلودگي های سمي را نيز فلتر کنند.

زمانيكه آب به آهستگي از زمين بداخل
دریاها جاری ميشوند ،آب زیادی در دریا در
فواصل بين بارندگي ها وجود داشته و دریا ها
در هنگام طوفان باران کمتر طغياني ميشوند.
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يك حوزه آبي ( )watershedبسازيد
این فعاليت به مردم کمک ميكند که بدانند یک حوزۀ آبي چگونه کار ميكند و چگونه همه چيز در یک حوزۀ آبي برای صحت تمام
مردمي که در آن ساحه زندگي ميكنند مهم است.
وقت 34 :الي  45دقيقه
مواد :برای هر گروه یک ورق بزرگ ،یک تشت یا ماهي تابه ،پنسل های رنگه یا قلم رنگه های آبي و آب
1

اشتراک کنندگان را به گروه های  3الي  5نفری تقسيم کنيد.

2

اعضای هر گروه ورق بزرگ کاغذ شانرا گرفته آنرا مچاله نمایند و بعداً آنرا قسماً هموار کنند .متوجه باشند که بعضي ساحات برآمده و
برجسته را بگذارند.

3

اعضای گروه اشكال مختلفي از حوزۀ آبي را روی کاغذ رنگ آميزی کنند طوریكه برآمدگي ها را قهوه ای ،دره ها را سبز ،دریاها و آبراه
ها را آبي رنگ کنند .بعداً رنگ های مختلفي ميتواند عالوه شود تا نشان دهد که مردم چه چيزهائي را به حوزه های آبي عالوه نموده اند:
سرخ برای انبار فاضالب ،سياه برای حشره کش ها ،پترول و مواد دیگر کيمياوی و الي اخير.

4

کاغذ را بداخل ماهي تابه یا تشت گذاشته شكل آنرا با خطوط چين دار که نشاندهنده برآمدگي های سلسله کوه ها و فرورفتگي های دره
ها باشد ،تثبيت کنيد تا که شباهت به یک حوزۀ آبي داشته باشد.

3

اعضای گروه انگشتان شانرا با آب مرطوب نموده و به آرامي آنرا بروی قسمت های بلند حوزۀ آبي تكان دهند تا که رنگ ها شروع به
دویدن بروی کاغذ کند .در هر گروه بحث شود که چه اتفاقي مي افتد وقتيكه رنگ به پایين ترین قسمت حوزۀ آبي ميرسد.

6

گروه ها را گردهم بياورید تا در مورد آنچه را که دیده اند ،در حوزۀ آبي حقيقي چگونه اتفاق مي افتد ،بحث کنند .فاصله ایكه اشياء
ميتوانند حرکت کنند و طریقه های که عناصر مختلف در حوزۀ آبي مخلوط ميگردند یادداشت کنيد.
سواالت برای مباحثه:



چه مشكالت صحي ميتواند از انبار مواد فاضله (رنگ سرخ) و حشره کش ها (رنگ سياه) برای مردمي که در
پایين آب زندگي ميكنند بوجود بياید؟



در صورتيكه (حوزۀ آبي یا  watershedتخریب شود چه تغييراتي را فكر ميكنيد که جامعه شما خواهد دید؟



چه تدابيری را جامعه شما در نظر خواهد گرفت تا که حوزۀ آبي را محافظت و یا احياء کند؟
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تخريب آبگير در وادي درياي اگوان
 04سال قبل ،در تپه های باالی دریای اگوان جنگل وجود داشت .دره یكي از حاصلخيز ترین منطقه ها در سرتاسر اندوراس بود و معيشت
خوبي را برای مردم در بسياری از قریه ها و مزارع فراهم آورده بود .تعداد زیادی از نهر های کوچک و صاف از تپه ها بداخل دریای آگوان
سرازیر ميگردید .دریا از طریق قلب دره به دریای کارابين جاری ميشد.
مردم شروع به قطع نمودن درخت ها نمودند تا که از زمين های بيشتری برای زراعت و چرانيدن احشام شان استفاده نمایند .شرکت های
بزرگ ميوه آمدند و درخت های بيشتری را قطع نمودند تا درخت های کيله غرس نمایند .خانواده ها شروع به نقل مكان به تپه ها نمودند،
چون بهترین زمين های دره توسط زمين داران ثروتمند تسخير شده بود .با آلخره اکثریت درخت ها قطع گردید و مردم زیادتری در تپه ها
زندگي مينمودند .آب کمتری در دریا و نهر ها وجود داشت و آب دیگر صاف نبود.
مردم وادی ا گوان ميدانستند که همه چيز تغيير کرده اما یک طوفاني سبب شد که آنها بدانند که چقدر از حوزه آبي شان تخریب گردیده
است .باران های شدید سبب ریزش تپه ها گردید .خانه های زیاد تخریب گردیده و تمام قریه های سطح زمين شسته شده و از بين رفت.
افراد زیادی مردند و تعداد زیادی هم مریض گردیدند.
زمانيكه مردم برای باز سازی منطقه از طوفان با هم کار
ميكردند ،آنها متوجه شدند که از دست دادن درخت
های دامنه ها ،سواحل و مشكالت صحي شان همه به
هم مربوط اند.
احشام آب آشاميدني شانرا آلوده نموده و سبب اسهال و امراض دیگر نزد اطفال شان
گردید .حاصالت خراب تر گردید .چون زمين دیگر آب را در فصل باراني بخود نگه
نميداشت ،مزارع به سرعت خشک گردیدند .بعداً که باران زمستان بارید ،خاک
را شسته و با خود برد .حاصالت خيلي کم گردید که در
نتيجه مردم هميشه گرسنه بودند .گرسنگي مشكالت
صحي شانرا شدیدتر نمود.
مردم قریه فهميدند که برای آنكه صحت شانرا

بعد از مباحثه در مورد " اثرات صحي تخريب حوزۀ آبي در وادي درياي اگوان"

بهبود ببخشند آنها مجبور هستند که حوزه آبي یا watershed
شانرا محافظت کنند.

داستان وادي درياي آگوان به صفحه  163ادامه مييابد.
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اثرات صحي از تخريب حوزۀ آبي
آلود كننده هاي صنعت و زراعت صنعتي آب را آلوده ميسازد.

زمانيكگ زمين از درخت ها و نباتات پاک گرديد
(جنگل زدايي) ،خاک ،آب كمتري را در خود حفظ نموده،
چاه ها و چشمگ ها خشك ميگردند .دوره هاي خشك،
ممكن طوالني تر و يا متكرر گرديده سبب تمام مشكالت
صحي از عدم موجوديت آب كافي (مراجعگ بگ فصل )5
گردد .جنگل زدايي نيز سبب از دست رفتن خاک
(فرسايش خاک ،مراجعگ بگ صفحگ  )244گرديده كگ
رشد مواد غذايي را مشكل تر ساختگ و جامعگ بسوي
گرسنگي و مهاجرت پيش ميرود.
زمانيكگ تاالب ها تخريب ميشوند ،ديگر نميتوانند
آلودگي سمي را از آب فلتر نموده و سبب آلودگي
بيشتر آب ميگردند .صدمات تاالب ها و جنگلزدايي هر دو
سبب جالي شدن سيل ها ميگردد كگ باعث جروحات،
مرگ و مير و افزايش امراض اسهال دار ميشود.
تغييرات در حوزه هاي آبي سبب افزايش
امراض و پشه كه عامل آنها اند ،مي ردد.
پشگ ها در آب هاي كگ جريان آهستگ دارد و يا
ايستاده اند توليد مثل ميكنند .زمانيكگ تغييرات وسيع و
ناگهاني در نحوه استفاده از خاک و نحوه جريان آب از
جنگل زدایي سبب فرسایش زمين و
طريق حوزۀ آبي بوجود آيد ،اوضای را براي پشگ جهت
تشدید طوفان ها ميگردد.
تخریب تاالب ها توسط ساختمان ها یا
توليد مثل مساعد ميسازد .تغييرات در:
سنگفرش نمودن زمين سبب طوفان ها و
 حفر بستر دريا بخاطر مواد ساختماني از
آلودگي بيشتر آب ميگردد.
قبيل ريگ درشت و نرم و منرال هاي
گرانبها مانند ،طال اغلباً حوض هاي آب
راكد را بر جاي ميگذارد.
 سد نمودن دريا ها و تغييرات در مسير جريان آب (مراجعگ بگ صفحگ  )274سبب ايجاد آب ايستاده ميگردد.
 ساختن سرک ها ميتواند جريان آب را سد نموده ،باعث ايجاد حوض هاي آب ايستاده
گردد.
اگر شما جريان آب را حفظ و از ايستادن آب جلوگيري نماييد ،تغييرات در حوزۀ آبي باعث
افزايش امراضي كگ توسط پشگ ها بوجود مي آيد مانند تب دنگ ،مالريا و تب زرد ،نخواهد شد .براي
معلومات بيشتر در مورد پيشگيري از پشگ ها بگ فصل  8مراجعگ شود.
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محافظت و احيأ حوزه هاي آبي
زمين حوزۀ هاي آبي اكثراً در ملكيت افراد مختلف ميباشد .جهت احيا و انكشاف تاالب ها سهيم ساختن هر فرد جهت تشريك مساعي
ميتواند كار مشكلي باشد .اما چون در تاالب ها هر فرد سهيم ميباشد ،لذا بسيار مهم است كگ تعداد زياد مردم در تالش براي حفاظت و
حمايت تشريك مساعي بخرج دهند.

انكشاف پايا حوزه هاي آبي را محافظت ميكند
بعضي تغييرات بگ حوزه هاي آبي يا  watershedها مانند ساختن سرک ها ،ساختن بند بگ دريا بخاطر آبياري اراضي و توليد برق يا
تخليگ آب تاالب ها جهت كاهش محالت تكثري حشرات ،بگ اميد بهبود زندگي مردم ايجاد ميگردد .اما اگر اين تغييرات بدون در نظر
داشت نحوۀ جريان طبيعي آب از بين حوزه هاي آبي باشد ،ميتواند سبب ضرر بيشتر گردد تا اينكگ مفيد واقع شود.

خانه ها و اماکن
تجارتي از کنار دریا
دورتر ساخته شود.
ميشود.

جنگل ها جریان آب های
جاری را آهسته ساخته و آنرا
در امتداد دشت های سيالبي
پخش ميكند.

انحنای طبيعي دریا ،خطر
سيل را کاهش ميدهد.

تاالب ها آلودگي را فلتر نموده و
آب سيل را جذب مينماید.
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راه هاي زيادي براي بهبود اوضای زندگي وجود دارد كگ بگ حوزه هاي آبي صدمگ وارد نميكند بلكگ براي صحتمند ماندن مردم در حال
و آينده نيز كمك ميكند.






يقيني سازيد كگ پروژه هاي آبرساني و سيستم فاضالب بگ نفع مردم منطقگ و محيط زيست خوب اداره ميشود ( مراجعگ بگ
فصل هاي  2و .)7
براي حفظ صحي جنگالت كار نماييد (مراجعگ بگ فصل .)24
با استفاده از روش هاي پايدار غلگ جات را زری نموده تا زمين هاي زراعتي غني و حاصلخيز نگهداشتگ شود (مراجعگ بگ
فصل .)25
مواد فاضلگ را بصورت محفوظ پاک و دور نموده و كوشش نماييد كگ كمتر توليد شود (مراجعگ بگ فصل هاي  28و .)21
خانگ ها ،سرک ها و مناطق مسكوني را طوري بسازيد كگ در جريان طبيعي آب از طريق تاالب ها تغييري ايجاد نكرده و
سبب تخريب نگردد تا كگ از سيالب هاي موسمي در امان بمانند.

مزاياي محافظت از حوزه هاي آبي
محافظت از حوزۀ آبي ،اغلباً سبب نزای هاي مردم مسكون
روي زمين شده ،سرحدات را واضح ساختگ ،ايجاد پالن براي
جريان آب ،عقد توافقنامگ ها بين همسايگ ها در مورد استفاده از
آب و خاک و جمع نمودن و بگ اشتراک گذاشتن منابع ضروري
براي انجام كار ،ميگردد.
در بسياري از جوامع اين پروژه ها آسان نيست .حكومت هاي
محلي و منطقوي ميتوانند در حل منازعات -بعضي اوقات در بهبود
و بعضي اوقات در خراب ساختن آن دخيل اند.
اما اگر مردم باهم يكجا براي محافظت حوزۀ آبي كار كنند،
بدان معني خواهد بودكگ آب فراوان تري خواهند داشت.
در حاليكگ فقدان آب سبب خرابتر شدن بحران ميگردد ،داشتن
آب فراوان ارتباطات بين افراد را بهبود بخشيده و صحت جامعگ را
زمانيكه جامعه براي محافظت از تاالب ها كار ميكند ،آب
نيز محافظت ميكند.
زيادتري براي هر فرد وجود خواهد داشت.
بعضي از مزاياي محافظت از حوزه هاي آبي قرار ذيل است:
 آب بيشتر و شفاف تر در چاه ها و چشمگ ها
 ثمر بهتر محصوالت حتي در زمان خشك سالي
 مواشي صحتمند تر
با آب بيشتر ،محصوالت بيشتري بدست مي آيد .اين كار سبب افزايش درآمد مردم گرديده ،سبب ميگردد تا افراد كمتري خانگ هاي
شانرا در جستجوي كار ترک نمايند.
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صفح ...251

بهبود صحت در وادي درياي اگوان
تند بادی که هاندوراس را ضربه زد ،همه افراد را در حوزۀ آبي دریای آگوان متاثر ساخت ،لذا هر فرد عالقمند بود که باهم کار
کنند تا آنرا دوباره احياء نمایند .مردم از شهرک ها و قریه ها همه با هم شروع به مالقات نمودند .لغزش زمين در همه جا رخداده
و مردم زیادی بدون خانه بودند .با کمک کليسای کاتوليک مردم شروع به صحبت در مورد نحوۀ حل مشكالت بصورت دایمي
نمودند.
همچنانكه آنها جامعه شانرا بازسازی نمودند ،آموختند که روش زراعت شان ميتواند زمين شانرا تخریب و یا محافظت کند .دهقانان
توانستند زمين را اصالح نمایند و با غرس درختان بصورت ردیف ها در امتداد دامنه تپه ها بعوض قسمت باال و پایين تپه ،از
تخریب آن جلوگيری نمودند .خندق ها ،دیوار های سنگي و موانع دیگری را که ساخته بودند توانست که دامنه های تپه ها را
محافظت کند .دهقانان خوش بودند که روش های جدیدی را برای محافظت از زمين شان آموخته اند .اما آنها نيز ميدانستند که
بيشترین صدمات را رمه داران و صاحبان مزارع وارد ميسازند .مردم قریه و دهقانان شروع به بازدید از فاميل ها ایكه درختان زیاد
کيله داشتند و خانواده های گله دار نمودند .مردم قریه با زمين داران بزرگ در مورد اهميت محافظت آب صحبت نمودند .آنها
گفتند که "این تنها افراد فقير نيستند که از تخریب زمين و آلودگي آب متاثر ميشوند بلكه همۀ ما هستيم که از آن متاثر
ميشویم" .با گذشت زمان حتي ثروتمندترین زمين داران قریه شروع به کمک جهت باز سازی نمودند .بعضي موافقت نمودند که
جوی ها و چشمه ها را حصار نمایند تا از دسترس رمه دور بماند .بقيه کسانيكه در تپه ها زمين داشتند به مردم قریه که در پایين
تر از آنها زمين داشتند ،اجازه دادند تا در دامنه تپه شان درخت غرس نمایند .دهقانان دره نزد زمين داران نزدیک ارتفاعات تپه
رفته و پيشنهاد فروش بعضي از زمين های شان را برای اجازه جهت حصار و محافظت زمين های باالیي نمودند .برای گله داران
بهتر بود که زمين های داخل دره را برای گله های شان داشته باشند و برای جامعه بهتر بود که گله از بلندی تپه ها دور
نگهداشته ميشد .بنابر این پالن به همه کمک نمود.
بعد از طوفان ،مردم قریه در وادی دریای اگوان که قبال به
ندرت باهم صحبت ميكردند شروع به برقرار نمودن
روابط خوبي را با همدیگر نمودند
آنها آموختند که با محافظت از حوزۀ آبي شان ،آنها و اطفال
شان آب پاکتر و خانه های محفوظ تر خواهند داشت .این کار برای
هم برای حوزۀ آبي و هم برای جامعه خوب بود.
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پالن گذاري يك پروژۀ حوزۀ آبي در جامعه
تيم حوزۀ آبي درياي اگوان در مرحلۀ ابتدايي قدمگ هاي ذيل را برداشتند تا منابع آبي را خود محفوظ نگگ
دارند:

به نظر شما چرا

آب پائيني دريا كه از كارخانه

آب دريا اينقدر

مي ذرد گرمتر است .همچنان بر

آلوده است؟

 .1شناخت وضعيت حوزۀ آبي
بشكل يك گروپ با رهبران جامعگ ،معلمان و
صخره هاي كه شوهر من ماهي
مي رفت لجن تراكم كرده است.
ديگر اشخاص ،مناطقي را كگ براي صحت
حوزۀ آبي مهم اند بازديد نمائيد .نظر بگ وسعت
محل حوزۀ آبي ،اين كار ممكن يك روز يا چندين هفتگ
را در بر گيرد.
مجاري اصلي آب را بازديد نموده و يادداشت نماييد
كگ اين آبرو ها در كجا با يكديگر وصل ميشوند.
يادداشت نماييد كگ چگ مردمي در كدام قسمت از حوزۀ
آبي سكونت داشتگ وبگ چي شكلي منابع و زمين در
ساحات مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد .نقاطي
را كگ مردم آب را ذخيره نموده ،ويا آلوده
ميشوند (مثال نزديك بگ كارخانجات ،علف چر
ها ،ويا جاهاييكگ آشغال ها جمع آوري
ميشوند) ،وغيره مكان هاي حساس از
نزديك مشاهده گردند.
راجع بگ تغييراتيكگ درطول زمان
مردم مشاهده نموده اند با آنها صحبت
كنيد .شكارچيان و ماهيگيران معموال راجع بگ محل بودوباش حيوانات در زمان حال ،ويا مكان قبلي آنها درسالهاي گذشتگ بگ شما معلومات
الزم را داده ميتوانند .جامعگ شما معموال پر است از كسانيكگ در مورد چگونگي تقسيم آب تخصص كافي را دارند.
 .2يك نقشه از حوزه هاي آبي تهيه

كارخانه

تپه

حيوانات تشناب

آب ير

خانه ها

بداريد
بعد از انجام بازديدها ،تالش نماييد كگ معلومات
وآموختگ هاي خود را در مورد آبگيرها با ديگر اعضاي
جامعگ بگ اشتراک بگذاريد .با ديگران درمورد اينكگ چگ
چيزهائي ميتوانند بگ آبگيرها و زمين ها ضرر بزنند مباحثگ
نماييد .بگ اين ترتيب امكان آن ميسر ميشود كگ يك نقشۀ
نسبتا دقيق از آبگيرها ساختگ شده و نقاط حساس
مشخص گردند .بزرگساالن واعضاي قديمي تر طبعا قادر
اند تا شكل قديمي مناطق را شرح داده ،واينكگ اين مكانها
چگونگ در طول زمان تغيير خورده اند( .براي بدست آوردن
معلومات بيشتر در مورد نقشگ كشي ،بگ صفحگ 25
مراجعگ كنيد).
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 .3يك جلسه را باحضور افراد جامعه داير كنيد
يك جلسگ را در حضور اشخاص مقيم در اطراف حوزه هاي آبي ترتيب دهيد .بسيار مهم است كگ كارمندان صحي ،اشخاص مسؤل آب
وحفظ الصحگ محيطي ،صاحبان زمين ،تاجران و كسبگ كاران ،و اشخاصيكگ بگ مير آبي و ذخيرۀ آب اشتغال دارند در اين جلسگ شموليت
داشتگ باشند.
با استفاده از نقشگ يا رسم خود بگ حاضرين شرح دهيد كگ چگونگ مشكالتي را دريافت نموده ايد .ديگران رانيز تشويق نماييد تا نگراني
هاي خود را درمورد وضعيت صحي ابراز نموده و داليل محتملگ اين مشكالت را ،مانند آلوده گي آب ،ازبين رفتن جنگالت ،فرسايش زمين
هاي زراعتي و ديگر مشكالت حوزه هاي آبي را برجستگ نمايند.
هدف عمده اين مالقات آنست كگ از مرحلگ شناخت مشكالت بگ مرحلگ بعدي كگ عبارت از دريافت راه حل ها است حركت نماييم.
همينكگ هر موضوعي بحث ميگردد ،سوال گردد كگ :آيا چگونگ ميتوان اين مشكل را همين حاال حل نمود؟ آيا بگ كمك تخنيكي ،پول ويا
منابع ديگري ضرورت احساس ميشود؟ چي كساني بايد در پروسگ شريك ودرگير باشند؟

 .4همكاري ومشاركت را ايجاد كنيد
برگزاري جلسات و راهپيمايي وگردش در مناطق اطراف حوزه هاي آبي  ،بگ نحوي راهيست براي ايجاد همكاري بين مردمان ساكن
اطراف اين حوزه هاي آبي .يك جلسگ ونشست را بين كسانيكگ در قسمت پاييني جريان آب سكونت دارند (پايين بلوک) ،وآنهاييكگ در
باالي جريان آب زندگي ميكنند (باال بلوک) ترتيب دهيد .بعد ازآن يك حلسگ را مابين نماينده هاي گروه هاي مختلف برگزار نماييد .اهداف
ومقاصد عمومي ومشترک پيداشده ،وبراي يافتن راهي براي دستيابي بگ آنها تالش صورت گيرد تا همگ گان از مزاياي آن برخوردار گردند.
ايجاد مشاركت وهمكاري گاهي بگ مشكل صورت ميگيرد ،خصوصا در حوزه هاي آبي بزرگ و كثير النفوس .هركدام از گروه ها ممكن
است دغدغگ ها و تشويش هاي مخصوص بگ خود را داشتگ و امكان دارد بگ نگراني ها وانديشگ هاي ديگران زياد اهميت قايل نشوند (ويا از
فهم مشكالت ديگران عاجز باشند) .تفاوت در ميزان قدرت ،منابع و نفوذ احتمال برخورد ها ودرگيري ها را زياد ميكند .اما اگر مشاركت و
واحتياجات همگ گان بگ شكلي مورد احترام قرار گيرد ،و تنها منافع اشخاص بانفوذتر وثروتمند در نظر گرفتگ نشود ،در آنصورت امكان
مشاركت زياد ترخواهد شد و مردم بيشتر سهم ميگيرند .صداقت وشفافيت در روابط كاري بگ ايجاد اعتماد كمك ميكند .و هم چون از همگ
خواستگ ميشود تا حد امكان سهمگيري كنند ،بايد منافع ايشان نيز مد نظر گرفتگ شود.
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درباره معامالت وتوافقاتيكگ در وادي درياي اگوان صورت گرفت فكر نماييد .يك گروپ از آنها درخت ها را غرس نمودند وتعدادي
ديگر زمين ها را كشت كردند .مزرعگ داران ثروتمند موافقت كردند كگ نهر هاي كوچك و چشمگ ها را ديوار بندي كنند .حتي بعضي از
مردم زمين ها را دربين خود تبادلگ نمودند .شناخت ،استقامت ،و منافعي كگ از طريق آب بيشتر و پاک ميسر ميشد اين مشاركت را اجازۀ رشد
داده و موفق ساخت.
 .3يك پالن كاري بسازيد
اهداف واضحي را تعيين نموده ويك اكشن پالن را بسازيد .يك هدف ممكن است آن باشد كگ درنزديكي تمامي حوزه هاي آبي
درختان غرس گردند تا در ظرف پنج سال آينده رشد كنند .ديگر هدف احتماال آن خواهد بود كگ جوي ها ورود خانگ ها بايد طوري محافظگ
شوند كگ براي پنجاه سال آينده براي نوشيدن مصؤن باشند.
پالن كاري احتما ال شامل حفاظت از زمين هاي نزديك بگ مسير آب يا بلندي تپگ نيز خواهد بود ،كگ ازآنها استفاده زراعتي نشود.
ساحاتيكگ بگ اين صورت استفاده نمي گردند بايد توسط پوستر هائي مانند " :حوزۀ آبي قرق شده :از آن استفاده نكنيد" ،مشخص شوند.
اولين كسانيكگ از اين تصاميم واقدامات جديده نفع خواهند برد ،باشنده گان پاييني مسير آب (پايين بلوک) خواهند بود ،زيرا آب بيشتر و
خاک بارورتر نصيب شان خواهد گرديد .يك پالن كاري مناسب را براي مردم باال آب (باال بلوک) نيز بسازيد زيرا كگ آنها طبعا بصورت
فوري جزو مستفيدين نخواهند بود ،وامتيازات ممكن بعدا نصيب آنها گردد .اگر همگ اشخاص ذيدخل در جامعگ در انجام اقدامات فوق
اشتراک ورزند ،احتمال موفقيت پالن بسيار بيشتر خواهد شد.

پالن كاري حوزه آبي وادي درياي اگوان
.2
.2
.3
.4

.5
.2

.7
.8
.1
.24
.22

اشجار وسبزه ها نزديك بگ منابع آبي قطع نشوند.
بگ رشد درختان جوان كمك نموده ،ودر سرسبز تر شدن مناطقيكگ كم تر
درخت دارند ،خصوصا در نزديك منابع آبي تالش بورزيد.
نهالخانگ هاي جامعگ و محل را براي تربيگ اشجار احيأ كنندۀ جنگالت بسازيد.
يك گروپ مؤظف گردند تا در موقع ضروري از حريق جنگل جلوگيري نموده
واز آن حفاظت نمايند .بگ دهقانان تعليم داده شود كگ بگ اضافگ هاي
محصوالت آتش نزده ،ودر صورت لزوم چطور بصورت مصؤن اينكار را انجام دهند.
مناطق اطراف منابع آب را حصار بندي نموده و باالي آن پوستر هاي ذيل نصب گردد" :مناطق قرق شده يا منع شده"
دهقانان تشويق شوند تا آب را با استفاده از روش هاي از قبيل استعمال كود يا شوره هاي بيخطر ،دوباره بگ دوران اندازي
محصوالت باطلگ و فاضلگ ،اعمار سد هاي ذخيره كنندۀ آب ،و زری باالي خطوط كرانگ اي (خطوط برجستۀ زمين)  ،هرچگ
بيشتر حفظ نمايند.
ترغيب شوند تا از استفاده از آفت كش هاي صنعتي و كود هاي كيمياوي بپرهيزند.
با مقامات محلي و كميتۀ مديريت آب همكاري كنيد تا آنها بتوانند بيت الخأل ها ،سيستم هاي فاضالب ،و محالت
شستشوي را هرچگ بيشتر از منابع آبي دور نمايند.
يك سيستم متناسبي را براي جمع آوري آشغالها تدارک ديده ،ونگذاريد تا آنها توسط جريانات آب ودرياها شستگ شوند.
حيوانات را از منابع آبي دور نموده ،و جاهايي كگ حيوانات نمي توانند بگ آب نزديك شوند را نشانگ گذاري نماييد.
مطمْن گرديد كسانيكگ بگ تازه گي در محل وارد شده وكسب وتجارت جديدي براه انداختگ اند با قوانين وضع شده آشنايي
داشتگ و در مورد حوزه هاي آبي و اينكگ چگونگ از آن مواظبت نمايند ،بياموزند.

اين مراحل همگ ميتوانند بعنوان نمونگ براي پروژه هاي همانند براي حفاظت از حوزه هاي آبي و منابع آبي مورد استفاده قرار گيرند .جزْ
مهم كار آنست كگ بتوانيم تعداد هرچگ بيشتر افراد را داخل چوكات كاري وموافقت نامگ نماييم تا فوايد آن در دراز مدت نصيب همگ گان
گردد.
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مديريت مسيرهاي جريان آب
جريان آب بگ داخل زمين ها يا بداخل مسير هاي آبي
(جوها) ،دريناژ (زه كشي) گفتگ ميشود .اگر زه كشي بصورت
علمي صورت گيرد در آنصورت خطر سيالب ويا فرسايش زمين
بگ حد اقل ممكن كاهش مي يابد .بر عكس ،زه كشي يا دريناژ
خراب منجر بگ فرسايش خاک و ايجاد آب هاي ايستاده
ميگردد.
بهترين شكل دريناژ درحالتي صورت ميگيرد كگ
آب هاي سطح زمين بعد از يك بارش ،بگ "تدريج"
جريان پيدا نموده وجذب زمين شوند ،نگ اينكگ
باعث ايجاد سيل شده ودرمسير حركت خود همگ
چيز را خراب كند .براي انجام اينكار
الزم است كگ:
 از قطع درختان ،خصوصا در
زمين هاي شيب دار ،و مسير درياها
جلوگيري شود تا در صورت ازدياد
سطح آب بگ اطراف خساره وارد نشود.
پاك كاري منظم جوي هاي آب از بندش جلوگيري كرده واز ايجاد
 آب هاي ايستاده سطح زمين را
امراض ممانعت ميكند.
بطرف نباتات ،نهر هاي آبياري ،ويا مناطق پست تر
راه دهيد .در جاييكگ آب تجمع مينمايد ميتوانيد باغرس
نهال باغ ايجاد شده و يا از آنها حوض پرورش ماهي بسازيد(بگ صفحگ  341ببينيد).
 از حصار هاي زنده (نباتات)  ،ديوار هاي كوتاه ،ويا ديگر استحكامات كنترولي فرسايش زمين براي جهت دهي و نگهداشت آب
استفاده صورت گيرد.
 آب را از چاه ها بگ طرف
حفره هاي جذب آب جهت دهي
نماييد ( صفحگ  82را نظر اندازي
كنيد).
 آب باران را از روي بام
در داخل يك ظرف يا بشكگ جمع
آوري كنيد (البتگ بام هاي آهن
پوش ).تا براي نوشيدن استعمال
گردند (صفحگ  ،)82يا آنرا بطرف
حفره ها ،مزاری و باغچگ ها راه
دهيد.
 نباتات واشجار كنار
سرک ها را سرسبز وزنده نگهداريد،
وسيستم دريناژ مناسبي را براي ايشان بوجود آوريد .مطمْن
آب باران را به يك منبع خان ي تبديل كنيد.
گرديد كگ كدام مانعگ در مسير اين دريناژ وجود ندارد.
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حوزه هاي آبي در شهر ها و شهرك ها
هرگاه كگ يك شهر يا آبادي ساختگ ميشود ،طبعا مسير جريان آب از حوزه هاي آبي تفاوت مينمايد .انكشاف شهري سبب ايجاد سطوح
سخت مانند سركها ،سنگفرشها و بام هاي خانگ ها ميگردند كگ آب باران در آنها نفوذ نكرده و بعوض آنكگ درزمين جذب شده ودفع شوند در
روي زمين پراگنده ميشوند .اينكار سبب آن ميگردد كگ آب در جاهاي مختلف تجمع نموده ومحيط مناسبي براي پرورش و تخم ريزي پشگ
ها فراهم آيد .همچنان امكان آمدن سيل را بوجود مياورد.
در هرجاييكگ تعداد زياد مردم تجمع نموده و صنعت شروی بگ انكشاف مينمايد ،كثافات بيشتري باعث آلودگي آب ميگردد .پاک و
صحتمند نگهداشتن زمين هاي آبي و كناره درياها در مراكز و شهر ها مشكل است ،اما اينكار از اهميت خاصي برخوردار است زيرا كگ زمين
هاي آبي از تجمع آب آلوده  ،ملوث نمودن حيوانات ونباتات ،و ضرر رسيدن بگ صحت انسانها جلوگيري ميكنند.
براي حفاظت از ساحات حوزه هاي آبي كگ در شهر ها واقع است ،مردم بايد اقدامات ذيل را انجام دهند:
 آشغالها يا كثافات بجا مانده از انسانها و مواد كيمياوي زهري بايد بصورت مصؤنانگ اي دفع شوند تا از آلوده شدن منابع آبي
جلوگيري شود (فصول  22 ،7و  24را مالحظگ كنيد).
 كناره هاي دريا ،جوي ها و زمين هاي آبي را بشكل پارک ها در شهر ها بازسازي نماييد .بعضي از جوامع در كنار سركها درخت
ها را غرس مينمايند .در نتيجگ اين ابتكار آب باران بگ زمين جذب گرديده واز سرازير شدن آن بگ داخل خندق ها و دند ها ممانعت ميشود.
 براي وادار ساختن مقامات دولت جهت اعمار خانگ هاي مصؤن تر براي كسانيكگ در مناطق معروض بگ سيالب زندگي ميكنند،
كمپاين نماييد.
 بر روي صنايع و فابريكاتي كگ آلوده گي هاي محيطي را بوجود مي آورند فشار آوريد تا مسؤليت پذير گردند.
 ازطريق مؤسسات مدني و مقامات شهري در فعاليت هاي پالن گذاري و اقدامات انكشافي پايدار مشاركت بورزيد.

حوزه هاي آبي در شهرها و مراكز بسهولت آلوده ميشوند ،ولي ازين كار ميتوان جلوگيري بعمل آورد.
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بند هاي بزرگ آب به صحت صدمه ميزنند
بند يك ديوار بزرگي است كگ در عرض يك دريا ساختگ ميشود .هدف از احداث بند آنست كگ جريان آب دريا بند آمده و يك شكل
جهيل مصنوعي بوجود آيد كگ بگ آن ذخيره يا كاسگ ميگويند .آب ذخيره شده در داخل كاسگ را ميتوان غرض كنترول سيالب ،فراهم آوري
آب آشاميدني و آبياري ،توليد انرژي برق ،و يا جهت تغيير شكل يك مكان استفاده نمود.
بند ها در اعمار شهر هاي مدرن و بهبود حيات مردم مشاركت زيادي نموده اند .اما بند هاي بزرگ ،كگ بيشتر از  25متر (وحتي گاهي
تا بگ  254متر) ارتفای داشتگ باشند ،حيات تعداد كثير ديگري را متضرر نيز كرده اند.

چگونگ بند بزرگ موجب مريضي مردم ياكوي (  ) Yaquiگرديد
در سالهاي قبل مردم ياكوي
بوسيلۀ كشت وكار در آب و هواي گرم
و خشك در شمال مكسيكو گذران
حيات ميكردند .با استفاده از آب درياي
ياكوي  ،آنها آب مورد ضرورت خود را
براي كشت و زری و نوشيدن مهيا
مينمودند .مقدار آب بگ اندازۀ كافي
احتياجات شانرا در طول سال بر آورده
ميساخت.
اما اين حالت زماني بگ پايان رسيد
كگ برروي درياي متذكره بند ساختگ
شد .دولت مكسيكو اين موضوی را
قبول نمود كگ نيمي از آب دريا مربوط
بگ مردم ساكن ياكوي (كگ بنام ياكويي ها ياد ميشدند) باشد .اما ياكويي ها بزودي فهميدند كگ هيچ چيزي سهم شان نشده است ،زيرا بعد از
مدتي انتظار هيچ مقدار آبي بگ قريگ هاي ايشان نرسيد .بلكگ آب بند توسط يك چينل جديد األحداث بگ طرف فارم هاي بزرگ زراعتي كگ
گندم و پنبگ را كشت ميكردند هدايت ميشد .اين فارم هاي كالن بزودي تمام اطراف قريگ جات ياكويي ها را متصرف شده و مردم محلي
بدون آب ماندند ،و قادر نبودند تا مزاری خود را كشت نمايند.
زری گندم و پنبگ در آن زمين هاي دشتي وخشك احتياج بگ مقدار زيادي آب  ،كود هاي كيمياوي و آفت كش داشت .حتي تا بگ حد
 45مرتبگ در فاصلگ بين كشت تا درو محصوالت ،آنها دوا پاشي ميشدند .چونكگ آب سهم ياكويي ها بگ طرف چينل هاي جديد جهت داده
شده بود ،و مردم بگ منبع آبي ديگري دسترسي نداشتند ،ناچار شروی بگ استفاده از آب كانال ها براي خوردن و نوشيدن كردند .درحاليكگ اين
آب با محصوالت كيمياوي آلوده شده بود .در طول سالها در اثر عواقب آن مردم شروی نمودند بگ مريض شدن.
بعد از سالها استعمال مداوم آب آلوده ،اطفال اين مردم عوارض مختلفي از قبيل مشكالت در تعليم ،فكر كردن ،رشد و بازي كردن پيدا
نمودند .تعداد ديگري از اطفال از امراض سرطاني مانند لوكيميا (سرطان خون) وامراض والدي رنج ميبردند ،از جملگ رخسار هاي خشكيده و
استخوان نرم .اكثر اين مشكالت بگ احتمال زياد ناشي از خوردن و نوشيدن آب آلوده ،و تنفس هواي خراب بود كگ توسط دوا و آفت كش
ها مسموم شده بود.
اين سرنوشت شوم از وقتي نصيب مردم محلي گرديد كگ بر روي درياي آنها بند بزرگ احداث گرديده بود.
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بند ها در قسمت بااليي جريان آب ،وهم در قسمت پاييني آن موجب مشكالت مي ردند
اول ازهمگ ،بند ها مشكالت فراواني را براي كسانيكگ در قسمت بااليي بند ها زندگي ميكنند بوجود مي آورد ،يعني همان جايي كگ
ديوار ساختگ شده و كاسگ موقعيت دارد.

بيجا شدن و فقر
مردم مجبور ميشوند كگ خانگ هاي خودرا ترک نموده و وادار بگ مهاجرت شوند .تعداد كثيري از آنها مجبور ميشوند كگ در زمين هاي
كم امكانات و باير يا در محالت كثيف و مهاجر نشين شهري ساكن گردند .احتمال دارد براي بيجا شده گان وعده پول وزمين داده شود ،اما
در اكثر موارد اين امتيازات از سوي مقامات محلي ودولتي پرداختگ نمي شود .در بيشتر اوقات بگ مالكان زمين هاييكگ زير آب ميرود پول و
زمين معاوضوي داده ميشود ،اما اين زمين هاي داده شده قابليت كشت و زراعت را ندارند.
شهرک ها و مناطقيكگ در پالن بند قرار گرفتگ و ممكن است بعد از اعمار بند زير آب بروند ،از كمك و بوديجگ دولتي براي تاسيسات
اجتماعي و انكشافي خارج ميگردند .بناءً اعمار مكاتب ،مراكز صحي ،سرک ها و غيره تاسيسات درين محالت بگ فراموشي ميرود .ممكن
است اين وضعيت سال ها دوام نمايد.
بند هاي بزرگ جوامع را از بين ميبرد! خانواده هاييكگ در اطراف
كاسۀ بند زندگي مينمايند ،خانگ ها ،زمين و وسايل معيشت خود را از
دست ميدهند .مردم بيجا شده بگ ندرت دوباره باهم يكجا زندگي
مينمايند ،آنها فقير تر شده ميروند.

بر كار گرانيكه بند را اعمار مينمايند ظلم ميشود! اين كارگران اكثر در
شرايط نا مصؤن كار نموده ،در خانگ هاي غريبانگ زندگي ميكنند ،وضعيت
غذايي شان خراب ،و دسترسي محدودي بگ خدمات صحي دارند .كگ اين
حالت فاجعگ بار سبب شيوی امراضي مانند توبركلوز وايدز ميشود .بعد از
تكميل اعمار بند آنها مجبور اند براي محلي جديدي براي زندگي وكار
جستجو نموده و محل قبلي خود را ترک نمايند.

آب داخل كاسۀ بند معموال آلوده است .ممكن حشره كش
ها ،كود هاي كيمياوي ،و آلوده گي هاي صنعتي در داخل آب
تجمع نموده و آبرا توكسيك يا زهري سازد.
بند سبب مشكالت صحي دي ر ميشود! امراضي مانند مالريا و
كرم هاي خوني زياد ميشود ،چون كاسۀ بند زمينگ مساعد را براي
تكثر پشگ ها و حشرات انتقال دهندۀ اين امراض مساعد ميسازد.

بند ها ماهي ها را كشته وصنعت ماهي يري را به ورطه نابودي ميكشد .مردميكگ
وابستگ بگ ماهيگيري اند ( چگ بگ عنوان غذا يا منبع در آمد) از همگ بيشتر متأثر خواهند شد.
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بندها جريان طبيعي آب دريا ها را تخريب ميكنند .اينها با در نظر داشت نوی بند ممكن است سبب ازدياد و يا كاهش سرعت جريان
آب شوند .سيكل طبيعي سيل و خشكسالي را ممكن برهم بزنند ،كگ باالي تمام مسير دريا تاثير گذاشتگ و ساحات زيادي از زمين را
تخريب خواهند كرد.
ساحات جديد براي براي تكثر حشرات
پشگ ها در آبهاي كم عمق وآفتاب زدۀ كانالهاي آبياري ،و در كناره هاي كاسۀ بند ها تكثر ميكنند .پايين و باال كردن منظم سطح آب
ذخيره يا كاسۀ بند براي ازبين بردن پشگ هاي جوان مؤثريت خوبي دارد .اما متأسفانگ كسانيكگ بند ها را مديريت ميكنند بگ اين نكتگ اهميت
زيادي نمي دهند.
مگس هاي سياه كگ كوري دريا را انتشار ميدهند در آبهاي سريع السير (مانند آبهاييكگ از بند ها جاري ميشوند) تخم گذاري مينمايند.
آبهاي آرام كاسۀ بندها و پروژه هاي آبياري محل تكثر حلزون (گوک) هائي ميباشد كگ حامل كرم هاي خون  Blood Flukesاند (بگ
صفحگ  52نظر اندازي نماييد).
فرسايش كناره هاي دريا ها و دشت هاي سيالبي
هنگاميكگ بند ها بر عرض درياها اعمار ميشوند ،الي كف دريا كگ متشكل از خاک و سنگ است  ،توسط آب جابجا شده ودر قسمت
پايين دريا و كاسگ بند تگ نشين ميشوند ،بعوض آنكگ توسط آب بگ كناره هاي دريا و ساحل منتقل شوند .هر وقت آب از بند خارج شود بدون
كدام گل والي ميباشد .چون گل والي موجود در جريان جويها سبب غني شدن زمين هاي زراعتي ميشود ،لذا فارم هاي پاييني جريان آب
از نعمت اين گل والي محروم شده و بتدريج حاصلخيزي خودرا كم ميكنند .و ضرر ديگر آب رها شده از بند آنست كگ چون سرعت زيادي
دارد ،گل والي از قبل وجود داشتگ را نيز از زمين كنده وباخود ميبرد كگ در نتيجگ ميتوان گفت كگ زمين را هنوز هم فقير تر ميكند .و عمق
بستر دريا هر روز بيشتر خواهد شد.
بند ها آب را از جوامع دهاتي مي يرد .آب هاييكگ زماني
غرض امرار معاش دهقانان وماهيگيران بكار برده ميشد،
امروز براي توليد انرژي برق در شهر ها ويا مصارف صنعتي
استفاده ميشود.

محصوالت زراعتي رو به كاهش مي ذارد.

آب بند زمين هاي حاصلخيز را هدف طغيان خود
قرار داده و همچنان از انتقال گل والي غني بگ
طرف زمين هاي زراعتي جلوگيري ميكند .آب
بيرون شده از بندها باغات احداث شده در كناره
هاي درياها را شستگ وتخريب ميكنند.

بند ها آب آلوده را رها ميكنند .كيفيت خراب آب سبب مريض
شدن انسانها و حيوانات در قسمت هاي پاييني جريان آب ميشود.
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گزينه هاي متبادل براي بند هاي بزرگ
هر وقت كگ يك بند بزرگ پالن
ميشود ،اولين سوال مهم كگ بايد
كنترول سيالب
سهم من
پرسيده شود اينست كگ :آيا اينكار
چیست؟
ضروريست؟ بند ها غرض كنترول
سيالب ها ،توليد برق ،آبياري ،و تهيگ
جريان برق
احتياجات شهرهاي كالن اعمار
آبياري
ميشوند .البتگ اين خدمات را ميتوان بگ
طريقگ ها ايكگ ضرر كمتري داشتگ باشد
تهيگ نمود.
دومين سوالي كگ پرسيده شود اينست كگ :كي نفع خواهد برد؟ در جهان ،جوامعي كگ متضرر ميشدند در مقابل ساخت بندهاي كالن
مقاومت كردند و راه هاي متبادلي را پيشنهاد نمودند .در بسياري موارد آنها موفقيت كسب مينمايند.
كنترول سيل .اگر ممكن باشد ،از اعمار ساختمان در مسير هاي طبيعي سيل و جلگگ هاي آبي اجتناب بعمل آيد .سيستم هشدار دهي
براي آمادگي مردم در مقابل سيالب بهبود يابد .حفاظت از جريان طبيعي درياها بيشتر از ساخت بند هاي كالن ميتواند از ايجاد سيالب ها
جلوگيري بعمل آورد.
برق .حكومت ها و انكشاف دهنده گان را تشويق نماييد كگ بيشتراز انرژي هاي آفتابي ،باد و بند هاي برق كوچكتر استفاده بعمل
آورند كگ ميتوانند انرژي برق در نزديكي محالت مصرف آن ،توليد نمايند .انرژي هاي كگ بصورت محلي در شهر ها وآبادي ها توليد و
كنترول ميشوند ،بيشتر قابليت پايائي و دوام را دارند .اين قضيگ در جوامع دهاتي نيز صدق ميكند ( فصل  23را ببينيد ).
آبياري .توسعۀ محلي منابع آب ،مصوونيت آبي را نسبت بگ سد ها وبند هاي بزرگ زيادتر مهيا مينمايد .در ايالت گجرات هند ،هزاران
بند خورد ساختگ شده (صفحگ  )213كگ براي آبياري در فصول خشك سال و پركردن دوباره آب زير زميني بكار برده ميشوند .دولت و
دهاتيان هردو در مخارج اين بند هاي خورد با
هم شريك اند .اكثريت دهقانان كگ قبال فقط
در نيمي از سال آب داشتند ،اكنون ميتوانند
زمين هاي خود را در طول سال آبياري نمايند.

اگر ميخواهند كه يك بند را در
حوزه آبي شما احداث نمايند
جوامع مختلفي در اطراف دنيا اكنون در
مقابل ساخت بند هاي جديد مقاومت ميكنند،
وميخواهند تا بند هاي قبلي را نيز از ميان بر
دارند ،وخواستار پول و زمين براي كساني
هستند كگ در نتيجگ ساخت اين بندها خساره
مند شده اند .عده ديگري تقاضا دارند تا جريان
آب بصورت معقوالنگ تري كنترول شده و
هرچگ بيشتر بگ حالت طبيعي خود برگرد تا
ازخسارات احتمالي تا حد ممكن كاستگ شود.
(براي معلومات بيشتر ،بگ منابع مربوطگ
مراجعگ كنيد).
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همكاري بين القبيلگ اي موجب حفاظت از درياي يوكون (  ) Yukonگرديد
در واليت آالسكا و ساحۀ يوكون ،واقع در مرز بين واليات متحده و كانادا ،درياي پرقدرت يوكون ) ( Yukon River
جريان دارد كگ طول آن حدود  2344مايل ( 3744كيلومتر) است .در طول مسير آن تعداد زيادي آبادي و قريگ جات موقعيت
دارند .چون آب دريا توسط آلوده گي هاي مختلف در معرض تهديد قرار گرفت 24 ،قبيلۀ مختلف بومي تصميم گرفتند كگ
درقالب يك معاهده با يكديگر همكاري نموده و دريا را از گزند عوامل مخرب محفوظ نگهدارند ،تا باشد كگ نسل هاي آينده نيز از
آن استفاده نمايند .اين همكاري منجر بگ ايجاد يك اتحاد شد كگ نام آنرا "شورا بين القبيلگ اي حوزه آبي درياي يوكون " ناميدند.
اين شورا كار خود را از پاک كاري تمام مسير درياي يوكون شروی نكرد .بلكگ قدم هاي اول را با تطبيق پروژه هاي خورد
واهداف روشن آغاز نمودند .در تمامي آبادي و دهات اطراف دريا اعالن گرديد كگ استفاده از خريطگ هاي پالستيكي ممنوی است.
با تطبيق اين تصميم مردم متوجگ شدند كگ گرفتن مسؤليت شخصي ،تغيير بزرگي را در قسمت حفاظت از حوزۀ آبي ايجاد ميكند.
بعد از بگ موفقيت رسيدن تحريم خريطگ هاي
پالستيكي ،كار جمع آوري وتصفيۀ باطري هاي
مصرف شده ،روغنيات ونفت ،وموتر هاي از كار
افتاده شروی شد .هركدام از آبادي ها بر اي خود
جايي براي جمع كردن آشغال احداث نمودند تا
سموم از آب وخاک تصفيگ شوند .در مرحلۀ بعد
كمپني هاي خورد هوايي ،كشتيراني ها و مراكز
نظامي را قانع ساختند تا باطري هاي مصرف
شده ،موتر هاي از كار افتاده و روغنيات خود را
بصورت محفوظ جابجا و دفع نمايند.
اكنون حكومت هاي قبيلگ يوكون تالش
دارند تا سيستم فاضالب و دفع زبالگ ها را مرتب
نموده ،و پروگرامي را براي بگ دوران اندازي و
استفاده مجدد از آشغال هاي قابل بازيافت شروی نمايند .آنها بگ نسل هاي جوانتر ياد ميدهند كگ چگونگ آب را براي يافتن
كوچكترين عاليم خطر وآلوده گي تست نموده و اقدامات الزمگ را براي جلوگيري از وقوی يك مصيبت انجام دهند.
"شوراي بين القبيلوي حوزۀ آبي درياي يوكون" بگ همراه طيف وسيعي از قبايل ،دولت ،مقامات محلي و ملي در هر دو
مملكت كانادا وامريكا ،موسسات تمويل كننده ،گروپ هاي زيست محيطي و اشخاص مشاور خارجي ،همكاري هاي متقابل را
بوجود آورده است .با داشتن چنين مشاركت وسيع ،شورا توانست تا پالن جامعي را براي حفاظت واستفاده از حوزه هاي آبي طرح
نمايد  ،و منابع الزم كافي بدست آورد تا كار ها را انجام دهد.
با اتخاذ اقدامات خورد در ابتدأ ،و ابتكارات كالن در مراحل بعدي ،آنها توانستند تغييراتي را باعث شوند كگ هرچند بطي
مگر مؤثر بود .يكي از اعضاي شورا ميگويد " :وقتيكگ من طفل بودم بصورت مستقيم از آب دريا مينوشيدم .هنگاميكگ بگ سن 54
سالگي برسم باز هم قادر خواهم بود تا اينكار را دوباره انجام دهم".
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