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يادداشت

آیه شریفه " وجلعنا ِمن الماء کل شی ّحی" بیانگر جایگاه آب 
در اندیشه و تفکر اسالمی است. وقتی به اندیشه شیعی نظری 
افکنیم و به مصادیق و استعاره ها توجه کنیم. این اهمیت ویژه 
و جایگاه رفیع را بهتر در می یابیم. مطهر اصلی ما آب است و 
مقدمه تمامی عباداتمان. به نیت باریدن باران نیایش می کنیم 
قنات های  داریم.  مراسم  باران خواهی  بنام  می خوانیم.  نماز  و 
وقفی نشانگر اهمیت موضوع آب در باورهای دینی است.  ما از 
قدیم در باورهایمان به تمنای آب بوده ایم. آب به عنوان مظهر 
پاکی در شعر شاعران و تالش تمامی مردمان همواره پر رنگ و 
بلند بوده است. آب با جاودانگی همراه است و قنات های کهن 
و بی شمار ما این سرزندگی را در طول تاریخ برای بشر ایرانی 
قنات  ها  برای  هنوز  کشورمان  جنوب  در  آورده اند.  ارمغان  به 
عروس می گیرند و قنات ها عقدنامه دارند. ما ایرانی ها همواره 
به آب می اندیشیم )می اندیشیدیم!(. میراب ها برای پدران ما 
قابل احترام بودند و ارج و قرب ویژه ای داشتند. براستی چرا 

این گونه عوض شدیم و حرمت آب را نگه نمی داریم؟
مدیریت آب شهرها از عوامل استراتژیک و بسیار مؤثر در 
ادامه  وابستگی  و  آب  اهمیت  می باشد.  شهرها  امور  اداره ي 
حیات به آب باعث این مّهم می باشد. جالب است که بدانیم 
تمامی پایتخت های دنیا در کنار رودخانه )آب( قرار گرفته اند 
و از میان شهرها رودی میگذرد، بجز تهران! البته تهران بخاطر 
و  نداشته  آب  مشکل  قدیم  در  خود  جغرافیایی  ویژه  شرایط 
شاید مسیل های خشک امروز نقش رودخانه ها را بخوبی ایفا 

می کرده اند!
پیش رو  بی شماری  مشکالت  امروز  شهری  آب  مدیریت 
و  شهرها  روزافزون  گسترش  شامل:  آنها  از  برخی  که  دارد 

از آب،  نامناسب  استفاده  ارتفاع،  و  آبرسانی در سطح  به  نیاز 
هزینه های باالی تصفیه آب، اتالف و اسراف و هدر روی آب، 
شبکه توزیع، تبدیل آب به کاالیی یکبار مصرف، عدم وجود 
نازل، عدم تفکیک آب  از آب، بهای  فرهنگ صحیح استفاده 
خام و شرب، دفع غیر اصولی و فقدان شبکه  فاضالب شهری،  
تداخل تأسیسات شهری و مشکالت ناشی از آن و ... غولی از 
مصائب را پیش روی ما تصویر می سازد و تأسف بار اینکه هر روز 
بر حجم این مشکالت افزوده می شود. فقدان اندیشه ماندگار 
و برنامه ریزی بلندمدت تبعاتی طوالنی برای ما بوجود آورده و 
می بایستی در قالب برنامه های ضربتی، میان مدت و راهبردی 
به رفع این بخش مهم و اساسی در زندگی شهری پرداخت. 
از  برون رفت  راه  و  ناپذیر شده  انکار  مدیریت واحد ضرورتی 
مشکالت وابسته به این مهم است. فرهنگ سازی و آموزش به 
عنوان زیربنایی ترین امر می بایستی با جدیت و سرعت پیگیری 
تلویزیونی فرهنگ آب  تیزر و گزینه نما  با ساخت چند  شود. 
جهانی  معدل  از  همچنان  ما  مصرف  سرانه  نمی شود.  پایدار 
بسیار باالتر است. اقدامات در این زمینه می بایستی به صورت 
یک مجموعه و در برگیرنده وجوه و ابعاد مختلف دیده شود تا 
مؤثر و ماندگار باشد. استحصال،  هدایت،  توزیع،  استفاده و دفع 
و  بحران جهانی  این  از  ما  نجات بخش  بهینه،   آب و روشهای 
منطقه ای خواهد بود. – بخاطر داشته باشیم که چرخه طبیعی 
آب را نبایستی دچار وقفه و اخالل کنیم – اما فراموش نکنیم 
باید به مسأله پرداخت و تنها درخواست  ابعاد  که در تمامی 
بخش  رویت بخش ترین  قابل  عنوان  به  مردم  از  صرف جویی 
جایگاه  به  را  آب  تا  بکوشیم  داشت.  نخواهد  طوالنی  تأثیری 

واقعی خود در اندیشه و باور انسان ها برسانیم.       
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گزارش اصلي

مديريت آب
جمعيّت ،برنامه ريزي ، هماهنگي

 محمدرضا جمشیدیان

داشتن منابع طبیعي از موهبت هاي الهي است که 
توسعه  ارکان  از  مي تواند  کشوري  هر  در  آن  وجود 
آن  به  نسبت  بیشتري  اهمیت  از  آنچه  اما  باشد. 
علمي  و  کارآمد  "مدیریت"  هنر  است،  برخوردار 
و  اصولي  استفاده  امروز  جهان  در  مدیریت  است. 
راهبردي در انجام هر کاري است. منابع طبیعي نیز 
هر چه قدر در کشوري زیاد باشد، در بحبوحه توسعه 
دارد  وجود  آن  رفتن  هدر  و  نابودي  امكان  رشد،  و 
را  فاجعه اي  تنها دستي که مي تواند جلوي چنین  و 
نجات  منابع  اتمام  و  نابودي  از  را  بشریت  و  بگیرد 
بخشي  هر  در  منابع  اتمام  است.  مدیریت  هنر  دهد 
نبود منابع آبي  اما  باعث زیان هاي فراواني مي گردد 
حیات  مایه  این  است.  آسیب  یك  از  بیشتر  چیزي 
مناسب  مدیریت  عدم  و  بي توجهي  که  است  نعمتي 
که  آنجا  تا  مي اندازد  مخاطره  به  را  بشریت  آن 
تحلیل گران جنگ هاي آینده را در راستاي منابع آبي 
و رسیدن به آن مي دانند و حال براي استفاده درست 
از  آبي  منابع  مدیریت  الهي  موهبت  و  نعمت  این  از 
با  و  منظور  به همین  است.  برخوردار  باالیي  اهمیت 
توجه به بحران خشكسالي در سال جاري میزگردي 
با موضوع مدیریت منابع آبي در شهرها تشكیل شد 

تا ابعاد مختلف آن مورد بررسي قرار گیرد. 
دانش  ابریشم چي،  احمد  دکتر  میزگرد،  این  در 
کالیفرنیا  دانشگاه  آبي  منابع  مدیریت  آموخته ي 
محیط  و  آب  گروه  در  عمران  دانشكده  استاد  و 
زیست دانشگاه صنعتي شریف، عباس حاج حریري، 
و  علم  دانشگاه  دانش آموخته ي  مكانیك  مهندس 
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صنعتي  دانشگاه  از  صنایع  مهندسي  داراي  و  صنعت 
و  فاضالب  و  آب  عامل شرکت  مدیر  مشاور  و  شریف 
دکتر مسعود تجریشي دانشیار دانشكده عمران گروه 
حضور  شریف   صنعتي  دانشگاه  زیست  محیط  و  آب 

دارند. 

***
 بحث را با این سووال کلي آغاز مي کنیم 
که آیا آب در شهرهاي ایران مدیریت مي شود یا نه 
و اگر مدیریت مي شود، چه مشكالتي بر سرراه این 

مدیریت قرار دارد؟
مدیریت سایر  از  آب  مدیریت بخش  ابریشم چي: 
هم  از  متاثر  و  ارتباط  در  بلکه  نیست  جدا  بخش ها 
هستند. برای مثال، مدیریت آب شهری در ارتباط با 
سیاست های شهرسازی و توسعه شهری است. نکته 
در  روزبه روز  که  است  مدیریت  مفهوم  دیگر،  مهم 
مفهوم  این  مي کند.  پیدا  ارتقا  آب  مدیریت  زمینه 
تحت عنوان "مدیریت جامع آب شهري" مطرح شده 
و شامل دو بخش عمده مي شود: اول "حکمراني آب" 
است که شامل شکل و طرز کار سازمان ها، مقررات 
هماهنگي  مثل  مسایلی  و  استانداردها  و  قوانین  و 
بین بخش ها، عدالت و کارائی در تخصیص منابع و 
خدمات، مشارکت مردمي، روشن کردن نقش دولت، 
مردم و بخش خصوصی، اعتمادسازي، فرهنگ سازي، 
شفاف سازي، رفع موانع دیوانساالري و فساد و تعیین 
به  مربوط  دیگر  بخش  است.  عوارض  و  تعرفه ها 
سازه ای  غیر  یا  و  سازه ای  مي تواند  که  ابزارهاست 

آب  آیا  اینکه  مورد  در  مقدمه  این  از  بعد  اما  باشد. 
در شهرهای مدیریت مي شود یا خیر باید بگویم که 
مدیریت  اگر  که  چرا  مي شود؛  مدیریت  شک  بدون 
نمی شد، هیچگاه آب سالم در اختیار نداشتیم. البته 
عملکرد  ارزیابی  برای  علمی  معیارهای  و  روش ها 
درست  بگوییم  بخواهیم  اگر  بنابراین  دارد.  وجود 
مدیریت مي کنیم یا نه باید شاخص هایي را براي آن 
تعیین کنیم و تأثیر مدیریت امروز را باید در آینده 
خیلی  آب  توزیع  و  تأمین"  "مدیریت  نظر  از  دید. 
خوب عمل شده است، البته بهره برداری، نگه داری 
نیاز  است  دیرینه کشور  از مشکالت  تعمیرات که  و 
به ارتقاء دارد. با توجه به محدودیت منابع آب و باال 
بودن هزینه و ارزش آب، در زمینه "مدیریت تقاضا" 
جای کار زیادی وجود دارد. "حکمرانی آب" نیز جای 
به  نیاز  کشور  آب"  "حکمرانی  دارد.  زیادی  ارتقای 
نیروی  ظرفیت سازي  طریق  از  محیط  توانمندسازی 
انسانی دارد. ما همیشه به دنبال حل مسایل روزمره 
هستیم که بزرگترین عالمت مشکل مدیریتی است. 
ما  تصمیمات  و  عملکرد  معلول  آب  امروز  وضعیت 
در سال هاي پیش است و عملکرد امروز ما آینده را 
شکل مي دهد. بنابراین با این دیدگاه با یک مدیریت 
ایده آل که همان "مدیریت راهبردی" است و مستلزم 
تمام  در  البته  داریم.  فاصله  است  راهبردی"  "تفکر 

دنیا کمابیش مشکالتي در این زمینه وجود دارد. 
خشکسالی  که  گفت  باید  "خشکسالي"  مورد  در 
یک "پدیده ي فیزیکي" است که در اثر کمبود بارش 
اتفاق مي افتد و خارج از دست بشر است؛ هر چند که 
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مي تواند تا حدودي تحت تأثیر فعالیت های انسان باشد 
)پدیده ي تغییر اقلیم(. اما مهم تر از خود خشکسالي 
از این پدیده مي بینند  ضرر و زیاني است که مردم 
خشکسالی است که بستگی  "اثرات"  از  ناشي  آن  و 
نه  اقتصادی، اجتمائی، زیست محیطی،...  به شرایط 
تنها در سطح محلی، بلکه در سطح ملی، منطقه ای 
و بین المللی دارد که در مجموع "آسیب پذیري" ما 
را تعیین می کنند. اگر برنامه آمادگي براي مواجهه 
با خشکسالي داشته باشیم با ضرر و زیان کمتري از 
آن عبور خواهیم کرد. بنابراین "ریسک" یا ضررهاي 
آسیب پذیري  از  حاصل ضربي  خشکسالي،  از  ناشي 
از مشکالت  یکی  است.  فیزیکي  پدیده  آن  و شدت 
اساسی ما در زمینه مدیریت، "مدیریت دانش" است. 
شده اند:  قایل  دانش  مدیریت  براي  مرحله  چندین 
اول اینکه داده ها با تحلیل تبدیل به اطالعات شود و 
سپس اطالعات تبدیل به دانش شود. فکر مي کنم در 
زمینه خشکسالي داده داریم و اطالعات هم تا حدی 
داریم، ولي نتوانسته ایم دانشي از آن اطالعات براي 

مواجهه با خشکسالي تولید کنیم. 
مدیریت  آب  حتم  به طور  ایران  در  حاج حریري: 
براي  شهرداري  جزیره اي،  به شکل  اما  مي شود 
دستگاه هاي  به  کاري  و  مي کند  مدیریت  خودش 
خودش  کار  زمینه  در  نیز  نیرو  وزارت  ندارد،  دیگر 
مدیریت مي کند و موفق هم بوده است. وزارت نیرو 
ده ها سد ساخته است، 93 سد در حال بهره برداري 
است، 90 سد در حال ساخت و 180 سد در دست 
مطالعه است که این ها به همراه پروژه هاي بزرگ دیگر 
کارهاي عظیمي است که باید اثرات بسیاري هم بر 
کشاورزي، صنعت، شهرنشیني و توسعه پایدار کشور 
داشته باشد. حال اگر چنین اثري محقق نمي شود، 
هنوز  ما  شود.  نگریسته  مدیریت ها  به  دوباره  باید 
روش هاي  آیا  برسیم.  روز  فناوري  به  نتوانسته ایم 
آبیاري ما درست است، آیا با بازده 80 � 70 درصد 
یکپارچه  مدیریت  درصد،   30 یا  مي کنیم  آبیاري 
منابع آب حرف اول را در دنیا مي زند و ما باید آن 
را سرلوحه کارمان قرار دهیم. زیرا با بخشي نگري به 
اهدافمان نخواهیم رسید. آب در چرخه اي به صورت 
ریزش هاي جوي مي آید، جمع آوري مي شود، تصفیه 
توزیع و طي مراحل دیگر دوباره  از  مي شود و پس 
جمع آوري، تصفیه و به محیط زیست برمي گردد و این 
چرخه باید یک متولي داشته باشد. اگر قرار باشد در 
نمي رسیم.  اهدافمان  به  باشد  متولي  یک  هر گوشه 
فراوان  آلودگي هاي  و  جمعیت  هجوم  با  شهرها  در 
هوا، خاك و آب روبرو هستیم. بنابراین باید به جاي 

کم آب  مناطق  در  اینکه 
به  دهیم  جمعیت  توسعه 
توسعه  و  سرزمین  آمایش 
به عنوان  کنیم.  فکر  پایدار 
تهران  استان  در  نمونه 
میلیون   14 حدود  براي 
جمعیت، ساالنه 4 میلیارد 

و 650 میلیون متر مکعب آب تجدید شونده وجود 
آب  مکعب  متر   300 حدود  نفر  هر  براي  که  دارد 
براساس  که  است  حالي  در  این  و  است  سال  در 
براي  ساالنه  اگر  ملل  سازمان  جهاني  شاخص هاي 
محیط  صنعت،  شهري، کشاورزي،  نیازهاي  تمام 
... هر نفر یک هزار و 700 متر مکعب آب  زیست و 
داشته باشیم، آستانه تنش هاي آبي را شاهد خواهیم 
بود و اگر این رقم سرانه به یک هزار مترمکعب براي 
هر نفر در سال برسد در آستانه کمبود آب خواهیم 
ایران  شاخص  با  آن  مقایسه  و  شاخص ها  این  بود. 
استان  نامناسب آب سرانه در  بسیار  بیانگر وضعیت 
انتخاب  پایتخت  به عنوان  تهران است. وقتي تهران 
شد به لحاظ جمعیت محدود، کمبود وجود نداشت. 
اما جمعیت مدیریت نشد و سیل مهاجران و احداث 
شهرهاي جدید بدون مطالعات علمي درمورد منابع 
آبي و توسعه مستمر شهرها به صورت افقي و عمودي 

این مشکالت را به وجود آورد.
این شهرها با کدام شاخص توسعه پایدار، احداث 
و رشد پیدا مي کنند. پرند و پردیس، هشتگرد و ... را 
ساختیم که آب کافي ندارند و حاال مي خواهیم شهر 
آفتاب را بسازیم! این روند مشکل کمي و کیفي آب را 
ایجاد مي کند. اگر از مشکالت کمي هم بگذریم، هر 
مشکل کیفي با سالمت ملي در ارتباط است. سالمت 
و  است  مرتبط  ملي  استقالل  و  اقتصاد  با  نیز  ملي 
فراهم  مردم  براي  کافي  و  سالم  آب  نتوانیم  وقتي 
پیدا مي کنیم که حل  کنیم، گرفتاري هاي مختلفي 
و فصل بعدي آنها دور از دسترس خواهد بود. به هر 
تقدیر شاخص هاي جهاني یاد شده و دیگر شاخص، 
مي شود  پرداخته  نیز  آنها  به  شد  فرصت  اگر  که 
مي گویند که ما در وضع توسعه پایدار نیستیم و اگر 
همچنان بي توجهي کنیم هرگز نمي توانیم به توسعه 

پایدار برگشت کنیم.
آبي  منابع  مدیریت  و  کردن  اداره  در  تجریشي: 
مقدار  براساس  اگر  داریم.  نگرش  تغییر  یک  به  نیاز 
ارزیابي  شهري  پوشش  درصد سطح  و  سرانه  و  آب 
کنیم، مي بینیم که خوب عمل کرده ایم و بسیاري از 
ما  به  نسبت  آمارهاي ضعیف تري  کشورهاي منطقه 

احمد ابریشم چي
 دانش آموخته ي مدیریت منابع آبي 

دانشگاه کالیفرنیا 

به ج�اي اينك�ه در مناطق كم آب 
توس�عه جمعيت دهيم ب�ه آمايش 

سرزمين و توسعه پايدار فكر كنيم
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دارند. در برخي کشورها افراد باید ساعت ها راه بروند 
برداشت  ولي  کنند.  پیدا  بهداشتي  سرویس  یک  تا 
زحمات  یعني  داریم  زیاد  آب  وقتي  که  است  این 
زیادي کشیده شده در حالي که تعاریف و نگرش ها 
و بسیاري شاخص ها در مورد آب عوض شده است. 
حدود کمتر از 6 � 5 سال پیش سازمان هاي بین المللي 
سازمان هاي  غیردولتي)NGOها(،  نهادهاي  از 
منطقه اي و ملي و بین المللي و سازمان هاي زیر چتر 
یونسکو پرسیدند: از نظر شما 10 چالش بزرگي که 
بشریت با آنها روبروست چیست؟ 4 سال پیش سه 
مورد از آنها مشخص شد؛ اول آب، دوم تغییر اقلیم 

.)HIV( و سوم ویروس ایدز
این اهمیت حاکي از درك اهمیت آب است ولي 
ما هیچ گاه تجربه مواجهه با آن به این شکل پیچیده 
را نداشتیم. نگرش ها باید از حالت تک بعدي و خطي 
و منفعت طلبانه بیرون بیاید. غرب این مسیر را رفت 
به آب  این مسیر غلط است. وقتي  و اعالم کرد که 
نگاه مي کنیم، کسي باید آن را تأمین کند، سازماني 
فاضالب  باید  دیگر  بخشي  کند،  پخش  آن را  باید 
باید  دیگر  بخشي  و  کند  آوري  را جمع  شده  تولید 
روان ابهاي حاصل از بارش را مدیریت کند. به عنوان 
ارزیابي  از آنها را مطلوب  مثال اگر عملکرد هر یک 
مطلوب  عملکرد  درصد(،   70 مثال  )به عنوان  کنیم 
است. اما وقتي مجموع عملکرد این مجموعه را نگاه 
کنیم، عملکرد ضعیف مي شود. زیرا آب یک کانتینیوم 

است و باید مدیریت یکپارچه داشته باشد.
در جهان کمتر شهري مثل تهران وجود دارد. یک 
شهر مناسب جمعیتي حدود 300 تا 400 هزار نفر 

دارد.

بسیاري  نكنیم.  تكیه  تهران  روي   
شهرهاي جنوبي هستند که حتي کمتر از 300 هزار 
نفر جمعیت دارند اما با بحران آب مواجهند. مشكل 

آنها کجاست؟ 
حاج حریري: همه شهرهایي که مشکل آب دارند 
جمعیتشان متناسب با منابع آبي آنها نیست و منابع 
مالي الزم را نیز ندارند. حتي اگر جمعیت کمي هم 
داشته باشند. منابع آبي و مالي فعلي بسیاري از آنها 
جمعیت  همان  براي 
و  نیست  پاسخگو  نیز 
که  مدیریتي  وجود  با 
مي شود به این دالیل 
محدودیت  با  عمده 

روبه رو هستیم.

همان  بیفتد  تهران  در  که  اتفاقي  هر  تجریشي: 
مي بینیم.  نیز  دیگر  شهرهاي  در  که  است  چیزي 
کنیم  حل  را  تهران  مشکل  بتوانیم  اگر  بنابراین 
آب  مدیریت  براي  کرده ایم.  را حل  جا  مشکل همه 
در زمان هاي عادي به صورت بخشي توانسته ایم اداره 
کنیم اما به طور جامع با وضع مطلوب فاصله داریم. 
ثابت آب معني  با قیمت  از سوي دیگر صرفه جویي 
ندارد. اگر قرار باشد هر چه آب مورد نیاز است تأمین 
وجود  محدودکننده  عامل  نام  به  چیزي  پس  شود 
ندارد. اما باید این نگرش تغییر کند و این مستلزم 
این است که قیمت آب هم معقول شود. در گذشته 
مردم سعي مي کردند نیازهاي اولیه و بهداشتي خود 

را با حداقل ها مدیریت کنند. 
حاج حریري: قیمت آب در سال 1386 در نقطه 
شامل  مکعب  متر  هر  براي  تومان   140 مسیر  سر 
 350 حدود  و  شهري  توزیع  بخش  در  هزینه ها 
تومان هزینه تمام شده هر متر مکعب آب در مرحله 
مکعب  متر  هر  براي  مجموع  در  که  بود  آب  تأمین 
500 تومان مي شود اما با متوسط قیمت 70 تومان 
به فروش مي رسد. قیمت آب باید متناسب با درآمد 
مردم باشد. در این مورد تنها مي توان یارانه ها را به 
سمت  به  قیمت ها  وقتي  که  داد  تخصیص  صورتي 
را  توانایي خرید  امکان و  واقعي شدن مي رود مردم 
آب  سازمان هاي  وظایف  از  یکي  زیرا  باشند.  داشته 
در سطح جهان این است که آبي با کمیت و کیفیت 
قابل قبول استانداردهاي جهاني و با قیمتي که مردم 
تا  دهد  قرار  آنها  اختیار  در  کنند  پرداخت  بتوانند 
بهداشت و رفاه مردم فراهم شود. دولت باید کمک 
زندگي  نوع  بپردازد.  را  مردم  بهداشت  هزینه هاي 
تعیین  را  مردم  سوي  از  آب  مصرف  میزان  امروز 
اگر  که  است  صورتي  به  زندگي  نوع  این  مي کند. 
نشود  آب  از  مختلف  استفاده هاي  آپارتمان  یک  در 
البته با رعایت صرفه جویي طبیعي است که باید آن 
آپارتمان را ترك کنند. بنابراین نمي توانیم روش هایي 
را تجویز کنیم که عملیاتي نباشد، طبیعي است که 
را  مشکل  کنیم  مصرف  آب  لیوان  چند  روز  در  اگر 
امروز  نیست.  میسر  اجرا  این  کرد  کنترل  مي توان 
براي  فقط  آب  مکعب  متر  یک چیني حداقل 700 
دارد.  نیاز  خود  مصرفي  کشاورزي  محصوالت  تولید 
بنابراین مالحظه مي شود که موضوع بسیار پیچیده 
است و باید براي دولت آرزوي موفقیت کنیم چون 
است  بر دوش دولت  این مسایل  بار همه  هنوز هم 
حسب  و  میل  کمال  با  صنعت  خبره  کارشناسان  و 

وظیفه مشورت هاي الزم را ارایه مي کنند.

همه ش�هرهايي كه مش�كل آب 
دارند جمعيتش�ان متناسب با منابع 
آبي آنها نيست و منابع مالي الزم را 

نيز ندارند

عباس حاج حریري
دانش آموخته ي مهندسي صنایع از 

دانشگاه صنعتي شریف
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تجریشي: در دهه 70 و 80 میالدي مصرف آب 
همیشه با توسعه یافتگي نسبت مستقیم داشت. یعني 
مصرف  بیشتري  آب  که  بود  توسعه یافته تر  کشوري 
کسي  دیگر  میالدي   20 قرن  اواخر  در  اما  مي کرد 
اینطور نگاه نمي کرد. آمریکا از سال 1985 تا 2006 
آبش  مصرف  ولي  شد  زیاد  جمعیتش  اینکه  باوجود 
15 تا 20 درصد کم شد و براي نمونه شهر شیکاگو 
را  مصرفش  درصد   25 از  بیشتر  فاصله  همین  در 
کاهش داد. این همان تغییر نگرشي است که دولت 
بدون  را  دارد  نیاز  آب  چه  هر  تا  باشد  داشته  باید 
محدودیت انتقال ندهد. تهران بدترین نمونه این طرز 
تفکر است. اولین کار سد کرج و لتیان بود که جواب 
نداد. بعد آب سد الر را آوردیم و براي مردم دشت 
الر مشکل ایجاد کردیم و بعد رفتیم سراغ طالقان و 

دماوند.

آن  و  دارد  وجود  فزاینده  عامل  یك  اما    
جمعیتي است که روزبه روز اضافه مي شود و منابع موجود 
پاسخگوي نیاز این جمعیت نیست.پس مي توان گفت باید 

با همین منابع موجود آب مورد نیاز را تامین کرد.
با  و  داریم  را  تهران  پاالیشگاه  ما  تجریشي: 
یک  از  کمتر  در  تصفیه خانه  یک  زیاد  هزینه هاي 
کیلومتري پاالیشگاه ایجاد کردیم. مي توانیم فاضالب 
را بعد از تصفیه به این پاالیشگاه بفرستیم و جایگزین 

آب خام در حال مصرف کنیم.
حاج حریري: بیش از یک قرن است که جمعیت 
روستاها به سمت شهرها حرکت مي کنند و باید آب 

به 20 درصد  نزدیک  بیاورند.  نیز  را  نیاز خود  مورد 
جمعیت کشور در استان تهران است و تنها 3 درصد 
حجم  دارد.  قرار  استان  این  در  کشور  آب  منابع 
عظیمي از صنایع در استان تهران قرار گرفته است. 
مصرف  آب  مترمکعب   400 خودرو  یک  تولید  براي 
مکعب  متر  هزار  آهن  تن  یک  تولید  براي  مي شود، 
که  استان  وسیع  کشاورزي  و  مي شود  صرف  آب 
جاي خود دارد. آیا مي شود تمام این کارها را با سه 
داد؟  انجام  تهران  استان  که سهم  کشور  آب  درصد 
ولي آب  نیست که جمعیت جذب  کنیم  امکان پذیر 
تأمین نکنیم حداقل با حساب و کتاب. اما در مورد 
قبل  دهه  چند  در  که  دارم  به خاطر  بنده  پاالیشگاه 
از آن  با حفر چاه هایي قرار بود که آب پاالبشگاه را 
طریق تأمین کنیم ولي پاالیشگاه نپذیرفت و به دالیل 
فني تقاضاي آب سد امیرکبیر را داشتیم. حال با چه 
غشایي  سیستم هاي  از  را  پسابي  مي توان  هزینه اي 
پاالیشگاه  به  درخواست  مورد  کیفیت  با  و  داد  عبور 
فرستاد. باید اقتصاد مهندسي را هم لحاظ کنیم. به 
در  آنکه  ضمن  کرد.  توجه  عملیاتي  قرمزهاي  خط 
این  مي دهند،  قرار  الگو  را  تهران  هم  استان ها  بقیه 
است که باید اول مدیریت جمعیت و توسعه پایدار را 

در سرلوحه کارها قرار داد.
بسیار  آب  مدیریت  من  نظر  به  ابریشم چي: 
بسیار  آبی  منابع  است.  کاالها  سایر  از  پیچیده تر 
نوسانات  کمي  نظر  از  اند.  آسیب پذیر"  و  "شکننده 
زمانی و مکانی بسیار دارند و مهم تر از همه اینکه آب 
است. نگرش مردم  یک مسأله "اجتماعي-اقتصادی" 

مسعود تجریشي
 دانشیار دانشكده عمران گروه 
آب و محیط زیست دانشگاه 

صنعتي شریف
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و مسووالن به آب بسیار مهم است و ما نیازمند تغییر 
نگرش به آب هستیم. 

نکته دیگر اینکه تفاوت ما با کشورهاي پیشرفته در 
محور زماني توسعه منابع آب است. براي مثال ما یکی 
از بزرگترین کشورهای سازنده سد هستیم، در حالي 
که کشورهایی مثل آمریکا قرن پیش تمام سدهایش 
را ساخته و تا االن  بیش از 500 تاي آنها را به دلیل 
است.  کرده  خراب  نامطلوب  زیست محیطي  مسایل 
پیشرفته  کشورهاي  در 
جدی  چالش هاي  نیز 
مردم  دارد.  وجود  آب 
شهرهای  از  بسیاري  در 
بطري  آب  کشورها  این 
منابع  چون  مي خورند، 
آلوده  متعارف آب هایشان 
آلودگی  به  مظنون  یا  و 
است. البته به نظر می رسد که "تطبیق کیفیت آب" 
انکارناپذیر  واقعیت  و  راهکار  یک  مصرف"  "نوع  با 
فرسودگي  مانند  معضالتي،  با  همین طور  باشد. 
شبکه های توزیع آب و جمع آوری فاضالب مواجه اند. 
و  بزرگ"سانفرانسیسکو"  شهرهای  در  مثال،  برای 
بیش  آب  توزیع  شبکه  درصد   50 از  بیش  "تورنتو" 
از 50 سال عمر دارد و دولت ها نمی توانند از عهده 
تامین هزینه های بازسازی و یا نوسازی به طور کامل 
کشورهای  در  حتی  چالش ها  این  بنابراین،  برآیند. 
پیشرفته وجود دارد؛ لکن با تدبیر و مدیریت اثرات 

منفی آنها را کاهش می دهند. 

فاضالب ها  و  پساب ها  از  استفاده    
اگر  باشد؟  شهري  آب  تأمین  منبع  یك  مي تواند 

مي تواند چگونه باید این فاضالب را وارد چرخه آب 
شهري کرد؟ 

باید جزو  روان آب شهری  و  فاضالب  ابریشم چي: 
منابع آب شهري قرار بگیرد. البته انواع محدودیت ها 
و...  محیطی  زیست  اقتصادي،  اجتماعي،  از  اعم 
وجود دارد؛ لکن مسأله مهم این است که تکنولوژي 
تصفیه  تکنولوژي  چیني ها  است.  کرده  پیشرفت 
فاضالب را طراحي کرده اند که می تواند فاضالب را 

با کیفیتی بهتر از منابع آبي موجود تصفیه  کند.

 : ایران چنین تكنولوژي اي دارد؟
از  یکي  خوشبختانه  ولي  نداریم  ابریشم چي: 
کشور،  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  توجهات 
استفاده از این تکنولوژي هاي جدید است. نکته دیگر 
طرز تفکر جدیدي است که در مدیریت شهری ایجاد 
 "2 آب  به  نسبت  حساس  شهري  "طراحي  و   شده 
انجام  به گونه اي  باید  را  شهري  طراحي  یعني  است. 
خطر  به  شهري"  آب  "سیکل  "پایداري"  که  گیرد 
آب  براي  منفي  اثرات  شهری  توسعه  این  و  نیفتد 

شهري به دنبال نداشته باشد.
توانسته اند  که  کشورهایي  از  بسیاري  تجریشي: 
بحران آب را از سر بگذرانند، فاضالب ها را به عنوان 
گرو  در  مسأله  این  گرفته اند،  درنظر  آب  منبع  یک 
تغییر نگرش است. بدین ترتیب که روان آب سطحي 
و فاضالب تصفیه شده هر دو آب هستند پس مي توان 
به عنوان یک منبع آب به آن نگاه شود. در آمریکا 
دهه  خشکسالي  از  بعد  نگرش  تغییر  این  اروپا  و 
1990 شکل جدي به خود گرفت. وقتي سال 1992 
خشکسالي تمام شد در کالیفرنیا 7 سال هیچ باراني 
داشت.  ادامه  خشکسالي  همچنان  آنجا  و  نمي بارید 

طرز تفكر جديدي اس�ت كه در 
مديريت شهری ايجاد شده و همان 
"طراحي ش�هري حساس نسبت به 

آب" است
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اشغالي  فلسطین  و  جنوبي  آفریقاي  در  آنها  از  قبل 
به صورت جدي به استفاده از پساب فکر کردند. سه 
کاربرد براي پساب وجود دارد؛. اول استفاده در فضاي 
سبز، در سال 76 � 1375 چیزي در حد 30 الي 40 
به  امروز  و  بود  پارك ها آب خام  درصد آب مصرفي 
نظر مي رسد استفاده از پساب ها براي فضاي سبز در 
شهرداري یک مسأله پذیرفته شده و جاافتاده است. 
مورد بعد استفاده از این آب در صنعت است که هنوز 
در ایران جا نیفتاده است. در سال 1379 با ممیزي 
 30 توانستیم  تهران  پاالیشگاه  آب  بازیافت(  )بدون 
پساب  کیفیت  دهیم.  کاهش  را  آن  مصرف  درصد 
جنوب در حدود 30 درصد باالتر از کیفیت آب شربي 
را  آب  اینجا  بتوانیم  اگر  مي کنیم،  مصرف  که  است 
استفاده  آن  از  صنعت  که  کنیم  تصفیه  اندازه اي  به 
کند مي توانیم پاسخگوي نیاز صنعت در مصرف آب 
منظور  به  فاضالب  از  استفاده  سوم  مرحله  باشیم. 
توسان،  شهر  در  است.  زیرزمیني  آب هاي  تغذیه 
آریزونا که با منبع آب کمي روبه رو هستند، فاضالب 
تزریق  زیرزمیني  آب هاي  در  مي کنند،  تصفیه  را 
مي کنند. این آب با آب خام مخلوط مي شود و دوباره 
محیط  در  فاضالب  تزریق  با  و  برمي گردد  شبکه  به 
متخلخل سه تا چهار لگاریتم باکتري با طي 16 متر 
مسیر زیرزمیني حذف مي شود. بنابراین بیشتر اوقات 
مي توان فاضالب تصفیه شده را به این صورت پاالیش 
نیز مي توان مسیرهایي  بیشتر کرد. در مورد چهارم 
که به عنوان رودخانه هاي درون شهري مطرح است، 
قیطریه  تصفیه خانه  مثل  داشت.  نگه  پرآب  همیشه 
به  و دوباره  را مي گیرد، تصفیه مي کند  فاضالب  که 
همان مسیرها در امتداد شهر برمي گرداند و یک راه 
از لحاظ فني  تأمین مي شود  براي مردم  تفرجگاهي 
این مسأله شدني است، اما بسیار کند پیش مي رویم. 
در اردن و بسیاري از کشورهاي حاشیه خلیج فارس 
این کار انجام مي گیرد. در مورد فضاي سبز نیز هنوز 
کشاورزي  مورد  در  اما  نشده ایم.  وارد  جدي  به طور 
نهر  مثل  دارد  وجود  معضل  ناخواسته  یا  خواسته 
فیرزوآباد که یکي از معضالت بزرگ است. پساب ها 
و فاضالب هاي خام به آنجا مي رود و کشاورزان براي 

آبیاري از آن استفاده مي کنند. 
اساتید محترم دانشگاه چون خیلي  حاج حریري: 
عامه  که  مي کنند  تصور  مي دانند،  را  موضوع  خوب 
مردم هم در همان حد باید بدانند. وقتي یک استاد 
از  مي توانیم  راحتي  به  که  مي گوید  شده  شناخته 
پساب استفاده کنیم منظورش این است که به شرطي 

مي توانیم استفاده کنیم که پساب را در یک رودخانه 
مثل راین، ولگا یا مي سي سي پي وارد کنیم و بعد با 
فاصله اي استاندار آن را برداشت کنیم. خوش بیني هاي 
یک استاد دانشگاه که از دانش او سرچشمه مي گیرد 
وقتي در جامعه مطرح مي شود ممکن است که براي 
سال ها  من  باشد.  گرفتاري ساز  غیرمتخصص  مردم 
و  بودم  تهران  شهر  آب  بهداشت  و  تصفیه  مسوول 

بابت  از  زیادي  مشکالت 
صحبت هاي  این گونه 
کشور  داشته ام.  کالن 
و  بیاباني  نوار  روي  ما 
کویري خاصي در نیمکره 
که  گرفته  قرار  شمالي 
شبه  تا  آفریقا  غرب  از 
جزیره  عربستان مي آید و 

مي کند،  عبور  نیز  ایران  از 
و  زاگرس  کوه هاي  وجود  با  ایران  در  خوشبختانه 
البرز در این نواحي بارندگي داریم. این نوار کویري- 
عرض هاي  به  و  مي شود  خارج  ما  کشور  از  بیاباني 
گبي  صحراي  تا  مازندران  دریاي  شرق  در  باالتري 
ما خشک  غالب جغرافیاي  بنابراین طبیعت  مي رود، 
است و اگر ترسالي داشته باشیم غیرعادي است. 25 
درصد کشور ما کویر است. یعني بارندگي زیر 250 
در  و  سنگین  رگبارهاي  صورت  به  آن هم  میلي متر 
نوبت هاي کم است و در بسیاري از شهرها و روستاها 
محدودیت شدید منابع آب وجود دارد. بنابراین اولین 
توسعه  و  جمعیت  مدیریت  باید  توجه  مورد  مسأله 
در  را  حل  راه  اینکه  نه  باشد  آب  منابع  با  متناسب 
پساب جست وجو کنیم. البته نمي خواهم  بازچرخاني 
آب در طبیعت را رد کنم بلکه اولویت باید با رویکرد 
اولویت  در  بعدي  راهکارهاي  و  باشد  پایدار  توسعه 
دوم و سوم قرار گیرند زیرا آنها نیز با مشکالت خاص 

خود روبه رو هستند.
انجام  مدیریت  این  گذشته  در  خوب    
کار  چه  و  چیست  تكلیف  موقعیت  این  در  نشده. 

باید کرد؟
هم  اکنون  که  اینجاست  مشکل  حریري:  حاج 
مدیریت توسعه پایدار مورد عنایت نیست. پیش بیني 
جمعیت افق 20 ساله استان تهران 18 میلیون نفر 
مقوله  این  وارد  بخواهیم  که  لحظه اي  هر  از  است. 
شویم باید بر جمعیت مدیریت کنیم. آن هم جمعیتي 
و  کننده  تولید  نه  است،  مصرف کننده  بیشتر  که 
اقتصادي ریخته  برنامه هایي که براي توسعه و رشد 

مشكل اينجاس�ت كه اكنون هم 
مديري�ت توس�عه پاي�دار م�ورد 

عنايت نيست
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به لحاظ  هنوز  ما  نمي شود.  اجرا  درستي  به  مي شود 
داریم  فاصله  پرجمعیت  کشورهاي  برخي  از  تولید 
باید با فرهنگ سازي این فاصله را پر کنیم. بنابراین 
مسأله پساب ها و فاضالب ها باید با مقداري احتیاط 
محدودیت هاي  زیرا  دلیل  شود.  مطرح  بهداشتي 
با  تصفیه خانه ها  در  را  پساب  مي توانیم  اقتصادي 
استانداردهاي معمول تأمین کنیم نه استانداردهاي 
هیچ  در  هنوز  که  گرچه  پیشرفته جهان.  فوق العاده 
جاي دنیا از پساب براي آب شرب استفاده نمي کنند 
بر سالمت ملي  این زمینه مي تواند  و سوء تفاهم در 
استفاده  همان گونه  گذارد،  برجاي  شدیدي  اثرات 
آن  بهداشتي  جوانب  رعایت  با  پساب ها  از  صحیح 
و  کشاورزي  منابع،  تغذیه  بر  مفیدي  اثرات  مسلماً 

امثالهم دارد.
استفاده  چرا  ابریشمچي: 

نمي کنند؟
چون  حریري:  حاج 
امروز  نیست،  اقتصادي 
همه  فناوري  و  تکنیک  با 
اما  بکنیم  مي توانیم  کار 
آیا پولش را هم مي توانیم 
شرع  در  آیا  بدهیم. 
مي توانیم پساب را به عنوان آب آشامیدني استفاده 
آن  به  بیشتر  باید  که  است  مسایلي  این ها  کنیم. 

پرداخت.
ابریشم چي: حتي در کشورهاي غیراسالمي نیز به 
براي  آب  این  از  نمي توانند  فرهنگی  و  رواني  لحاظ 

آشامیدن استفاده کنند.
حاج حریري: از نظر فرهنگي و رواني این مسأله 
تجریشي  دکتر  که  نکته اي  اما  نیست.  قبول  قابل 

گفتند که آب اگر مسیري را در خاك طي کند پاك 
یا  مي شوند  حذف  هم  اگزنوبیوتیک ها3  آیا  مي شود 
فقط ویروس ها و باکتري ها و برخي از مواد را خاك 
اجتهاد  نمي توانیم  بنابراین  مي کند.  حذف  مناسب 
را  ما  حرف  مردم  است  ممکن  که  جایي  در  کنیم. 
حجم  یک  با  پساب   این  اگر  بنابراین  کنند.  قبول 
با  و  نکند  پیدا  اختالط  و  سطحي  آب  در  مشخص 
یک فاصله مشخص استاندارد براي تصفیه مجدد از 
آن برداشت نشود، نمي توانیم به عنوان آب سطحي 
به طور  آبخوان  تغذیه ي  براي  اگر  کنیم.  نگاه  آن  به 
صحیح از آن استفاده نکنیم نمي توانیم به عنوان آب 
این پساب خوب  اگر  و  نگاه کنیم  به آن  زیرزمیني 
تصفیه نشود حتي براي کشاورزي نیز مشکل خواهد 
داشت. اینها همه واقعیت هایي است که باید به آن 
توجه کنیم زیرا اگر در اثر صحبت هایي که مي شود 
در  بیماري هایي  پیدا کنیم،  بهداشتي  گرفتاري هاي 
باید  جامعه شهري و روستایي گسترش مي یابد که 
پرداخت  آن  کنترل  براي  هنگفت تري  هزینه هاي 
شود. اغلب قنوات با ساختمان سازي ها به فاضالب رو 
مي توانیم  پساب  این  از  کل  در  اما  شده اند.  تبدیل 
در صنعت  یا  و  زراعت  در  و  در فضاي سبز شهري 
استفاده کنیم که هرکدام کیفیت خاصي را مي طلبد. 
اما نکته اینجاست که این پساب اول باید سفره هاي 
آب تهران و شهرهاي دیگر را غني کند. اگر آبي را از 
شمال شهر به سمت شیب بفرستیم و از تصفیه خانه 
استفاده  پایین دست  در  پساب  استفاده مجدد  براي 
اگر  و  کرده ایم  تخلیه  را  شهري  سفره هاي  کنیم، 
سفره ها را از دست بدهیم که به ویژه در بحران هاي 
آب و حوادث غیرمترقبه به سختي به آنها وابسته ایم 
چه باید بکنیم. نکته دوم اینکه آب قنوات و چاه هاي 
متفرقه هرچند آلوده آب هاي بي ارزشي نیست، زیرا 
همین آب است که باید سفره آب زیرزمیني شهر را 
تغذیه کند. من استدعا مي کنم از شهرداري محترم 
که  بکارد  درختي  مجنون  بید  درخت  جاي  به  که 
آبیاري نیاز نداشته باشد. اگر بحران آب شدید شود 
این  با  البته  و  مي رود  بین  از  درخت ها  این  تمام 
و  کارشناسي  به طور  را  موضوع  اگر  جمعیتي  رشد 
باید  افتاد.  خواهد  اتفاق  این  نکنیم  مدیریت  مؤثر 
در  مردم  وقتي  بکاریم  مناسب  کویري  درخت هاي 
را  ارایه خدمات  و دولت محترم در  زحمت هستند 
مشکل روبه رو است، مدیریت یکپارچه آب معنا پیدا 
یا دستگاهي صرفه جویي کنند  نباید مردم  مي کند. 
حال  در  بکند.  را  خود  دلخواه  کار  دیگر  دستگاه  و 

ج�اي  ب�ه  محت�رم  ش�هرداري 
درخت بي�د مجنون درختي بكارد 

كه آبياري نياز نداش�ته باش�د
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دوستان  از  که  آماري  تهران طبق  حاضر شهرداري 
دریافت شده نزدیک به 400 میلیون متر مکعب آب 
در سال براي فضاي سبز شهر استفاده مي کند. این 
آبي است سرنوشت ساز که براي غني شدن سفره ها 

باید استفاده شود. 
فرهنگي  سطح  ارتقاي  و  نگرش  تغییر    
بین  در  به ویژه  است  مشكالت  همه  گره  شاید  که 
دیگر  و  شود؟  آغاز  باید  کجا  از  و  چگونه  مدیران 
باید  اولویت ها  اینكه در مدیریت منابع آب شهري 

چه موضوعاتي باشند؟
از  یکي  آگاهي  ارتقاي  و  آموزش  ابریشم چي: 
ابزارهاي تغییر نگرش برای تمامی سطوح است. اما 
یک راه عملی تر، واقعي شدن قیمت هاست به طوري 
البته  و  برگردد  کامل  به طور  آب  تأمین  هزینه  که 
از  بهداشت قشر آسیب پذیر به مخاطره نیفتد. یکي 
احساس  انسان  که  است  این  فرهنگ سازي  الزامات 
و  دولت  بین  اعتمادسازي  بنابراین  کند.  مالکیت 
مردم  صورت  این  غیر  در  است،  مهم  خیلي  مردم 
مصرف صحیح آب را رعایت نمي کنند. تغییر نگرش 
بررسي  مورد  باید  که  دارد  بسیاري  اجتماعي  ابعاد 

قرار گیرد.
است  این  سوم  جهان  مشکل  قولي  به  تجریشي: 
مجموع  در  شهرها  چیست.  مشکلش  نمي داند  که 
حداکثر 8 درصد کل آب کشور را نیاز دارند. با این 
توصیف معتقدم خشکسالي کلمه اي است که مدیران 
وگرنه  اعتبار  گرفتن  براي  مي آید  خوششان  آن  از 
وقتي به دشت ها برویم معناي واقعي خشکسالي را 

مي فهمیم.
 اما مقصودم از تغییر نگرش این است که مدیران 
باید از تولیدمحوري به سوي محوریت تقاضا بروند. 
آب  اقتصادي  ارزش  به  توجه  نگرش  تغییر  این  در 

بسیار مهم است.
تومان خرج شود  نباشد که 500  این طور  یعني   
بازیافت  به  توجه جدي  شود.  فروخته  تومان   70 و 
و بازچرخاني آب نیز ضروري است. نکته مهم دیگر 
اینکه در بسیاري کشورها مدیریت آب به عهده یک 

مجموعه است نه 5 مجموعه.
ساخت  مجوز  شهرداري  که  نباشد  اینطور   
کند.  تأمین  را  آبش  دیگر  جاي  و  دهد  ساختمان 
شهرهاي بزرگ که هر یک اندازه یک کشور اروپایي 
آب  براي  جداگانه  شورایي  کدام  هر  باید  هستند 
فرهنگ سازي  و  آموزش  معتقدم  من  باشند.  داشته 
زماني اجرایي است که بر سر اصول اولیه به توافق 

برسیم. وقتي بر سر اصول توافق کردیم مي توانیم به 
آنکه  نه  کنند  رعایت  را  یکدیگر  حق  بگوییم  مردم 
خودمان حق آب مردم یک منطقه را سلب کنیم و 

جاي دیگر ببریم و بخواهیم فرهنگ سازي کنیم.
صنعت  در  سال   40 حدود  بنده  حریري:  حاج 

از  بسیاري  و  کرده ام  کار 
با  را  واقعیت ها  و  مسایل 
و  احساس  وجود  همه 

لمس کرده ام.
 8 که  است  درست   
در  کشور  آب  درصد 
شهرها و روستاها استفاده 

درصد   8 این  اما  مي شود 
از  درصد   8 باید  ما  نیست.  معمولي  درصدي   8 هر 
روستاها  و  شهرها  به  را  کشور  آب هاي  کیفي ترین 
ببریم و براي قابل شرب شدن هزینه هاي زیادي را 

متقبل شویم. 
از طرف دیگر چون سالیان دراز در واقع بیش از 
نگرفته،  مدیریت جدي تر جمعیت صورت  قرن  یک 
پاسخگو  شهرها  از  بسیاري  در  آبي  منابع  اینک 
بهینه سازي  روش هاي  از  بهره گیري  با  حتي  نیست 

روز دنیا. 
اولویت  و  کرد  چه  باید  حاال  اینکه  مورد  در  اما 
مدیریت  دنبال  به  باید  که  مي گویم  چیست  کاري 
همه  از  و  مصرف  و  تقاضا  مدیریت  آب،  یکپارچه 
و  باشیم  پایدار  توسعه  و  جمعیت  مدیریت  مهمتر 

درخور مایه حیات به آب نگاه کنیم.

آم�وزش و ارتقاي آگاهي يكي از 
ابزارهاي تغيير نگرش برای تمامی 

سطوح است

پانوشت:
1- Water Governance

2- “Urban Water Sensitive Design

3- Exzenobiotic
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مقدمه
قرن بیست و یكم را باید قرن افزایش همگرایی جهانی 
نامید که پیامد آشكار آن تغییر در الگوی تولید، مصرف و 
به  می تواند  اگرچه  تغییراتی  چنین  است.  سرمایه گذاری 
سود اقتصادی بیشتر منجر شود، اما فشار بیشتر بر منابع 
از پیامدهای محتوم آن است  چرا که جهانی سازی تنها یك 
پدیده اقتصادی نبوده بلكه پدیده  ای اجتماعی، فرهنگی و 
مهندسی تأثیرگذاری بر محیط است. همزمان با دگرگونی  
های عظیم جهانی که در مدت زمان کوتاهی رخ داده است، 
نیازمندی ها و الزام  های مدیریتی منابع طبیعی از جمله آب 
که زیربنا و ماده اولیه حیات، تولید و رونق اقتصادی است، 

دستخوش نوسان ها و دگرگونی های فاحش شده است. اگر 
درگذشته مدیریت منابع آب منحصر به مهار، استحصال، 
و  فیزیكی  رویكردهای  و  بود  آب  توزیع  و  تصفیه  انتقال، 
سازه  ای، تفكر غالب در مدیریت آب محسوب می شد و اگر 
نگاه می داشت،  را مخفی  آن  مالكیت  فراوانی آب مشكل 
و  کنش  و  درمفاهیم  تغییر  با  شهری  آب  مدیریت  امروز 
واکنش با محیط روبه رو است و سرفصل  های جدیدی پیش 
روی آن قرار گرفته که مدیریت آنها نیازمند نظم های علمی 
چون اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق و سیاست است. مقاله 
حاضر با بررسی سرفصل های جدید آب شهری آغاز شده و 
به مرور چالش های مدیریت آب شهری در ایران می پردازد.

مديريت آب شهری و چالش های پيش ِرو

  شمس الدین حسینی 
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

انديشه و پژوهش
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1- سرفصل های نوین مدیریت آب شهری 
1-1- آب و جمعیت

به  رو  پیوسته ای  به شکل  زمان  در طول  جمعیت 
تقاضای آب همراه  با رشد  این مهم  و  نهاده  افزایش 
بوده است. نخستین تمدن های بشری در کنار رودخانه 

و  ایجاد شده اند  ایندوس  و  نیل  همانند  بزرگی  های 
می  فراهم  را  آشامیدنی  آب  تنها  نه  رودخانه ها  این 

تا  به دست می دادند.  نیز  را  آبیاری  بلکه آب  آوردند 
زمانی که جمعیت زمین افزایش چندانی پیدا نکرده 
و تمرکز زیادی نیافته بود، دسترسی به آب، مشکلي 
فزاینده ي  رشد  با  اما  است.  نبوده  جدی  چندان 
جمعیت بعد از نیمه قرن بیستم و رشد شهرنشینی در 
همان دوره، فراهم آوردن آب آشامیدنی بهداشتی و 
تصفیه و بازیافت فاضالب در مناطق شهری کشورهای 
را  خود  بزرگ  معضل  یک  صورت  به  توسعه  درحال 
تا  جهان  جمعیت  که  می شود  پیش بینی  داد.  نشان 
سال 2100 دو برابر شود و بیشتر این افزایش تا سال 
2025 صورت پذیرد. همچنین پیش بینی می شود که 
جمعیت کشورهای با درآمد پایین 235 درصد افزایش 
یابد در حالی که این رقم برای کشورهای با درآمد باال 
تنها 10 درصد باشد. در طول این دوره جمعیت آفریقا 
تا  اروپا  پیش بینی می شود جمعیت  اما  برابر شده   4
سال  2100  کمتر از مقدار فعلی آن باشد. این امر به 
شکاف توسعه در این بخش دامن می زند. رشد شتابان 
جمعیت، سبب دشواری ها و تنگناهای زیادی خواهد 
شد که از جمله آنها می توان به نیاز به ایجاد تأسیسات 

جدید و کاهش سرانه منابع آب اشاره کرد.

1-1-1-  نیاز به ایجاد تأسیسات جدید
بر پایه گزارش مشترك سازمان جهانی بهداشت1 و 
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد2 در سال 
2100، در پایان قرن بیستم برای ثابت ماندن سطح 
 ،1990 سال  به  نسبت  رسانی،  آب  خدمات  پوشش 
باید تأسیسات آب رسانی جدید برای 620 میلیون نفر 
و تسهیالت دفع بهداشتی فاضالب برای 435 میلیون 
نفر فراهم شود. تنها در دهه پایانی قرن بیستم، 789 
افزوده شده است.  میلیون نفر به ساکنان کره زمین 
 816 توانسته  آبرسانی  خدمات  بخش  مدت  این  در 
میلیون نفر را به فهرست جمعیت بهره مند از آب سالم 

بیافزاید و برای 747 میلیون نفر دیگر، تسهیالت دفع 
بهداشتی فاضالب فراهم کند.  نکته حایز اهمیت در 
این راستا این است که بخش عمده ای از این تسهیالت 
باید در کشورهای در حال توسعه ایجاد شود که به 
در  و  جمعیت  رشد  مقابل  در  و  پایین  درآمد  دلیل 
بیشتر سرمایه گذاری ها، عمق شکاف  نتیجه ضرورت 

توسعه در بخش آب بیشتر می شود.

1-1-2- کاهش سرانه منابع آب )کمبود منابع آب 
شیرین(

براساس برآورد پژوهشگران از مجموع آب های کره 
زمین، هر ساله تنها رقمی بین 12 هزار و500 تا 14 
هزار کیلومتر مربع آن برای کاربری های انسانی قابل 
استفاده است. در مقیاس جهانی 20 درصد از نزوالت 
آسمانی در مناطق دوردست می بارد و تنها یک سوم 
قابل  انسانی  کاربری های  برای  سالیانه  بارش های  از 
استفاده است. در سال 1970 سهم هر نفر از ساکنان 
کره زمین از منابع آبی قابل استفاده آن رقمی حدود 
12900 متر مکعب بوده است. به دلیل رشد شتابان 
جمعیت این مقدار در سال  1990 به حدود 9 هزار 
متر مکعب و در سال 2000 به کمتر از 7 هزار متر 
مکعب تقلیل یافته است. پیش بینی می شود که سرانه 
جهانی منابع آب مهار شده، به دلیل افزایش جمعیت، 
در سال 2025 به حدود 5100 متر مکعب تقلیل یابد.  
این مقدار آب در صورتی که به شکل یکسان در بین 
ساکنان کرده زمین توزیع شود، برای برطرف کردن 
اما عدم همخوانی  بود.  انسانی کافی خواهد  نیازهای 
نیازهای  با  مهار شده  آب های  مکانی  و  زمانی  توزیع 
در  را  مهم  این  انسانی،  اجتماع های  مکانی  و  زمانی 

عمل ناممکن ساخته است.

1-2- توزیع زمانی و مكانی آب
کردن  تکیه  تنها  آب،  جهانی  وضعیت  تحلیل  در 
بر بیالن و چرخه آبشناسي و سرانه جهانی آب، می 

و  زمانی  توزیع  تنها  نه  زیرا  باشد  تواند گمراه کننده 
مکانی آب در کره زمین یکنواخت نیست، بلکه مقدار 
بارندگی در یک منطقه خاص نیز در فصل ها و حتی 
در سال های مختلف متفاوت است. حدود سه چهارم 
از مجموع بارش ساالنه جهان در مناطقی صورت می 

گیرد که کمتر از یک سوم جمعیت جهان در آن ساکن 
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هستند و دو سوم از جمعیت جهان، تنها از یک چهارم 
بارش ساالنه آب برخوردار هستند. حداکثر میزان آب 
شیرین قابل استفاده در مدار جغرافیایی 50 درجه جنوبی 
– جایی که خشکی ها در آن کم و پراکندگی جمعیت 
نیز اندك است – وجود دارد.  در سرزمین های بین 
مدار جغرافیایی 40 تا 70 درجه شمالی، کشورهای 
پرآبی نظیر کانادا، نروژ، روسیه و ایاالت متحده قرار 
استوا و مدار 30  بین خط  گرفته اند. کشورهایی که 
کشورهای  زمره  در  نیز  گرفته اند  قرار  جنوبی  درجه 
پرآب دنیا محسوب می شوند. سرزمین هایی که بین 
مدار 10 تا 40 درجه شمالی قرار گرفته اند، کم آب 
فصلی  توزیع  با  آب  کمبود  مناطق،  این  در  هستند. 
بارندگی تشدید می شود. فصل های خشک طوالنی و 
به دنبال آن بارندگی های شدید وسیالب های سنگین 
حاصل از آن، استفاده موثر از بارش ها را کاهش می 

از جمله  دهد. چین، مصر، هائیتی، هند و عربستان 
کشورهای کم آب محسوب می شوند.  قاره آسیا که 60 
درصد جمعیت کره زمین را در خود جای  داده است، 
20 درصد بارش ساالنه جهان را دریافت می کند. از 
در  بارندگی  و  جمعیت  ناموزون  توزیع  دیگر،  سوی 
مناطق گوناگون سبب شده است تا گستره میانگین 
سرانه  آب قابل استفاده کشورها، در سال 1995، از 
بیش از 600 هزار متر مکعب در کشور ایسلند تا کمتر 
در  باشد.  متغیر  کویت  کشور  در  مکعب  متر   75 از 
مناطق پرجمعیت آسیا، آفریقا، مرکز و جنوب اروپا، 
هزارو  یک  بین  رقمی  تنها  آب  منابع  ساالنه  سرانه 
برنامه  مترمکعب است. برآورد دفتر  هزار  تا 5    200
توسعه ملل متحد در سال 2002 حاکی از آن است که تا 
سال 2025، افزون بر 3 میلیارد نفر از حداقل سرانه آب 
شیرین )1700 متر مکعب در سال( محروم و با کم آبی 
مواجه خواهند بود. سرانه منابع آب در قاره آسیا که 31 
درصد کل بارش ساالنه جهان را دریافت می کند، در سال 
1995، تنها 4700 متر مکعب بوده و در سال 2000 
سرانه منابع آب شیرین این قاره کهن به 3 هزار و300 
مترمکعب تقلیل یافته است، در حالی که برای هر نفر 
از ساکنان قاره آمریکای شمالی، در سال 1990، بیش 
از 19 هزار مترمکعب آب شیرین وجود داشته و پس 
از گذشت یک دهه، این مقدار در سال 2000 به 17 

هزار و 500 متر مکعب کاهش یافت.

1-3- آب و بهداشت
بهداشتی   تسهیالت  از  آسیا  مردم  از  نیمی  حدود 
فاضالب محروم هستند و از هر پنج آفریقایی، دو نفر 
به آب سالم دسترسی ندارند. براساس اهداف تعریف 
شده در اجالس شورای جهانی آب در سال 2000، تا 
سال 2015 باید جمعیت محروم از خدمات بهداشتی 
آب رسانی به نصف تقلیل یابد و تا سال 2025، تمامی 
دفع  تسهیالت  و  سالم  آب  از  زمین  کره  ساکنان 
بهداشتی فاضالب برخوردار باشند. برای دستیابی به 
اهداف تعیین شده برای سال 2015، 2/2 میلیارد نفر 
در قاره های آفریقا، آسیا وکشورهای آمریکای التین 
و  هستند  فاضالب  بهداشتی  دفع  تسهیالت  نیازمند 
1/5 میلیارد نفر نیز باید از آب سالم برخوردار شوند. 
به تعبیر دیگر، در این قاره ها در 15 سال آینده، باید 
هر روز برای 280 هزار نفر، آب رسانی جدید و براي 
384 هزار نفر پوشش تسهیالت دفع فاضالب جدید 
منابع  فراهم شود. در مجموع در کنار کاهش کمی 
است  موضوع هایي  جمله  از  نیز  آب  آلودگی  آبی، 
و  افزوده  آب  منابع  به  دسترسی  محدودیت  بر  که 
بحران کمی آب را تشدید میکند. در مقیاس جهانی، 
بخش کشاورزی با سهمی معادل 69 درصد، نه تنها 
عنوان  به  بلکه  است،  آب  کننده  مصرف  بزرگترین 
مهمترین عامل آالینده منابع آب نیز محسوب می شود.  
در گذشته کارشناسان رقیق سازی را بهترین راه حل 
رفع آلودگی می دانستند و شعار »خود پاالیی راه حل 
آلودگی است«  سال ها در محافل علمی جهان رایج 
بود. با ازدیاد حجم فاضالب و عدم توازن کمی و کیفی 
امروز  راه حل  این  توان خودپاالیی منابع آب،  با  آن 

اعتبار خود را از دست داده است. 
برآوردهای جهانی حکایت از آن دارد که هر سال 
حدود 450 میلیون مترمکعب فاضالب به منابع آب 
تخلیه می شود. برای رقیق سازی این مقدار فاضالب، 
به گونه ای که آب دوباره قابل استفاده باشد، به حدود 
از  6 هزار کیلومتر مکعب آب )معادل 66/6  درصد 
کل آب های شیرین ساالنه کره زمین( نیاز است و در 
صورتی که این روند همچنان ادامه یابد، در نیمه قرن، 
پاسخگوی  نیز  جهان  رودخانه های  پایه  دبی  تمامی 
رقیق سازی و انتقال آالینده های تخلیه شده به آن 
نخواهد بود. در کشورهای در حال توسعه 90  تا 95 
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درصد از فاضالب های شهری و 75 درصد  از پساب 
آب  منابع  به  تصفیه،  هیچگونه  بدون  صنعتی  های 
تخلیه می شوند. اگر این مشکل یعنی آلودگی منابع 
آبی به افزایش تقاضای آب ناشی از رشد جمعیت و 
افزایش کیفیت زندگی افزوده شود، مشاهده می شود 
که اگرچه برخی از منابع آبی تجدید می شوند، لیکن از 
یک طرف به دلیل آسیب پذیری )آلودگی( منابع آبی 
و از طرف دیگر به دلیل رشد تقاضا و پیشی گرفتن 
سرعت مصرف از زمان الزم برای تجدید، این منابع به 
سرعت تخلیه می شوند، همچنانکه آب به منبعی پایان 

پذیر تبدیل می شود.

1-4- آب و فقر
که  فقیری  مردم  است  داده  نشان  اخیر  مطالعات 
در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه در 
محالت پرجمعیت، کثیف و پست شهرها زندگی می 

کنند، بیش از ده برابر افراد ثروتمند برای استفاده از 
مقدار مشابه آب، هزینه پرداخت می کنند. همچنین 
عموم این افراد به هنگام بروز حوادث طبیعی همانند 
سیل و توفان، در معرض خطر از دست دادن دارایی 
آب  از  برخورداری  عدم  می گیرند.  قرار  خود  های 
فقیر  مردمان  فقر  از  توجهی  قابل  بخش  بهداشتی، 
جهان را تشکیل می دهد، چرا که عالوه بر نیازهای 
اولیه، سالمت، تغذیه و شرایط اولیه زندگی آنها تاثیر 
نیز  پدیده  این  عکس  می پذیرد،  آبی  کم  از  زیادی 
صادق است. هر سیاستی که منجر به تقویت امکان 
تا  را  فقر  زمینه کاهش  به آب شود،  فقرا  دسترسی 
سطح قابل توجهی گسترش خواهد داد. مشکالت آبی 
به ویژه ارتباط نزدیکی با جنبه های مختلف زندگی 
در  آن  مانند  و  بیماری  سرایت  نرخ  همانند  افراد 
نواحی مختلف جغرافیایی دارد. افرادی که دسترسی 
محدودی به منابع بهداشتی آب دارند، معموال از نظر 
اجتماعی و مالی، اقشار پایینی جامعه هستند که در 
مواجهه با شرایط ناپایدار،  هیچ امنیتی ندارند. عدم 
دسترسی یا دسترسی ناکافی افراد فقیر به آب پاکیزه 
و بهداشتی که در نتیجه رشد جمعیت و شهرنشینی، 
تدریج  به  و  داده   دست  از  را  خود  پیشین  ماهیت 
افراد  شدن  ساکن  می گیرد،  خود  به  بحران  شکل 
آبیاري که  قابلیت  نابارور و فاقد  فقیر در زمین های 

به واسطه استراتژیک بودن محصوالت کشاورزی برای 
بیشتر کشورهای در حال توسعه و در نتیجه وابستگی 
زیاد به درآمدهای آن رخ داده و در مقابل استفاده از بیشتر 
زمین های حاصلخیز برای کشاورزی توسط طبقات باالی 
درآمدی در این کشورها  و در نهایت سیاست های آبی که 
در بیشتر موارد به نفع اقشاری است که از نظر سیاسی و 
مالی بر دیگر اقشار جامعه برتری دارند و در بیشتر موارد 
به ضرر افراد فقیر است، زمینه های اصلی تأثیرگذاری کم 
آبی بر فقر و نابرابری را تشکیل می دهند. آب نیاز اصلی 
انسان ها است و نقش اساسی در سالمت و بهداشت بازی 
می کند اما بسیاری از مردم فقیر در سرتاسر دنیا حتی 
چنین نیازی را احساس نمی کنند. هر روزه بین 3 تا 4 
میلیون نفر به واسطه بیماری های ناشی از آب جان 
خود را از دست می دهند که حدود 2 میلیون نفر از 

آنها را کودکان تشکیل می دهند.
استراتژی  تمام  در  امروز  تا   1995 سال  از  تقریبا 

هایی که به منظور از بین بردن فقر تدوین می شود، 
آب جایگاه ویژه ای دارد. جمع بندی مطالعات کلیدی 
بین  سازمان های  که  می دهد  نشان  گرفته  صورت 

صندوق  و  جهانی  بانک  ملل،  سازمان  مانند  المللی 

 جمعیت 10 کالنشهر بزرگ دنیا از سال 1994 تا 2015
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بین المللی پول به دنبال تشریح عوامل ایجاد کننده 
فقر، سه عامل معیشت،3 سالمت،4 و  آسیب پذیری5 را 
بیش از سایر عوامل موثر دانسته اند که در هر کدام از 
آنها فقدان آب سالم و سیستم آبرسانی مناسب نقش 

عمده ای را ایفا می کند.

1-5- آب و شهرنشینی
رشد سریع کالنشهرها و نحوه ي مدیریت و برنامه 

ریزی آنها، از جمله چالش  های اصلی قرن 21 است. 
سال  در  می دهد،  نشان   )1( جدول  که  همانگونه 
کالنشهر   3 تنها  دنیا  اصلی  کالنشهر   10 از   1994
سال  تا  اما  شده اند  واقع  یافته  توسعه  کشورهای  در 
2015 به نظر می رسد که تعداد این 3 کالنشهر به یک 
کالنشهر کاهش پیدا کند و تنها توکیو به عنوان یک 
کالنشهر کشور توسعه یافته باقی بماند. در عوض برای 
شهرهایی همانند بمبئی، الگوس، جاکارتا و کراچی 

درصد    90 معادل  رشدی 
مدیریت  می شود.  پیش بینی 
رشدي  نرخ  چنین  کارآمد 
در طول دوره زماني کوتاهي 
بهترین  در  دهه،  دو  معادل 
دشواری  بسیار  امر  شرایط، 

خواهد بود. 
که  داشت  توجه  باید 

نویی  پدیده  کالنشهرها  شکل گیری  و  شهرنشینی 
در  نیویورك  یا  لندن  چون  شهرهایی  بلکه  نیست 
در  کردند.  شروع  را  خود  رشد  میالدی   19 قرن 
توضیح این مهم که چگونه کشورهای توسعه یافته 
برخالف کشورهای در حال توسعه توانستند همراه 
با رشد شهرنشینی، سیستم مناسب آب و فاضالب 
دو  به  باید  کنند،  ایجاد  خود  کالنشهرهای  در  را 
عامل مهم روند تدریجی نرخ رشد شهرنشینی و روند 

رشد اقتصادی اشاره کرد. 
***

توسعه کالنشهرها در کشورهای توسعه یافته روند 
تدریجی داشته است. به عنوان مثال بخش اعظمی از 
رشد جمعیت  در شهرهایی چون لندن و نیویورك، در 
طول یک قرن صورت پذیرفته است. این رشد تدریجی 

باعث شده است تا این شهرها به شکل کارآمدی زیر 
ساخت ها و ظرفیت های الزم برای مدیریت عرضه آب 
و خدمات فاضالب را فراهم آورند. در طرف مقابل، در 
کشورهای درحال توسعه ای چون مصر، کره ، فیلیپین 
و پاکستان به ترتیب در شهرهای قاهره، سئول، مانیل 
و کراچی، شهرنشینی بعد از نیمه قرن بیستم به وقوع 
پیوست و به ویژه بعد از دهه 1960 این کشورها از 
رشد فزاینده شهرنشینی برخوردار شدند. کالنشهرها 
قادر به کنترل این رشد سریع و پیوسته شهرنشینی 
نبودند و نتوانستند این نرخ رشد سریع شهرنشینی را 
دراین  زندگی  کیفیت  ترتیب  این  به  کنند.  مدیریت 

شهرها با رشد شهرنشینی رو به نزول گذارد.
روند رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نیز نقش 
اساسی در زمینه کاهش بحران عرضه آب به واسطه 
رشد شهرنشینی داشته است. مراکز شهری کشورهای 
توسعه یافته همراه با رشد شهرنشینی از رشد اقتصادی 
بوده اند  برخوردار  نیز  مناسبی 
و بر این اساس این مراکز توان 
فراهم  برای  الزم  اقتصادی 
عرضه  سیستم های  آوردن 
آب کافی را داشتند. کشوری 
رشد  به  اتکا  با  ژاپن  همانند 
جنگ  از  بعد  خود  اقتصادی 
جهانی دوم، توانست با سرمایه 

آبرسانی  خدمات  ساخت ها،  زیر  در  سنگین  گذاری 
فاضالب(  پاالیش  و  فاضالب  توسعه  آب،  )عرضه 
ظرفیت  ایجاد  با  کشور  این  آورد.  فراهم  را  مناسبی 

های بزرگ به همراه پیشرفت در شیوه های مدیریت، 
میزان هدر رفتن آب سیستم آب شهری را به مقدار 
قابل توجه ای )از80 درصد به 8 الی 10 درصد( کاهش 
ارقام در سطح جهان  بهترین  از  امروزه یکی  داد که 
به حساب می آید اما برعکس در کشورهای در حال 
توسعه، خدمات آبرسانی و ایجاد زیرساخت های الزم 
برای این منظور صورت نگرفته است. بدهی باالی این 
کشورها و عدم تخصیص بهینه منابع در آنها، سرمایه 
الزم را برای فراهم آوردن زیرساخت ها به دست نداده 
سال  در  که  می دهد  نشان  اخیر  برآوردهای  است. 
جمعیت  درصد   33 یعنی  نفر  میلیون   435  ،1990

كنترل  به  قادر  كالنشهرها 
پيوسته  و  سريع  رشد  اين 
شهرنشينی نبودند و نتوانستند 
اين نرخ رشد سريع شهرنشينی 

را مديريت كنند
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شهری دنیا، به سیستم عرضه بهداشتی آب دسترسی 
نداشته اند. تا سال 1994، این جمعیت به 589 میلیون 
یافته  افزایش  شهری،  جمعیت  درصد   37 یعنی  نفر 
این جمعیت  که  می دهند  نشان  برآوردها  این  است. 
از جمعیت شهری،  نیمی  نفر یعنی  به 850 میلیون 

رسیده است.
مشکل اصلی کالنشهرها در کشورهای درحال توسعه 
این است که نرخ شهرنشینی فاصله زیادی از ظرفیت 

های  برنامه ریزی و مدیریتی دولت های محلي و ملی 
این کشورها برای برخورد با تحوالت جمعیتی و ایجاد 
این  بطوریکه  دارد،  الزم  زیرساخت های  نگهداری  و 
با  را  توسعه  حال  در  کشورهای  دولت های  معضل، 
مواجه  سطوح  تمام  در  ومنابع  ظرفیت ها  محدودیت 

ساخته است.
شهرهای  در  دیگر  اساسی  مشکل  دو  عالوه،  به 
بزرگ معموال دشواری ها را بیشتر کرده و بر پیچیدگی 

های موجود می افزاید. نخستین مشکل، رشد عمومی 
سریعی است که معموال بعد از چندین دهه رشد افقی، 
به ویژه در نواحی تجاری روی می دهد. این مهم منجر 
خود  نوبه  به  که  می شود  جمعیت  تراکم  افزایش  به 
میزان آب مورد نیاز و مقادیر آب هدر رفته سرانه را 
امکانات  و  آب  داد. محدودیت عرضه  افزایش خواهد 
آبرسانی به همراه قابلیت های اندك مدیران در برنامه 

برای  توانایی  عدم  به  منجر  کارآمد،  و  صحیح  ریزی 
وخدمات  آب  تقاضای  سریع  رشد  صحیح  مدیریت 
کالنشهرها،  دیگر  عمده  مشکل  است.  شده  آبرسانی 
رشد نواحی مسکونی غیر قانونی در نواحی دور افتاده 
است. این نواحی بیش از 30 تا 60 درصد کل جمعیت 
شهری را به خود اختصاص داده است. به عنوان مثال، 
تخمین زده می شود که بیش از نیمی از جمعیت شهر 
این  در  می کنند.  زندگی  نواحی  چنین  در  بمبئی، 
برای  کمی  فضای  باال،  بسیار  تراکم  دلیل  به  نواحی 
خدمات رسانی ایجاد شده و یا هیچگونه فضایی برای 
استقرار سیستم عرضه آب به درون خانه ها و خدمات 
آبرسانی فراهم نمی شود. شرایط زمانی وقتی وخیم تر 
می شوند که دولت ها، اهمیت کمتری به این مناطق 
داده و منابع به سمت نقاطی جاری می شود که افراد 
این  اساس  این  بر  دارند.  حضور  نفوذ  با  یا  ثروتمند 

مناطق از نظرها پنهان مانده و یا توجه اندکی به آنها 
می شود و در نتیجه میزان خدمت رسانی به مناطق 
مزبور در مقایسه با مناطق متوسط و ثروتمند، بسیار 

اندك است.

1-6- آب و هزینه های اقتصادی باالی تأمین آن 
هزینه اقتصادی عامل مهمی در تأمین آب و آبرسانی 
به نواحی شهری در کشورهای در حال توسعه است. 
در بسیاری از این کشورها، آن دسته از منابع آب که 
با هزینه اندك و به آسانی امکان استفاده از آنها فراهم 
بوده است، تاکنون مورد بهره برداری قرار گرفته و یا  
اینکه در چنین مسیری قرار گرفته اند. این بدان معنی 
است که آن دسته از منابع آبی که هنوز بدون استفاده 
اند، از نظر جغرافیایی، فن آوری و محیطی، پیچیدگی 

های خاص خود را در بهره برداری دارند که از جمله 
به  آن  رساندن  و  کردن  مهار  هزینه  به  می توان  آنها 
نواحی شهری اشاره کرد. در مطالعه ای که توسط بانک 
جهانی در سال1992 صورت پذیرفته است، نشان داده 
شده که در پروژه های عرضه آب شهری در بسیاری از 
کشورهای درحال توسعه، برای افزایش یک مترمکعب 
آب نسل آینده، باید 2 تا 3 برابر بیشتر از نسل فعلی 
هزینه شود. تفسیر این امر در اقتصاد آب این است 
که هزینه های سرمایه گذاری )هزینه های ثابت( طرح 

های آتی آب سنگین تر می شوند و موضوعاتی چون 
طرح های  در  بخش خصوصی  توان  یا  و  انگیزه  عدم 
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ویژه همراهی  به  نمود می یابد که  بیشتر  توسعه آب 
این موضوع با مساله پنهان کردن ترجیحات )سواری 
مجانی( می تواند نارسایی های بازار برای مدیریت آب 

شهری را بیشتر کند.

1-7- آب، چالش های قیمتی و مدیریت مالی
قیمت کشورهای  در خدمات آب رسانی و چالش 
اگرچه  دارد  را  غالب  نقش  دولت  توسعه،  حال  در 
نواحی  در  مختلف  شکل های  به  خصوصی  بخش 
مختلف جهان، به عنوان یکي از اجزاء اصلي بخش آب 
شناخته شده است. دولت در این کشورها در مواجهه 
با هزینه عملکرد و نگهداري سیستم هاي جدید آبي 
با محدودیت بودجه اي روبه رو است. شرایط اقتصادي 
بیش از پیش پیچیده تر شده و نظام هاي قیمت گذاري 
در بیشتر نواحي شهري از ساختار مناسبي برخوردار 
نیستند. در کالن شهر هاي کشورهاي درحال توسعه 
کمتر از 50 درصد آب انتقال یافته، به شکل صحیحي 
مورد محاسبه قرار مي گیرد و در شهري همانند کلکته 
بسیاري  در  ندارد.  وجود  اندازه گیري  سیستم  هیچ 
خدماتي  و  محاسباتي  سیستم  وجود  شهرها،  این  از 

آب بهاي  قاعده.  یک  تا  است  استثنا  یک  مناسب 
و  بمبئي  هانوي،  پکن،  شهرهایي چون  در  پرداختي 
از 1 دالر در ماه است در صورتي که  تاشکند کمتر 
در شهرهاي برخوردار از سیستم محاسباتي پیشرفته 
همانند سنگاپور، این رقم به 31 دالر نیز مي رسد. 
مصرف  تشویق  باعث  مي تواند  پایین  آب بهاي 
مي برد.  باال  را  آب  اتالف  نرخ  و  شود  غیرعقالني 
چنانچه نسبت بهاي برق به بهاي آب به عنوان یک 
 4 از  باالتر  نسبت هاي  و  گرفته شده  نظر  در  معیار 
به عنوان نرخ هاي پایین تر آب سنجیده شوند، آنگاه 
کراچي،   ،18/5 فیصل آباد،  شهرهاي  براي  نرخ  این 
 7/7 دهلي  و   7/8 کاتماندو   ،9/2 تاشکند،   ،12/7
پایین  به  از طرفي مشکل نظام قیمت گذاري  است، 
نمي شود،  محدود  محاسبه  مشکل  یا  و  نرخ  بودن 
بحث  )فراي  قیمت گذاري  اقتصادي  رویکرد  فقدان 
حسابداري قیمت( مشکل اصلي در این حوزه است، 
و  تخصیص  در  کارایي  چون  اهدافي  به  باید  یعني 
خود  که  شود  توجه  نیز  درآمدي  توزیع  مالحظات 
سازما ن هاي  مالي  مدیریت  است.  مستقلي  موضوع 
دارند.  زیادي  فاصله  با وضع مطلوب  اغلب  آبرساني 
 3 حدود  باید  دریافتي  حساب هاي  مثال  به عنوان 
ماه گذشته باشند اما این فاصله براي بمبئي 19/7 
است.  ماه  شانگهاي11  و  داکا  و   16/8 کراچي  ماه 
این است که بخش  ناکارآمدي در  از  جنبه دیگري 
و  سوخت  صرف  سرمایه گذاري ها  از  توجهي  قابل 
نگهداري  به خوبي  که  مي شود  جایگزیني سیستمي 

نشده است. 
معمول  حد  از  بیش  آبرساني  شرکت هاي  بیشتر 
نیروي کار استخدام مي کنند و این نیروي کار مازاد 
مورد  غیرصحیحي  شکل  به  و  ندیده  آموزش  نیز 
بازدهي  به کاهش  این مهم  قرار مي گیرند.   استفاده 
به عنوان  سنگاپور  در  مثال  به عنوان  مي انجامد.  مالي 
یک سیستم مطلوب، به ازاي هر 1000 مشترك، تنها 
2 نفر نیروي کار استخدام شده است اما این نسبت 
باالي  نرخ هاي  است.  نفر   33/3 بمبئي،  شهر  براي 
همچنین  بوده،  پایین  کارایي  دهنده  نشان  اشتغال، 
از  بسیاري  واگذاري  نشان دهنده  پایین  اشتغال  نرخ 

خدمات به بخش خصوصي است. 
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1-8- آب و محدودیت هاي مدیریتي
از جمله دالیل اصلي عملکرد غیرصحیح و ناکارآمد 
بخش خدمات آبي، مدیریت ناکارآمد آنها است. این 
حقوق  مي شود؛  ناشي  عامل  دو  از  ضعیف  مدیریت 
کالن  از  بسیاري  در  سیاسي.  دخالت هاي  و  ناکافي 
نظام  به وسیله  آب،  بخش  مدیران  دستمزد  شهرها، 
خدمات  چراکه  مي گیرد  صورت  دولتي  پرداخت 
و  است  گرفته  قرار  دولتي  بخش  اختیار  در  آبرساني 
زماني که  کند.  پیروي  دولتي  پرداخت  نظام  از  باید 
بخش خصوصي دستمزد به مراتب بیشتري پرداخت 
کند، مدیران با کیفیت و ذکاوت بیشتر در استخدام 
این بخش مي آیند. بدین ترتیب سیاست هاي مربوط 
به وسیله  آبرساني،  دالري  میلیون  چند  خدمات  به 
اتخاذ  و جامع نگري  دانش  فاقد  و  بي تجربه  مدیران 
مداخله هاي  با  سیاست ها  این  اغلب  که  مي شود 
درحال  کشورهاي  در  هستند.  همراه  نیز  سیاسي 
تفاوت ها  از  دامنه گسترده اي  زمینه  این  در  توسعه 
حقوق  کشورها  از  بعضي  در  مي شود.  مشاهده 
سالیانه مدیران آب کمتر از یک هزار دالر است و در 
این  تعداد محدودي دیگر همانند کشور هنگ کنگ، 
رقم به 945 هزار دالر در سال مي رسد. در شهرهایي 
کواالالمپور  و  سنگاپور  تایپه،  هنگ کنگ،  چون 
پرداخت  آب  بخش  مدیران  به  باالیي  دستمزد 
باکفایتي  و  شایسته  مدیران  بالطبع  و  مي شود 
این  مي شوند.  گمارده  به کار  شرکت ها  این  در  نیز 
استقالل  خود  مالي  مدیران  به  همچنین  شرکت ها 
سریع  تصمیم گیري هاي  قدرت  تا  مي دهند  مالي 
به عنوان  آنچه  درواقع  باشند.  داشته  را  کارآمد  و 
نگراني اصلي در این بحث مطرح است، امکان جذب 
مدیران شایسته به عنوان یکي از ضرورت هاي تحقق 
از  دیگري  است. جنبه  آب  بخش  در  دانش  اقتصاد 
ضعف مدیریت بخش آب به عدم جامع نگري و عدم 
آگاهي کافي جامعه نسبت به این بخش برمي گردد. 
ظرفیت هاي  توسعه  همچون  سازه اي  جنبه  تسلط 
تأمین و استحصال و عدم توجه کافي به جنبه هاي 
کننده،  مصرف  رفتار  تحلیل  همچون  غیرسازه اي 
زمینه  در  تخصصي  و  همگاني  آگاهي هاي  افزایش 
آب، مشکل اساسي در مدیریت آب است. اگر تا چند 
معطوف  بیشتر  آب  مدیریت  برنامه هاي  دهه گذشته 

مفهوم  به  آب شناسي  دانش  و  شناختي  طبیعت  به 
متعارف آن بود، امروز دیگر مهندسي و بهداشت آب 
کفایت نمي کند و باید نظم هاي علمي و مدیریتي چون 
اقتصاد آب، حقوق آب و جامعه شناسي آب در مدیریت 
و برنامه هاي آب ایفاي نقش کنند. بدون اشراف به آنها 
مدیریت و برنامه هاي آب تکوین نمي یابند. اهمیت این 
موضوع را مي توان در بیانیه نخستین نشست جهاني 
بهتر همه  به فهم  نیاز ضروري  ما  آب مالحظه کرد: 
موضوعات کمي، کیفي، سیاسي، اقتصادي، حقوقي و 
نهادي، اجتماعي، مالي، آموزشي و زیست محیطي که 
باید در شکل گیري سیاست آب در قرن آینده مالحظه 

شوند را تشخیص داده و به آن توجه مي دهیم. 

2- چالش هاي مدیریت آب شهري در ایران
در  ایران  جمعیت  شده،  منتشر  آمارهاي  براساس 
معادل  رشدي  آهنگ  میانگین  با  گذشته  سال   40
به  سال 1335  در  نفر  میلیون   18/9 از  درصد   2/9

در  نفر  میلیون   60/191
است.  رسیده   1375 سال 
پیش بیني شده است که تا 
سال 1400، جمعیت ایران 
و حداکثر  به حداقل 87/1 
افزایش  نفر  میلیون   92/3
یابد. به دلیل تأثیر عامل هاي 
اقتصادي- اجتماعي، الگوي 
تغییرهاي جمعیت شهري و 
روستایي کشور یکسان نبوده 
و تفاوت آن بسیار فاحش است 
به طوري که جمعیت شهري 
-1400 دوره  طي  کشور 

رشدي  آهنگ  با   1373
 34/3 از  درصد   2/5 معادل 
میلیون   66/83 حدود  به 
نفر خواهد رسید، درحالي که 
جمعیت روستایي کشور، در 
دوره زماني یاد شده، با آهنگ 
از 23/35  رشد 0/04درصد، 
به حدود 23/57 میلیون نفر 

مي رسد. 
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همانگونه که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت، 
پیامد رشد سریع جمعیت شهري، ظهور کالن شهرها 
تا  پیش بیني ها،  برخي  بنابر  است.  حاشیه نشیني  و 
سال 1392، 10 شهر با جمعیت بیش از یک میلیون 
نفر در کشور وجود خواهد داشت. در این سال 24/7 
درصد از جمعیت کشور معادل 22/6 میلیون نفر در 
حوضه هاي آبریز کرج، جاجرود و تهران ساکن خواهند 
از  تنها 1/2 درصد  این حوضه ها،  در  بود درحالي که 
منابع آبي کشور جریان دارد. برآورد مي شود که در 
سال 1392، 67 درصد جمعیت کشور معادل حدود 

70 میلیون نفر در شش حوضه آبریز ساکن باشند.
فاضالب  و  آب  مهندسي  شرکت  گزارش  براساس 
کشور، تعداد کل انشعاب آب در شهرهاي کشور در 
پایان سال 1381 بالغ بر 8/43 میلیون فقره بوده است 
که 95درصد آنها انشعاب خانگي و مابقي مربوط به 
باتوجه  است.  شهرها  تجاري  و  عمومي  انشعاب هاي 
به جمعیت تحت پوشش آب شهري کشور در پایان 

نفر   5/1 بعد  لحاظ  با  و  )97/7درصد(   1381 سال 
تا  گذشته  روند  درصورتي که  خانگي،  انشعاب  براي 
سال 1400 همچنان ادامه یابد، براي پوشش کامل 
 ،1400 سال  افق  در  کشور،  شهري  جمعیت  تمامي 
پیش بیني مي شود مطابق با جداول )2-5( و )2-6(، نیاز 

به تأسیسات آب و فاضالب وجود داشته باشد.23 
با افزایش جمعیت، سرانه منابع آب کشور از 7000 
متر مکعب در سال 1335 به 2160 متر مکعب در سال 
1375 تقلیل یافته است. برآورد انجام شده نشان مي دهد 
که با افزوده شدن تدریجي بر شمار جمعیت، سرانه منابع 
آب کشور تا سال 1400 به کمتر از 1500 متر مکعب 
برسد. شایان ذکر است که سرانه منابع آب در ایران، 
از الگویي متوازن و یکنواخت برخوردار نیست و مقدار 
منابع  آن در هر منطقه از کشور بر حسب استعداد 
است.  متفاوت  آن  در  ساکن  جمعیت  شمار  و  آب 
آب  منابع  سرانه  تهران  استان  در  نمونه  به عنوان 
تجدید شونده، تنها 500 متر مکعب در سال است. 
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سرانه مصرف ساالنه آب در 35 سال گذشته در ایران 
2/2 برابر شده است و در طول یک دوره زماني 80 
ساله، از حدد 1350 متر مکعب در سال 1320، به 

بیش از 8000 متر مکعب در سال 1400 مي رسد.
***

در  نیترات  غلظت  ایران،  شهرهای  از  برخی  در 
لیتر  در  گرم  میلی   200 از  زیرزمینی  آبخوان های 
است.  رفته  فراتر   ملی(  استاندارد  برابر  )پنج 
تعیین  و  شده  انجام  متعدد  مطالعات  براساس 
کارون  رودخانه  آب  در  مختلف  عامل های  مقدار 
با  آن  مقایسه  و   1375 تا   1347 سال های  طی 
کیفیت متعارف امالح محلول در آب رودخانه های 
سدیم،  منیزیم،  مقادیرکلسیم،  میانگین  جهان، 
از  کارون،  رودخانه  آب  نیترات  و  کلرور  سولفات، 
رودخانه   60 در  عوامل  این  گزارش شده  حداکثر 
تخلیه  از  حاکی  امر  این  است.  بیشتر  جهان  مهم 
به  صنعتی  فاضالب های  از  توجهی  قابل  حجم 
رودخانه  سایر  در  پدیده  این  است.  رودخانه  این 

ایران گستره  نیز به چشم می خورد. در  های کشور 
بارندگی از 1800 میلی متر در سواحل شمالی تا کمتر 
از 50 میلی لیتر در نواحی مرکزی )کویر لوت( متغیر 
است. 56 درصد از مجموع بارندگی ساالنه ایران تنها 
در 30 درصد از پهنه کشور می بارد و 70 درصد آن، 
تنها 44 درصد از مجموع نزوالت آسمانی را دریافت 
می کند و این در حالی است که حدود نصف میانگین 
درصد   70 که  کشور  غربی  درمناطق  ایران  جمعیت 
از منابع آبی در آن جای گرفته اند، زندگی می کنند. 
ایران  ساالنه  بارندگی  ساله  چهار  و  سی  میانگین 

و در دشت  میلی متر  در گستره کوهستان ها، 340 
میلی متر   271 کشور  کل  در  و  میلی متر   187 ها 
است. این مقدار از یک سوم میانگین بارش ساالنه 
قاره  بارندگی ساالنه  از  نیمی  و حدود  جهان کمتر 
خشکسالی  موضوع  کلی  نگاه  یک  در  است.  آسیا 
و در عین حال  متفاوت  پدیده  دو  معلول  ایران  در 
بارش های  ساالنه  حجم  آنکه  نخست  است.  همسو 
همراه  به  امر  این  است.  پایین  ایران  در  آسمانی 
توزیع ناهمگون این مقدار آب در پهنه کشور، عامل 
دیگر  و  است  کشور  در  خشکسالی  و  آبی  کم  بروز 
عالوه  کشور،  از  مناطقی  در  بروز خشکسالی  که  آن 
بر کمبود ذاتی آب، ناشی از آسیب دیدن منابع آبی 
موجود، به دلیل برداشت های بی رویه است. به عنوان 
مثال در دشت همدان که میانگین ساالنه بارندگی آن 
آب  بیالن  است.  بیشتر  اندکی  نیز  کشور  متوسط  از 
منطقه، طی سال های گذشته، حدود 5 میلیارد متر 
مکعب منفی )کاهش( بوده است. باید توجه داشت 
اما  است،  که هرچند خشکسالی یک پدیده طبیعی 
تکرار  شده،  یاد  عامل  دو  مضاعف  عملکرد  دلیل  به 
این  بر  است. عالوه  زیاد  ایران  در  آن  بروز  دامنه  و 
گلخانه ای، گرم تر شدن زمین و  پدیده  عواملی چون 
پدیده ال نینو6 نیز بر جریان های آب و هوایی تأثیر منفی داشته 
و دوره های خشکسالی را طوالنی تر کرده اند بدیهی است 
که بروز خشکسالی های مداوم و تداوم آن ها عالوه بر 
مشکالت اجتماعی، به سبب آسیب رساندن به منابع 
آبی موجود از طریق محدودیت تغذیه و تقلیل کیفیت 
آب، سبب از بین رفتن محصوالت کشاورزی و دامی 
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مقدمه 
نگرش انسان به آب به فراواني آن بستگي دارد. اگر 
الهي تصور مي شود  از نظر برخي موهبتي  فراوان باشد 
که در هر زمان و به هر مقصودي آزادانه مي توان از آن 
بهره مند شد اگر کمیاب باشد به کاالیي بس ارزشمند و 
مورد توجه عموم و مساله اي براي ستیزه و حتي جنگ، 

بین استفاده کنندگان آن تبدیل مي شود. 
تمدن هاي گوناگون نسبت به آب، طیفي از نگرش ها 
آن  با  که  تلخي  حقیقت  داشته اند.  کران  دو  آن  بین 
به  آب  از  ناشي  برکات  که  است  این  هستیم  روبه رو 
از  این رو در بسیاري  از  ارزاني نشده است. و  یكساني 
اولین  با پدیده خشكسالي روبه رو هستیم.  نقاط جهان 

  مجتبي یحیي آبادي
عضو هیأت علمي مرکز تحقیقات کشاورزي اصفهان
  مصلح الدین رضایي
عضو هیأت علمي مرکز تحقیقات کشاورزي اصفهان

مديريت منابع آب 
در خشكسالي
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با  مبارزه  براي  بشر  کوشش هاي  به  مربوط  گزارشات 
آمده  انجیل  در  یوسف  حضرت  داستان  در  خشكسالي 
تا  داد  مأمویت  یوسف  به  مصر  فرعون  آن  در  که  است 
اجرا  و  تهیه  را  خشكسالي  با  مبارزه  برنامه هاي  اولین 
کند. شاید از خود بپرسیم آیا پیشرفت در زندگي بشر 
متفاوت  برخوردي  خشكسالي  پدیده  با  تا  شده  موجب 

با یك حادثه غیر مترقبه داشته    باشیم؟ 
بدون شك خشكي به عنوان یك پدیده آب و هوایي 
ممكن است هر چند گاهي رخ دهد اما در طول دوره هاي 
شده  اجرا  آمیزي  موفقیت  برنامه هاي  گذشته  خشكي 
آموخته ایم؟  درس  گذشته  تدبیري هاي  بي  از  آیا  است؟ 

براي  تمایلي  جوامع  که  مي دهد  نشان  شواهد 
بیني  پیش  یا  خشكسالي  با  مقابله  برنامه ریزي 

بجاي  همیشه  مي رسد  نظر  به  نداشته اند.  آن 
قبلي  برنامه ریزي  و  پیشگیرانه  برخورد 

واکنش هاي  به  اقدام  خشكسالي  با 
که  عملي  مهم ترین  و  مي کنیم  مقطعي 

است  این  هستیم  آن  منتظر  همه 
بكشیم.  باران  انتظار  باید  که 

زمان  از  دوره اي  به  خشكسالي 
عرصه  که  مي شود  اطالق 

در  زمان  آن  در  رطوبت 
از  کمتر  مشخصي  سطح 
شرایط  انتظار  مورد  حد 

باشد.  هوایي  و  آب  معمول 
دو  از  خشكسالي  کلي  به طور 

بخش  است؛  شده  تشكیل  بخش 
آب و هوایي که منجر به کاهش بارش و آب 

قابل دسترس مي شود و بخش تقاضا براي مصارف آب. 
با پدیده خشكسالي  به طور معمول دولت ها در برخورد 
عمده فعالیت خود را در بخش دوم یعني کاهش تقاضا 
گونه  هر  از  قبل  مي کنند.  متمرکز  آب  مصرف  براي 
مشكالت  باید  خشكسالي  با  برخورد  براي  برنامه ریزي 
اساسي اي که مانع اجراي فعالیت هاي موردنظر مي شود 

را شناسایي کرد. 

براي خشكسالي  کارآمد  برنامه ریزي  موانع 
شدن  مواجه  براي  دولت ها  برنامه ریزي  چه  اگر 
موثر  زیادي  حد  تا  مي تواند  خشکسالي  پدیده  با 

باید مشکالت  اما قبل از هرگونه برنامه ریزي  باشد، 
موردنظر  فعالیت هاي  اجراي  مانع  که  اساسي 
که  عمده  مانع  پنج  شود.  شناسایي  مي شود 

باید مورد بررسي قرار گیرند عبارتند از: 
بودن  تصادفي  خشکسالي،  شفافیت 
خشکسالي، پدیده خشکسالي، هزینه ها 
و ضررهاي خشکسالي  و  مالحظات 

سیاسي.

1- شفافیت  سازي تعریف 
و  ریزان  برنامه  خشکسالي 
مترقبه  غیر  سوانح  مدیران 
بر این باورند که پدیده هایي 
شفاف  خشکسالي  همچون 
است.  روشن  همگان  بر  و 
کاهش  براي  الزم  برنامه هاي 
امري  طبیعي  سوانح  اغلب  اثرات 
مشکل است. زیرا شدت و دوره بازگشت 

این حوادث ناشناخته اند. 
سیل،  زمان  تعیین  براي  چنداني  تخصص  اگرچه 
آتشفشان یا زلزله الزم نیست، با این وجود عدم اطمینان 
قابل توجهي در مورد زمان شروع و ختم پدیده خشکسالي 
وجود دارد. از طرفي خشکسالي یک حادثه آني نیست 
بلکه نوعي پدیده تدریجي است. بحث درباره برنامه ریزي 
خشکسالي و مدیریت منابع آب تعریفي از اجزاي تشکیل 
دهنده خشکسالي است. نداشتن صراحت و شفافیت در 
تعریف مي تواند یک عامل اساسي در اینکه چرا برنامه ریزي 
براي خشکي و مدیریت منابع آب، آنچنان که شایسته 

است موردتوجه قرار نگرفته، باشد.

بدون ش�ك خشكي به 
عنوان يك پدي�ده آب و 
هواي�ي ممكن اس�ت هر 
چن�د گاه�ي رخ دهد اما 
در طول دوره هاي خشكي 
برنامه ه�اي  گذش�ته 
اج�را  آمي�زي  موفقي�ت 

شده است



سال نهم/ شماره 90 26

2- تصادفي بودن خشكسالي 
منجر  خشکسالي  زماني که  تا  تاریخي،  نظر  از 
آن  به  دولت ها  توجه  نشود،  آب  شدید  کمبود  به 
برنامه ریزي  براي  مانع  بیشترین  نمي شود.  جلب 
بودن  تصادفي  خشکسالي،  از  حاصل  آب  کمبود 
امر  یک  عنوان  به  خشکسالي  است.  پدیده  این 
آن  و شدت  دوره  فقط  و  ماند  باقي خواهد  مسلم 
براي  که  است  عقالني  بنابراین  است.  نامعلوم 
برنامه ریزي  عوارض خشکسالي  و  هزینه ها  کاهش 

مناسبي انجام گیرد  . 

پدیده خشكسالي   -3
در  خشکسالي  برنامه ریزي  راه  در  دیگر  مانع 
ماهیت این پدیده نهفته است. خشکسالي مي تواند 
عملي  غیر  را  برنامه ریزي ها  و  سیاست ها  بهترین 

برخورد  در  جامعه  هر  افراد  آنکه  مگر  سازد 
خود  بین   در  توافقي  یک  به  پدیده  این  با 

برسند. یا اینکه از طرف دولت مجبور به 
انجام برنامه هاي موردنظر شود. افرادي 

مي کنند،   تجربه  را  خشکسالي  که 
براي  محدودي  اختیارات  داراي 

مقابله  و  هستند  آن  با  مقابله 
افراد  تمامي  توسط  جمعي 

خشکسالي  که  آنها  )چه 
و  کرده اند  تجربه  را 
تجربه  که  آنها  چه 
راه  بهترین  نکرده اند( 
حل  را   ارایه مي دهد. 

عوارض  و  هزینه ها    -4
خشكسالي 

نداشتن اطالع عمومي از ضرر و زیان هاي 
خشکسالي یکي دیگر از دالیلي است که عالقه مندي 
مي دهد.  کاهش  را  خشکسالي  برنامه ریزي  براي 
از  ناشي  ضررهاي  میزان  که  است  این  بر  تصور 
معموال  )که  غیرمترقبه  از سوانح  کمتر  خشکسالي 
واضح تر و در دوران کوتاه تري اتفاق مي افتد( است. 
زمان  در  خشکسالي  ضررهاي  مقایسه  مقام  در 
ضررهاي  به  زماني که  مي شود.  توزیع  طوالني تري 

واقعي خشکسالي پي برده شود، این ضررها مي تواند 
ضررهاي ناشي از حوادث غیرمترقبه را ناچیز جلوه 
دهد. براي مثال در استرالیا بین سال هاي 1975-

ضررهاي  چهاربرابر  خشکسالي  ضررهاي   1945
ناشي از دیگر سوانح طبیعي غیر مترقبه بوده است. 
خشکسالي  از  ناشي  هزینه هاي  تمامي  به عالوه 
اجتماعي  اثرات  نیست.  شده  تعریف  و  مشخص 
به آن و چگونگي  و هزینه هاي مربوط  خشکسالي 
نفوذ اثرات آن در سراسر جامعه و اینکه در نهایت 
بهتر  باید  مي دهد،  قرار  تاثیر  تحت  را  کساني  چه 
از  ناشي  مستقیم  غیر  ضررهاي  شود.  شناخته    
آن  مستقیم  ضررهاي  از  بیشتر  بسیار  خشکسالي 
کمرنگي  و  پراکندگي  ماهیت  به دلیل  اما  هستند، 
و  است  مشکل  آنها  ارزیابي  و  تشخیص  امکان  آنها 
خشکسالي  بودن  تصادفي  مي ماند.  ناشناخته  اغلب 
مسایل  به  عمومي  عالقه مندي  سریع  کاهش  و 
خشکسالي بعد از شروع یک بارش باران و منابع 
محدود براي برنامه ریزي تعیین ضررهاي غیر 
مستقیم حاصله از خشکي را کمتر ضروري 
مي سازد و تا زماني که هزینه ها و ضررهاي 
پراکنده و کم رنگ خشکسالي تعیین 
و  مسووالن  نشود،  مشخص  و 
تصمیم گیرندگان، آگاهي همه 
جانبه اي از ضررهاي خشکي 

ندارند.

مستقيم  غير  ضررهاي 
خشكس�الي  از  ناش�ي 
بسيار بيشتر از ضررهاي 
مستقيم آن هس�تند، اما 
به دليل ماهيت پراكندگي 
ام�كان  آنه�ا  و كمرنگ�ي 
تشخيص و ارزيابي مشكل 

است
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5-  مالحظات سیاسي 
در بعضي از کشورها مالحظات سیاسي مانع از 
درك واقعیات و مسایل خشکي و اعالم به موقع به 
مردم و در نتیجه مانع از تهیه و تدوین برنامه هاي 
الزم براي روبه رو شدن با این پدیده مي شوند. این 
داخل  در  و  محلي  صورت  به  مي تواند  مالحظات 
یک کشور یا در ابعاد بین المللي و به منظور اهداف 
است  الزم  بنابراین  پذیرد.  صورت  سیاسي  خاص 
براي برخورد صحیح با پدیده خشکي و به حداقل 
سیاسي  مالحظات  هرگونه  آن،  ضررهاي  رساندن 
چه در ایجاد سازمان هاي وابسته، تعیین مسووالن 
و مدیران مربوطه، زمان اخطار عمومي، نظارت بر 
هزینه  چگونگي  و  پیشنهادي  برنامه هاي  اجراي 
تدوین  و  تهیه  یافته،  تخصیص  اعتبارات  کردن 
قوانین اضطراري و برآورد صحیح میزان خسارات 
برود.  از بین  مستقیم و غیر مستقیم خشکسالي، 

 : چارچوب اصلي براي برنامه ریزي 
مسوولیت مدیریت منابع آب درهنگام خشکسالي 
نحوي  به  است  الزم  مي شود،  تعیین  دولت  توسط 
گسترش یابد که اقدامات مورد نظر به موقع صورت 
دولت  اجرایي  بازوهاي  افزایش  هرچند  پذیرد. 
خشکسالي،  همچون  غیرمترقبه  حوادث  براي 
قابل پیش بیني است. با این وجود اقدامات مورد 
نظر توسط استان ها در درجه اول با سازمان دهي 

شامل  خود  اختیارات  حوزه  در  مدیریتي  عملیات 
العمل به یک واقعه غیرمترقبه  نشان دادن عکس 

پس از اتفاق افتادن است. 
 

 : برنامه ریزي  راهكارهاي 
بر  آب ،  از  استفاده  مدل هاي  دهندگان  ارایه 
شناسایي  شامل:  که  دارند  تأکید  زیر  فاکتور  پنج 
اختیارات  حدود  معرفي  خشکسالي،  مشخصه هاي 
روش هاي  مردم،  ساختن  آگاه  چگونگي  دولت، 
بر  نظارت  و  درآمد  وحفظ  آب  مصرف  کاهش 

مصرف کنندگان آب است.
سواالت  به  پاسخي  است  ممکن  فاکتورها  این 

باشد:  زیر 
- خشکسالي چه موقع به وقوع مي پیوندد؟ 

- درصورت بروز خشکسالي، چه کسي مسوولیت 
مدیریت آن را برعهده مي گیرد؟ 

- چگونه باید مردم را آگاه ساخت ؟ 
میزان  و  کاهش  را  آب ها  حق  باید  چگونه   -

مصرف آب را تعدیل کرد ؟ 
و چگونگي  اطمینان  از کاهش مصرف آب. 

سوال هاي  از  هریک  به  مناسب  پاسخ  نداشتن 
برنامه ریزي  مؤثر  مدیریت  بودن  جدي  از  فوق 
این  از  هریک  مورد  این  در  و  کاست  خواهد  آب 

راهکارها را مي توان مورد بررسي قرارداد. 

خشكسالي:  مشخصه هاي  شناسایي 
از آنجایي که تصمیم گیري در مورد آغاز یا خاتمه 
شرایط خشکي تا حدي مشکل به نظر مي رسد، باید 
از  آب،  منابع  مدیریت  اجراي  در  جلوگیري  براي 

مشخصه هاي خشکسالي استفاده کرد.
تعیین شود، مصرف  این مشخصه ها   هنگامي که 
کنندگان آب مي توانند برنامه الزم را تهیه و در مورد 
سرمایه گذاري هاي آینده تصمیم گیري کنند. عالیم 
نشان دهنده خشکسالي باید دقیق و مشخص باشد 

تا در تصمیم گیري ایجاد ابهام نکند .
اعالم  براي  مي توان  را  مختلفي  مشخصه هاي   
بروز شرایط خشکي مورد استفاده قرارداد که شامل 
میزان  پالمر(،  شاخص  خشکي)  شدت  شاخصه هاي 
روانآب در نهرها، داده هاي آماري در مورد میزان بارش 
پتانسیل  رودخانه ها،  آب  شوري  درجه  نیاز،  مورد 
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و  ماهي ها  و  وحش  برحیات  آب ها  بعضي  مخرب 
وضعیت موجود آب هاي زیرزمیني است.  

براي به عم��ل آوردن هریک از مراحل خش��کي 
سه نشانه از پنچ نش��انه هاي خشکي، نشان دهنده 
سطح خش��کي است. نش��انگرهاي خش��کي نباید 
پیچیده باشد به نحوي که موجب اطمینان نداشتن 
درتعیین هریک از مراحل خشکس��الي ش��ود. براي 
مثال اگ��ر بارندگ��ي و ذخایر س��طحي دو عالمت 
خش��کي باش��ند، تصمی��م در مورد عمل��ي کردن 
طرح هاي موردنی��از، در زماني که بارندگي کمتر از 
حدمعم��ول و ذخایر آب درحالت معمول هس��تند، 
مش��کل خواهد بود. هنگامي که فقط یک منبع آب 
وجود داش��ته باشد وجود یک نش��انگر خشکي نیز 
کافي به نظر مي رس��د. براي مثال وقتي تنها منبع 
آب یک ش��هر، ذخیره هاي سطحي باشد، طرح هاي 
مدیریت مناب��ع آب هنگامي فع��ال خواهد بود که 
حجم ذخی��ره منبع )برحس��ب درص��د فصل هاي 

عادي( از مقدار مش��خصي کمتر نش��ود.
یک معیار لغزنده براي نش��ان دادن مشخصه هاي 
خشکسالي، مي تواند به ش��کل نموداري و به صورت 
ذخی��ره منبع که ب��ا منحني می��زان ذخیره منبع 
تعیین مي ش��ود، باش��د. هنگامي که می��زان واقعي 
ذخایر به منطقه هش��دار خش��کي مي رسد، برنامه 
کاه��ش تحویل آب از حوزه به نق��اط مختلف اجرا 

مي ش��ود. 
زماني که آب هاي 
زیرزمین��ي یکي از 
عرضه  اصلي  منابع 
مي توان  باشد،  آب 
خش��کي  عالیم  از 
آب هاي  مبناي  بر 
مین��ي  ز یر ز

اس��تفاده کرد. 
برنامه هاي  اغلب 
مدیریت منابع آب، 

میزان  با  را  پیشرفت خشکي  یافته  ترتیب  مراحل 
در  کرده اند.  هماهنگ  نظر  مورد  کاهش  از  معیني 
آمریکا، اداراتي که داراي برنامه مدیریت آب هستند 
به این نتیجه رسیده اند که امکان وقوع خشکسالي 
در فصل پاییز کمتر است و اما اگر این امکان روي 
شدیدتر  و  یافته  توسعه  آنکه خشکي  امکان  دهد، 

شود، زیاد است.

تعیین و انتخاب مسووالن دولتي: 
یک  داراي  که  دولتي  مسوول  واحد  یک  تعیین 
باشد،  خشکسالي  شرایط  براي  برنامه ریزي  قدرت 
قبل از وقوع خشکسالي یکي از نکات حیاتي براي 
خشکي  دوران  در  آب  منابع  مدیریت  مهیاشدن 

است. 
به این منظور الزم است واحد تعیین شده فوق 
از قدرت اجرائي و اختیارات الزم براي اعالم وقوع 
برخوردار  آب  مصرف  الگوي  تغییر  و  خشکسالي 
باید  نیز  واحد  این  مسوول  اختیارات  میزان  باشد. 

دقیق و شفاف باشد. 
اختیارات مي تواند  در حدود  نبود شفافیت الزم 
باعث ایجاد شرایطي شود که مقامات ذیربط براي 
تصمیمات  مردم،  گروه هاي  با  برخورد  از  اجتناب 
خود را به تأخیر اندازند و این تأخیر موجب کاهش 

حفاظت کمي وکیفي ازمنابع آب مي شود.

اخطار بروز خشكسالي : 
مدیریت  خشکسالي،  شرایط  بروز  هنگامي که 
جدید منابع آب را مي طلبد، الزم است مردم را از 
شامل  باید  اخطار  این  ساخت.  آگاه  جدید  شرایط 
اطالعات الزم براي کاهش مصرف آب، زمان اجراي 
آن و قابلیت و راهکارهاي الزم باشد. چگونگي اعالم 
وضعیت  براساس  باید  مردم  به  خشکسالي  حالت 
مدنظر  آن  در  نیز  اقتصادي  مسایل  و  بوده  محلي 

قرار گیرد. 
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ساختار  حفظ  و  آب  مصرف  کاهش 
اقتصادي: 

وجود یک سیستم تعیین اولویت هاي مصرف 
به  است  ضروري  خشکسالي  وقوع  از  قبل  آب 
نحوي که هریک از مصرف کنندگان آب قبل از 
بروز خشکي از برنامه هاي محدود سازي مصرف 

آب مطلع شوند.
بنگاه هاي  و  صنایع  ادارات،  اگر  همچنین 
برنامه هاي  از  خشکسالي  بروز  از  قبل  تجاري، 
مي توانند  باشند،  آگاه  آب  مصرف  کاهش 
برنامه هاي اضطراري خود را براي کاهش مصرف 
کاهش  شک  بدون  کنند.  وتدوین  تنظیم  آب 
مصرف آب، کاهش درآمد عرضه کنندگان آب 

را به دنبال دارد.
وقوع  به  زماني  در  درآمد  کاهش  این   

با  مقابله  هزینه هاي  که  مي پیوندد 
خود  میزان  بیشترین  به  خشکسالي 

یک  وجود  نبود  درصورت  مي رسد. 
حساب  یا  مالي  ذخیره  صندوق 

خشکسالي،  اضطراري  بانکي 
نرخ  باید  آب  کنندگان  عرضه 

آب بها را افزایش داده یا یک 
قیمت اضافي را در شرایط 

جدید اعمال کنند.
از  استفاده   
خشکسالي  عوارض 
بیشتري  مزیت 

آب  افزایش  به  نسبت 
مثال  به عنوان  دارد.  بها 

خشکسالي  عوارض  اعمال 
و  بوده  راحت تر  مسوولین  براي 

پیش  قابل  طریق  این  از  درآمد  افزایش  میزان 
بیني است. این نوع افزایش موقتي قیمت براي 
مصرف کنندگان آب مقبولیت بیشتري دارد و 
قابل درك است زیرا فقط در شرایط اضطراري 

اعمال مي شود و ترس از ادامه افزایش نرخ آب 
را براي جبران کاهش درآمد در دوران خشکي 

پس از رفع آن از بین مي برد. 

مصرف  برنامه  رعایت  بر  نظارت  چگونگي 
کنندگان آب : 

تجربه نشان داده است که کاهش بیش از 25-
با درخواست  20 درصد میزان آب را نمي توان 

داوطلبانه به دست آورد.  
همگاني  توافق  نوعي  که  نمي رسد  نظر  به 
آب  قانوني صرفه جویي  مقررات  اینکه  مورد  در 
راه هاي  خشکسالي  وعوارض  آب بها  افزایش  یا 
به  نسبت  آب  مصرف  کاهش  براي  مؤثرتري 
حاصل  داوطلبانه  صرفه جویي  طریق  از  آنچه 

مي شود، باشند. 
و  مأموران  به  الزم  اختیارات  دادن 
برحسن  نظارت  براي  دولتي  مسووالن 
خشکسالي،  ویژه  برنامه هاي  اجراي 
مهم  بسیار  است.حقیقیت  ضروري 
به  آب  کمبود  که  است  آن 
آسیب  موارد  از  یکي  عنوان 

محیطي  زیست  پذیري 
پدیده جدیدي نیست و 
نواحي  در  کشاورزان 
وخشک  گرمسیري 
چنین  با  همواره 
زندگي  کمبودي 
روش هاي  و  کرده 
آمدن  کنار  و  سازش 
و  طبیعت  با  را  خود 
کرده  ابداع  بقایشان  شیوه هاي 

اند. آنچه در محدوده پایداري یا تداوم پذیري، 
افزایش  تأثیر  مي شود،  تلقي  جدیدي  موضوع 
سرزمین هاي  مردم  که  است  جمعیت  چگالي 

خشک جهان  با  آن  مواجه اند.

وجود  نب�ود  درصورت 
يك صندوق ذخيره مالي 
يا حساب بانكي اضطراري 
عرض�ه  خشكس�الي، 
كنن�دگان آب باي�د نرخ 
آب به�ا را افزايش داده 
يا يك قيمت اضافي را در 
شرايط جديد اعمال كنند



سال نهم/ شماره 90 30

مقدمه: 
از  یكی  به عنوان  اخیر  دهه  طول  در  اقلیمی  تغییرات 
مختلف  محافل  در  محیطی  زیست  موضوعات  مهم ترین 
مطرح شده است. مقوالتی نظیر آلودگی آب و هوا، کاهش 
توان تولید منابع خاک، تخریب منابع، جنگل زدایی و سایر 
به لحاظ  زمین  کره  شدن  گرم  مسأله  نظیر  مشابه  موارد 
اهمیت  حایز  بسیار  گلخانه ای  گازهای  تراکم  و  افزایش 
است. وقوع چنین پدیده هایی می تواند اثرات متفاوتی در 
زندگی بشر ازجمله اسكان، تولیدات کشاورزی و استفاده 

از انرژی و سایر عوامل وابسته داشته باشد. 
در عرصه منابع آب، این امر می تواند به تغییر در توزیع 
آب های  تغذیه  سطحی،  جریان های  و  بارندگی  زمانی 
متأسفانه  شود.  منجر  آب  کیفیت  همچنین  و  زیرزمینی 
تغییرات  درزمینه  دقیقي  مطالعه  تاکنون  ما  درکشور 
به ویژه در مورد توسعه منابع آب  و  تبعات آن  اقلیمی و 

آبشناختي  ویژگی های  به  با توجه  است.  نگرفته  صورت 
کشور که در منطقه خشك و نیمه خشك دنیا قرار گرفته 
می تواند  زیادی  حساسیت  تغییری  هرگونه  مقابل  در  و 
از خود نشان دهد، انجام چنین مطالعات و تحقیقاتي از 

اولویت های خاصی برخوردار خواهد بود. 

تغییرات آب و هوا و مدیریت منابع آب: 
هرچند تغییرات اقلیمی یکی ازعوامل مهمی است 
عواملی  ولی  اثر می گذارد  و مصارف آب  برمنابع  که 
مختلف  فعالیت های  آن،  تراکم  و  جمعیت  نظیر 
و  وصنعتی  کشاورزی  فعالیت های  به ویژه  اقتصادی 
اثرات  منابع  این  بر  نیز  زندگی  استانداردهای  تغییر 
تغییرات  که  اثراتی  مهمترین  می گذارند.  متفاوتی 
باشد؛  داشته  آب  منابع  مدیریت  بر  می تواند  اقلیمی 

شامل موارد زیر است: 
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* منابع آب های سطحی و زیرزمینی 
* مدیریت سیالب ها و خشکسالی ها 

* الگوهای کشت 
* سامانه هاي زهکشی اراضی کشاورزی و فاضالب 

شهری وروستایی 
کانال های  دریاچه ها،  رودخانه ها،  آب  کیفیت   *

آبیاری و سفره های آب زیرزمینی 
در  به خصوص  ساحلی  پست  اراضی  مدیریت   *
اساسی ترین  و  مهمترین  از  یکی  دلتایی  نواحی 
جنبه های طراحی و بهره برداری ازسیستم های منابع 
دوره های  تعدیل  از طریق  آب  تأمین  تضمین  و  آب 

خشک)کم آبی( و تر)پرآبی( است.
دبی های  آب  مهندسان  آب  منابع  برنامه ریزی  در 
ساالنه، فصلی، ماهانه و در برخی مواقع روزانه را مورد 
استفاده قرار می دهند. اغلب ضوابط طراحی مخازن و 
تعیین منحنی های فرمان بهره برداری، بر بهره گیری 
است.  استوار  گذشته  در  شده  مشاهده  داده های  از 
به عبارت دیگر، اطالعات گذشته ابزاري کلیدی را برای 
بررسی های  می دهند.  تشکیل  آینده  پیش بینی های 
از  برخی  داده،  نشان  موجود  تجربیات  و  شده  انجام 
مدیریت  و  هیدرولوژیکی  تحلیل های  کنونی  فنون 
منابع آب نمی توانددرشرایط وقوع تغییرات اقلیمی به 
نحو موفقیت آمیزی برای ارزیابی عمر مفید تأسیسات 
هیدرولیکی موجود و یا تأسیسات جدید به کار گرفته 
شود. به هرحال با دانش و معلومات امروزی پیش بینی 
پتانسیل اثرات اقلیمی نمی تواند از یک تخمین فراتر 
رود ولی می توان حساسیت هریک از عوامل مختلف 
شکل  به  اقلیمی  تغییرات  مقابل  در  را  آب  مدیریت 

قابل قبولی مطرح کرد. 

تغییرات اقلیمی: 
تأثیرات تغییرات اقلیمی دایره ای شکل خواهدبود. 
خاك،پوشش  ازبارندگی،رطوبت  هم  که  معنی  بدین 
هم  و  می پذیرد  تأثیر  اراضی  کاربری  ونحوه  گیاهی 
براهمیت  می توانیم  وقتی  تنها  می گذارد.  تأثیر  برآن 
روابط دوگانه باال آگاه شویم که برچرخه هیدرولوژی 
افزوده  ما  بردانش  که  تدریج  به  یابیم.  کامل  وقوف 
می شود، پیش بینی های نامطمئن، مطمئن و کامل تر 
خواهند شد. حل معمای تغییرات اقلیمی، مانند کنار 
گذاشتن اجزاء یک ››پازل‹‹ غول پیکر است. بخشی از 
قطعات این پازل ازپژوهش های کوچک ولی تخصصی 
بدست می آیند. قطعات بزرگتر را تنها کسانی می بینند 

که از یک شیوه چند رشته ای استفاده کنند. هیچ یک 
به طور  کشوري  و  مؤسسه  وهیچ  علوم  رشته های  از 
انفرادی نمی تواند کلید معما را در دست داشته باشد. 
برای دیدن تصویر جهانی، به کوششی دسته جمعی 

و بی سابقه نیاز است.
)هیدرولوژی(  آب شناسی  بین المللی  برنامه 
آنها  نقش  و  آب  فرآیندهای  روی  مطالعات  ازطریق 
عملیات  کمک  به  و  هیدرولوژی  بزرگ تر  چرخه  در 
مشترك بین المللی نظیر برنامه جهانی اقلیم و برنامه 
زده  همکاری  به  دست  بیوسفر،  ژئوسفر-  بین المللی 
درجنبه های  المللی  وبین  ملی  است.بیشترمؤسسات 
شدت  بر  که  ابرها  نقش  می کنند.  فعالیت  مختلف 
که  اقیانوس ها  و  می گذارند،  تأثیر  اقلیمی  تغییرات 
می گذارند،  تأثیر  اقلیمی  تغییرات  الگوی  و  برزمان 
گازهای  نقش  شیمیایی1،  زمین زیست  چرخه  نقش 
پوشش  بین  تبادالت  نقش  و  مصنوعی  و  طبیعی 
این  همگی  جو،  و  آب  خاك،  جنگل ها،  گیاهی، 
تغییرات  میزان  و  طبیعت  هیدرولوژی،  بر  پدیده ها 
می کنند.  مطالعه  انسان  بر  آن  پیامدهای  و  اقلیمی 
زمین  دریایی،  علوم  همچون  دیگری  مختلف  علوم 
شناسی، بوم شناسی، آموزش های زیست محیطی و 
علوم اجتماعی و..... نیز در حل پازل ازطریق پرکردن 

اجزاي آن فعالیت می کنند. 

ترازنامه ي آب)بیالن(: 
تعریف بیالن: بررسی تبادالت آب دریک محدوده 
که براصل بقاي ماده درچرخه آب تأکید دارد. طبق 
این تعریف همه آبي که دریک زمان معین وارد یک 
محدوده خاص مي شود و در این محدوده یا به مصرف 
گوناگون  شکل های  به  یا  و  شده  ذخیره  یا  می رسد 
بیالن،  برقراری  از  هدف  مي شود.  خارج  محدوده  از 
بررسی و هماهنگی عناصر ورودی و خروجی و تعیین 
از پارامترها و میزان مصرف و ذخیره  مقادیر هریک 
آب است. به عبارت دیگر بر مبنای راه حل های بیالن 
آب یا مکان برآورد کمی از منابع آب و تغییرات این 
انسانی  فعالیت های  تأثیر  تحت  و  درکنترل  منابع 

فراهم مي شود.
پایه  آمار و اطالعات  محدوده بیالن: ناحیه ای که 
برقرار  آن  برای  بیالن  ومعادله  آوری  جمع  بیالن 
محدوده  این  گویند.  بیالن"  "محدوده  می شود 
ارتفاعات  و  دشت  آبریزبزرگ،یک  حوزه  می تواندیک 
مشرف برآن و در مورد خاص بیالن آب زیرزمینی ویا 
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محدوده یک سفره آب زیرزمینی باشد. 
دوره بیالن: بازه ي زمانی که درطول آن کلیه عوامل 
بیالن مورد ارزیابی قرارمی گیرد، دوره ي بیالن نامیده 
می شود. ترازنامه یابیالن آب رابرای دوره های متفاوت، 
سال  ویاچندین  آبی  سال  فصل،یک  ماه،یک  یک 
پیاپي شامل سال های تر)مرطوب( و خشک ومتوسط 

مخازن  اجرایی  ازنظرمدیریت  کرد.  محاسبه  می توان 
آب ومحاسبات وپیش بینی هایی ازنظر هیدرولوژیکی 

و زمین-آبشناسي2 مورداستفاده قرارمی گیرد. 
روشهای محاسبه عوامل اصلی بیالن: آمارثبت 
شده پارامترهای مختلف بارش، آب و هوا و جریانات 
شده  استاندارد  ایستگاه های  شبکه  توسط  سطحی 
نیرو و سازمان هواشناسی  اندازه گیری شده و وزارت 
خود  مؤسسات  گزارشات  و  سالنامه ها  در  کشور 
پایه یعنی آمار  این آمار و اطالعات  منتشر می کنند. 
باران سنجی،  رودخانه ها،  آب سنجی3  ایستگاه های 
کیفیت آب رودخانه ها، تبخیر و....... بایستی مشخص 
کننده وضعیت آب و هوایی و خصوصیات آبشناسي و 

زمین آبشناسي محدوده مطالعاتی باشد. 

آمار و اطالعات کلیماتولوژی)هواشناسی(: این 
آمار برحسب نیاز به صورت روزانه، متوسط، ماهانه و 
از تشتک، درجه حرارت  بارش، تبخیر  ساالنه شامل 
متوسط  نسبی  رطوبت  امکان  درصورت  و  متوسط 
تشعشع  و  آفتابی  ساعات  باد،  وزش  سرعت  ماهانه، 

است. 

- آمار هیدرولوژی)آبشناسی( یا آب های سطحی: 
آمارهیدرولوژی شامل آبدهی رودخانه ها،چشمه ها،نهرهاي 
آبیاری، آمار سطح آب در مخازن سدها، دریاچه ها، تاالب ها، 
مرداب ها، آب بندها و..... است. در مواردی که این آمار 
موجود نباشد باید با اندازه گیری متفرقه درطول دوره 
بیالن و کاربرد روش های مقایسه ای به برآورد فاکتور 
)پارامتر( موردنظر اقدام کرد. الزم است که ایستگاه های 
مهم  رودخانه های  مسیر  در  هیدرومتری)آب سنجی( 
مطالعاتی  محدوده های  وخروجی های  ودرورودی ها 

تأسیس تاازآمار واطالعات آن استفاده شود. 
زیرزمینی آب های  اطالعات  و  آمار   -

آوردن  بدست  براي  )زمین-آبشناسي(: 
وجود  بیالن   محدوده  در  موردنظر  اطالعات  و  آمار 
الزم  مناسب  باپراکندگی  پیزومتری4  شبکه  یک 
برداری  بهره  منابع  تراکم  است.براساس  وضروری 
تبخیری  مناطق  و  زهکش  و  رودخانه  وجود  و  آب 
موجب  که  زمینساختی)مانندگسل(  عوامل  و 
سفره  درسطح  نظر(  مورد  موضعی)منطقه  تغییرات 
پیزومتری  شبکه  پراکندگی  مي شود،  زیرزمینی  آب 
متوسط  به طور  و  مي شود  وتکمیل  انتخاب  دشت 
مشاهده ای  چاه  حلقه  یک  25کیلومترمربع  درهر 

حفروسفارش مي شود.
آب  سفره  بهره برداری  میزان  و  آبی  منابع  آمار   
زیرزمینی: این عامل اساس تخلیه آب زیرزمینی است. با 
دردست داشتن آمار درست و به هنگام منابع بهره برداری 
کننده و کنترل میزان برداشت توسط چاهها، قنوات و 

چشمه های انتخابی به این طریق محاسبه مي شود.
 آمار و اطالعات آب مصرفی زراعی: براي تعیین 
مقدار نفوذ از آب مصرفی زراعی به سفره آب زیرزمینی، 
نوع  زیرکشت،  به سطح  مربوط  اطالعات  و  آمار  تهیه 

کشت ومیزان آب آبیاری الزامی است. 
بهداشت-  شرب-  مصرفی  آب  آمارواطالعات 
مصرفی  ازآب  مقدارنفوذحاصل  تعیین  برای  صنعت: 
است  الزم  زیرزمینی  آب  سفره  به  وصنعتی  شهری 
مقدارمصارف مذکوردرصورت امکان به تفکیک تعیین 

شود. 
هیدرودینامیكی  ضرائب  به  مربوط  اطالعات 
آب  مقدار  اندازه گیری  برای  بیالن  درمحاسبه  سفره: 
آب  تغییرات حجم ذخیره سفره  و  و خروجی  ورودی 
 )S(و ضریب ذخیره)T( دستیابی به مقدارضریب انتقال
تلمبه کردن5  ازطریق  را  ضرائب  این  است.  ضروری 
درازمدت چاه های اکتشافی با بهره برداری تعیین کرده با 



33سال نهم/ شماره 90 

 )K(استفاده از ضخامت الیه آبدار و ضریب قابلیت نفوذ
و روش های دیگرمی توان محاسبه وکنترل کرد. 

آب  بیالن  تهیه  برای  موردنیازبیالن:  نقشه های 
زیرزمینی نقشه های زیرالزم وضروری است:

ایستگاه های آب های سطحی و  نقشه موقعیت   .1 
هواشناسی

 2. نقشه هم باران
 3. نقشه هم تبخیر

 4. نقشه زمین شناسی منطقه
 5. نقشه موقعیت منابع آب منطقه

 6. نقشه ایزوپیز
 7. نقشه نقاط هم عمق

 8. نقشه شبکه بندی چاه های مشاهده ای به روش 
تیسن

 9. نقشه هیدروشیمی6
 10. نقشه سنگ شناسی

 11. نقشه تغییرات ضریب
 12. نقشه هایRT وایزوپک ژئوفیزیک

 13. نقشه تغییرات عمق سطح آب زیرزمینی
شد  گفته  آنچه  براساس  آب:  بیالن  معادالت   
به  زیرزمینی  آب  بیالن  و  آب  بیالن  معادله عمومی 

شکل زیر است:
S=QUI+QP+QR+QI+QSW-QUO-

 2P+QSI+QUI-E-QSO-QUO-QEX
بیالن  درمحدوده  جوی  ریزش های  حجم   V :P

)حوضه آبریز(
به محدوده  وارده  QSI: حجم جریانهای سطحی 

بیالن
به  وارده  زیرزمینی  جریانهای  حجم   :QVI  

محدوده بیالن
 E تبخیروتعرق ازسطح محدوده بیالن

خروجی  سطحی  جریانهای  حجم   :QSO  
ازمحدوده بیالن

از  خروجی  زیرزمینی  جریانهای  حجم   :QUO
محدوده بیالن

وزیرزمینی  سطحی  درذخایرآب  تغییرات   :S
)سدهایامخازن آب زیرزمینی(

QP:  حجم آب نفوذیافته ازریزش های جوی
QR: حجم آب نفوذیافته ازجریان های سطحی

زمین های  آبیاری  از  نفوذیافته  آب  حجم   :QI
کشاورزی وباغات

QSW: حجم آب نفوذیافته ازطریق پس آب های 

شهری و روستایی و صنعت
چاه،قنات  توسط  شده  تخلیه  آب  حجم   :QEX

وچشمه 
QD: حجم آب زهکشی شده ازسفره آب زیرزمینی 

)طبیعی ومصنوعی(
آب  ازسفره  تبخیروتعرق  آب  حجم    QET

زیرزمینی
زیرزمینی  آب  سفره  ذخیره  حجم  تغییرات    V

درمحدوده بیالن. 
برقراری معادله بیالن مستلزم اندازه گیری مستقیم، 
محاسبه به وسیله معادالت، استفاده از نتایج تجربی و 

در برخی موارد تخمین عوامل مختلف بیالن است. 

* برخی روش های دستیابی به پارامترهای بیالن:
ریزش های   :))Pجوی ریزش های  محاسبه   .1
بنابراین  بوده  آب  بیالن  مؤثر  عامل  مهمترین  جوی 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  آن  اندازه گیری  دقت 
نقاط  برای  جوی  ریزش های  اندازه گیری  آمار  است. 
باشند  داشته  اندازه گیری  ایستگاه های  که  معینی 
حوضه  در  متوسط  بارش  تعیین  برای  دارد.  وجود 
اندازه گیری  ایستگاه های  نقاط  از  استفاده  با  آبریز 
نقشه  آنها  بین  واسطه یابی)انترواکسترپالسیون(  و 
از شبکه  موارد  پاره ای  در  و  تهیه  باران  هم  منحنی 
تیسن و همچنین تعیین رابطه بارش و ارتفاع استفاده 
می شود. با استفاده از نقشه هم باران می توان متوسط 
بارندگی و حجم کل بارش در یک محدوده مطالعاتی 
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را محاسبه کرد. باران سنج هایی که برای اندازه گیری 
از  مقداری  و  باد  وزش  اثر  به دلیل  می روند،  به کار 
باران که در فاصله زمانی ریزش و اندازه گیری تبخیر 
می شود نیاز به ضرایب و تصحیحاتی دارد.برای محاسبه 
بیالن های آبی متوسط، مشاهدات زمان طوالنی مربوط 

به بارش)حدود25تا50سال( موردنیاز است. 

 :)QSO(و  )QSI(2. محاسبه جریان های سطحی
از جریان های سطحی مجموع آب های جاری  منظور 
چشمه هایی  حتی  یا  و  برف  ذوب  بارش،  از  حاصل 
شبکه  با  است.  می شود،  رودخانه  وارد  آنها  آب  که 
آب سنجی)هیدرومتری( مقدار آب سطحی رودخانه های 
مرتب  به صورت  مسیل ها  حتی  یا  و  یافصلی  دائمی 
و  اشل  نصب  از  استفاده  با  یا  و  مستقیم  شکل  به 
لیمینگراف آمار و اطالعات به صورت روزانه، ماهانه و 
از  با استفاده  اندازه گیری می شود، در مواردی  ساالنه 
فرمول های تجربی و روش های مختلف آماری و...... به 
کارها سروسامان می دهیم. ازجمله فرمول ها و معادالت 
مورد استفاده فرمول زیر که به فرمول مانینگ معروف 
 A: بستر  )زبری   :  2/S1  3/n AR2/1=n Q است 
)خارج  هیدرولیکی  شعاع   R: رودخانه  مقطع  سطح 
 :  R=A/P ) Sبستر ترشده  ومحیط  قسمت مساحت 

شیب متوسط بستر Q: آبدهی رودخانه یامسیل (.....
 3. محاسبه تبخیر )E(: تبخیر به شکل های مختلفی 
قسمت  می پذیرد.  صورت  بیالن  محدوده  آب های  از 
عمده آن، ناشی از ریزش های جوی در سطح حوضه 
آبریز بوده یک قسمت دیگر آن مربوط به تبخیر و تعرق 

گیاهان است. براي محاسبه تبخیر از سطح دریاچه ها 
مانند  روش هایی  از  آب سطحی  مخازن  و  برکه ها  یا 
تبخیرسنج ها و فرمول های فیزیکی استفاده می شود. 
هواشناسی  ایستگاه های  در  که  پارامترهایی  از  یکی 
در نقاط مختلف اندازه گیری می شود تبخیر است که 
زیر  به شکل  ضرایب  اعمال  و  تشتک ها  از  استفاده  با 
است: EO=CE E: تبخیراندازه گیری شده در تشتک 
تبخیر :C ضریب تبدیل :EO تبخیر از سطح مخازن 
آب اندازه C تابع عواملی است از قبیل نوع تشتک، 
وضع آب وهوا، محل نصب و ماه های مختلف سال بوده، 
مقدار متوسط ساالنه آن برای تبخیرسنج های متداول 
در ایران 0/7 است که درماه ها و مناطق مختلف کشور 

بین 0/55تا0/95تغییر می کند.
فرمول های  طریق  از  تبخیر  محاسبه  همچنین   
دارد  گسترده  اطالعات  به  نیاز  که  گوناگونی  تجربی 
دارد  مجهز  سینوپتیک  ایستگاه های  که  مناطقی  در 

امکان پذیراست.
تبخیر  و    )QP(بارندگی از  نفوذ  محاسبه   .4  
سهم  کردن  ومشخص  محاسبه  برای   :  )Er(واقعی
درارتفاعات  ازبارندگی  وتبخیرواقعی  آب  نفوذ،روان 
ودشت ها ازمعادله بیالن هیدروکلیماتولوژی استفاده 
 E: حوضه  درسطح  بارش   (P=E.R.I P می شود: 
تبخیرواقعی)میلیمتر( :R روان آب)میلیمتر( :I نفوذ 
هیدروکلیماتولوژی  بیالن  برقراری  برای  )میلیمتر(( 
تورنت  روش  ازجمله  دارد،  وجود  تجربی  روش های 
 R محاسبه   –  .)THORNTHWAITE(وایت
بااستفاده   * زیرزمینی:  آب های  دربیالن  رواناب  یا 
گرافی  یا  منحنی  یا  نمودار  یعنی  ازهیدروگراف 
زمان  به  نسبت  را  آب  )کمی(  مقدار  تغییرات  که 
نشان می دهد می توان میزان R یا رواناب را بدست 

آورد. 
طرح های  که  موضوعی  نقشه های  این  تهیه 
و  مختلف  آبریز  حوضه های  در  را  آبی  مختلف 
در  را  گوناگون  حل های  راه  می دهد،  نشان  مجاور 
مسایل و مشکالت طرح ها از قبیل میزان تخصیص 
واضح تر کرده و دید کالن و روشن تری به مدیران 
آب برای تصمیم گیری ارایه می دهد. با کامل کردن 
ازسیستم های  واستفاده  آب  منابع  اطالعات  بانک 
حل  راه  به  دستیابی  امکان  جغرافیایی  اطالعات 
بهینه بیشتر مي شود و در سایر موارد کاربردی نیز 
از قبیل تعیین حریم منابع آب، پهنه های سیل گیر، 

است.  اهمیت  و......دارای  بیالن منابع آب 

1- Biogeochiemical
2-  Hydrogeology
3-  Hydrometri
4-  Pizometri
5-  Pumpage
6-  Hydrochimestery

پانوشت:
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 مقدمه 
کارآمد  )B.M.P(1، روشي  یا  اقدامات مدیریتي  بهترین 
پنهاِن  مزایاي  از  بهینه  استفاده  و  سیالب  کنترل  براي 
مختلف  سطوح  در  روش  این  که  ابتكاراتي  است.  آن 
برنامه ریزي، طراحي، اجرا و مدیریت دارد، به همراه مزیت هاي 
زیست محیطي، اقتصادي، اجتماعي و زیبایي شناسي، سبب 
توجه و جایگزین کردن آن به جاي روش هاي تك بعدي، مخرب 
و بدون آینده شده است. از این رو استفاده از این روش در 
ایران مي تواند بسیاري از هـزینه هاي مالـي و جاني ناشي از 

تخــریب هاي وسیع سیالب هاي فصلي را کاهش دهد.

روش  کلي  مفهوم  تشریح  از  پس  مقاله  این  در 
و  سیالب  کنترل  در  آن  نقش  میزان  بیان  و   B.M.P
نمونه  بررسي چند  به  پایداري محلي زمین،  بر  تاثیر آن 
براي مهار سیالب و  از پیشنهادهاي کنترلي و مدیریتي 
استفاده بهینه از آب هاي روان سطحي اشاره شده است 
مورد  الگوهاي  از  برخي  کالبدي  ساختار هاي  پایان  در  و 

استفاده در این روش به شكل نمادین معرفي مي شود.
هدایت  و  کنترل  براي  مدیریتي«   اقدامات  »بهترین 
با  که  است  مدیریت سیالب   روش هاي  از  یكي  سیالب ها 

تاکید بر کاهش  آلودگي محیط و حفظ  محیط زیست، 

امین رستنده
کارشناس ارشد مهندسي معماري منظر

استفاده از 
الگوهاي مديريتي 
براي كنترل 
سيالب هاي شهري



سال نهم/ شماره 90 36

 B.M.P حداکثر کارایي را براي محیط دارد. در روش 
سعي بر آن است بدون منحرف کردن آب به خارج محیط، 
کنترل و استفاده از آن در داخل محیط صورت گیرد. در 
اثرات تضعیف کننده  به حداقل رساندن  این روش ضمن 
به  نیز  رواناب  مثبت  پتانسیل هاي  از  و تخــریب کننده، 
ایجاد  طبیعي،  زیستگاه هاي  ایجاد  براي  شكل  بهترین 

منظر شهري و تامین ذخیره آب استفاده مي شود.
از  استفاده  شامل  مدیریتي  اقدامات  بهترین  گرچه 
آبگیرهاي ذخیره اي، تاسیسات تأخیري، تسهیالت نفوذ، 
شده  ذکر  موارد  از  تلفیقي  یا  آب  کیفیت  حوضچه هاي 
و خالقانه  ابتكاري  روش  هر  داشت  توجه  باید  اما  است، 
دیگري که با هدف به حداقل رساندن آلودگي هاي ناشي 
از سیالب و حفظ محیط زیست انساني و ارتقاي کیفیت 
از زیر شاخه هاي روش  محـــیطي صورت پذیرد، یكي 

B.M.P محسوب مي شود.
 

BMP شناخت امكانات و محدودیت ها و روش
بهترین اقدامات مدیریتي، شامل گستره وسیعي از 
روش هاي اجرایي براي کاهش اثرات مخرب سیالب 
رواناب هاي  مثبت  پتانسیل هاي  از  بهینه  است�فاده  و 
به شرایط  باتوجه  اقدامات  این  است. گستره  شهري 
نیازهاي  و  مادي  محدودیت هاي  امکانات،  اق��لیمي، 

محلي ساکنان قابل انعطاف بوده و تغییر پذیر است.
ذخیره  کنترل،  براي  که  اقداماتي  کلي  طور  به 
یافته  توسعه  مناطق  در  سطحي  رواناب  تغییر  یا  و 
با حفظ و  یا حذف آالینده ها و همگام  براي کاهش 
افزایش کیفیت زیست محیطي، گسترش یافته است 
مي شود.  نامیده  مدیریتي  اقدامات  بهترین  عنوان  به 

)استروم،ناتان،1380، ص: 142(
افزایش  و  زمین  توسعه  گرفتن  شتاب  با 
اثرات زیست  ساختمان سازي روي سطوح نفوذپذیر، 
و  مهم ترین  که  مي کنند  پیدا  بروز  مخربي  محیطي 

بارزتریِن آن  ها عبارتند از:
1. افزایش پتانسیل سیالب ناشي از افزایش شدت 

اوج جریان 
از کاهش  ناشي  زیر زمیني  2. کاهش ذخیره آب 

نفوذ 
3. افزایش فرسایش خاك و رسوب گذاري در نتیجه 

سرعت و حجم بیشتر رواناب 
4. افزایش آلودگي هاي پتروشیمي، حاصل از رواناب 
خیابان ها و بزرگراه ها و افزایش نمک و ماسه در رواناب 

زمستاني در مناطق سرد. )همان، ص: 138( 

طبیعي  نفوذپذیري  بین  معکوس  ارتباط  همواره 
زمین و افزایش احتمال خطر بروز سیالب وجود دارد 
که به دلیل طرح ریزي برنامه هاي توسعه زمین بدون 
انجام مطالعات دقیق زیست محیطي، بوم شناختي و 
هیدرولوژیک منجر به افزایش یافتن میزان سیالب ها 
و افزایش قدرت تخریب آن ها شده است. نمودار 1-8 

به صورت نمادین مطالب اخیر را نمایش مي دهد.
 

نمودار 8 � 1
تحلیل نمادین ارتباط بین توسعه ناآگاهانه و امکان بروز جریانات 

مخرب )ماخذ: نگارنده پایان نامه، 1385(
ابعاد  گرفتن  نظر  در  بدون   )Development( توسعه   :  D

زیست محیطي، بوم شناختي و هیدرولوژیک. 
  )Flood( افزایش خطر تخریبي سیالب : F

اصلي  بخش  دو  به  برنامه ریزي   B.M.P روش  در 
تقسیم مي شود که به صورت همزمان به اجرا در آمده 
نیز همزمان مي شود. جدول  آن  از  نتایج حاصل  و 
8 � 1 دو بخش عمده را که به عنوان دو هدف کالن 
نمایش  را  مي شوند  شناخته  مدیریتي  روش  این  در 

مي دهد. 

جدول 8 � 1
دو هدف کالن در روش B.M.P )ماخذ: نگارنده پایان نامه، 1385(
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تبدیل  براي  تالش  در  اول  گام  در  حقیقت  در 
تبدیل  بعدي  مرحله  در  و  فرصت ها  به  تهدیدات 
بهره برداري  راستاي  در  سودمند  نتایج  به  فرصت ها 
اصولي از سایت است. نمودار )2( این روند مدیریتي 

را نمایش مي دهد.

نمودار 8 � 2
روند مدیریتي در روش B.M.P براي دستیابي به بهره برداري 

اصولي از سایت )ماخذ: نگارنده پایان نامه، 1385(
از آن جا که یکي از مهم ترین عوامل تعیین کننده 
شکِل زمی��ن، آب است، )بییر، هیگینز، 1381، ص: 
برنامه ریزي  روش  این  در  اصلي  استراتژي   )77
به  طبیعت  با  فیزیکي  مجادله  که  است  به گونه اي 
حداقل ممکن کاهش یابد و در عوض با بهره گیري 
او،  مدیریت  و  برنامه ریزي  و  انسان  هوش  از 
شکل  طبیعت  و  انسان  بین  مناسبي  همزیستي 
متداول  روش هاي  از  بهره گیري  بنابراین  گیرد. 
سیل بندها  از  استفاده  نظیر  هیدرولیک  مهندسي 
و هدایت اجباري آب هاي سطحي، ضروري به نظر 
نمي رسد و در عوض احیاي الگوي پیچ ها و حفظ و 
است.  تاکید  مورد  ارزش،  با  گیاهي  پوشش  احیاي 

)بل، 1382، ص: 203(
در ادامه متداول ترین ساختارهاي کنترل و مدیریت 
سیالب به روش B.M.P معرفي و م�حاسن آنها بیان 
صورت  به  زیر  کلي  ساختار  سه  ادامه،  در  مي شود. 

خالصه معرفي مي شود:
آبگیرهاي ذخیره اي؛ 

تاسیسات تاخیري؛ 
تسهیالت نفوذ.

آبگیرهاي ذخیره اي: 
در  عملکرد صحیح  از  اطمینان  براي  کلي  به طور 
استانداردهایي  و  ضوابط  باید  ذخیره اي،  آبگیرهاي 
مورد توجه قرار گیرند )استروم،ناتان،1380، صص: 
موقعیت هاي  به  بسته  یک  هر  که   )145  �  143
مختلف امکان انعطاف و تغییرات جزئي را نیز دارند. 

مهم تریِن این موارد عبارتند از:
1. نسبت طول به عرض با نسبت یک به سه 

2. افزایش دهانه در جهت حرکت آب
جلوگیري  براي  فوت   8 تا   4 بین  عمق   .3

افزایش دما ز  ا
براي  ورودي  ابتداي  در  گابیون  از  استفاده   .4

پایداري مصالح
از  جلوگیري  براي  ایستایي  سطح  محاسبه   .5

اختالط آب رواناب و آب هاي زیر زمیني.

این تاسیسات امکان طراحي و ایجاد منظر مناسب 
ارتقا  را  فراهم کرده و کیفیت سیماي محیط  نیز  را 
مي بخشند. نکته قابل توجه و مهم در مورد آبگیرهاي 
براي  مناسبي  محیط  آنها  که  است  این  ذخیره اي 
تجمع حشرات و جلبک ها هستند و به همین دلیل 
باید تمهیدات الزم براي جلوگیري از بروز مشکالت 
بهداشتي پیش بیني شده تا مخاطرات زیست محیطي 

حادث نشود.
عادي  مواقع  در  مناسب،  ریزي  برنامه  صورت  در 
که آبگیرها خالي از آب هستند، مي ت���وان از آنها به 
عنوان پارك استفاده کرد )میلر، 1382، ص: 45( و به 
این طریق کمک شایاني به ارتقاي کیفیت اجتماعي 
در  »سیاتل«  شهر  حومه  در  آن  اجرایي  نمونه  کرد. 
ایالت واشنگتن است که به شکل هنرمندانه اي عالوه 
براي  نیز  زیبایي  محیط  س��یالب،  م�شکل  حل  بر 
انجام فعالیت هاي اجتماعي و تفریحي نیز فراهم آمده 

است.

  1  � 8 پروفیل 
پروفیل نمادین از یک آبگیر ذخیره اي، ) استروم، 1380(

 1. سد خاکي      
2. بستر غیر قابل نفوذ  

3. آب دائمي  
4. آب در زمان بروز طوفان

5. زهکش و خروجي تثبیت شده آب  
6. شیر تخلیه 

7. حلقه هاي ضد نشت.
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تأسیسات تاخیري
روش  امکانات  از  دیگر  یکي  تاخیري  تاسیسات 
کاهش  در  مهمي  بسیار  نقش  که  است   B.M.P
دارد.  آن  کیفیت  ارتقاي  و  آب  ذره اي  آالینده هاي 
از  جلوگیري  براي  مورد  این  در   )146 ص:  )همان، 
ساکن شدن آب در درون حوضچه و به حداقل رساندن 
شرایط اشباع خاك، رعایت مواردي الزم است )همان، 

ص: 146( که مهم ترین آن ها عبارتند از:
1. فرم طویل؛  

2. شیب هاي کناري حوضچه 
 1 به   3 از  بیش  شیبي  نباید 

داشته باشند 
به  کف  درصد   2 شیب   .3

سمت خروجي
براي  دسترسي  راه   .4
فوت  با حداقل 10  ماشین ها 
یا   1 به   5 شیب  و  عرض 

کمتر.

تصویر 8 � 1 
جاده  در  تاخیر  تسهیالت  ایجاد 

.)www.asla.org :سازي، )ماخذ

پروفیل 8 � 2
پروفیل نمادین از یک سازه تاخیري، )استروم، 1380(

1. سد خاکي 
2. سطح غیر قابل نفوذ 

3 و 4. ارتفاع آب چند مرحله اي 
5. سازه خروج آب

6. سطح سرریز اضطراري  
7. خروجي تثبیت شده آب.

تسهیالت نفوذ 
در این روش، عالوه بر کنترل شدت سیالب، امکان 

تغذیه آب هاي زیر زمیني نیز فراهم مي شود. به طور 
کلي تسهیالت نفوذ شامل گستره وسیعي از روش هاي 
ابتکاري است که سطوح نفوذپذیر، ساده ترین نوع آن 

است.

پروفیل 8 � 3 
پروفیل نمادین از یک سازه نفوذ پذیر، )استروم، 1380(

1. سد خاکي 
2. خاك با نفوذ پذیري باال  
3. سطح چمن کاري انبوه  

4. آب   
5. حوضچه سنگ چین شده و پخش کننده سطح

6. خروجي تثبیت شده آب   
7. سطح سرریز اضطراري. 

روش هاي کاربردي و ابتكاري دیگر  
روش  کلیت  که  شده  بیان  روش  سه  بر  عالوه 
روش هاي  مي توان  است،  آن ها  به  وابسته   B.M.P
مفید و متنوع دیگري نیز براي کنترل سیالب ها به کار 
برد. در این مورد، گیاهان نقشي بسیار موثر در کنترل 
با نظام کاشت مدون  سیالب دارند و در صورتي که 
و از قبل برنامه ریزي شده مورد استفاده قرار گیرند، 
خطرات ناشي از بروز سیالب را تا حد بسیار زیادي 
ابتکاري  الگوهاي  ادامه  در  مي دهند.  ک�����اهش 

دی��گري نیز ارایه مي شود.

روش کنترل از طریق پوشش تاج درختان
جذب  تنها  گیاهان  ارزش  که  داشت  توجه  باید 
از  قبل  نیز  بارندگي  به هنگام  بلکه  نیست،  رواناب ها 
درختان  تاج  پوشش  خاك،  با  باران  قطرات  تماس 
مي تواند درصد قابل توجهي از آب را جذب کرده و از 

بروز سیالب هاي ناگهاني جلوگیري کند.
تاج و برگ درختان نقش بسزایي در جلوگیري از 
وقوع سیل در هنگام بارش هاي ناگهاني دارند. پوشش 
هوایي درختان پهن برگ و سوزني ب������رگ داراي 
تفاوت هایي است که در جدول )2( به آن اشاره شده 

است. )حرداني، 1371(
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تصویر 8 � 2 
پالن و برش از یک الگوي مناسب در روش گودال هاي خشک

)www.Constructedwetland.com :ماخذ(

جدول 8 � 2 
درصد کاهش امکان جاري شدن آب باران توسط تاج درختان 

)ماخذ: حرداني، 1371(

روش تلفیق پوشش گیاهي و سطوح نفوذپذیر 
مصالح  از  استفاده  با  مي توان  روش  این  در 
نفوذپذیري  قابلیت  سطوح،  طراحي  در  متخلخل 
سیالب  حجم  میزان  از  و  داده  افزایش  را  زمین 
تمهیدات  بر  عالوه  مي توان  روش  این  در  کاست. 
فوق، از سطوح گیاهان در سه رده، پوشش سطحي، 
بوته ها و درختان بلند استفاده کرد و کارایي طرح 

را افزایش داد. 
مفروشي  و  مناطق مسطح  براي  اغلب  این روش 
به دالیل عملکردي، مساحت  که  پیشنهاد مي شود 
قابل  غیر  مصالح  وسیله  به  زمین  سطح  از  زیادي 
محوطه  و  باند  است.  پوشیده  مصنوعي  و  نفوذ 
پیرامون  عمومي،  پارکینگ هاي  فرودگاه ها، 
مناطقي  جمله  از  نظامي  مراکز  و  استادیوم ها 
بروز  مخاطرات  فوق  روش  با  مي توان  که  هستند 

سیالب در آن ها کاهش داد. 

تصویر 8 � 3
تنظیم شیب و پوشش گیاهي براي هدایت طبیعي سیالب 

.)www.asla.org :ماخذ(

 تصویر 8 � 4  
کنترل رواناب شهري در راستاي آبیاري فضاي سبز خیاباني 

)www.asla.org :ماخذ(

تصویر 8 � 5 
ساختگاه نقشه تصویر نمادین از یک سایت وسیع فرش شده 

به وسیله مصالح غیر قابل نفوذ، )نگارنده پایان نامه، 1385(.
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پانوشت:
1. Best Management 
Practice 

1- سطح غیر قابل نفوذ
2 و 3- راه دسترسي

4- سطوح طراحي شده قابل نفوذ
5- پوشش گیاهي تلفیقي به وسیله چمن، بوته و درختان بلند

6- خیابان هاي اطراف
7- پوشش سبز.

روش زیست ـ انباشت
کنت��رل  روش هاي  مهم ت�رین  از  یکي  روش  این 
داراي  که  است  آب  کیفیت  به��بود  و  سیالب 
تجربه هاي عملي است. در این روش از »گودال هاي 
گیر  سیل  معابر  و  خیابان ها  مجاورت  در  گیاهي« 
انباشت عالوه بر   � استفاده مي شود. در روش زیست 
کیفیت  سیالب،  کنترل  سنتي  روش هاي  اصالح 
حد  در  نیز  شهري  منظر  زیبایي  و  محیطي  زیست 

قابل مالحظه اي مورد توجه قرار دارد.

تصویر 8 � 6
الگوي مناسب در روش زیست انباشت، )ماخذ:  از یک  برش 

)www.Constructedwetland.com

روش تاالب هاي مصنوعي
تاالب  هر  کالبدي  ساختار  درمورد  کلي  طور  به 
زیادي  شمار  از  تاالب  نوع  »هر  که  گفت  مي توان 
تشکیل  شیمیایي  یا  و  بیولوژیکي  فیزیکي،  اجزاي 
شده است و آب، خاك، گیاه و مواد غذایي معرف این 
اجزا هستند که در پیوند با یکدیگر در یک سیستم 
فرایندهاي  مي آورند.  وجود  به  را  تاالب  یکپارچه، 
بین اجزا، کارکردهاي تاالب ها را به وجود مي آورد.« 

)مجنونیان، 1377، ص: 34(
تاالب هاي مصنوعي نیز با الگو گرفتن از تاالب هاي 
سیستم هاي  بهترین  از  یکي  عنوان  به  طبیعي، 
ابعاد  در  ف�راواني  ارزش هاي  داراي  هیدرولوژیکي، 
بشري هستند.  و سکونتگاه هاي  در شهرها  گوناگون 
ارزش هاي مختلف ت�االب هاي مصنوعي در زمینه هاي 
برابر سیل و  ایمني در  کشاورزي، سم زدایي آب ها، 

از  استفاده   فرهنگ  گسترش  پزشکي  کاربردهاي 
آن ها را در راستاي دستیابي به »توسعه پایدار« مورد 

تاکید قرار مي دهد.

 پروفیل 8 � 4
پالن و برش از یک الگوي مناسب در روش تاالب مصنوعي 

.) www.Constructedwetland.com :ماخذ(

نتیجه گیري 
و  کنترل  براي  پای�دار  روش هاي  از  استفاده 
ضروري ترین  از  یکي  شهري  سیالب هاي  مدیریت 
اقدامات شهري براي استفاده به�ینه از پتانسیل هاي 

سایت است.
 بهره مندي از فرصت هایي که درصورت مدیریت 
صحیح به نقاط قوت محیط شهري تب�دیل مي شوند، 
توسعه  به  دستیابي  راهبردهاي  مهم ترین  از  یکي 

پایدار در مناطق شهري است.
مخاطرات  حذف  بر  عالوه   BMP روش  در   
مي توان  شهري،  رواناب هاي  و  سیالب ها  از  ناشي 
ارتقاي  براي  شهري  پتانسیل  این  فرصت هاي  از 
توانمندي هاي  افزایش  زیست محیطي،  کیفیت 
کیفیت  بهبود  و  گردشگري  صنعت  به  وابسته 
به کارگیري  با  گرفت.  بهره  شهري  منظر  عمومي 
شهري،  سیالب هاي  مدیریت  در  روش  این 
اصولي  غیر  کنترل  سرسام آور  هزینه هاي  مي توان 
رواناب ها را کاهش داد و از سیالب به عنوان یک 
شهري،  سایت هاي  طراحي  براي  درآمدزا  منبع 
خرد  کیفیت  ارتقاي  و  گیاهي  پوشش  آبیاري 

کرد.   استفاده  اقلیم، 
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نگاهي  با  را  اجتماعي  حیات  در شكل گیري  آب  تأثیر 
گذرا به پیدایش حوزه هاي تمدني اولیه  مي توان دریافت. 
از  و  بوده اند  ارتباط  با آب در  نوعي  به  تمدن ها  این  اکثر 
آن پس نیز همواره  نحوه ی دستیابي یا استفاده ی از آب 
در شكل گیري مجمع هاي زیستي نقش به سزایي داشته 
است. این تجلي به صورت رودي است که از میان شهري 
مي گذرد و یا دریاها، و دریاچه های در مجاورت شهرها . 
این سابقه ي  دیرینه  باعث شده که هرجا آب به نحوي در 
بارزي در جذب  امكان تجلي مي یابد، همواره نقش  شهر 

مردم ایفا کند.

 اکثر افراد ساکن در چنین شهرهایي موقعیت خود را 
نسبت به آب در مقام مهم ترین نشانه شهري مي سنجند.   
در گذشته نیز ، ایرانیان مهم ترین و اساسي ترین مراسم 
آییني و فعالیت هاي روزانه ی خود را با حضور آب همراه 
نور،  روشني،  ما سمبل  فرهنگ  در  آب  که  کرده اند. چرا 
تقدس و پاکي بوده است. این مساله در هنر و ادبیات ما 
ما  کشور  در  امروزه  است.اما  داشته  وسیع  بازتاب  نیز 
سرکش  و  مزاحم  عاملي  بیشتر  طبیعي  موهبت  این 
تلقي مي شود و با دیوارهاي صلب بتنی محصور شده و 

با روکش های بتنی از نظر مخفي مي شوند.

  سولماز حسینیون
کارشناس ارشد معماری و   طراحی شهری
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مختصری از نقش رودخانه های شهری
 در طول تاریخ

رودخانه های شهری همواره  یکی از مهم ترین مکان  
های شگل گیری تمدن ها  و شهرها در طول تاریخ 
یا  النهرین  بین  تمدن  مثال ها  این  مهم ترین  بوده اند 

تمدن مصر در مجاورت رود نیل است.
حضور آب به معنای دسترسی به منابع آبی برای 

تداوم زندگی و نیز رونق کشاورزی و باغداری است. 
روستاهای  و  شهرها  تمام  در  را  آن  بارز  مثال 
سرزمین کم آب ما که سرسبزی و حیات در امتداد 

رودها  حضور دارند، می توان دید.
 از سوی دیگر امکان حرکت و جابجایی آب باعث 
شد تا در شهرهای پیش از دوران صنعتی مسیرهای 
نقل  و  حمل  روش  ترین  سریع  و  ترین   مهم  آبی 
تالقی  محل  در  شهرها  بسیاری  و  شوند  محسوب 

مهم ترین  از  رودها  گرفتند.  شکل  دریا  با  رودخانه 
مسیرهای دسترسی بوده و نیز امتداد آنها مسیرهای 
تجارت و کسب را مشخص می کردند. ارومیه ، اصفهان 
، پاریس ، فلورانس و وین تنها تعدادی از معروف ترین 

این  نمونه ها  هستند .
از سوی دیگر در روزگار قدیم به دلیل نبود دانش و 
ابزارهای کافی ، آب یک عنصر تهدید کننده و محدود 
کننده  نیز محسوب می شد: به ویژه به دلیل استفاده 
و  ضایعات  دفع  مسیر  عنوان  به  شهری  رودخانه  از 
می  نزدیک تر  آب  به  سکونتگاهها  هرچه   ، فاضالب 

شدند ، تعداد و شدت بیماری های منتقل شده از آب 
نیز افزایش می یافت .

اما این وضع در قرن 19میالدی در اروپا  و به تدریج 
در سایر کشور ها با ورود بهداشت عمومی تغییر یافت .  
طی دو قرن اخیر سرمایه گذاری های عظیمی در بخش 
بهداشت از سوی کارفرمایان ، سرمایه داران  و سیاست 
گذاران  برای کاهش بیماری های  منتقل شده از آب 

در شهرهای مجاور آب در جهان انجام شده است. 

جنبش احیا رودخانه های شهری در اروپا
رشد شهرها مداخالت روز افزونی در رودها به دنبال 
طبیعت  بر  توسعه  از  ناشی  فشارهای   . است  داشته 
دچار  را  آنها  هویت  و  چهره  شهرها  درون  و  اطراف 
تغییرات زیادی کرده است . توجه یک جانبه به امر 
توسعه فیزیکی  موجب عمیق تر کردن بستر رودخانه 
ها و در نتیجه نبود امکان تداوم حیات موجودات و 
و  افزایش سرعت  و جانوری،  بومی گیاهی  گونه های 
شدت حرکت آب و در نتیجه افزایش فرسایش بستر 
و کناره ها شده است. برای چاره جویی این امر نیز به 
می  پوشانده  بتنی  دیواره های  با  رودها  کناره  تدریج 

شوند که جدای از میان بردن تمام ویژگی های کیفی 
آنها ، خود خطرات ناشی از سیالب ها و اثر مخرب آنها 

را دو چندان می کند. 
اما در اروپا از دهه 1980 به این سو توجه زیادی به 
ارزش افزوده ناشی از رود های شهری شده و جنبش 

باز  و  آنها   سازی  زنده  باز  و  احیا  برای  زیادی  های 
 . است  انجام  حال  در  طبیعی  حالت  به  گردادنشان 
تغییر محور توجه درامر برخورد با مساله رودها اعم 
از فصلی یا دایمی،از صرف اقدامات مهندسی عمرانی 
اقتصادی  به مسایل روان شناسی محیطی و مسایل 
و ایمنی پایدار ،دیدگاههای جدیدی در پرداختن به 

رودهای شهری مطرح کرده است.

پروژه احیاي رونزسبورن و کواگی 
،پروژه  رودخانه ها  احیا  پروژه های  اولین  از  یکی 
در  کواگی   و  رونزسبورن  رودخانه های  بازگرداندن 
در  بادی  آسیاب  رشته  یک  زمانی  بود.  لندن  غرب 
بیستم  قرن  اواخر  داشت.در  رودها وجود  این  امتداد 
این رودخانه ها دیگر چیزی بیش تر از دوکانال بتنی 
نبودند و نتیجه آن افزایش شدت حرکت آب و سیل 

هایی بود که دلیل آن مشخص نبود. اما بالفاصله پس 
از آغاز عملیات احیا و بازگرداندن رودها به حالت اولیه 
، یک رشد بیست درصدی در ارزش اقتصادی منطقه 
اتفاق افتاد. یکی از مهم ترین دالیل آن جذابیت چنین 



43سال نهم/ شماره 90 

محیط هایی از نظر روانی برای انسان ها است. محیط های 
طبیعی و متفاوت از محیط روزمره کاری و با امکان 
کسب  آرامش وکاهش استرس در کنار آب حقیقتی 
سابقه طوالنی  نیست.  پنهان  هیچ کس  بر  که  است 
باغ سازی های  از آب در محیط آرایی چون  استفاده 
ایرانی و ژاپنی  موید این مطلب است.  رودها و رگه 
سبز اطراف آنها  تأمین کننده جریان هوا در شهر و 

عامل تداوم و رشته اتصال محالت مختلف هستند.

مزایای احیاء رود های شهری 
توجه دوباره به احیای رودهای شهری و احیای آنها 
به عنوان مسیرهای سبز حیات که در میان شهرها 
در حرکتند ، نه تنها نقش مهمی در احیای هویتی و 
علت وجودی  محیط های اطراف آنها دارد بلکه ارزش 
افزوده اقتصادی و نقش مهم آنها در پایداری محیطی، 
اقدامی ضروری  به   را  و... آن  اقلیمی شهرها  تنظیم 
در امر مدیریت شهری تبدیل می کند. همانگونه که 
نشان  تجربیات جهانی  در  متعددی  موارد  اشاره شد 
داده است که ارزش افزوده حفاظت از این پهنه های 
طبیعی بسیار بیشتر از اقدامات مقطعی است که تنها 
چاره های کوتاه مدت و آسان برای حل مسایل آنها به 
شمار می روند از جمله  تغییر شکل آنها و سرپوشیده  

کردن و مانند آن که به آنها پرداخته خواهد شد.
به سالمتی  مربوط  مباحث  یافتن  رواج  با  امروزه  
شهروندان در شهرها و پتانسیل  رودخانه ها و رود  

دره ها  برای تبدیل به مسیرهای پیاده روی و دوچرخه 
سواری و نقش آنها به عنوان مسیرهایی سبز طبیعی 
یا حتی چند  و  منطقه  یک  سرتاسر  در  که  مفرح  و 
از چهره و  ، اهمیت حفاظت  یابد  امتداد می  منطقه 
شخصیت طبیعی آنها به عنوان یک سرمایه طبیعی 
که باعث افزایش رونق  فعالیت در اطراف آنها می شود 

، دو چندان شده است.
مزایای استفاده چندگانه از پهنه های سبز و حفاظت 
شده اطراف رودها که در برابر  هرگونه ساخت و ساز 
این  از  استفاده  از جمله  است،  حفظ شوند، بی شمار 
به  توانند  و سرتاسری  که می  گشودگی های خطی 
تخلیه  و حتی  اضطراری  میسرهای دسترسی  عنوان 
قرار  برداری  بهره  مورد  زلزله  شرایط  در  اضطراری 

گیرند.
و  تعلق  احساس  برانگیختن  و  هویتی  بحث های 
مشارکت شهروندان از طریق تقویت این عناصر هویتی 
کیفی محیطی  ارتقاي  و  پهنه شهرها  در  نشانه ای  و 

اعم از بهبود خرد اقلیم و پاکیزگی هوا در امتداد این 
مسیرهای سبز تنها شمه ای از مزایای احیا این ارزش 

ها است که امروزه توجه و سرمایه گذاری های کالنی 
را در شهر های مطرح جهان به خود اختصاص داده 

است.

مالحظات و پرهیز های  طراحی  و ساخت رودها ی 
شهری در کشور ما 

به  شهري  زندگي  دردل  ویژه  به  طبیعت  حضور   
و  سکوت   برای  مرهمي   درحکم  مي تواند  خوبي 
و شاخص ترین  قوي ترین   . باشد  آرامش  شهروندان 
عنصر طبیعي در این فضاهاي شهري رودها واز جمله 
رودهای فصلی هستند. حتی اگر این رودها در بخشي 
آنها در  تأثیر  از  نمي توان  ولي  باشند  از سال خشک 
کیفیت فضایی شهری به دلیل پوشش سبز کناره و 

بنابراین  کرد.  صرفنظر  آن ها  طبیبعی  هوای  و  حال 
حفظ چهره ی طبیعي رود شاید اساسي ترین اقدام در 

این راستا باشد. 
هرگونه  از  باید  اول  درجه ي  در  دلیل  همین  به 
ساخت  و ساز روي رود جلوگیري به عمل آید. در واقع 
به بهانه ی احداث هیچ نوع معبري نمي توان، پوشیده 
را  از عرصه ي عمومي  آن  و حذف حضور  رود  شدن 
توجیه کرد. در بهترین شرایط در محل هایي که روي 
رود پوشیده نمي شود نیز وجود جان پناه هاي صلب و 
با ارتفاع زیاد، رود را از دید افراد حاضر در کناره ي آن 
مخفي مي دارد. تجدیدنظر در طرح این دست اندازها 
و جان پناه ها گرچه راه حل فوري و مؤثري است ولي 
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رفع  براي   . دارد  را  عارضه  تسکین  جنبه ی  بیشتر 
جدي این معضل باید علت اصلي آن را جویا شد. به 

طور معمول تحت عنوان بسترسازي، رودهاي فصلي 
را تبدیل به کانال سنگي یا بتني مي کنند. این اقدام 
منجر به سرعت گرفتن آب به ویژه در زمان سیالب و 
طغیان در بستر رود مي شود و برای مهار این سرعت 
رود،  اطراف  عناصر  و  افراد  براي  آن  کاهش خطر  و 
نظر  به  اجتناب ناپذیر  جان پناه هایي  چنین  احداث 

مي رسد. 
حال آنکه اگر بستر رود به حالت طبیعي خود عودت 
داده شود، مشکل خودساخته ي فوق برطرف  و نیاز 
مي شود.  احساس  کمتر  دست اندازها  این  احداث  به 
بد منظر و  بر آن بستر رود در فصول خشک  عالوه 
بستر،  این  طبیعي  چهره ي  بود.  نخواهد  کسالت بار 
حضور  کماکان  و  دارد  خود  در  را  رود  عبور  ردپاي 

طبیعت را یادآوري مي کند.

حیات  بخش  پایان  که  رایجی  اقدامات  از  یکی   
رودهای شهری و تبعات مخرب ناشی از آن در دراز 
مدت است ،تعمیق و دیواره سازی بتنی بستر و دیواره 

های رودها است. 
و  فصلي  رودهاي  و  دره ها  مقام  تنزل  با  ما   
نامگذاري اش به عنوان مسیل در حقیقت سند نابودي 
آنها را امضا کرده ایم. این رودها که از کوه به سمت 
آورده اند  بوجود  را  دشت جاري اند، دره هایی سرسبز 
که به صورت رگه هایی سبز و طبیعي به درون شهر 
دل  در  را  طیبعت  سرزندگي  و  حیات  و  مي دوند 
دره هاي  فقط  نه  امروزه  مي دارند.اما  نگه  زنده  شهر 

رود  بلکه  برده ایم   زیرساخت وساز  به  را  شهرهایمان 
مي پنداریم  عبور سیالب  محل  تنها  نیز  را  آن  میان 
که اگر قدرت مقابله با آن را نداریم ، سعي مي کنیم 
آن را مهار کنیم. هر کدام از ما چنین فکر مي کنیم 
اعمال دیگران  از  ولي  براساس آن عمل مي کنیم،  و 
متعجب  است  گرفته  شکل  تفکر  همین  برپایه  که 
در  موجود  دره هاي  به  روزه  هر  مي شویم.  متأسف  و 
شهرمان تجاوز کرده، به ساخت وساز سودجویانه در آن 
مي پردازیم. باغات آن را تفکیک و فضاي سبز طبیعي 
آن را تصاحب و تملک مي کنیم. فضاهاي باقیمانده از 

این تجاوز را محل انباشت نخاله و زباله مي کنیم.
تا زماني که در طرح هاي جامع و تفصیلي خود رود 
در  از سیل،  حفاظت  منظور  به  فقط  را  آن  حریم  و 
نشان  جهانی  تجربیات  البته  )که  باشیم  داشته  نظر 
می دهد همان برخورد و نگرش بتنی سازی و مسیلی 
 .) است  شده  سیل ها  تخریب  افزایش شدت  موجب 
رعایت   به  ملزم  ا  ر  از تصویب رسمي آن، خود  پس 
حریم  آنها نمي دانیم، زیرا فضائي است مزاحم و تلف 
قرار مي گیرد  نه فضاي سبزش مورد توجه  شده که 
و نه نسیم خنک و مرطوب آن به چشم مي آید. آن 

را عاملي متجاوز و ویرانگر مي پنداریم که مي بایستي 
با آن مقابله کرد. در هر صورت این طرز تفکر عواقب 
وخیمي را براي شهر و رودهایش به بار آورده و ما را 
در ورطه دور باطلي انداخته است که بیرون آمدن از 

آن تجدید نظري جدي را طلب مي کند.
غیرقانوني  ساخت وسازهاي  این  که  زماني 
وغیرمنطقي به بستر رود رسیدند، براي جلوگیري از 
تخریب ساختمان ها توسط سیل، مبادرت به احداث 
متوجه  بي آنکه  مي کنیم.   سنگي  یا  بتني  کانالي 
تجاوزات  این  بر  تأییدي  اقدام مهر  این  با  باشیم که 
سودجویانه زده ایم. عالوه بر آن با احداث دیوار بتني 
یا سنگي از انتقال رطوبت خاك جلوگیري کرده، در 
عمل درختان و پوشش گیاهي اطراف کانال را بي آب 
مي گذاریم. براي جلوگیري از تجاوزات بیشتر بخش 
براي مسیل  تعیین یک حریم  به  خصوصي، تصمیم 
خود ساخته مي کنیم. در بهترین حالت شهرداري از 
فضاي به دست آمده از این کانال کشي ها براي احداث 
 ، بدتر  حالتي  در  و  کرده  استفاده  عبوري  خیابان 
اقدام به ساخت وساز یا اضافه تراکم در حریم رودها 
رفته،  فراتر  هم  باز  شهري  مدیران  از  مي کند.برخي 
روي کانال ها را مي  پوشانند تا جا براي عبور خودرو یا 
احداث یک مرکز تجاري و فروش  کاربری تجاری را 
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هموار سازند، مانند مراکز خرید کوی نصر یا رودبار در 
تهران که نه تنها در صورت بروز سیل که در صورت 
انسانی در  زلزله ای حتی کوچک شاهد فجایع  بروز 
این مکان ها خواهیم بود و در آن زمان تنها تاسف و 
حسرت نصیب ما از تمام ارزش افزوده آن واحد های 

تجاری خواهد بود.
  در سال های اخیر روي این رودها را به صورت یک 
سد با خاك پر مي کنند تا گذرگاه خیاباني عریض یا 
یک بزرگراه شود. این سدهاي خاکي عظیم که حتي 
ارتباط  فقط  نه  نمي شود،  جمع  آنها  پشت  هم  آبي 
بصري و حرکتي دو طرف خود را قطع مي کنند، بلکه 
امکان تداوم نوار سبز و نسیم جاري در آن را از بین 
مي برند. تبدیل رود به مسیل بتني گذشته از تخریب 
منظر و هویت طبیعي آن، سرعت آب را درون آن باال 
بودن آن مي افزاید. پس  به مخرب  نهایت  برده و در 
خود را مجبور مي بینیم که ارتفاع دیوارهاي کانال را 
عابران  سقوط  از  پیشگیري  کنیم.براي  بیشتر  هرچه 
به داخل کانال، لبه کانال را آن چنان بلند دیوارکشي 
آن  آب  دیدن  به  قادر  تنها  نه  شخص  که  مي کنیم 
امکان  کرد،  سقوط  آن  در  کسي  اگر  بلکه  نیست، 
در فصول خشک  نامحتمل مي شود.  بسیار  او  خروج 
نیز این نقاط مخفي گاه خوبي براي بزه کاران و معتادان 

محسوب مي شوند.
واحد  فاضالب  سازمان ها  و  ساکنان  از  بسیاري 
کرده،  باز  آن  داخل  به  را  خود  اداري  یا  مسکوني 
زباله هاي خود را به درون آن پرتاب مي کنند. سپس 
همین افراد از بوي بد، آلودگي، وجود موش و حشرات 
آن مي نالند.بوي تعفن و آلودگي ناشي از موارد فوق 
مرغوبیت  و  قیمت  از  فقط  نه  تا  است  شده  باعث 
بلکه  این کانال ها کاسته شود،  اطراف  ساختمان هاي 
را  رود  کنار  در  عابران  و  ساکنان  تفرج  و  زدن  قدم 

غیرممکن کند.
امکان  کانال،  دیواره  در  مسیرهایي  نکردن  تعبیه 
دسترسي ماشین آالت الیروبي را نیز غیرممکن کرده، 
به وخامت آلودگي و تعفن مي افزاید. الیروبي ها دستي 
صورت و زمان و هزینه زیادتري را به خود اختصاص 
مي دهد. با این تفاصیل نه فقط رگه هاي سبز و حیاتي 
را که مي توانند  عاملی مهم در مقابله باآلودگي هواي 
شهرها باشند را حذف کرده ایم، بلکه ناخودآگاه فضاي 
سبز تفریحي را که مي تواند تفرجگاه شهروندان باشد 

تخریب کرده ایم. 
این  با  مردم  غریبگي  پیامدهاي  ازنخستین  یکی   

عناصر طبیعی ، آلودگي آب ها و لبة آنهاست. مردمي 
که زماني آب را جزو عناصر مقدس شمرده و به آن 
عنوان  به  آن  از  اینکه  از  امروزه  مي گذاردند،  احترام 
یک سطل زباله ی عظیم و طبیعي استفاده کنند، ابایي 
به  نیاز  تعطیل  روز  افرادي که در یک  ندارند. همان 
نشستن در کنار آب و استفاده از نیروي حیات بخش 
ترك  را  آن  که  وقتي  دارند،  اعصاب  تمدد  براي  آن 
مي کنند، توده اي از زباله بجاي مي گذارند. این موضوع 
در رده هاي باالتر، از صاحبان کارخانجات و بیمارستان 

ها گرفته تا صاحبان منازل مسکوني مجاور آب ها نیز 
تسري مي یابد. با اینکه تبعات آلوده کردن رودها در 
به  که  افرادي  و  ساکنان  خود  به  نخست  اول  درجة 
نوعي با آب در تماس هستند، برمي گردد ولي در ظاهر 
آنها کمترین توجه را به این موضوع دارند. آب ها هر 
و  آلوده تر مي شوند  با فاضالب خانگي و صنعتي  روز 

سطح و لبة آنها هر روز از زباله هاي گوناگون انباشته تر 
پیدا  بیشتري  تعفن  بوي  و  کریه تر  منظري  و  شده  

مي کند.
موضوعي که به این آلودگي دامن مي زند و حیات 
به مخاطره  نیز  را  به عنوان فضاي شهري  لبة آب ها 
در حال حاضر  به حریم آب هاست.  تجاور  مي اندازد، 
تمامي  به  را  آب ها  لبة  تنها  نه  که  ساخت وسازهایي 
مورد  در  گاهي  بلکه  درمي آورند،  خود  اشغال  تحت 
آب  روي  رودخانه ها  نظیر  آبي  محدود  عرصه هاي 
بروز  در  مي شوند.  مشاهده  وفور  به  مي پوشانند،  را 
خصوصي،  بخش  سودجویي  تأثیر  پدیده اي  چنین 
ضعف نظارت اجرایي بخش عمومي به ویژه شهرداري 
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غیرقابل انکار است. 
قرباني نزدیک شدن بیش از حد این ساخت وسازها 
به آب، تنها ایمني خود آنها و پنهان شدن چهره آب 
نیست، بلکه با کم شدن این فاصله، استفاده کنندگان  
داخل  به  راحت تر  را  خود  فاضالب  و  زباله ها  آنها  از 
آب  به  ساخت  وسازها  شدن  نزدیک  با  مي ریزند.  آب 

با تهدید مواجه  نیز  آنها  به تدریج جدارة   طبیعي  ها 
مي شوند. زیرا براي تأمین ایمني این ساخت وسازها در 
برابر خطرات مقطعي سیالب ها و طوفان ها و طغیان 

ترفندي  نخستین  معضل خودساخته،  این  رفع  و  ها 
که اتخاذ مي شود تبدیل جداره ی آب ها به بدنه هاي 
بتني سخت و صلب و محو چهره ی   طبیعي ساحل یا 
کناره است که عالوه بر مشکالت بصري مطرح شده 
، در تبادل رطوبت میان رود با بستر طبیعي شان نیز 
مانع ایجاد می کنند.عالوه بر افراد، عناصر اطراف رود 
- خواه طبیعي و خواه مصنوع- نیز باید از ایمني الزم 
عناصر  فصلي  رود  متغیر  شرایط  باشند.  برخوردار 
اطراف ان را از دو سو در معرض تهدید قرار مي دهد: 
و  طغیان  واسطه ی  به  و  طبیعي  فرسایش  اثر  در 
جاري شدن سیالب ، بدنه ها در فصول پرآب توسط 
جریان رود و در فصول خشک به واسطه قرار گرفتن 
فرسایش  هوا  نظیر  دیگر  محیطي  عوامل  معرض  در 
مساله  این  از  جلوگیري  راه هاي  از  یکي  مي یابند. 
تثبیت خاك بستر رود به کمک تمهیداتي است که 
باشند.  آب  جریان  متغیر  شرایط  جوابگوي  بتوانند 
و  را مي شوید  بدنه ها  که جاریست  هنگامي  در  آب 
سست می کند و در زماني که فرو مي نشیند، بدنه ها 
به واسطة خشک شدن و از دست دادن رطوبت خود 

آمادگي ریزش بیشتري پیدا مي کنند. حفظ و تقویت 
آوردن  ف�راهم  و  فصلي  رود  اطراف  گیاهي  پوشش 
ام�کان بق��ای آن درفصول خشک، عالوه بر با طراوت 
سادگي  به  نیز  را  فوق  مشکل  فضا،  کردن  مفرح  و 
گیاهي  پوشش  این  استقرار  البته  کند.  مي تواند حل 
و ادامه ی حیات آن تا حد زیادي منوط به شیب بندي 

مناسب لبه هاي رود است.
بحران  با  را  رود  اطراف  عناصر  وضعیت  که  آنچه 
ناگهاني  سیالب هاي  و  آب  طغیان  مي کند،  مواجه 
سیالب ها  این  گذر  مجاري  فصلي  رودهاي  است. 
هستند و با جذب آنها خطر  را از نواحي اطراف دور 
و  شود  فراموش  آنها  پتانسیل  این  اگر  اما  مي کنند. 
مورد بي توجهي قرار گیرد، خود مي توانند به عناصري 
سرکش و خطرآفرین تبدیل شوند. ضروري ترین اقدام 
برای تأمین ایمني فضاي کناره به هنگام طغیان آب، 
ملزم  و  رود  اطراف  در  ساخت وساز  حریم  پیش بیني 
ساختن بافت اطراف به رعایت آن است. از طرف دیگر 
مي توان با استفاده از مسیرهاي کمکي، تخلیه و توزیع 
آب در زمان سیل را ممکن ساخت و حجم آب جاري 
بحراني  موارد  در  زیرا  کرد.  کنترل  را  رود  بستر  در 
سرریز آب از بستر رود مشکالت فراوان براي کناره ها 
و عناصر مجاور آنها ایجاد مي کند. عامل خطرساز دیگر 
در این مواقع، مختل شدن حرکت روان آب به واسطه 

رودهاست.  مسیر  در  دیگر  زائدات  و  زباله  تجمع  ي 
شهروندان در فصول خشک نباید از قدرت مخرب رود 
به هنگام طغیان غافل شوند و از بستر آن به عنوان 

زباله دان استفاده کنند. 
عالوه بر موارد ذکر شده سرعت گرفتن جریان آب 
نیز بر توان تخریب گري آن مي افزاید. بسترسازي هاي 
نظیر  لغزنده  مصالح  و  یکنواخت  شیب  با  مصنوعی 
بنابراین  مي کند.  دوچندان  را  آب  سرعت  و…  بتن 
یا  بتني  کانال هاي  به  فصلي  رودهاي  تبدیل  از  باید 
سنگي اجتناب شود. در نهایت بیشترین خطر سیالب 
متوجه عناصري است که روي رود و در بستر آن قرار 
مي گیرند و جریان آب به طور مستقیم آنها را تهدید 
مي کند. زماني که حجم آب افزایش مي یابد گاه عناصر 
مذکور حالت سد پیدا مي کنند و آب پشت آنها جمع 
مي شود و اراضي اطراف را با خطر آب گرفتگي مواجه 
مي کنند. پس الزم است از هرگونه ساخت وساز )مگر 
پل ها( بر روي رود ممانعت به عمل آید. ایمني پل ها 
نیز باید از طریق مکان یابي مناسب و رعایت نکات فني 

با پیش بیني شرایط بحراني رود، تأمین شود.
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به  را  بسیاري  توجه  برق  کمبود  و  خشكسالي 
است.  کرده  معطوف  کشور  در  سدسازي  مساله 
به  باوجود سابقه طوالني، هنوز  ایران  سدسازي در 
نیاز کشور براي ذخیره سازي منابع آبي  میزاني که 
این  اهمیت  است،  نكرده  رشد  است  کشور  جاري 
مساله از آن روست که برخي بر این باورند که محور 
بحران آینده بشر است. همه ساله محدودیت منابع، 
را در تنگنا  از ساکنان کره زمین  جمعیت بیشتري 
قرار مي دهد. اگر ذخایر جاري آب کشور با سدسازي 
مهار و مدیریت نشود ما نیز باتوجه به تحوالت آب 

و هوایي که پیش بیني مي شود در جهان رخ دهد با 
مشكالت بیشتري مواجه خواهیم شد. براي آگاهي 
مشكالت  و  کشور  در  سدسازي  امروز  شرایط  از 
شرکت  عامل  مدیر  علي آبادي  عباس  با  بخش  این 
وزارت  به  وابسته  ایران  نیروي  و  آب  منابع  توسعه 
نیرو گفتگو کرده ایم. وي دانش آموخته دانشگاه هاي 
داخلي تا مقطع دکتراي مهندسي مكانیك است و رتبه 
اول تحقیقات کاربردي در بیست و پنجمین جشنواره 
بین المللي خوارزمي در زمینه طراحي و ساخت موتور 

گرمایشي نوع گاما را کسب کرده است. 

گفتگو با مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران

اولويت بندي ها شفاف نبوده است

  محمدعلي توحید  

گفتگو
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و  داشته  ما  براي  اهمیتي   سدسازي چه 
در  آیا سدسازي  داریم.  قرار  در چه سطحي  امروز 

ایران سودآور و ضروري است؟
کشور ما از نظر جغرافیایي در یک منطقه خشک 
و نیمه خشک واقع شده است. این موجب نیاز ما به 
صنعت سدسازي شده است. بررسي ها نشان مي دهد 
از متوسط  ایران  در  تجدید شونده  منابع آب  سرانه 
25درصد  حدود  تقریباً  و  است  کمتر  بسیار  جهاني 

میزان متوسط جهاني است. 
و  17هزار  تقریباً  مقدار  این  شمالي  آمریکاي  در 
براساس  بدانیم  است  خوب  است.  مکعب  متر   400
کمتر  هم  آفریقا  از  ایران  در  بارش  میزان  آمار  این 
است. مساله مهم دیگر این است که توزیع بارش در 
بارش  به نحوي که دوسوم  نیز مناسب نیست  کشور 

در یک سوم کشور صورت مي گیرد. 
محدود  بخش  این  در  که  بارشي  باید  بنابراین 
رخ مي دهد را ذخیره کرده و آن را به بخش خشک 

منتقل کنیم.
 کل بارش کشور در سال حدود 409 میلیارد متر 
مکعب است که از این مقدار حدود 280میلیارد متر 
متر  میلیارد  و حدود 28  تبخیر مي شود  آن  مکعب 
زیرزمیني  سفره هاي  داخل  به  مقدار  این  از  مکعب 
نفوذ کرده و ذخیره مي شود. در مجموع 13 میلیارد 
مترمکعب آب از خارج به کشور وارد مي شود و کمي 
کل  مي شود.  خارج  کشور  از  میزان،  این  از  بیش 

آب هاي جاري کشور که در رودخانه ها جریان پیدا 
مي کنند، حدود 92 میلیارد مترمکعب است که این 
مقدار آب بیشتر در حوضه البرز و زاگرس است. نکته 
مهم این است که رژیم رودخانه هاي ما اغلب سیالبي 
است و رژیم یخچالي ندارند. یخچال ها به تدریج آب 
مي شوند و در تمام فصول، آب جاري است. در رژیم 
اردیبهشت  و  فروردین  اسفند،  ماه هاي  در  سیالبي 
آب فراواني داریم، اما در فصل هاي خرداد، مرداد و 
شهریور به قدري میزان آب کم مي شود که مثاًل در 
ثانیه  در  مکعب  متر  چند  حدود  به  کرخه  رودخانه  
مي رسد، این میزان در فصل زمستان حدود 1 یا 2 
هزار مترمکعب در ثانیه است و در مواقع سیالبي تا 
رژیم  بودن  سیالبي  مي رسد.  هم  مترمکعب  هزار   6

رودخانه ها موجب خساراتي نیز مي شود. 
از احداث  تاریخ خوزستان قبل  به عنوان مثال در 
دایمي سیالب هایي  به طور   ،  3 کارون  و  کرخه  سد 
را شاهد بودیم که موجب تخریب اراضي کشاورزي 
و روستاها مي شد. حتي شهر اهواز بارها در معرض 
به ساخت  ما مجبور  قرار داشت. پس  خطر سیالب 
انرژي  نیازمند  ما  دیگر کشور  از طرف  سد هستیم. 
است و این نیاز از جمله نیازهاي ذاتي توسعه است. 
شده  مردم  زندگي  جدایي ناپذیر  جزو  برق  امروزه 
سال   30 در  است.  برق  تابع  نیز  آب  تأمین  است، 
انساني  نیروي  توسعه  زمینه  در  کشور،  در  گذشته 
ممتاز  مهندسان  تعداد  گذشته  در  است.  شده  کار 
نمي رسید.  هم  دست  انگشتان  رقم  به  سدسازي 
را  لتیان  و  دز  عباس پور،  شهید  سد  درحالي که 
پیش از انقالب ساخته بودیم مهندسان کشور ما در 
طراحي، اجرا و نظارت هیچ گونه نقشي نداشتند. به 
جرأت مي توان گفت امروزه در این بخش بي نیاز از 
مهندسان و کارشناسان خارجي هستیم و مي توانیم 

صادرکننده خدمات مهندسي باشیم. 
موجود  کشورها  از  بلندي  فهرست  حاضر  درحال 
است که متقاضي همکاري با ما هستند. چندي پیش 
هیاتي از کشور غنا از ما درخواست همکاري در این 
زمینه را داشته است چراکه آنها نیروگاه هاي برق آبي 
را بسیار مهم مي دانند و ساخت آنها را در دستور کار 
خود قرار داده اند. درحال حاضر در افعانستان، عراق، 
مهندسي  خدمات  آفریقایي  کشورهاي  در  و  سوریه 

ارائه مي دهیم.
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 آیا نیاز داخلي اجازه مي دهد که در خارج 
از کشور فعالیت کنیم؟

مهندسي  خدمات  نیازمند  شدت  به  داخل  در 
ارزش  با  بازار  نیست  درست  هستیم.  زمینه  این  در 
خودمان را رها کنیم و در اختیار دیگران قرار دهیم 

و به سراغ بازار دیگران برویم. 
باید سرریز توان مهندسي خودمان را به آن کشورها 
ببریم. درحال حاضر ما فقط در نیروگاه هاي برق آبي 
بیش از 17هزار مگاوات نیروگاه در دست مطالعه و 
آماده براي اجرا داریم. با کارهاي انجام شده در قبل 
و بعد از انقالب، هم اکنون ظرفیت نیروگاه هاي برق 
آبي 7200 مگاوات است درحالي که 5 هزار مگاوات 
هم در دست ساخت داریم و این در حالي است که 
نزدیک به 17هزار مگاوات نیروگاه آبي نیز در دست 

مطالعه داریم.
 این مقدار را به 92 سد در حال ساخت، 93 سد 
مطالعه  درحال  طرح   181 و  بهره برداري  دست  در 
به  متعلق  همه  شده  ارایه  آمار  این  کنید.  اضافه 
با  که  هم هست  دیگري  است. سدهاي  نیرو  وزارت 
هدف آبخیزداري و جهت ذخیره آب براي کشاورزان 
احداث  کشاورزي  وزارت  را  این ها  و  مي شوند  اجرا 

مي کند. 

 به گفته شما 181 سد در دست مطالعه و 
اجرا است اگر این طرح ها احداث شود دیگر جایي 

براي سدسازي نخواهیم داشت؟
بسازیم،  را  سدهایمان  همه  زماني که  حتي  ما 
و  مدیریت  را  جاري  آب  منابع  همه  نمي توانیم  باز 
دریا  به  آب  از  مقداري  درواقع  کنیم.  بهره برداري 
خواهد ریخت و یا از مرزها خارج خواهد شد. البته 
باید طبق  و  داریم  وظایفي  محیطي  زیست  به لحاظ 
مقررات بین المللي نکاتي را رعایت کنیم و بخشي از 
با  البته  باید به دریاهاي بین المللي جاري شود.  آب 
روي همه بخش هاي کشور مطالعه مي کنیم اما هنوز 

همه مخازن را تحت پوشش قرار نداده ایم. 

 آیا مشكل در کند بودن سدسازي ناشي 
از کمبود اعتبار است؟

طرح هاي سدسازي عظیم هستند و به سادگي اجرا 
نمي شوند. نفت از جمله ظرفیت ها و ثروت هاي ملي 

و  ذخیره  آیندگان  براي  آن  از  بخشي  باید  و  است 
ثروت  تولید  براي  جاري،  ثروت  به  آن   دیگر  بخش 
مي توانند  آبي  برق  نیروگاه هاي  شود.  تبدیل  مجدد 

جاي چاه هاي نفت را از جهت تولید انرژي به صورت 
دایمي بگیرند.

برابر   4 متوسط  به طور  آبي  برق  نیروگاه  یک   
دارد.  نیاز  اولیه  سرمایه گذاري  به  حرارتي  نیروگاه 
به  نیاز  و  دارد  کوتاه تري  نیروگاه حرارتي عمر  البته 
زیستي  آلودگي محیط  دیگر  از طرف  دارد.  سوخت 
این  از  برق آبي  نیروگاه  یک  مي کند.  ایجاد  بیشتري 
زیست  محیط  با  به مراتب  و  است  دور  به  ایرادها 

هماهنگ تر است.
گتوندو  2 سد  اگر  کنوني  در شرایط خشکسالي   
مي توانستند  بودند  رسیده  بهره برداري  به   4 کارون 
سالي  که  داریم  مالي  مشکل  ما  کنند.  کمک  ما  به 
البته  داریم.  کسري  تومان  میلیارد  یک هزار  حدود 
نیز  خصوصي  بخش  تا  شده  اندیشیده  تمهیداتي 
ایجاد شود  کاري  و  درواقع یک  ساز  کند.  مشارکت 
فرآیند  و  بیاید  دولت  کمک  به  بخش خصوصي  که 
توسعه سدها را تسریع کند. بعضي از طراح ها داراي 

اولویت هستند.
است  کارون  ایران، حوضه  آبي  بزرگترین حوضه   
است.  کارون  رودخانه  همین  هم  ما  اول  اولویت  و 
این  که  است  کرخه  سوم  اولویت  و  دز  دوم  اولویت 
و  چهارمحال  استان هاي  در  خود  مسیر  در  رودها 
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واقع شده اند.  ایالم  و  لرستان، خوزستان  بختیاري، 
به  مي توان  کمتر،  بودجه  با  گتوند  سد  با  وقتي 
به  و  کرد  ذخیره  آب  و  گرفت  برق  سد   50 اندازه 
به طرح هاي  نداریم  رسید، حق  باالتر  راندمان هاي 

با مزیت  کمتر بپردازیم. 

رعایت  اولویت ها  آیا  زمینه  این  در   
با  طرح هاي  از  بیش  ده  سود  طرح هاي  و  مي شود 

اولویت کمتر مورد توجه قرار نمي گیرد؟
سرمایه گذاري هاي  زمینه  این  در  انقالب  از  پس 
خوبي انجام شده اما کافي نیست. متأسفانه متناسب 
است. درحال  این بخش، سرمایه گذاري کم  نیاز  با 
سرمایه گذاري  سدسازي  بخش  در  دارد  جا  حاضر 

بیشتري انجام دهیم. 
هرچند که در چند سال اخیر نسبت به سال هاي 
گذشته سرمایه گذاري بیشتري صورت گرفته اما به 
وارد است.  انتقادهاي  اولویت ها  نظر من در رعایت 
به بیان دیگر باید بپذیریم که اولویت بندي ما شفاف 

نبوده است.
 ،4 کارون  گتوند،  مانند  ملي  بزرگ  طرح هاي   
به  بیشتري  سرعت  با  باید  سیاه بیشه  و  سیمره 
انقالب  از  پس  که  مي کنم  تأکید  برسند.  اتمام 
سرمایه گذاري خوبي در این زمینه داشته ایم و هرچه 
از نظر زماني جلوتر رفتیم این سرمایه گذاري ها کم 

نشده ولي فکر مي کنم باید حجم آن را بیشتر کرد و 
در ضمن اولویت ها را بیشتر رعایت کرد. به نظر من 
باید نگاه »بخشي« را کنار بگذاریم. همه در بخش 
انتظار سرمایه گذاري دارند و این رویکرد  خودشان 

صحیحي نیست. 

 باتوجه به نیاز و ضرورت سرمایه گذاري 
بخش  مشارکت  زمینه  که  نیست  بهتر  آیا  بیشتر 

خصوصي در این زمینه فراهم شود؟
این  از  بیشتر  دولت  از  منابع  توسعه  براي  بله 

نمي توان انتظار داشت.
 باید مردم به صحنه بیایند. براي این مساله باید 
ساز و کارهاي سرمایه گذاري بخش خصوصي توسط 
دولت فراهم شود. سرمایه گذاري مردم زماني محقق 
سرمایه گذاري،  این  از  حاصل  منافع  که  مي شود 
این  اجراي  از  حاصل  منافع  قیمت گذاري  مانند 
مي خواهد  که  سرمایه گذاري  شود.  واقعي  طرح ها 
به  را  برق  که  دارد  انتظار  بسازد،  آبي  برق  نیروگاه 
بازگشت  سرمایه اش  تا  بخرند  او  از  واقعي  قیمت 

داشته باشد. 
متأسفانه ما در این بخش ضعف هایي داریم. آب 
باید  دلیل  به چه  ندارد.  واقعي  قیمت  ما  در کشور 
بپذیریم کسي که به آب دسترسي دارد مي تواند از 
این آب رایگان استفاده کند درحالي که این آب با 
باید  سرمایه گذاري عظیم ملي به دست آمده است. 
بهاي واقعي آب پرداخت شود تا بتوانیم این درآمد 
کنیم.  هدایت  کشور  بخش هاي  دیگر  سمت  به  را 
کسي که امروز از موهبت ساخت یک سد بهره مند 
شده باید بهاي آب را بپردازد تا این ثروت به دیگران 
سرمایه گذاري  دیگر  قسمت هاي  در  و  یابد  انتقال 

شود.
 مثالي در این زمینه مي زنم: طرحي به نام »گاپ« 
در کشور ترکیه اجرا شده که براساس آن کشاورزي 
که در آن جا کار مي کند برق و آب را به قیمت واقعي 
مي خرد اما محصول کشاورزي او به خوبي با محصول 
کشاورز ما قابل رقابت است. کشاورز ما اگرچه آب را به 
قیمت کم دریافت مي کند و برق را به نازل ترین قیمت 

مي خرد اما نمي تواند رقابت کند. 
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مشاور 
حقوقي

 جمشید رضایي
 فرهنگ فقیه الریجاني

با  مرتبط  مسائل  زمینه  در  توجه  قابل  نکات 
شهرداری ها مندرج در قوانین جدید التصویب:

1- ضوابط حاکم بر تخفیف و تقسیط عوارض و هزینه 
صدور پروانه ساخت برای گروههای کم درآمد :

جزء)2_10(  مطابق  می دانید  که  همانگونه 
کل   1386 سال  بودجه  قانون   6 تبصره  )د(  بند 
نفر  میلیون  یک  زیر  شهرهای  کشور،شهرداری های 
جمعیت مکلف بودند با همکاری شورای شهرها نسبت 
به اعمال پنجاه درصد )50 ( تخفیف و تقسیط بدون 
صدور  برای  دریافتی ها  کلیه  و  عوارض  مابقی  سود 
پروانه ساخت واحدهای مسکونی برای گروههای کم 
و  ساز  و  ساخت  عوارض  نمایند.تعیین  اقدام  درآمد 

تراکم مازاد در شهرها به عهده وزارت کشور است.
که  بود  این  حکم  این  در  قابل توجه  و  مهم  نکته 
ارتزاق  کشور  عمومی  بودجه  از  که  شهرداری ها 
نمی کنند و بخش قابل توجهی از منابع تأمین درآمد 
فوق  است،حکم  وابسته  پروانه  صدور  عوارض  به  آن 
موجب نقصان درآمد شهرداری ها و به تبع آن ایجاد 
ارائه خدمات گوناگون شهری گردیده  اختالل درامر 
در حالیکه مي بایست نقصان درآمد حاصل از تخفیف 

و تقسیط عوارض ناشی از حکم مذکور توسط دولت 
ها  اختیار شهرداری  در  و  بودجه عمومی جبران  در 

قرار گیرد.
قانون   16 ماده  در  فوق  حکم  خوشبختانه 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 
صورت  بدین  اسالمی  شورای  مجلس   1387/2/25
تکرار گردیده است: » ماده 16_ کلیه طرحهای تولید 
تولید  و طرح های  درآمد  کم  گروههای  ویژه  مسکن 
تخفیف  مشمول  فرسوده شهرها  بافتهای  در  مسکن 
حداقل 50  درصد هزینه های عوارض ساخت و تراکم 
می باشد.  باقیمانده  کارمزد  بدون  وتقسیط  ساخت 
دولت موظف است معادل صددرصد )100 ( تخفیف 
این  اجراء  از  ناشی  از سوی شهرداری ها  اعمال شده 
قانون و سایر قوانین را در لولیح بودجه سنواتی منظور 
و پرداخت نماید«. همانگونه که مالحظه می شود در 
حکم اخیر نکاتی وجود دارد که آن را از حکم جزء 
) 2 – 10 ( بند ) د ( تبصره 6 بودجه سال 86 متمایز 

می سازد:
مطابق  شهرداری ها  که  تخفیفی  هرگونه   – الف 
قوانین  در  می بایست  می کند  اعطاء  مصوب  قوانین 

مشاور حقوقی
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بودجه سنواتی منظور و به آنها پرداخت شود. 
ب – عوارض ساخت وساز در تمام شهرها از جمله 
با  کماکان  جمعیت  نفر  میلیون  یک  زیر  شهرهای 

تصویب شورا تعین می گردد.
فرسوده   بافتهای  در  مسکن  تولید  طرحهای   – ج 
درصدی  پنجاه  حداقل  تخفیف  مشمول  نیز  شهرها 

قرار گرفته است.
2 – لغو مجدد قوانین و مقرارت مربوط به اعطای 
تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض در قانون مالیات 

بر ارزش افزوده :
بین شهرداری ها  اختالف  مورد  موضوعات  از  یکی 
قانون  تصویب  از  پس  که  مؤسسات  و  سازمان ها  و 
اقتصادی  توسعه  برنامه سوم  قانون  از  موادی  اصالح 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی   ،
چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولید کنندگان 
وارداتی  کاالهای  و  خدمات  دهندگان  ارائه  کاال، 
) قانون تجمیع عوارض ( مصوب 1381 بوجود آمد، 
قانون   5 ماده   3 تبصره  حکم  شمول  دامنه  موضوع 
به  مربوط  مقرارت  و  قوانین  لغو  با  ارتباط  اخیردر 
اعطای تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض می باشد. 
عده ای به این قائل بودند که دامنه شمول تبصره یاد 
شده صرفاً به سه موضوع  تولید کنندگان کاال ، ارائه 
دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی اختصاص دارد 
و به سایر موضوعات تسري ندارد به عبارت دیگر کلیه 
ضوابط مربوط به اعطای تخفیف و معافیت از پرداخت 
عوارض در سه مقوله فوق لغو ولی در سایر موضوعات 
کماکان تخفیف های برقرار شده کماکان به قوت خود 
تجمیع  قانون   5 ماده   3 تبصره  حکم  اما  باقیست، 
تبصره  در  کیفیت  و  با همان کمیت  عوارض مجدداً 
3 ماده 50 قانون مالیات و بر ارزش افزوده نیز تکرار 
گردید. تکرار حکم یاد شده در قانون مالیات بر ارزش 
افزوده دلیل محکم و قاطعی بر رد طرفداران نظریه 
فوق می باشد. به دیگر سخن، حکم تبصره 3 ماده 50 
قانونگذار  اراده  که  نمود  مشخص  گفته  پیش  قانون 
قرار  استثناء  بدون  ومعافیتها  تخفیفات  کلیه  لغو  بر 

گرفته است.
3-عوارض محصوالت نهایی:

افزوده،  ارزش  بر  مالیات  قانون   51 ماده  مطابق 
به  نهایی  محصوالت  فروش   )  1( یک درصد  عوارض 
یک ونیم درصد )1.5  ( افزایش یافته است. ماده 51 
– از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات 
موضوع بند )ه( ماده 3 قانون اصالح موادی از قانون 

فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  سوم  برنامه 
وصول  و  برقراری   چگونگی  و  اسالمی  جمهوری 
عوارض از تولیدکنندگان کاال ، ارائه دهندگان خدمات 
بعدی  و اصالحیه  وارداتی مصوب 1381  و کاالهای 
آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به 
تبصره  یک ونیم درصد )1/5 ( اصالح مي گردد. حکم 
)1( ماده 39 این قانون در مورد عوارض بند )ه( ماده 

3 قانون صدراالشاره نیزجاری خواهد بود.
سئوال : با احترام به اطالع میرساند که این شهر 
یکی از شهرهای تازه تأسیس و محروم کشور می باشد 
توجه  به  نیاز  که  دارد  فراوانی  مشکالت  و  مسائل  و 
راستا  دراین  و  دارد  بسیاری  زیر ساختی  تحوالت  و 
شهر  اهداف  پیشبرد  جهت  شهر  اسالمی  شورای 
یا  شهرداری  این  با  مشترك  کمیسیونهای  بر  عالوه 
تشکیل  هفتگی  بطور  را  دیگر  فرعی  کمیسیونهای 
می دهند و زحمات بسیاری را متحمل می شوند و با 
توجه به رویه قبلی )مبتنی بر پرداخت حق و حقوق 
این کمیسیونها و اعضای شورای اسالمی از محل ماده 
16 و 17 بودجه شهرداری( لطفاً  اعالم فرمایید آیا 
پرداخت حق الجلسه به اعضاء کمیسیونهای یاد شده 

از محل مواد 16 و 17 قانونی است یا خیر؟
جواب : چنانچه منظور از کمیسونهای قید شده در 
و 100  مواد 77  موضوع  فوق، کمیسیونهای  سئوال 
قانون شهرداری باشد پرداخت حق الجلسه به اعضای 
از  کشور  وزارت  ارسالی  دستورالعمل  قالب  در  آنها 
محل ردیف اعتباری مربوطه به غیر از ردیف موضوع 
غیر  واال  بالاشکال  شهرداری  بودجه   17 و   16 مواد 
قانونی است. همان گونه که مي دانید اعتبارات ردیف 
و  حقیقی  اشخاص  کمک  به  ناظر  گفته  پیش  مواد 
پرداخت  و  است  عمومی  و  از خصوصی  اعم  حقوقی 
پذیر  امکان  قالب  این  در  از محل مواد مذکور صرفاً 

است.
اراضی  تملك  و  خرید  نحوه  قانونی  الیحه  در   
و  عمرانی  عمومی،  برنامه های  اجرای  برای  امالک  و 
نظامی دولت مصوب 59/11/7 مراحل و اقدامات خاص 
عمومی  طرحهای  در  واقع  اراضی  تملك  جهت  در 
پیش بینی شده است. از جمله در ماده 8 آن فروض 
مالكیت،  معامله،اختالفات  انجام  از  مالك  استنكاف 
تعیین  و  توجه  مورد  غیره  و  مالك  بودن  مجهول 
تكلیف قرار گرفته است و دستگاه اجرایی را مجاز به 
پیگیری مراحل تملك با رعایت تشریفات مقرر نموده 
است. آنچه که در این بین برای این شهرداری محل 
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ابهام و پرسش می باشد این است که در موارد اعمال 
شهرداری  تملكی  اقدامات  مذکور،   8 ماده  مقررات 
کامل  و  رسیده  پایان  به  مرحله ای  و  زمان  چه  در 
می گردد. آیا این اقدامات در مرحله تودیع وجه نزد 
صندوق ثبت کامل می گردد یا اتمام و اکمال آن منوط 
و  دادستان می باشد  از سوی  تملك  اسناد  امضاء  به 
تملك  اتمام  مرحله  تشخیص  و  تفكیك  این  نتیجه 
دارای آثار حقوقی متفاوت و بسیاری است از جمله 
تودیع  مرحله  را  تملك  مراحل  اتمام  چنانچه  اینكه 
وجه نزد اداره ثبت بدانیم، مالكیت دستگاه اجرایی 
در این مرحله محقق گردیده و مالك سابق مجاز به 
دخل و تصرف مادی یا حقوقی در ملك نخواهد بود. 
دیوان  نزد  تملك  ابطال  دعوی  طرح  به  قادر  لیكن 
را  تملك  اتمام  چنانچه  اما  می باشد.  اداری  عدالت 
پس از امضاء اسناد بدانیم تا قبل از آن مالك مجاز به 
دخل و تصرف در ملك می باشد ولی قادر به شكایت 
از موضوع تملك نخواهد بود. قوانین مرتبط فعلی که 

عمدتاً شامل الیحه قانونی تملك و قانون نحوه تقویم 
ابنیه، امالک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها می باشد 
این موضوع تعیین تكلیف نگردیده است. لیكن در 
تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 به 
نحو ضمنی و در رأی وحدت رویه شماره 544 مورخ 
نحو  به  کشور  عالی  دیوان  عمومی  هیأت   69/11/30
اقدامات  اتمام  بین مرحله  تمایز  و  تفاوت  روشنتری 
مورد  اجرایی  دستگاه  نام  به  اسناد  انتقال  و  تملك 
توجه قرار گرفته است. علیهذا نظریه خود را در این 
خصوص که امر تملك با تودیع وجه نزد صندوق ثبت 
کامل و محقق می گردد یا تنظیم و امضاء اسناد به نام 

دستگاه اجرایی اعالم فرمایید.
نام دستگاه  به  اسناد  تنظیم  به   تملک موکول 
و  مراحل  که  چرا  می باشد  دادستان  توسط  اجرایی 
تشریفات تملک پیش از آن کاماًل مستقر نشده است. 
بنابراین تملک پس از تنظیم و امضای اسناد مذکور 

توسط دادستان محقق می گردد. 

 
رأی شماره 715 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم جواز قانونی دائر به پرداخت بهاء 
و یا معوض اراضی که در اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور ملی اعالم می گردد به ما لکان 

قبلی آنها 
تاریخ: 1386/8/22
شماره دادنامه: 715

کالسه پرونده: 601/84
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: سازمان مسکن و شهرسازی خراسان.
موضوع شكایت و خواسته: اعالم تعارض آرا صادره از شعب هجدهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت 

اداری.
رضا  آقای  شکایت  موضوع   2637/83 کالسه  پرونده  به  رسیدگی  در  بیستم  شعبه  مقدمه:الف-1- 
واگذاری معوض  به  الزام  به خواسته،  استان خراسان  به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی  سنجری 
ملک تصرف شده یا بهای آن با لحاظ خسارت وارده به شرح دادنامه 2730 مورخ 1383/12/5 ضمن اشاره 
به الیحه جوابیه مبنی بر ملی بودن اراضی ادعایی و واگذاری آن از سوی اداره منابع طبیعی به سازمان 
خوانده رسیدگی به خواسته های شاکی را در قلمرو صالحیت دادگاه عمومی حقوقی تشخیص داده است. 
نظر  تقاضای تجدید  پرونده کالسه 520/84 موضوع  به  یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی  الف-2- شعبه 
به دادنامه شماره 2730 مورخ 1383/12/5 شعبه  استان خراسان نسبت  سازمان مسکن و شهرسازی 
ناحیه  از  اینکه مراتب تصرف و تملیک ملک شاکی  به  با عنایت  بیستم چنین رأی صادر نموده است، 
و  موجه  اعتراض  و  ایراد  ادعای مطروحه  و  به شکایت  نسبت  و  بوده  مسلم  و  محرز  نظرخوانده  تجدید 
مستندی بعمل نیامده علیهذا ضمن نقض دادنامه بدوي حکم به ورود شکایت در خصوص واگذاری زمین 
معوض با شرایط مقرر در قانون صادر و اعالم می دارد. ب-1-شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 
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671/80 موضوع شکایت اقای فریدون محمدخان سرتیپ به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی خراسان 
اینجانب به شرح دادنامه شماره 89 مورخ1382/1/18  به  به خواسته،ابطال سند زمین و برگشت زمین 

چنین رأی صادر نموده است:..... 
با توجه به اینکه ملی بودن اراضي مورد ترافع براساس احکام مراجع قضایي قطعیت یافته و باتوجه به 
مفاد بند 9 دادنامه شماره 74 الي 91 مورخ 1363/8/22 که اعالم داشته »... ملي شدن زمین شاکي در 
اجراي قانون جنگل ها و مراتع کشور بوده که اخص از قانون اراضي شهري است و بند 9 ماده 65 آیین نامه 
اجرایي قانون اراضي شهري براي این قبیل مالکین که زمین آنها ملي شده اولویتي براي واگذاري یک 
قطعه زمین در نظر گرفته شده و سازمان زمین شهري و سازمان مسکن و شهرسازي تکلیفي براي واگذاري 
زمین معوض در مقابل اراضي ملي شده براساس قانون اراضي شهري نداشته و ندارد، لذا از اقدامات سازمان 
مسکن و شهرسازي خراسان تخلف از مقررات قانوني مشهود نیست و شکایت شاکي رد مي شود. ب- 2- 
شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگي به پرونده کالسه 244/84 موضوع تقاضاي تجدیدنظر آقاي فریدون 
محمدخان سرتیپ نسبت به دادنامه شماره 89 مورخ 1382/1/18 شعبه هجدهم دیوان به شرح دادنامه 
نموده  استوار  و  تأیید  عیناً  را  بدوي  دادنامه  نظرخواهي،  تجدید  رد  با  مورخ 1384/4/27  شماره 1177 
است. ج-1- شعبه هجدهم در رسیدگي به پرونده کالسه 217/79 موضوع شکایت آقاي محمد وحدتي به 
طرفیت سازمان مسکن و شهرسازي مشهد به خواسته اجراي بند 9 ماده 65 قانون زمین شهري به شرح 
دادنامه شماره 1267 مورخ 1380/11/1 چنین رأي صادر نموده است: چون زمین شاکي در سال 1352 
توسط کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ملي اعالم گردیده با استناد به 
رأي وحدت رویه شماره 74 الي 91 مورخ 1363/8/22 تکلیفي براي سازمان زمین شهري جهت اعطاء 
معوض تشخیص نداده و شکایت را رد نموده است. ج-2- شعبه اول تجدید نظر در رسیدگي به پرونده 
مورخ  شماره 1267  دادنامه  به  نسبت  وحدتي  محمد  آقاي  نظر  تجدید  تقاضاي  موضوع   58/81 کالسه 
1380/11/1 شعبه هجدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 541 مورخ 1382/4/23 ضمن رد اعتراض تجدید 
نظرخواه دادنامه بدوي را تأیید نموده است. هیأت عمومي دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق با حضور رؤسا 
و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثریت 

آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید:

رأي هیأت عمومي
نظر به اینکه اراضي مورد ادعاي شاکیان در اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و 
مراتع کشور و قانون تعیین تکلیف اراضي اختالفي به موجب آراء و احکام مراجع اداري و قضایي ذیصالح، 
ملي شناخته شده و در مالکیت دولت قرار گرفته و با این کیفیت مالکیت شاکیان نسبت به اراضي مذکور 
منتفي شده است و پرداخت بهاء و یا معوض اراضي مزبور به شاکیان جواز قانوني ندارد، بنابراین دادنامه هاي 
شکایت  رد  بر  مبني  هجدهم  شعبه   1382/1/18 مورخ   89 شماره  و   1380/11/1 مورخ   1267 شماره 
شاکیان که متضمن این معني است موافق اصول و موازین قانوني مي باشد. این رأي به استناد بند 2 ماده 
19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب دیوان و سایر مراجع اداري ذیربط در 

موارد مشابه الزم االتباع است. 
هیأت عمومي دیوان عدالت اداري 
معاون قضایي دیوان عدالت اداري
 مقدسي فرد
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موضوع شکایت و خواسته: اعالم تعارض آراء صادره از شعب 3و 6 دیوان عدالت اداري
تاریخ: 85/2/17 

شماره دادنامه: 74-73
کالسه پرونده: 82/110-13

مرجع رسیدگي: هیأت عمومي دیوان عدالت اداري.
شاکي: آقایان 1- ابوالفضل خوبان  2- علي خوبان

موضوع شكایات و خواسته: اعالم تعارض آراء صادره از شعب 3و 6 دیوان عدالت اداري. 
آقایان محمدعلي  موضوع شکایت  پرونده کالسه 821/77  به  رسیدگي  در  الف- شعبه سوم  مقدمه: 
فرضعلي و علي کاکاوند به طرفیت شهرداري قزوین به خواسته، ابطال آراء بدوي و تجدید نظر صادره از 
کمیسیون ماده صد به شرح دادنامه شماره 1746 مورخ 1377/12/25 چنین رأي صادر نموده است، نظر 
به اینکه شهرداري منطقه 2 قزوین ذیل گزارش قسمت فني شهرداري خطاب به شهرداري قزوین اظهار 
نموده که باتوجه به محدودیت عمق واحدهاي تجاري ایجاد گشایش معبر به لحاظ فني مهندسي منطقي 
به نظر نمي رسد و مهندس ملکي به عنوان مسئول فني دایره فني شهرداري گزارش نبوده امکان گشایش 
معبر نموده و درصورت انجام آن ابعاد باقیمانده مغایر ضوابط شهرسازي مي باشد و باالخره با عنایت به 
معترض عنه مخدوش  رأي  ماده صد  نظر  تجدید  و  بدوي  در کمیسیون هاي  دادگستري  نماینده  نظریه 
تشخیص و رأي بر نقض رأي مورد اعتراض و اعمال رسیدگي مجدد به کمیسیون هم عرض صادر مي شود. 
ب- شعبه ششم در رسیدگي به پرونده کالسه 217/79 موضوع شکایت آقاي ابوالفضل خوبان به طرفیت 
شهرداري مرکز- شهرداري منطقه 2 قزوین به خواسته نقض رأي صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده 
صد قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره 2215 مورخ 1379/10/24 چنین رأي صادر نموده است، 
سازمان مشتکي عنه طي الیحه جوابیه اعالم داشته بنا احداث شده توسط شاکي مغایر با مندرجات پروانه 
ساختماني بوده و کمیسیون هاي ماده صد براساس تصویب نامه طرح تفصیلي شهر قزوین مصوب سال 
1373 و رعایت سه متر گشایش معبر به عمق سه متر مربع براي کلیه واحدهاي تجاري خطي الزامي 
بوده و عرض یک واحد تجاري 3/5 متر و حداقل عمق آن پنج متر مقرر گردیده است که شاکي بدون 
رعایت مقررات مزبور مندرج در پروانه ساختمان وي اقدام به احداث ساختمان برخالف مندرجات پروانه 
ساختماني بوده است. با بررسي پرونده استنادي و دالیل طرفین تخلفي از مقررات در اقدامات سازمان 
ناحیه شاکي عنوان نشده است، فلذا شکایت  از  اعتراض موجه و مؤثري  مشتکي عنه مشهود نیست و 
شاکي غیر وارد تشخیص و حکم به بطالن شکایت وي صادر مي گردد. هیأت عمومي دیوان عدالت اداري 
در تاریخ فوق باحضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسي 

و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید. 

رأي هیأت عمومي 
باتوجه به مندرجات الیحه جوابیه مشتکي عنه درخصوص ضرورت تعریض معبر عمومي و صدور پروانه 

احداث
خیابان بهشت )ضلع جنوبي پارك شهر( دیوان عدالت اداري تلفن 5609031-8

بناي تجاري بارعایت عرض معبر مزبور و اینکه احداث بناي تجاري بدون عقب نشیني الزم به شرح 
مورخ   2215 شماره  قطعي  دادنامه  است،  نداشته  قانوني  مجوز  تجاري  بناي  احداث  پروانه  در  مندرج 
قانون  صد  ماده  کمیسیون  رأي  به  نسبت  شاکي  اعتراض  که  دیوان  بدوي  شعبه ششم   1379/10/24
شهرداري را به لحاظ تخلف از مندرجات پروانه احداث بناي تجاري از حیث عدم رعایت عرض معبر مردود 
اعالم داشته، صحیح و موافق قانون است. این رأي به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت 

اداري براي شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است. 
هیأت عمومي دیوان عدالت اداري
معاون قضایي دیوان عدالت اداري
مقدسي فرد
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   جمشید رضایي

مشاور اداری-مالی

از  نباشید  خسته  و  سالم  عرض  ضمن   
به استحضار  ماهنامه  در  جنابعالي  راهنمایي هاي 
در  که  است  متمادي  سالیان  بنده  که  مي رساند 
شهرداري به صورت قراردادي مشغول انجام وظیفه 
مي باشم و در طول این سال ها بارها مشاهده نموده ام 
که برخي اشخاص بعد از اینجانب به صورت قراردادي 
به استخدام شهرداري درآمده اند و یكي دو سال بعد 
بار  هر  و  استخدام  رسمی شهرداری درآمده اند  به 
که به مسوول اداری یا دفتر امور شهری یا روستایی 
مراجعه نموده ام تا نوع استخدام بنده از قراردادي به 
رسمي تبدیل شود، اظهار داشته اند که پست خالي 
وجود ندارد. لطفًا اظهار نظر نمایید که بنده چگونه 
پذیرفته  شهرداري  رسمي  استخدام  به  مي توانم 
به  قراردادي  از  را  خود  استخدامي  وضعیت  و  شوم 

استخدام رسمي کشوري تبدیل نمایم؟

عزیز  مستخدم  این  به  پاسخ  ارائه  از  قبل   
خصوص  در  مقدمه اي  که  مي دانم  الزم  شهرداري 
شهرداري ها  در  حاکم  استخدامي  مقررات  و  ضوابط 
قانوني  در سال 1359  انقالب  نمایم. شوراي  عرض 
استخدام  قانون  شمول  قانونی  »الیحه  عنوان  تحت 
شهرداري  به جز  شهرداري ها  کارکنان  به  کشوري 
یاد  قانوني  علي رغم حکم  و  نمود  تصویب  پایتخت« 
شده که کارکنان شهرداري ها را تابع قانون استخدام 
براي  جداگانه اي  مقررات  دولت  مي داند،  کشوري 
در  مقررات  این  نمود.  ابالغ  و  تصویب  شهرداري ها 
مصوب  کشور  شهرداري هاي  استخدامي  آیین نامه 
تا  است.  آن درج گردیده  بعدي  اصالحات  و   1358
استخدامي کارکنان  آیین نامه  اینکه در سال 1381 
و  رسید  دولت  تصویب  به  کشور  شهرداري هاي 
مجلس  قوانین  با  دولت  مصوبات  تطبیق  کمیسیون 
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شوراي اسالمي با استناد به الیحه قانوني صدرالذکر 
و اینکه کارکنان شهرداري ها از نظر استخدامي تابع 
را  اخیر  آیین نامه  مي باشد،  استخدام کشوري  قانون 
که  آنجا  از  اما  است.  داده  تشخیص  قانون  با  مغایر 
نظام استخدامي در شهرداري ها از سال 68 تاکنون 
به گونه اي متفاوت از استخدام کشوري شکل گرفته 
نظام  در  دگرگوني  مستلزم  آن  در  تغییر  هرگونه  و 
براساس  کماکان  لذا  است  شهرداري ها  استخدامي 
به  باتوجه  علي اي حال  مي شود.  عمل  فوق  آیین نامه 
اینکه عماًل مقررات حاکم بر استخدام در شهرداري ها، 
آیین نامه استخدامي شهرداري هاي کشور مي باشد و 
مطابق این آیین نامه تنها مستخدمان ثابت شهرداري 
)مستخدمین  بود  خواهند  آن  مقررات  مشمول 
شهرداري به چهار گروه تقسیم مي شوند: مستخدمین 
رسمي مشمول قانون استخدام کشوري- مستخدمین 
این  مطابق  این رو  از  پیماني(  و  قراردادي  ثابت، 
مستخدم  به  ایشان  وضعیت  تبدیل  امکان  مقررات 
نیست.  مقدور  کشوری  استخدام  قانون  تابع  رسمی 
این مستخدم عزیز  البته به نظر می رسد که منظور 
این  در  که  است  ثابت  مستخدم  به  وضعیت  تبدیل 
صورت تبدیل وضعیت ایشان مستلزم این است که 
شهرداري  تفصیلي  سازمان  در  بالتصدي  پست  اوالً 
بودجه  در  الزم  اعتبار  ثانیاً  باشد  داشته  وجود 
از وزارت کشور )سازمان  ثالثاً  باشد  پیش بیني شده 
شود  اخذ  مجوز  کشور(  دهیاري هاي  و  شهردراي ها 
به منظور استخدام  یا مسابقه اي که  امتحان  رابعاً در 
کسب  قبولي  نمره  و  نموده  شرکت  مي شود،  برگزار 
را  نظر  مورد  احراز پست  براي  و شرایط الزم  نماید 
نیز دارا باشد. ناگفته نماند که درصورتي که متقاضي 
و  جانبازان  آزادگان،  ایثارگران،  خانواده  از  استخدام 
شهداء باشند از امتیازات ویژه اي برخوردارند که در 

قوانین مربوطه پیش بیني شده است. 

از  یكي  اداري  امور  مسئول  اینجانب   
شهرداري هاي خطه جنوب کشور مي باشم و سئوالي 
با چگونگي پرداخت مزایا و تسهیالت به  در رابطه 
فراوان  سپاس  موجب  و  دارم  شهرداري  پرسنل 
شفاف  به صورت  سئوال  این  به  اگر  که  بود  خواهد 
پاسخ دهید. استحضار دارید که در قوانین و مقررات 
قدیمي و جدید تسهیالت و مزایایي براي کارکنان 
رسمي وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات و مؤسسات 

دولتي که مشمول قانون استخدام کشوري هستند، 
برقرار مي شود. ولي متأسفانه در هیچ یك از مقررات 
یاد شده صحبتي از کارکنان شهرداري ها نمي شود 
اظهار  دیگر  مراجع  و  استانداري  جهت  به همین  و 
شهرداري هاي  شامل  تسهیالت  این  که  مي دارند 
با  شهرداري ها  کارکنان  بین  فرقي  آیا  نمي شود. 
آنها  به  مزایا  این  که  دارد  وجود  کارمندان  سایر 
تعلق نمي گیرد. جالب اینكه احكام حقوقي پرسنل 
بسیار  دولت  کارمندان  با  مقایسه  در  شهرداري ها 
پرسنل  حقوق  به عالوه  هستند.  آنها  از  پایین تر 

شهرداري ها از بودجه عمومي پرداخت نمي شود. 
  باتوجه به صراحت مقرراتي که به شرح آتي 
خواهد آمد، تسهیالت و مزایایي که براي کارمندان 
شهرداري ها  پرسنل  شامل  مي گردد  برقرار  دولت 
نظام هماهنگ  قانون  نیز مي گردد. مطابق ماده 12 
کلیه   ،1370 سال  مصوب  دولت  کارکنان  پرداخت 
و  دولتي  شرکت هاي  و  مؤسسات  و  دستگاه ها 
خاص  مقررات  داراي  که  اسالمي  انقالب  نهادهاي 
نیز  و  شهرداري ها  و  بانک ها  مي باشند،  استخدامي 
آنها  بر  قانون  شمول  که  مووسساتي  و  شرکت ها 
این  مقررات  و  ضوابط  تابع  است،  نام  ذکر  مستلزم 
الحاق  تصویب نامه  موجب  به  و  بود.  خواهند  قانون 
هماهنگ  نظام  قانون  اجرایي  آیین نامه  به   25 ماده 
پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1376، هرگونه 
افزایش و تغییر در میزان حقوق، مزایا، فوق العاده ها 
ماده  مشمول  کارکنان  براي  که  تسهیالتي  سایر  و 
دولت  کارکنان  پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون  یک 
با  مي شود  گرفته  نظر  در  یا  تصویب   1370 مصوب 
تأیید وزارت کشور در مورد کارکنان شهرداري هاي 
سراسر کشور به جز شهرداري تهران به منظور تأمین 
اعتبار الزم در بودجه شهرداري ها به اجرا در مي آید. 
میزان حقوق،  در  تغییر  و  افزایش  تسري  رو  این  از 
براي  که  تسهیالتي  سایر  و  فوق العاده ها  مزایا، 
کارکنان  به  هماهنگ  نظام  قانون  مشمول  کارکنان 
تأمین  و  کشور  وزارت  تأیید  مستلزم  شهرداري ها 

اعتبار الزم در بودجه شهرداري هاست. 

در  تهران  شهرداري  مي دانید  که  همانگونه    
ویژه اي  و  خاص  نظام  تابع  خود  معامالت  انجام 
شهرداري  معامالت  آیین نامه  در  که  مي باشد 
بین  مقایسه  در  است.  گردیده  تعیین  تهران 
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و  شهرداري ها  معامالت  بر  حاکم  مقررات  و  ضوابط 
مقررات  که  پیداست  به روشني  تهران  شهرداري 
مترقي تر  بسیار  تهران  شهرداري  معامالت  بر  ناظر 
و راهگشاتر از آیین نامه مالي شهرداري هاي کشور 
از  خاصي  تعداد  در  مي تواند  شهرداري  آیا  است. 
از مقررات  معامالت خود و ترک تشریفات مناقصه 
امر  این  اینكه  یا  نماید.  استفاده  تهران  شهرداري 
تأیید  یا  شهر  اسالمي  شوراي  تصویب  مستلزم 

وزارت کشور است؟
  ضوابط و مقررات حاکم بر معامالت شهرداري ها 
با  که  است  مقرراتي  و  ضوابط  تهران  شهرداري  و 
تعیین گردیده است و درصورتي که  تصویب مجلس 
ایجاد  تغییراتي  مقررات  و  این ضوابط  در  باشد  نیاز 
تجویز  و  تصویب  و  قانون گذار  اراده  نیازمند  شود 
با  یا  رأساً  نمي تواند  شهرداري  بنابراین  است.  آن 
تصویب شوراي اسالمي شهر یا وزارت کشور یا هیأت 
مندرج  مقررات  از  معامالت  برخي  انجام  در  وزیران 
در آیین نامه معامالت شهرداري تهران تبعیت نماید. 
که  همانگونه  تهران  شهرداري  معامالت  آیین نامه 
معامالت  به  ناظر  صرفاً  شده  تصریح  آن  عنوان  در 

شهرداري تهران بوده و الغیره. 

که  مي رساند  به استحضار  سالم  عرض  با     
استخدام  قانون  مشمول  رسمي  کارمند  اینجانب 
کشوري در یكي از شهرداري ها مشغول به خدمت 
جرایم  از  یكي  اتهام  به  پیش  سال  پنج  مي باشم. 
شهر  از  غیر  دیگري  شهر  در  سكونت  به  عمومي 
ناحق  به  بنده  محل خدمت محكوم شده ام هرچند 
محكوم شدم و دادگاه بنا به دالیلي که نمي خواهم 
در این جا عرض نمایم برخالف اصل عدالت و انصاف 
و براساس مدارکي غیرواقعي محل خدمتم را به شهر 
دیگر تغییر داد به هر حال بنده مجبور به ترک شهر 
خود و اقامت  در شهر دیگري شدم. براي هزینه نقل 
و انتقال به کارگزیني مراجعه نمودم و ایشان اعالم 
نمودند که چون شما مرتكب جرم کیفري شده اید 
و یكي از مجازات صادر شده علیه شما تغییر محل 
انتقال  و  نقل  نمي توانیم هزینه  ما  لذا  خدمت است 
این  به  و  نماییم  پرداخت  شما  به  را  سفر(  )هزینه 
اقدام  آیا  نمودند.  آن خودداري  پرداخت  از  ترتیب 
بر عدم پرداخت هزینه نقل مكان  شهرداري مبني 
به دلیل ارتكاب جرم درست و قانوني است یا خیر؟

جرم  ارتکاب  نتیجه  در  جنابعالي  هرچند    
شهر  در  اجباري  اقامت  به  یک سال  به مدت  عمومي 
نیز  وي  خدمت  محل  و  شده اید  محکوم  دیگري 
دادنامه  اجراي  چون  لیکن  یافته  تغییر  آن  به تبع 
مذکور مستلزم تغییر محل خدمت شما شده و برابر 
بندهاي )ب( و )پ( ماده 40 قانون استخدام کشوري 
و آیین نامه اجرایي آن مستحق دریافت هزینه سفر 
و فوق العاده مربوط مي باشید. به عبارت دیگر محروم 
حکم  مستلزم  قانونی  حقوق  از  جنابعالي  نمودن 
قانوني و تصریح در حکم قضایي است بنابراین در ما 
نحن فیه اقدام شهرداري در امتناع از پرداخت هزینه 

نقل مکان فاقد محمل قانوني است. 

   
عدالت  دیوان  عمومي  هیأت   187 شماره  رأي 
غیرمشمول  خدمت  سوابق  جمع  درخصوص  اداري 
قانون تأمین اجتماعي با سابقه پرداخت حق بیمه به 
سازمان مذکور به منظور تأمین حداقل نصاب سابقه 
پرداخت حق بیمه به آن سازمان عمل قانوني ندارد

تاریخ: 1387/3/26
شماره دادنامه: 187

کالسه پرونده: 200/84
عدالت  دیوان  عمومي  هیأت  رسیدگي:  مرجع 

اداري.
شاکي: آقاي شاهرخ عباس زاده.

آراء  تعارض  اعالم  خواسته:  و  شكایت  موضوع 
صادره از شعب دوم و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت 

اداري.
مقدمه: الف � شعبه هفدهم در رسیدگي به پرونده 
والئي  هما  خانم  شکایت  موضوع   1221/81 کالسه 
به طرفیت سازمان تأمین اجتماعي به خواسته الزام 
به برقراري مستمري و بازنشستگي به شرح دادنامه 
نموده  صادر  رأي  چنین   1381/9/30 مورخ   1875
که  دارد  قبول  مشتکي عنه  اینکه  به  نظر  است، 
با  رابطه  در  کشوري  بازنشستگي  صندوق  کسورات 
شاکیه به صندوق تأمین اجتماعي منتقل شده است، 
از طرفي بند یک ماده 76 سابقه پرداخت حق بیمه 
نه  قانون تأمین اجتماعي را شرط دانسته  مندرج در 
که  اجتماعي  تأمین  سازمان  به  بیمه  حق  پرداخت 
مشتکي عنه این را مالك قرار داده و اعالم داشته که 
انجام خواسته مقدور نیست، بنابراین مالك پرداخت 
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حق بیمه حداقل 2 سال است که با توجه به انتقال 
بازنشستگي  صندوق  از  شاکي  پرداخت  بیمه  حق 
کشوري به صندوق تأمین اجتماعي شرط شده بند 
عنایت  با  بنابراین  یافته  تحقق  قانون   76 ماده  یک 
 1378/9/21 مورخ   349 الي   341 شماره  اراء  به 
شاکیه  خواست  اداري  عدالت  دیوان  عمومي  هیأت 
بازنشستگي  و  مستمري  برقراري  به  الزام  بر  مبني 
به ورود شکایت را صادر  وارد تشخیص داده و رأي 
نموده است. ب � شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگي 
خانم  شکایت  موضوع   1586/81 کالسه  پرونده  به 
به  اجتماعي  تأمین  سازمان  طرفیت  به  والئي  هما 
مورخ   1875 شماره  دادنامه  به  اعتراض  خواسته 
دادنامه  شرح  به  دیوان  هفدهم  شعبه   1381/9/30
نموده  صادر  رأي  چنین   1383/8/11 مورخ   1099
از  بازنشستگي  کسور  انتقال  اینکه  به  نظر  است، 
سازمان  صندوق  به  کشوري  بازنشستگي  صندوق 
تأمین اجتماعي و تنظیم قرارداد قبل از قانون ماده 
 1380 مصوب  منتقله  سوابق  تأثیر  نحوه  واحده 
اخیرالذکر  مصوبه  مقررات  لذا  است،  گرفته  صورت 
به  توجه  با  نمي باشد  ماقبل  اقدامات  به  تسري  قابل 
اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهات و دالیل 
مقیده در آن صادر گردیده و از طرف تجدیدنظرخواه 
اعتراض مؤثري نشده و دلیلي که فسخ رأي صادره 
را ایجاب نماید، بعمل نیاورده بنابراین با رد اعتراض 
دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید مي شود. ج � شعب�ه 
دوم در رسیدگي به پرونده کالسه 1505/80 موضوع 
به طرفیت سازمان  عباس زاده  آقاي شاهرخ  شکایت 
تأمین اجتماعي به خواسته نقل و انتقال بیمه به شرح 
رأي  انشاء  چنین   1381/12/5 مورخ   257 دادنامه 
نموده است، حسب ماده واحده مصوبه 1380/2/29 
مجلس شوراي اسالمي و بند یک ماده 76 قانون تأمین 
اجتماعي، مشمولین قانون تأمین اجتماعي باید قبل 
از تاریخ بازنشستگي حداقل 10 سال سابقه پرداخت 
بررسي  از  پس  و  باشند  داشته  را  مقرر  بیمه  حق 
از  قانونگذار  مراد  ارسالي  سوابق  و  پرونده  محتویات 
تأمین  قانون  در  مندرج  بیمه  حق  پرداخت  حداقل 
پرداخت  سوابق  کلیه  که  هستند  کساني  اجتماعي، 
حق بیمه آنان 10 سال باشد. با توجه به انتقال حق 
بیمه و پرداخت مابه التفاوت آن که مشتکي عنه خود 
نیز اقرار دارد سابقه پرداخت حق بیمه شاکي بیش 
از 10 سال است و مشمول قانون مي باشد. بنابراین 

خواسته شاکي وارد و حکم به ورود شکایت را صادر 
تجدیدنظر در رسیدگي  است. د� شعبه سوم  نموده 
به پرونده کالسه 429/81 موضوع تجدیدنظرخواهي 
سازمان تأمین اجتماعي از دادنامه شماره 257 مورخ 
1381/12/5 شعبه دوم دیوان عدالت اداري به شرح 
دادنامه 1008 مورخ 1383/8/16 این گونه رأي صادر 
 324 شماره  رأي  منطوق  از  مستنبط  است،  نموده 
دیوان  عمومي  هیأت   1383/7/12 مورخ   333 الي 
)ب(  بند  از   3 در شق  مقرر  اداري که حکم  عدالت 
تبصره 2 اصالحي ماده 76 قانون تأمین اجتماعي که 
در  ظهور  بیان شده  مصوب1380/7/14  واحده  ماده 
تسري آن نسبت به سایر بیمه شدگان از حیث افزایش 
سنوات پرداخت بیمه به منظور استفاده از مستمري 
اقدامات سازمان مذکور در  لذا  دارد،  را  بازنشستگي 
مراتب  به  بنا  پذیرفته  انجام  مذکور  قانون  راستاي 
اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر 
بدوي  دادنامه  فسخ  ضمن  تشخیص  موجه  خواسته 
بنابه جهات و دالئل مقیده ایراد و تخلفي بر اقدامات 
انجام یافته ملحوظ نبوده و حکم به رد شکایت صادر 
مي نماید. هیأت عمومي دیوان عدالت اداري در تاریخ 
فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل 
شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و ب�ررسي و انجام 
ب�ه  مبادرت  آتي  شرح  ب�ه  آراء  اکثریت  با  مشاوره 

صدور رأي مي نماید.
رأي هیأت عمومي

 طبق ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله 
مزایاي  از  استفاده  براي  تأمین اجتماعي  سازمان  بر 
مقرر در قانون تأمین اجتماعي مصوب تیر ماه 1354 
سوابق خدمت غیر مشمول قانون تأمین اجتماعي بیمه 
شدگان که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگي به 
صندوق بازنشستگي ذیربط پرداخت گردیده است، با 
انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگي و مابه التفاوت 
براساس محاسبات بیمه اي آن طبق قوانین و مقررات 
از  بازنشستگي  مستمري  تعیین  در  صرفاً  موجود 
مي باشد،  احتساب  قابل  بازماندگان  و  کارافتادگي 
بازنشستگي  زمان  در  مزبور  افراد  آنکه  بر  مشروط 
در  مندرج  بیمه  حق  پرداخت  سابقه  حداقل  داراي 
حکم  از  مستنبط  باشند.  اجتماعي  تأمین  قانون 
فوق الذکر،  قانون  واحده  ماده  اخیر  قسمت  در  مقرر 
قانون  غیرمشمول  خدمت  سوابق  احتساب  جواز 
اجتماعي  تأمین  سازمان  به  منتقله  اجتماعي  تأمین 
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مستمري  تعیین  منظور  به  قانوني  شرایط  رعایت  با 
شده  بیمه  بازماندگان  و  ازکارافتادگي  بازنشستگي، 
متوفي، مقید به داشتن حداقل سابقه پرداخت حق 
زمان  در  اجتماعي  تأمین  قانون  در  مندرج  بیمه 
سوابق  جمع  وصف  این  با  و  مي باشد  بازنشستگي 
خدمت غیر مشمول قانون تأمین اجتماعي با سابقه 
پرداخت حق بیمه به سازمان مذکور به منظور تأمین 
حداقل نصاب سابقه پرداخت حق بیمه به آن سازمان 
دادنامه شماره 1099  بنابراین  ندارد.  قانوني  محمل 
مورخ 1383/8/11 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبني 
 1381/9/30 مورخ  شماره1875  دادنامه  تایید  بر 
معني  این  متضمن  که  دیوان  بدوي  هفدهم  شعبه 
داده  تشخیص  قانوني  موازین  و  اصول  موافق  است 
مي شود. این رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 
43 قانون دیوان عدالت اداري مص�وب 1385 براي 
شعب دیوان و سایر مراجع اداري ذی�ربط در موارد 

مشابه الزم االتباع است.
هیأت عمومي دیوان عدالت اداري 
معاون قضائي دیوان عدالت اداري
 رهبرپور

   

عدالت  دیوان  عمومي  هیأت  شماره93  رأي 
اعطاءامتیازات  و  شرایط  تعیین  درخصوص  اداري 
دولتي  دانشگاه هاي  فارغ التحصیالن  به  خاصي 
محرومیت  و  پیماني  بطور  آنها  استخدام  حیث  از 
مشابه  شرایط  با  آزاد  دانشگاه  فارغ التحصیالن 
ناروا  تبعیض  اعمال  مقوله  از  مذکور  امتیازات  از 

مي باشد
تاریخ: 1387/2/22
 شماره دادنامه: 93

 کالسه پرونده: 119/85
عدالت  دیوان  عمومي  هیأت  رسیدگي:  مرجع   

اداري.
 شاکي: خانم زهره حکیم زاده.

آراء  تعارض  اعالم  خواسته:  و  شكایت  موضوع   
پانزدهم بدوي و یازدهم تجدیدنظر  از شعب  صادره 

دیوان عدالت اداري.
به  رسیدگي  در  پانزدهم  شعبه   � الف  مقدمه:   
خانم  شکایت  موضوع   1061/83 کالسه  پرونده 

و  مدیریت  سازمان  طرفیت  به  رضوانفر  مژگان 
برنامه ریزي کشور به خواسته صدور حکم به پذیرش 
استخدام پیماني در سازمان مربوطه به شرح دادنامه 
556 مورخ 1384/3/4 چنین رأي صادر نموده است، 
با مداقه و امعان نظر به مندرجات منطوق و مفهوم 
شماره  به  شاکیه  استنادي  بخشنامه  عبارت  ظاهر 
مبناي  بر  که   1382/6/31 مورخ   1800/123048
این بخشنامه دستگاه هاي دولتي مي توانند دارندگان 
مدارك لیسانس و باالتر را که حداقل داراي 3 سال 
و  بوده  دستگاه  همان  در  وقت  تمام  خدمت  سابقه 
صورت  در  شده اند  پذیرفته  ادواري  امتحانات  در 
استخدامي  سهمیه  قالب  در  استخدامي  مجوز 
شماره  مصوبه  و  سوم  برنامه  قانون   3 ماده  موضوع 
هیأت   1380/5/29 مورخ  35296/ت25086/ه  
استخدام  به  استخدامي  آگهي  انتشار  بدون  وزیران 
پیماني درآورند و فقط آن دسته از دارندگان مدرك 
تحصیلي فوق لیسانس و باالتر از شرط 3 سال سابقه 
خدمت و امتحانات ادواري معاف مي باشند، اقدام به 
استخدام پیماني آنها نمایند، ظهور در مطلق دانشگاه 

سراسري  کنکور  به  مبادرت  که  داشته  کشور  هاي 
از  دولتي  دانشگاه هاي  به  انصراف  مفاداً  و  مي نمایند 
گونه  هیچ  زیرا  نمي گردد،  استنباط  بخشنامه  این 
التحصیالن این دانشگاه  تقیید به دولتي بودن فارغ 

به  نسبت  مندرجه  عبارت  اطالق  و  نگردیده  ها 
دانشگاه ها  سراسري  کنکور  در  که  دانش آموختگاني 
رتبه هاي ممتاز را کسب نموده اند، منصرف به تمامي 
برگزاري  با  کشور  دانشگاه هاي  از  که  است  کساني 
تحصیل  مشغول  و  شده  پذیرش  سراسري  کنکور 
مي باشند.  مي نمایند،  حاصل  فراغت  و  گردیده 
مورد  در  منعي  استنادي  بخشنامه  شمول  بنابراین 
که  نداشته  اسالمي  آزاد  دانشگاه  التحصیالن  فارغ 
این استنتاج صدور رأي هیأت عمومي شماره  موید 
در  اداري  عدالت  دیوان   1383/9/22 مورخ   466
خوزستان  فوالد  شرکت  مدیره  هیأت  مصوبه  ابطال 
ب�ه شماره 203�100 مورخ1379/3/23 مي باشد که 
طي این رأي الزم االتباع حکم مقرر در ماده واحده 
قانون تایید رشته هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي 
و  فرهنگ  وزارت  تکلیف  در  مصرح   1367 مصوب 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  و  عالي  آموزش 
فارغ التحصیالن  مدارك  بررسي  زمینه  در  پزشکي 
دانشگاه آزاد اسالمي و تایید مدارك تحصیلي آنان با 
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رعایت مقررات مربوط و نتیجتاً مبین و مثبت ارزش 
و اعتبار تحصیلي گواهینامه تحصیلي فارغ التحصیالن 
آن دانشگاه همانند مدارك تحصیلي فارغ التحصیالن 
دانشگاه هاي دولتي است، که عدم رعایت آن خالف 
نتیجه  در  و  مي باشد  مقنن  صریح  حکم  و  اهداف 
رتبه  تایید  از جمله  ابرازي شاکي  به مستندات  نظر 
به شرح مضبوط  از سوي دانشگاه متبوعه  اولي وي 
پیماني  استخدام  مجوز  داشتن  اینکه  و  پرونده  در 
استخدام  سازمان  یعني  مخاطب  به  مربوط  شرط 
مطلب  این  لحاظ  با  و  شوند  استخدام  است  گیرنده 
استنادي  بخشنامه  اعتبار  انقضاء  از  قبل  شاکیه  که 
اقدامات اداري الزمه را در جهت تبدیل وضعیت خود 
به پیماني صورت داده و تاخیر سازمان متبوعه وي 
مسقط  و  نافي  نمي تواند  شاکي  خواسته  اجابت  در 
مقررات  موجب  به  شاکیه  براي  که  اکتسابي  حقوق 
و مصوبات قانوني برایش حق مکتسبه ایجاد نموده، 
و  بودن شاکیه  احراز واجد شرایط  با  بنابراین  باشد، 
حقانیت وي شکایت مطروحه از سوي ایشان را مقرون 
به صحت و محرز دانسته و مستنداً به شق )پ( بند 
یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداري حکم به ورود 
شکایت شاکیه و الزام سازمان مشتکي عنه به صدور 
به تبدیل وضعیت استخدامي شاکیه به  اقدام  اجازه 
پیماني در محل سازمان مورد اشتغال وي با رعایت 
سایر مقررات موضوعه صادر و اعالم مي دارد. ب �1� 
شعبه سوم در رسیدگي به پرونده کالسه 1893/83 
موضوع شکایت زهره حکیم زاده به طرفیت سازمان 
نامه  ابطال  مدیریت و برنامه ریزي کشور به خواسته 
شماره 1803/24523مورخ 1383/2/27 آن سازمان 
به شرح دادنامه 2072 مورخ 1383/8/28 چنین رأي 
صادر نموده اند که با مالحظه مندرجات دادخواست 
طرف  توضیحات  و  آن  پیوست  مدارك  و  تقدیمي 
مورخ   5157 شماره  جوابیه  الیحه  به شرح  شکایت 
یا  و  مقررات  و  قوانین  نقض  حیث  از   1383/8/18
مخالفت با آن تخلفي از ناحیه مشتکي عنه که موجب 
نمي شود،  مشاهده  باشد  شده  شاکیه  حق  تضییع 
رد  به  رأي  و  وارد  غیر  مطروحه  بنحو  شکایت  لذا 
شکایت صادر و اعالم مي گردد. ب �2� شعبه یازدهم 
تجدیدنظر در رسیدگي به پرونده کالس�ه 1665/83 
به  حکیم زاده اردکاني  زهرا  خانم  شکایت  موضوع 
به  کشور  برنامه ریزي  و  مدیریت  سازمان  طرفیت 
پیماني  استخدام  پذیرش  به  حکم  صدور  خواسته 

 1452 شماره  دادنامه  شرح  به  مربوطه  سازمان  در 
نموده اند، نظر  مورخ 1384/5/11 چنین رأي صادر 
شماره  دادنامه  به  نسبت  تجدیدنظرخواه  اینکه  به 
2072 مورخ 1373/8/28 شعبه سوم دیوان اعتراض 
موجه و موثري بعمل نیامده و با بررسي سوابق امر بر 
کیفیت رسیدگي و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالي 
که فسخ دادنامه بدوي را ایجاب نماید مشهود نیست، 
عیناً  بدوي  دادنامه  تجدیدنظرخواهي  رد  با  بنابراین 
تایید و استوار مي گردد. هیأت عمومي دیوان عدالت 
و  و مستشاران  رؤسا  با حضور  فوق  تاریخ  در  اداري 
از  پس  و  تشکیل  دیوان  شعب  علي البدل  دادرسان 
ب�ه  آراء  اکثریت  با  انجام مشاوره  و  ب�ررسي  و  بحث 

شرح آتي مبادرت ب�ه صدور رأي مي نماید.

رأي هیأت عمومي
الف � با توجه به محتویات پرونده هاي فوق الذکر وجود 
تعارض در مدلول دادنامه هاي صادره در پرونده مذکور 
محرز است. ب � نظر به اینکه در اجراي ماده واحده 
قانون تایید رشته هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي 
پرونده هاي  شاکیان  رشته هاي تحصیلي  مصوب1367 
فوق الذکر توسط مراجع ذیصالح وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوري مورد ارزیابي و تایید قرار گرفته و در نتیجه 
همسان  تحصیلي  رشته هاي  اعتبار  و  ارزش  واجد 
کشور  دولتي  سراسري  دانشکده هاي  فارغ التحصیالن 
است، بنابراین تعیین شرایط و اعطاء امتیازات خاص به 
فارغ التحصیالن دانشگاه هاي دولتي از حیث استخدام 
فارغ التحصیالن  محرومیت  و  پیماني  طور  به  آنان 
دانشگاه آزاد اسالمي با شرایط مشابه از امتیازات مذکور 
و نتیجتاً محرومیت از استخدام آنان به صورت پیماني 
و  مقنن  و خالف حکم  ناروا  تبعیض  اعمال  مقوله  از 
بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي است. 
 1384/3/4 مورخ   556 شماره  دادنامه  جهت  بدین 
شعبه پانزدهم دیوان مبني بر ورود شکایت شاکي و 
تایید استحقاق او به استخدام به صورت پیماني صحیح 
و موافق قانون مي باشد. این رأي به استناد بند 2 ماده 
19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداري مصوب 1385 
براي شعب دیوان و سایر مراجع اداري ذیربط در موارد 

مشابه الزم االتباع است.
هیأت عمومي دیوان عدالت اداري
معاون قضایي دیوان عدالت اداري
مقدسي فرد
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آاليندگي  مايه حيات
تکرار

مديريت ناكارآمد شهري

شهرداري به روايت اسناد

با محیط  تا ریشه هاي رفتار  به بررسي سندي مي پردازیم 
در  را  سرزمین  این  گرانبهاي  بسیار  طبیعي  منابع  و  زیست 
این مایه ي حیات،  با آب  بدانیم  تا  سالیان دور نشان دهیم. 
پیشینیان ما چه کرده اند تا امروز ما به دام بال درافتاده ایم... 
بازگو مي کنیم تا شاید که به خود آییم و دست از ویرانگري 
براي  را  زندگي  از  چیزي  و  بداریم  نعمت  خوان  این  زمین، 

آیندگان برجاي بگذاریم که بماند... .
که  است  سالي  سند،  رخداد  سال  خورشیدي   1308
ایالت  شورش هاي  و  سرکشي ها  آتش  در  ایران  سرزمین 
فارس و بختیاري مي سوزد. دولت نوپاي پهلوي مي کوشد تا 
در این گیرودار کارها را سر و سامان دهد و به شتاب شرایط 
چندانکه  بکشاند.  بهبودي  به سوي  را  اجتماعي  و  فرهنگي 
از دانش آموزان دبیرستاني  در 23 شهریور، هشتاد و دو تن 
تیرماه   9 در  و  مي کند  اروپا  راهي  عالیه  تحصیالت  براي  را 
دوره ي  براي  را  فرانسه  از  آموزشگر  نفر   12 استخدام  قانون 
مي رساند.  مجلس  تصویب  به  سال  سه  مدت  به  دبیرستان 
کل  رئیس  )لقمان الملک(  مالک  سعید  دکتر  خرداد   18 در 
صحیه ]=بهداشت[ مملکتي الیحه اي اجباري بودن آبله کوبي 
را به مجلس مي برد که مصّوب مي گردد. در 4 آذرماه مدرسه 
عالي فالحت تأسیس و آغاز به کار مي نماید. در این مدرسه 
یاد مي دهند. رخدادهاي  به دانش آموزان  را  فنون کشاورزي 
طبیعي در کنار آن همه دشواري  که پیش تر گفته شد، در این 
کشیده ي  محنت  مردمان  رخ  به  را  هول انگیز  نمایشي  سال 
ماه  اردیبهشت  یازدهم  شامگاه  مي کشند:  سرزمین،  این 
 ... و  شیروان  )کیفان،  خاوري  شمال  هولناکي  زمین لرزه ي 
درازاي  به  زمین  و  مي کوبد  هم  در  را  شوروي(  ترکمنستان 
36 کیلومتر مي شکافد. )ماهنامه ي شماره 68(. سیل، تبریز 
را دوبار به یغما مي برد؛ یکي در 17 تیرماه که در پي بارش 
شدید و درشت تگرگ به راه مي افتد و بار دیگر در 20 مرداد 
ماه که پانصد خانه را آوار مي کند. این شمارخانه با احتساب 
شاه  چندانکه  است،  بوده  فاجعه  شهر،  روزگار  آن  جمعیت 

خود 3 هزار تومان اعانه مي دهد. 

گشایش  خوزستان  راه آهن  دي ماه   16 در  همه  این  با 
سرتیپ  شهریور  دهم  روز  مي رسد.  به بهره برداري  و  مي یابد 
نقلیه ي  رئیس  و  تهران  بلدیه ي  کفیل  بوذرجمهوري  کریم 
قشون ]=ارتش[ به وزارت فوائد عامه ]=وزارت راه[ تعیین و 
راه  به  را  وزارتخانه  این  تازه چرخ هاي  وزیر  معرفي مي شود. 
نشان دولت هاي  متحد الشکل که همواره  لباسي  و  مي اندازد 
کارمندان  براي  اداري  پایگان  مشخصات  با  تمرکزگراست، 
هیأت  تصویب نامه ي  برابر  آذرماه   12 در  مي گردد.  فراهم 
اعضاي  مملکتي«،  تفتیشیه ي  »هیأت  به نام  گروهي  وزیران، 
برجسته ي قشون و دوایر مهم به ریاست عالیه، علي اکبر داود 
وزیر عدلیه ]=دادگستري[ سازمان مي یابد. هیأت پیشگفته، 
وزارتخانه و ادارات دولتي را در تهران مورد تفتیش ]=بازرسي[ 

قرار مي دهد و متخلفان را به دستگاه عدالت مي سپرد. 
شمرده  شکوفایي  شهرهاي  از  همدان  روزگاري  چنین  در 
است.  نشسته  نزدیک  خاور  و  اروپا  راه  سر  بر  که  مي شود 
آن  پیشرفته  ارتباطات  داراي  و  دارد  بیمارستاني  و  مدرسه 
در  که  شرافت-  -مدرسه ي  دارد  مدرسه اي  است؛  روزي 
1308 خورشیدي 20 سال پیشینه داشته و 300 دانش آموز 

در آن درس مي خوانده اند. 
بیمارستاني مجهز داشته که آوازه گران مسیحي امریکایي 
با سیم میان  این سال خط تلفن  اداره مي کرده اند. در  آن را 
همدان، قزوین، تهران و همدان، رشت و بندر پهلوي کشیده 

شده و به بهره برداري رسیده است. 
در آبان ماه- هم هنگام با سند- دو رویداد به یادماندني در 
همدان رخ مي دهد که بار فرهنگي و بهداشتي دارند؛ نخست 
روز  در  که  است  آبله کوبي  براي  خرداد   18 الیحه ي  اجراي 
20 آبان ماه در سراسر شهرهاي کشور از جمله همدان و در 
همه ي مدرسه هاي پسرانه و دخترانه انجام شد. گفتني است 
که بیماري آبله  جاي پاي عمیقي بر پوست و چهره زبان و 
مردان از خود برجاي مي گذاشت؛ بدترین آن کوري -سپید 
رو  آبله  و  گاه هر دو چشم  و  در یک  شدن مردمک چشم- 

شدن بود. این بیماري براي اکنونیان به افسانه مي ماند. 

  عباس جاللي
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ویژه ي  گورستان  خود  براي  همدان  آنکه  دوم 
خارجیان داشت، چندان که در همان 20 آبان 1308 
مناسبت  به  مراسمي  میالدي   1929 نوامبر  با  برابر 
امضاي پیمان صلح ورساي، همه ي خارجیان باشنده ي 
اتباع  مخصوص  گورستان  به  دسته گل هایي  با  همدان 
بر  مبني  را  خطابه هایي  و  رفتند  انگلیسي  نظامیان  و 
امریکایي  و  ارمني  اتحاد خواندند که دختران  و  اتفاق 
این،  و  کردند  همسرایي  زمینه  این  در  را  سرودهایي 

همه نشان از فراواني باشندگان بیگانه دارد. 
بررسي سند

شهر  قزویِن  دروازه  کشاورزان  شکوائیه ي  سند  این 
همدان از بلدیه به وزارت داخله است زیرا یک پیشه ور 
–آالینده ترین  دباغان  پیشه وران شهري؛  از  گروهي  یا 
که  کاریزي  کرده اند؛  آلوده  را  شهر  کاریز  پیشه ها- 
فراهم مي نمود  براي شهر  را  گواراترین آب آشامیدني 
زمین هاي  آبیاري  براي  آب  به خصوص  این باره  در  و 
کشاورزي، باغ ها و بوستان فراهم مي ساخته  است. در 
برمي انگیزد؛  را  ذهن  همه  از  بیش  چیز  دو  سند  این 
نخست تکراِر شیوه اي نادرست که هنوز هم با گذشت 

سالیان دراز، در را بر همان پاشنه مي چرخاند!
اجتماعي- سیاسي  بزرگ  رخدادهاي  آن همه  گویي 

بر فرهنگ شهرنشیني و شهروندي اثر نداشته است. 
زمینیان  ایران  گفتني است که در فرهنگ و منش 
گذشته هاي  از  روان،  آب هاي  به ویژه  آب،  آلودن 
و  سند  این  است.  بوده  نکوهیده  کاري  دور  بسیار 
که  مي دهد  نشان  هم  امروزي  اسنادي  شوربختانه 
و  مي چرخد  جمعي  سود  بر  و  شخصي  منابع  همواره 
مي کشد  بطالن  خط  اجتماعي  و  فردي  اخالقیات  بر 
در  مي دهد.  نشان  گروهي  زندگي  در  را  ما  ناتواني   و 
درازترین  آلودن  رخداد  مي توان  امروزین  سندي 
کاریز جهان- زارچ یزد- با پسماندهاي بیمارستاني را 
شاهد بود! )روزنامه هاي رسمي روز دوم مرداد 1387 
نوشته  ]=کشور[  داخله  وزارت  به  نامه  خورشیدي(. 
شده و کشاورزان از بي عنایتي شهردار گالیه کرده و در 
پاسخ به توصیه شهردار گفته اند در جایي که آنان باید 
سوي  از  شکایت  کنند،  آبیاري  و  بار آورند  را  درختان 
مالِک زمین چه معني مي تواند داشته باشد.)سند1(. از 
مواد آالینده –نمک و آهک دباغخانه- نام برده اند و با 
هشیاري از اهمیت دادن به بهداشت در سراسر جهان 
رویارویي  به جاي  شهر  ناکارآمد  مدیریت  کرده اند.  یاد 
با متخلف زورمند و بانفوذ، در برابر کشاورزان بینوا در 
ایستاده و به بهانه ي خالصي از چارپایان که گذرگاه ها 
را  روزگار  آن  شد  و  آمد  وسیله ي  این  مي آالیند،  را 

خریداري و در بیابان رها مي کرده است. 

مدیریت  چگونه  آنکه  دوم 
ناآگاه شهر، دست جاهلي توانگر 
حیات  مایه  تا  گذاشته  باز  را 
شهر را به درون زمین هاي خود 
خویش  سود  براي  و  بکشاند 
تکراري  این  و  سازد  آلوده 
شهرهاي  تاریخ  در  شگفت انگیز 

ما ثبت کرده است. 
شگفت آن که حکومت همدان 
از  پشتیباني  به  ]=فرمانداري[ 
اداري  یکسره  پاسخي  شهردار 
فرستاده  داخله  وزارت  براي  را 
قلمداد  خطاکار  را  کشاورزان  و 
نگاهي  دوم(.  است)سند  کرده 
نشان  سند  دو  هر  به  ژرف تر 
کشاکش  این  در  که  مي دهد 
پرداخته  آن  به  که  چیزي  تنها 
است  شهري  آب  منبع  نشده، 
و  نداشته  مدافعي  هیچ  که 
سرزمین  این  شهرهاي  چگونه 
نیمه خشک، منابع آب شیرین و 
بسیار گرانبها را درگذر تاریخ به 

هدر مي داده اند. 

منبع:
1( اسنادي از انجمن هاي بلدي، 
تّجار و اصناف، معاونت خدمات 
دفتر  اطالع رساني  و  مدیریت 

رئیس جمهور، ج1، 1380
2( اطالعات، روزنامه، ش 912، 

20 آبان 1308
3( عاقلي، باقر، روزشمار تاریخ 
چاپ  نامک،  نشر   ،1 ج  ایران، 

هفتم، 1384
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واداره  هستند  پیچیده ای  سیستم  دارای  شهرها 
به  دارد،   را  پیچیدگی  همین   نیز  آن ها  امور 
عادات  از  درآن  جمعیت  که  کالنشهرها  در  ویژه 
تشکیل  گوناگون  فرهنگ های  خرده  رسومات  و 
این  تداخل  و  تنظیم  و  شدن  هماهنگ  شده اند. 
خرده فرهنگ ها که منتج به یک سازگاری و نظم 
طوالنی  زمان  به  شود  سالم  زیستی  وهم  رفتاری 
پیدا  افرادی  میان  این  در  که  ویژه  به  دارد،   نیاز 
شوند که سخت پایبند عادات و فرهنگ زمین های 

باشند.  خود  اولیه 
که  هستیم  شاهد  را  تی  مشکال  ن  میا  این  در 
نظا  قبیل: رعایت  از  با هم دارند  آپارتمان نشینان 
پرداخت  شب،  در  سکوت  رعایت  مشاعات،  فت 

شارژها، مصرف عادالنه و سرانه آب و گاز و....
بررسی  را  تاریخی  سند  چند  گفتار  این  در 
ونیم  قرن  یک  حدود  آن  وقایع  که  می کنیم 
این  است،   پیوسته  وقوع  به  تبریز  شهر  در  پیش 
امروز  آنرا  تکرار  که  بوده  چنان  آن  شایع  وقایع 
عکس  چند  درپایان  و  می شنویم.  و  می بینیم  هم 
قرن  یک  که حدود  مي شود  ارایه  تبریز  به  مربوط 

است.  تهیه شده  پیش 
پی  سند  اولین  بررسی  با  را   بحث  ادامه 

می گیریم. 

از  مادر  توسط  ناخواسته  کودکان  کردن  رها 
درکنارخیابان ها  کرده  امید  وقطع  بریده  جا  همه 
در  نیز  امروزه  که  است  اعمالی  از  کوچه ها،   و 
کالنشهر ها شاهد آن هستیم. در این میان مادرها 
دهند  قرار  محل هاي  در  را  کودك  می کنند  سعی 
و  متمول  افراد  توسط  و  مانده  سالم  کودك  که 

بماند.   زنده  و  یافته شده  دلسوز 
اولین سند در رابطه با کودك رها شده ای است 
رها  انگلیس  کنسولگری  ژنرال  دیوار  کنار  در  که 
به  را  شدن  پیدا  کودك  کنسول  ژنرال  و  شده 

می دهد. اطالع  تبریز  شهر  مقامات 
را،   استظهار  دوستان  ناما  تا  النحا  معترب 

مکرما. مشفقا 
مهاد  دروازه  بازارچه  در  را  خوری  شیر  طفل 
نشده   او  متوجه  کسی  اگر  که  اند  انداخته  مهین 
یا  امروز  گرسنگی  از  می رود  احتمال  ندهد  شیر 
امشب تلف شود،  یا اگر درهمان جا بماند و کسی 

اورا جانور بخورد. نبرد شب 
ضعیفه  نفر  یک  بدهد  اورا  می تواند  دوستدار 
شیردار نگاهدارد وکفیل اجرا}ی{ جانب او بشود. 
عمل  این  هرگاه  }که{  می داند  قدر  این  ولیکن 
قونسولگری  درجوار  آورده  بچه  هرروزه  بکند  را 
استظهاری  دوستان  آن  به  لهذا  انداخت.  خواهد 

  عباسقلی صادقی
 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
  فروزنده کاظمی 
کارشناس مالی وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری

بررسی چند سند تاريخی
 درباره ي امور شهر 
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الزم دید مراتب را اظهاردارد،  ودوستانه خواهش 
قرارشایسته  طفل  همین  درخصوص  که  نماید 
نحوی  به  کارها  قبیل  ازاین  درباب  و  بدهند 
آید.  عمل  به  خدا  رضای  که  باشند  قرارداده 
برذمه  را  او  زحمت  که  است  منظوردوستدارآن 
باب  این  در  البته  بگذارد.  استظهاری  دوستان  آن 
یا  و  محله  کدخدای  که  است  بوده  سابقاً  قراری 

داشته اند.  مواظب  دیگری 
باز به همان طور رفتار نمایند و زودتر این فقره 
از  زیاد  صدمه  طفل  آن  به  که  باشند  داده  حکم 

نخورد. گرسنگی 
15 شهر ذیحجه 1279  زیاده زحمت است فی 

روایت.  اندر  مهر کنت  قمری 
دنبال  دیگری  سند  بررسی  با  را  گفتار  ادامه 

می کنیم. 
و  پیشرفت  امید  به  مهاجر  هزاران  هرروزه 
شهرها  به  بهتر  زندگی  امکانات  آوردن  به دست 
به خصوص شهرهای درحال توسعه که در وضعیت 
تبدیل شدن به قطب هستند و مهاجرپذیر سرازیر 
است  حاشیه هایی  دارای  شهرها  این  می شوند. 
شده اند.  ایجاد  مختلفی  تأسیسات  آن  در  که 

تازه،  مهاجران  سرازیرشدن  و  شهر  گسترش  با 
مسکونی  مناطق  جزو  و  شده  بلعیده  شهر  حاشیه 
شعاع  به  حاشیه ها  صورت  دراین  می شود.  شهر 
چنان که  میان  این  در  می شوند  منتقل  دورتر 
در  مستقر  کارخانه های  و  تأسیسات  شد  گفته 

می گیرند. قرار  شهر  دردرون  حاشیه 
تعدادي از آنها آلوده کننده بوده و آلودگی های 
برای  را  محیطی  زیست  شیمیایی  و  فیزیکی 
و  آب  خاك،  چنانکه  می کنند  ایجاد  ساکنین 
و  اپیدمیک  بیماری های  و  کرده  آلوده  را  هوا 
تأسیسات  این  ازجمله  می شوند.  سبب  را  ساری 
آن  کاردر  روش  که  به خصوص  دباغخانه هاست 
گفت  می توان  قدر  همین  باشد.  وغیرعلمی  سنتی 
که  ایجاد می کند  را  تعفنی  بوی  دباغخانه  که یک 
رنج  حال  در  آن  از  بزرگ  یک شهر  ساکنان  کلیه 

بود.  خواهند 
بررسی  را  سندی  گفتار  از  قسمت  این  در 
خواهیم کرد که در آن انتقال یک کارخانه دباغی 

بیرون شهر مطرح شده است.  به 
مشفقا  استظهاراً   دوستان  الخاقانا،  مقرب 

 . مکرما
قبرستان  نزدیکی   )1( اهراب  محله  راه  سر  در 

در  که  هست  جایی 
می کنند.  دباغی  آنجا 
از  زیاد  تعفن  بوی 
باعث  و  می آید  آنجا 
است،  انزجارمردم 
هستند  راضی  حتی 
شخص  چه  آن  که 
مصرف  آنجا  در  دباغ 
کرده است به او بدهند 
چون  کند،  موقوف 
نزیک  مزبور  دباغخانه 
قونسولگری  جنرال 
خواهش  لهذا  است، 
عالیجاه  به  می شود 
قلعه  آقاخان  حاجی 
که  دارند  اظهار  بیگی 
آنجا را قدغن نماید که 
موقوف داشته درجایی 
آبادی  از  خارج  که 
مشغول  ساخته  باشد، 
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زیاده چه زحمت دهد. فی  بشوند.  کاسبی 
1282 قمری. مقرب  الثانی  ربیع  29 شهر 
مشفق  استظهاری،   دوستان  الخاقان،  
الوزرا  یب  نا  خان  عبدالوهاب  میرزا  مکرم 

اندرودابت.  کنت  مهر  نمایند.  مالحظه 
دیگر  سندي  بررسی  با  را  گفتار  ادامه 
درمورد در خواست مجدد انتقال دباغخانه 
تغافل  و  تسامح  تعلل،  و  شهر  خارج  به 
به  دباغخانه  انتقال  کار  در  بیگی  قلعه 

می گیریم. پی  شهر  خارج 
الغطاما،  الموانین  عمده  الخاقانا،  مقرب 

مکرما.  مشفقا  استظهارا،  دوستان 
که  دباغخانه  داشتن  موقوف  درباب 
آنجا  عفونت  واز  است  واقع  سرراه  در 
دوستان  آن  از  سابقاً  است،  عبورمشکل 
استظهاری خواهش شده بود، و به عالیجاه 
فرموده  رجوع  بیگی  قلعه  خان  آقا  حاجی 
موقوف  را  آنجا  نمایند  قدغن  که  بودند 
کنند. عالیجاه مشارالیه در این مدت امروز 
عالیجاه  نزد  فردا کرده هروقت دوستدار  و 
مشارالیه آدم فرستاد،  در جواب گفته بود: 
از  چون  نمایند.  خراب  می گویم  چشم،  به 
باز  بیگی  قلعه  می شود  معلوم  که  قراری 
لهذا مجدداً  بگذرانند،  اهمال می خواهد  به 
داده  زحمت  استظهاری  دوستان  آن  به 
بفرمائید  واهش می شود که حکم  دوستانه 
در  کرده  موقوف  محله  ن  میا  از  را  آنجا 
جاهای  قبیل  این  از  بسازند.  آبادی  خارج 
آبادی  میان  در  نیست  خوب  عفونتدار 
بود،   امراض بد خواهد  باعث  باشد زیرا که 
زیاد  می گذرد،  آنجا  از  دوستدار  وقت  هر 

اذیت می کشد.  از 
فی  تحریرا  گردید.  افزا  زحمت  بود  الزم 
الخاقان،  قمری.مقرب   1283 شعبان   16
استظهار،  دوستان  عمده الخوانین العظام، 
نایب  خان  عبدالوهاب  میرزا  مکرم  مشفق 
کنت  مهر  فرمایند.  مالحظه  الوزراره 

ابت. اندرود 
منابع: 

1- صادقی عباسقلی، فروزنده کاظمی، مکاتبات 
دول ثالثه با دولت ایران )جلد اول انگلیس(، 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،  تهران،  1386

2- مجموعه استاد خصوصی عباسقلی صادقی 
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قانون شهر

فصل اول – مالكیت عمومی و ملی آب
جمهوری  اساسی  قانون  اصل  براساس   -1 ماده 
در  جاری  آب های  و  دریاها  آب های  ایران،  اسالمی 
طبیعی  مسیر  هر  و  دره ها  و  طبیعی  انهار  و  رودها 
و  سیالب ها  و  زیرزمینی  و  سطحی  از  اعم  دیگر 
فاضالب ها و زه آب ها و  دریاچه ها و مرداب ها و برکه 

های طبیعی و چشمه سارها و آب های معدنی و منابع 
اختیار  در  و  بوده  مشترکات  از  زیرزمینی  آب های 
آنها  از  عامه  مصالح  طبق  و  است  اسالمی  حکومت 
بهره برداری می شود. مسوولیت حفظ و اجازه و نظارت 

بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود.
عمومی  کانال های  و  طبیعی  انهار  بستر   -2 ماده 
یا فصلی داشته  دایم  اینکه آب  از  اعم  و رودخانه ها 
برکه های  و  مرداب ها  بستر  و  مسیل-ها  و  باشند 
و  است  ایران  اسالمی  حکومت  اختیار  در  طبیعی 
همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که 
در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا 

خشک شدن مرداب ها و باتالق ها پدید آمده باشد در 
صورت عدم احیا قبل از تصویب قانون نحوه ی احیا 

اراضی در حکومت جمهوري اسالمی.
.
.
.
.
.

تبصره 3- ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل 
انهار طبیعی وکانال  و تصرف در بستر رودخانه ها و 

های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی 
و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه 

با  مگر  است  ممنوع  مخزنی  یا  و  طبیعی  از  اعم  ها 
اجازه وزارت نیرو.

اعیانی های  که  در صورتی  نیرو  وزارت   -4 تبصره 
وکانال  رودخانه ها  و  حریم  انهار  و  بستر  در  موجود 

های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی 
مزاحم تشخیص  برق  یا  به آب  مربوط  امور  برای  را 
دهد به مالک یا متصرف اعالم خواهد کرد که ظرف 

بط  ا ضو
و مقررات 
منابع آب
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و  کند  اقدام  اعیانی  قلع  و  تخلیه  در  معینی  مدت 
نظارت  و  اجازه  با  نیرو  وزارت  استنکاف  صورت  در 
دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد 

کرد. 
این   44 و   43 مواد  در  مقرر  ترتیب  به  خسارات 

قانون تعیین و پرداخت می شود.
ماده 37- هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید 
و  متبرکه  اماکن  و  عمومی  جاده های  و  اماکن  در 
ایجاد خطر  که  باشد  بصورتی  آنها  حریم  و  باستانی 
نقلیه  وسایط  و  وعابرین  ساکنین  برای  مزاحمت  و 
یا  مالک  صورت  این  غیر  در  نماید  مذکور  اماکن  و 
وزارتخانه  فنی  مشخصات  طبق  موظفند  مالکین 

های مربوطه اقدامات الزم برای خطر و یا مزاحمت 
از  مالکین  یا  مالک  که  صورتی  در  آورند.  بعمل  را 
اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداری )در 
مشخصات  طبق  ماه  یک  مدت  به  حداکثر  شهرها( 
رفع  برای  دولت  نکنند،  اقدام  رفع خطر  در  مذکور، 
خطر رأسا اقدام و  هزینه آن را از مالک یا مالکین 
دریافت خواهد کرد و در صورتی که خطر قابل رفع 

نباشد آن را مسدود می نماید.
نفت  کشی  لوله  و  جوی  یا  نهر  احداث   – تبصره 
برق  یا  و  تأسیسات آب  نظایر آن در حریم  و گاز و 
معابر  در  نیرو  وزارت  از  اجازه  تحصیل  به  موکول 
نیرو  وزارت  و  شهرداری  موافقت  جلب  با  شهرها 
نامه  اجازه  در  مندرج  فنی  مشخصات  بود.  خواهد 

الزم االجرا است.
.
.
.
.

بصورت  شهرداری ها  یا  افراد  چنانچه   -9 ماده 
رودخانه،  وحریم  بستر  حد  تعیین  تقاضای  موردی 
در  که  را  طبیعی  برکه  یا  مرداب  یا  مسیل  یا  انهار 
مجاورت ملکی واقع است بنمایند شرکت آب منطقه 

ای مکلف است با اخذ هزینه کارشناسی طبق تعرفه 
مصوب وزارت نیرو نسبت به تعیین حد بستر و حریم 
این  در  مقرر  ترتیب  به  شده  یاد  موارد  از  یک  هر 
اینکه تصرفات  بر  نماید، مشروط  اقدام  دستورالعمل 
و  احراز  نظر  مورد  امالك  به  نسبت  اشخاص  قانونی 

توسط مراجع ذیصالح تأیید شده باشد.
همکاری  با  منطقه ای  آب  شرکت های   -11 ماده 
شهرداری ها و ادارات ثبت اسناد و امالك مسیل های 
متروکه را شناسایی خواهند نمود، تشخیص متروکه 
بودن مسیل ها در خارج از محدوده قانونی شهرها با 

شرکت آب  منطقه-ای است، ولی در داخل محدوده 
قانونی شهرها شرکت مزبور با همکاری شهرداری ها 
بروز  صورت  در  نمود،  خواهد  اتخاذ  را  الزم  تصمیم 

اختالف نظر، تشخیص وزارت نیرو معتبر می باشد.
.
.
.
.

شرکت های  و  مووسسات  و  وزارتخانه   -14 ماده 
دولتی و شهرداری ها و همچنین سازمان ها ونهادهای 
طرح های  اجرای  از  قبل  مکلفند  دولت  به  وابسته 
حریم  و  بستر  الزم  پروانه  صدور  و  خود  به  مربوط 
برکه  و  مرداب ها  و  مسیل-ها  و  انهار  و  رودخانه ها 

در  تصرف  نوع  هر  نمایند،  استعالم  را  طبیعی  های 
بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت 

نیرو است.
.
.
.
.
.

 منع آلودگی آب
از قانون توزیع عادالنه آب )30( – 61/2/16

است،  ممنوع  آب  ساختن  آلوده   –  46 ماده 
مسوولیت پیشگیری وممانعت و جلوگیری از آلودگی 
زیست محول  به سازمان حفاظت محیط  آب  منابع 

می شود.
نظر  کسب  از  پس  است  موظف  مذکور  سازمان 
مقررات  ضوابط،  تعاریف  کلیه  ذیربط  مقامات  سایر 
آب  آلودگی  از  به جلوگیری  مربوط  آیین نامه های  و 
را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند و پس از 

تصویب الزم االجرا خواهد بود.
از آیین نامه ی بهداشت محیط )90( – 71/4/24

گوارایی  آشامیدنی، آب  آشامیدنی: آب  آب   – ب 
بیولوژیکی آن  است که عوامل فیزیکی، شیمیایی و 
آن  مصرف  و  باشد  مصوب  استانداردهای  حد  در 
عارضه سویی در کوتاه مدت یا دراز مدت در انسان 

ایجاد نکند.
پ – آلودگی آب آشامیدنی: آلودگی آب آشامیدنی 
و  شیمیایی  فیزیکی،  خواص  تغییر  از  است  عبارت 
مصرف  برای  را  آن  که  گونه ای  به  آب  بیولوژیکی 

انسان زیان آور سازد.
ماده 3- آلوده کردن آب آشامیدنی عمومی ممنوع 
است و با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد. 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور 
کیفیت  است  مکلف  مردم  وبهداشت  سالمت  حفظ 
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آب آشامیدنی عمومی از نقطه  آبگیری تا مصرف را 
از نظر بهداشتی تحت نظارت مستمر قرار دهد.

تبصره 1- وظایف و اختیارهای سازمان حفاظت محیط 
زیست در پیشگیری و جلوگیری از آلودگی منابع آب، 
موضوع ماده )46( قانون توزیع عادالنه آب و آیین نامه های 

اجرایی آن همچنان قابل اجراست.
تبصره 2- سازمان ها و مووسسه های دولتی و خصوصی 
تأمین کننده آب آشامیدنی عمومی موظف به رعایت 
توسط  شده  اعالم  بهداشتی  ومعیارهای  ضوابط  همه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده، باید همه 
اطالعات الزم برای بررسی مورد یا موارد وتسهیالت بازدید 

از تأسیسات را در اختیار وزارت قرار دهند.
تبصره 3 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
به منظور کنترل آب آشامیدنی عمومی در مراحل مختلف 
توزیع؛ آزمایشگاه های مراکز بهداشت استان و شهرستان 
و مراکز بهداشتی – درمانی را برای ارایه خدمات در این 

زمینه تجهیز می نماید.
ماده 4- به منظور جلوگیری از روند روبه رشد آلودگی 
منابع آب های طبیعی و زیر زمینی اعم از چاه-ها،رودخانه ها، 
قنات ها، چشمه ها و آب مصرفی شهر و روستا – کمیته 

ای با نام »کمیته حفاظت از منابع آشامیدنی« زیر نظر 
استاندارد با عضویت مدیران و روسای اداره کل بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، 
سازمان آب منطقه ای استان، جهادسازندگی استان، برنامه 
و بودجه استان و شرکت آب و فاضالب استان تشکیل می 

شود تا موارد زیر را بررسی و اقدام نماید:
1- اتخاذ تصمیم راجع به خارج نمودن بعضی از منابع 
تأمین آب آشامیدنی از سرویس که براساس گزارش اداره 
کل بهداشت محیط، آلوده شده اند – اعم از چاه ها، چشمه 

ها و قنات ها.
آب  منابع  از  حفاظت  جهت  الزم  تدابیر  اتخاذ   -2
آشامیدنی موجود براساس دستورالعمل هایی که توسط 
دستگاه های ذیربط پیشنهاد می شود و به تصویب کمیته 

می رسد.
3- اتخاذ تدابیر الزم به منظور حفظ حریم مناطقی 
که در آینده برای تأمین آب شهرها از طریق دستگاه های 

ذیربط پیشنهاد می شود. 
4- اتخاذ تصمیم در رابطه با بحران های ناشی از آلودگی 

منابع آب و چگونگی مقابله با آنها.
تبصره – در ابتدا، اداره کل بهداشت محیط موظف است 
نواقصی را که موجب آلودگی منابع آب می گردد به دستگاه 
ذیربط اعالم کند تا رأسا نسبت به رفع آن اقدام نماید. 

در صورتی که امکانات دستگاه ها برای رفع نواقص کفایت 
ننماید، مراتب در کمیته یاد شده مطرح خواهد شد.

.

.

.

.

.
که  واحدهایی  از  عوارض  وصول  نحوه ی  آیین نامه ی 

فاضالب آنها 
موجب آلودگی می شود )95( – 73/10/28

.

.

.

.

.
آیین نامه نحوه وصل عوارض به تناسب شدت آلودگی 
از کلیه واحدهایی که فاضالب آنها موجب آلودگی آب های 

سطحی و زیرزمینی می شود
ماده 1-  وزارت نیرو مجاز است در صورت اعالم آلودگی 
توسط سازمان محیط زیست و عدم رفع آن در مهلت 
تعیین شده در آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب )موضوع 
تصویب نامه شماره 18241/ت 71 ه مورخ 1373/3/16( 
عوارضی را مطابق این آیین نامه دریافت و به حساب خزانه 
واریز نماید. معادل 50  از درآمد واریزی از محل اعتبار 
ردیف شماره 143504 قسمت چهارم قانون بودجه سال 
جاری، در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد تا به مصرف 

طرح های آب و فاضالب استان ها برساند.
تبصره 1- در صورت اعالم وزارت نیرو مبنی بر آلودگی 
از واحدهای صنعتی، سازمان حفاظت محیط  هر یک 
زیست در استان ها مکلف است ظرف یک ماه کیفیت و 
میزان آلودگی را تعیین و در صورت عدم رعایت استاندارها 

به وزارت نیرو برای اخذ عوارض اعالم نماید.
تبصره 2- در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست 
ظرف مدت مندرج در تبصره )1( اقدام ننماید وزارت نیرو 
می تواند رأسا نسبت به اندازه گیری آلودگی اقدام و نتیجه 

را به سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کند.
.
.
.
.

ماده 7- این آیین نامه، ابتدا بر واحدهای صنعتی که 
حداکثر آلودگی منابع آب را موجب می شوند اعمال و 
سپس بتدریج در مورد صنایعی که آلودگی کمتری را 

موجب می شوند، اجرا خواهد شد.
عوارض  اخذ  از  حاصل  درآمد  درصد  ده   -9 ماده 
و طراحی  مطالعه  انجام  آیین نامه جهت  این  موضوع 
روش های عملی تصفیه فاضالب های صنعتی استانی 

تخصیص می یابد.
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دردناک ترین  از  یكي  خشكسالي  بحران 
شدن  جدي تر  صورت  در  که  است  فاجعه هایي 
ناپذیري  جبران  خسارت هاي  کشوري  هر  در  آن 
از  یكي  آب  کمبود  کنون  تا  دیرباز  از  مي آفریند. 
این   . است  بوده  بشري  جامعه  مهم  دغدغه هاي 
این  با  جنوبي  شهرهاي  به ویژه  ما  کشور  روزها 
مشكل بزرگ رو به رو شده و به سختي با آن دست 

و پنجه نرم مي کنند.
این  بروز  دالیل  از  یكي  معتقدند  متخصصان 
زمینه  در  منسجم  برنامه هاي  نبود  مشكالت، 
عملي  اقدامات  باید  و  است  شهري  آب  مدیریت 

گسترده  اي در این زمینه انجام شود.
اقدامات  که  است  شهرهایي  از  یكي  آبادان 
مدیریت  تحقق  راستاي  در  منسجمي  کارشناسي 
دلیل  همین  به  است.  شده  انجام   آن  در  آب 

شهردار آبادان  "عبداهلل یزدان خواه"   با  گفتگویي 
انجام داده ایم تا دیدگاه هاي او را در زمینه مدیریت 

آب شهري جویا شویم. 
***

 آقاي یزدان خواه ، با توجه به بروز 
به  شما   ، کشور  جنوبي  شهرهاي  در  آبي  کم 
برنامه و طرح هایي  آبادان چه  عنوان شهردار 
؟  گرفته اید  نظر  در  آبي  کم  با  مقابله  براي  را 
لطفًا درباره این طرح ها و نحوه اجرایي شدن 

آنها توضیح دهید ؟
شهرداري آبادان در راستاي کاهش مشکالت 
برنامه هاي متعددي تهیه و  آبادان  آبي در  کم 
از  مهم  پروژه   اکنون  هم  که  کرده  تدوین 
است.  اجرا  حال  در  شهري  کارشناسان  سوي 
پیشگیري  راستاي  در  موثر  اقدامي  پروژه  این 

در   ، آبادان  شهرستان  مرکز  آبادان 
جنوب غربی ایران و در استان خوزستان 
واقع شده است. این شهر 2هزارو796 
کیلومتر مربع وسعت دارد؛ دارای فرودگاه 
و بندر است که به دلیل داشتن پاالیشگاه 
نفت و راهبردی بودن و هم مرزی با 
کشور عراق از زمان جنگ جهانی دوم 
خاورمیانه  شهرهای  پراهمیت ترین  از 
و ایران بوده است.  براساس سرشماری 
سال 1385 آبادان 988هزارو 217 نفر 
جمعیت دارد که جمعیت نسبی در هر 
کیلومتر مربع 171 نفر است و  بخشی از 
جمعیت آن بویژه در مناطق روستایی را 

ایرانیان عرب تشکیل می دهند.

عبداهلل یزدان خواه یك سال است مدیریت شهر تاریخي آبادان را بر عهده دارد. 
او در سال  1335 در خوزستان ، شهرستان شوش به دنیا آمده است . یزدان خواه، 
کارشناس رشته مدیریت دولتي بوده و  17 سال در شهرستان هاي مختلف خوزستان 
و  اندیمشك  فرمانداري  معاون  سمت  دوره  اي  همچنین  وي  است.  بوده  شهردار 

سرپرست فرمانداري این شهر را نیز بر عهده داشته است . 

تهديدات را بايد به فرصت تبديل كرد
گفتگو با عبداهلل یزدان خواه، شهردار آبادان 

از نگاه شهردار

  فاطمه علي اصغر
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استفاده از آب شرب براي آبیاري پارك ها و فضاهاي 
سبز شهري به شمار مي رود و این اقدام قرار است با 
کمک مشاوران و با توجه به موقعیت جزیره آبادان 
بررسي،  پروژه  این  تحقق  راستاي  در  شود.  انجام 
شناسایي و نماسازي تامین آب خام در سطح شهر 

انجام شده است .

جداسازي  پروژه  ایده  مراحلي  چه  طي   
سبز  فضاهاي  آبیاري  براي  خام  آب  از  شرب  آب 
در  اقدامات شهري  سایر  و  خیابان ها  و شستشوي 

آبادان به کار گرفته شد ؟
این موضوع که من 17 سال شهردار  به  توجه  با 
شهرهاي مختلف خوزستان بود، و شهرهاي مختلف 
به  براي نخستین بار  ایده  این  را دیده ام،  استان  این 
جلسه هاي  در  آن  از  بعد  و  کرد  خطور  من  ذهن 
از   . گرفت  قرار  بررسي  مورد  و  مطرح  کارشناسي 
پررنگ  بسیار  آبادان بحث خشکسالي  آنجایي که در 
است  و با توجه به شوري آب در فصل تابستان، این 
از هزینه ها را کاهش داده و  اقدام مي تواند بسیاري 

به تأمین آب شرب کمک کند. 

   به نظر شما اجرایي شدن این طرح تا 
چه اندازه موفق بوده است ؟

الي سه سال به طول  این پروژه دو   اجراي کامل 
مي انجامد. آمارها نشان مي دهد از زمان اجرایي شدن 

سبز  فضاهاي  آبیاري  درصد   65 کنون  تا  طرح  این 
پارك ها، بلوارها و بخش هاي دیگر شهر که پیش از 
این با استفاده از آب شرب صورت مي گرفت با آب 
از سوي دیگر پیش بیني مي شود،  انجام شود.  خام 
در کوتاه ترین مدت 35 درصد باقي مانده از این طرح 
در دستور کار قرار گیرد که با بکارگیري این شیوه 
هنگفت  هزینه هاي  با  که  شرب  آب  استفاده  از  هم 
تهیه مي شد و جلوگیري به عمل مي آید. بدین ترتیب 
آب مورد نیاز فضاي سبز با پیش بیني توسعه آینده 

شهر و افزایش فضاي سبز تأمین مي شود.
آبادان با داشتن دو رودخانه بهمن شیر و اروند رود 
این پتانسیل را دارد  که شهري سرسبز باشد اما به 
دلیل خسارت هاي وارده در دوره جنگ تحمیلي در 
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حال حاضر این شهر از نظر فضاي سبز، شهري فقیر 
افزایش فضاي سبز  براي  به شمار مي رود. شهرداري 
براي   شرب  آب  استفاده  از  پیشگیري   همچنین  و 
آبیاري و شستشوي خیابان هاي سطح شهر اقدام به 
طراحي، برنامه ریزي و مکان  یابي ایستگاه هاي پمپاژ 
آب خام و برنامه ریزي مطالعاتي در این زمینه را در 
دستور کار خود قرار داده و خوشبختانه دستاوردهاي 
بسیار خوبي نیز در این زمینه به دست آورده است 

 .

 تا کنون چه اندازه در این طرح پیشرفت 
داشته اید و آیا طرح دیگري براي اجرا دارید ؟ 

یکي از مهمترین اقداماتي که در این راستا انجام 
شده، راه اندازي ایستگاه فاز یک به طول 70 کیلومتر 
فاز دو  آبیاري فضاهاي سبز سطح شهر است.  براي 
آن نیز روي رودخانه اروند انجام مي شود که آبگیري 
و وارد کردن آن به شبکه آب خام شهري است. فاز 
سوم این پروژه نیز قرار است با مبلغ 7 میلیارد ریال 
در سال جاري از اعتبارات تملک دارایي هاي استان 
ایستگاه  اندازي  راه  براي  شیر  بهمن  رودخانه  روي 

پمپاژ و  شبکه گذاري اجرا شود.

بار  نخستین  براي  نظر  مورد  پروژه  آیا   
طرح   این  شما  نظر  به  و  مي شود؟  اجرا  آبادان  در 

تحقق  راستاي  در  الگویي  عنوان  به  مي تواند 
مدیریت آب شهري در سایر شهرهاي کشور به کار 

گرفته شود ؟
اجرایي  آبادان  در   بار  نخستین  براي  پروژه  این 
دیگري  این مي رود که شهرهاي  امید  و  است  شده 
که در نزدیکي رودخانه ها قرار دارند نیز از این پروژه 
شرب  آب  هنگفت  هزینه هاي  از  جلوگیري  براي 
فاقد  که  شهرهایي  دیگر  سوي  از  کنند.   استفاده 
خام  آب  از  چاه  حفر  با  مي توانند  هستند  رودخانه 

براي استفاده هاي شهري بهره برداري کنند.

در  دیگري  برنامه  آبادان  شهرداري   
اجرا  اجراي مدیریت آب شهري در دست  راستاي 

دارد؟
این  در  از کمبود شدید آب  پیشگیري  منظور  به 
شهر ، شهرداري برنامه  اي نیز براي آبیاري قطره  اي 
بعدي  فاز  در  است  قرار  که  دارد  اجرا  دست  در 
.این امید مي رود  برنامه هاي شهرداري اجرایي شود 
که این ایده بتواند اقدام موثري در راستاي مدیریت 
آب باشد. من معتقدم شهرهاي ایران از نظر آب فقیر 
نبوده و حتي برخي شهرها نیز بسیار غني هستند. 
اما باید روي بحث مدیریتي آب و استفاده از  اصول 

و معیارهاي درست در این زمینه کار شود.

 بنابراین به نظر شما عدم مدیریت آب در 
شهرها باعث بروز کم آبي شده است یا نبود شرایط 

جغرافیایي در کشور ؟
ب��ه نظر من در این بره��ه زماني ایران با دو پدیده 
کمب��ود آب و ان��رژي رو ب��ه رو ش��ده و این فرصت 
مناس��بي براي برداش��تن گام هاي نوی��ن در زمینه 
بروز خشکس��الي محس��وب مي ش��ود. به نظر من در 
این ش��رایط ما باید مش��کالت را ب��ه فرصت تبدیل 
کنیم .به عنوان مثال بس��یاري از استان ها مي توانند 
در زمینه اس��تفاده از انرژي خورش��یدي یا  باد هاي 
موسمي اقداماتي در جهت تولید انرژي انجام دهند. 
در حال حاضر ش��هرداري آب��ادان نیز با به کارگیري 
نیروهاي جوان و متخصص نخس��تین گام ها را براي  
بهره برداري از انرژي خورش��یدي در راستاي تحقق 

اهداف ذخیره انرژي برداش��ته اس��ت.
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میلیون  چند  پروژه  یک  به زودي  کرد  اعالم  اردن 
دالري که آب مورد نیاز پایتخت این کشور را، از سفره 
آب زیرزمیني واقع در فاصله 325 کیلومتري این شهر، 

تأمین خواهد کرد، اجرا مي کند. 
این  اردن،  کشور  آب  وزیر  ابوصعود،  راعد  گفته  به 
پروژه آب مورد نیاز پایتخت را به مدت 100 سال تأمین 
مي کند و انتظار مي رود که پروژه طي 3/5 سال به پایان 
برسد. ابوصعود همچنین افزود: براساس قراردادي که با 
یک شرکت ترکیه اي بسته شده است، این شرکت قرار 
است 100 میلیون مترمکعب آب درسال، از این سفره 

آب زیرزمیني استخراج کند. 
این طرح شامل حفر 55 حلقه چاه براي انتقال آب به 
عمان است، جایي که مصرف سرانه آب به طور متوسط 
160 لیتر در روز است. اردن یکي از 10 کشور کم آب 
دنیاست و وابستگي زیادي به آب باران دارد. به گفته 

وزیر آب کشور اردن، شرکت گاما انرژي با هزینه اي بالغ 
بر 990 میلیون دالر طي یک قرارداد انحصاري 25 ساله، 

این پروژه را انجام خواهد داد.
با جمعیت 6  اردن که کشوري  براي آب در  تقاضا 
میلیون نفر و رشد جمعیتي 3/5 درصد است، درحال 
حدود  سالیانه  ورود  با  آن  بر  عالوه   است.  افزایش 
کشور  این  اشغال  از  پس  مهاجر  عراقي  750هزار 
تقاضا  مي رود  انتظار   ،2003 درسال  آمریکا  توسط 

رشد بیشتر شود.
در دو سال گذشته، کشور اردن که 92درصد آن را 
بیابان تشکیل مي دهد، با کمبود آبي نزدیک به 500 
میلیون متر مکعب مواجه شده است که تقریباً نصف 
آب مورد نیاز این کشور بوده است. براساس گفته هاي 
به   2015 سال  تا  کشور  این  اردن،  کشور  آب  وزیر 

حدود 1/6 میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد.  

دالرهاي ميليوني
 براي آبرساني به عمان

  برگردان: عمار داودي

منبع: 
citymayor.com

شهرها و شهرداري هاي جهان 
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بازی های  برگزاری  برای  هر شهر  مدیریت  تدارك 
مهمی در سطح المپیک به بیش از چهار سال زمان 
نیاز دارد. هم اکنون شهر پکن با 17 میلیون جمعیت 
حال  در  جهان  پایتخت  ترین  پرجمعیت  عنوان  به 

آماده شدن برای برگزاری بازی های المپیک است.
چهار سال پیش شهردار آتن برای برگزاری مناسب 
جهان  شهردار  برترین  عنوان  به  المپیک  بازی های 
مقامات  همراه  پکن  شهری  مدیریت  شد.  انتخاب 
بهترین  به  تا  است  درصدد  جدی  به طور  دولتی 
هنوز  گرچه  برآید  بازی  این  برگزاری  عهده  از  نحو 

کاستی هایی در این شهر دیده می شود.
بار ترافیکي پکن همیشه یکي از نگراني هاي اصلي 

مقامات دولتي و شهرداري این شهر بوده است.
هفت  و  خودرو  میلیون  سه  حدود  پکن  شهر  در 
میلیون دوچرخه  تردد می کنند. با نزدیک شدن به 
زمان بازی های المپیک 2008 برای کاستن از ترافیک 
و آلودگی هوای پکن، سه خط متروی جدید به قطار 

شهری پایتخت چین افزوده شد. 

سال 1969  اکتبر  در  پکن  متروی  نخستین خط 
افتتاح شد و آخرین خط تا پیش از بازی های المپیک 
در سال گذشته به بهره برداری رسید. پکن سرمایه 
گذاری کالنی برای ساخت خطوط مترو در این شهر 

در دستور کار خود قرار داده است.
خطوط  تقویت  باعث  عمده  گذاری  سرمایه  این 
ریلی در شهر پکن خواهد شد. در حال حاضر، پکن 
می شود   بینی  پیش  دارد.  مترو  خط  114کیلومتر 
 561 به  میالدی   2015 سال  تا  مترو  خطوط  طول 
مقامات چین  از  یکي  شیائویوان  برسد. شو  کیلومتر 
در  با   2015 سال  تا  پکن  متروي  »شبکه  می گوید: 
اختیار داشتن این رکورد، طوالني ترین شبکه متروي 
جهان خواهد بود و از این نظر از شهر نیویورك نیز 

پیشي مي گیرد «.
بازی های  برای  موجود  خطوط  نوسازی  برای 
کنون  تا  شد.  اندیشیده  ویژه ای  تمهیدات  المپیک 
برای  یورو  میلیون   4 حدود  پکن  شهرداری  مدیران 
نوسازی خطوط 1 و 2 پکن که نزدیک به سی سال 

مديريت شهری در بازی های المپيک

نشان بازي هاي المپیك پكن

  برگردان:  محبوبه خوانساري
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نوسازی  از  پس  کرده اند.  هزینه  شده،  ساخته  پیش 
انتظار مسافران از 3 دقیقه به 2 دقیقه و نیم  زمان 
کاهش می یابد. در مجموع  180 قطارمترو که حتی 
برای معلوالن نیز قابل دسترسي هستند به واگن های 
قدیمی افزوده شده است. خط دوم،  84 قطار جدید 
به  را  جدید  واگن های  که  قطارهایی  داشت.  خواهد 
دنبال خود می کشند،  400 مسافر اضافی را می توانند 

جابجا کنند. 
اتمام  با  دارند  انتظار  پکن  شهرداری  مسووالن 
با  را  از مسافران  بتوانند موج عظیمی  پروژه ها  این 
جابجا  المپیک  رقابت های  برگزاری  مدت  به  توجه 
شاهد  می توانند  پکن  مترو  خطوط  مسافران  کنند. 
این  در   2008 المپیک  بازی های  مستقیم  پخش 
بلیط  پکن  مترو  خطوط  از  هرکدام  باشند.  خطوط 
مربوط و مخصوص به خود دارند. با توجه به در پیش 
بودن بازی های المپیک 2008 اطالع رسانی در مترو 
پکن افزایش یافته است. تابلوها به دو زبان چینی و 

انگلیسی در تمامی ایستگاهها به چشم می خورند. 
با وجود اختصاص بودجه های سنگین برای توسعه 
برای  مردم  تشویق  جهت  چین  دولت  شهری،  قطار 
به کاهش 30  اقدام  نقلیه عمومی،  از وسایل  استفاده 

درصدی قیمت بلیط مترو نیز کرده است.
المپیک  بازی های  برگزاری  زمان  در  اینها  بر  عالوه 
 810 چین  ترابری  و  راه  وزارت  پکن،   2008 سال 
خودروی داوطلب بازی های المپیک را از سراسر کشور 
گرد خواهد آورد تا در خدمت بازی های المپیک باشند. 
اکنون تمام این خودرو ها آماده شده است. همچنین در 
افزایش  زمان برگزاری بازی های المپیک، پکن ضمن 
ترافیک  شبکه  یک  شبانه،  عمومی  ترافیک  خطوط 
زمان  کرد.  خواهد  ایجاد  ساعته   24 شهری  عمومی 
حرکت وسایل ریلی و تاکسی ها در شهر پکن نیز با 
توجه به زمان های برگزاری مسابقات بازی های المپیک 
تغییر خواهد کرد. تمام این تدابیر خدمات رفت و آمد 
راحت تری برای مسافران چینی و خارجی و ساکنان 

شهر پکن فراهم خواهد کرد.
مسئوالن  نگرانی های  از  دیگر  یکی  هوا  آلودگی 
المپیک  بازی های  برگزاری  زمان  در  پکن  شهری 

است.
که  نگرانند  المپیک  المللی  بین  کمیته  مقامات 
ممکن است آلودگی روزافزون هوا در شهر پکن، بر 
تاثیر  المپیک  در  کننده  شرکت  ورزشکاران  فعالیت 
بگذارد. ژاك روخه، رئیس کمیته بین المللی المپیک 

به  پیش  چندی  که 
بود،  چین سفر کرده 
آلودگی  »اگر  گفت: 
برگزاری  هنگام  هوا 
در  المپیک،  بازیهای 
باشد،  باال  پکن  شهر 
بعضی  است  ممکن 
در  که  مسابقاتی  از 
برگزاری  باز  فضای 
تاخیر  به  می شود، 
تصریح  او  بیافتد.« 
کرد: »نگرانی از بابت 
بر  هوا  آلودگی  تاثیر 
در  کنندگان  شرکت 

دوي  و  سواری  دوچرخه  مانند  استقامت  مسابقات 
ماراتن، بیشتر از سایر رشته هاست.«

به هر حال این اظهار نظرها، مقامات چین را ناچار 
کرده است تا حتماً برای حل این مشکل تدابیر ویژه ای 
بیاندیشند. تعدادی از این راهکارها فقط در کوتاه مدت 
پاسخگو هستند. برای نمونه می توان به ممنوعیت تردد 
خودروها زمان برگزاری بازی ها، بارش باران مصنوعی و 
همچنین تعطیل تمامی واحدهای صنعتی و کارخانجات 
نزدیک به شهر به صورت موقت اشاره کرد. اما تمام این 
روش ها کوتاه مدت هستند، با این وجود دولت چین و 
مقامات شهر پکن از راهکارهای بلند مدت که برای همیشه 

مشکل را حل خواهند کرد نیز غافل نیستند.
بکارگیری اتوبوس های الکتریکی یکی دیگر از راهکارهای 
المپیک  بازی های  برگزاری  برای  پکن  مدیریت شهری 
است. خودروهای الکتریکی به عنوان  »خودروهای آینده«  

به تدریج در زندگی مردم چین وارد مي شود .
اتوبوس الکتریکی برای محیط زیست مناسب بوده و 
آلودگی آن کم است. با این حال بزرگترین عیب این نوع 
اتوبوس، کندي حرکت آن است. در زمان برگزاری بازیهای 
مسافران،  جابجایی  برای  اتوبوس ها  همه  پکن  المپیک 

الکتریکی خواهند بود.
یکي از شعارهاي شهر پکن براي میزباني این رقابت ها، 
"المپیک سبز" است بنابراین آنها می کوشند تا به این 

سطح از پاکیزگی برسد.
مدیران شهری شهر لندن که چهار سال دیگر میزبان 
این بازی ها خواهند بود برای عقب نماندن از قافله رقابت 
با بهترین مدیران شهری المپیک، روزهای سختی در 

پیش رو خواهند داشت.

منبع:
http://news.xinhuanet.
com/english
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شهردار دوربان در آفریقاي جنوبي تصمیم اخیر خود 
را در مورد نحوه ي آبرساني به 60 مدرسه که با مشکل 
کم آبي مواجه هستند، بیان کرد. طبق اظهار »مالباما« 
با نصب و احداث مخازن و آب انبار و ذخیره آب باران 
در این مخازن مي توان بخشي از آب مصرفي مورد نیاز 
و جدید  افزود: شیوه هاي جایگزین  تأمین کرد. وي  را 
کشاورزي  و  باغداري  امور  در  مي تواند  آب  ذخیره  در 
باشد. در هندوستان در هر استان، در هر  بسیار مفید 
5 کیلومتر یک مخزن نصب شده است که آب خالص 
باران را ذخیره مي کند و در کشاورزي مورد استفاده قرار 
مي گیرد. همچنین اگرچه شهرداري در تولید و احداث 
تجهیزات و نیز مخازن آب نقش عمده را دارد، با این حال 
نباید نقش مردم را نادیده گرفت تا بتوان هرچه بهتر بر 
این مشکالت فایق آمد. »مالباما« افزود: آمار نشانگر آن 
است که تعداد کمک هاي مالي و غیرمالي دولت در چند 
سال اخیر زیاد بوده است.تاکنون حدود 6/2 میلیون نفر 
براي  بودجه  سازمان  و  زیست  محیط  امور  سازمان  از 
ایجاد محیط سبز و سالم، تغذیه بهتر و همچنین اجراي 

برنامه هاي آبرساني به کار گرفته شده اند. 

قاره خشك جهان
سطح  و  است  جهان  قاره  خشک ترین  استرالیا،   
است.   پوشانده  بیابان  و  صحرا  را  قاره  این  از  زیادي 
نیز  آب  مصرف کننده  بیشترین  همچنین  استرالیایي ها 

به شمار مي آیند و ساالنه بیشتر از یک میلیون لیتر آب 
مصرف مي کنند. 

مکعب  میلي متر   469 حدود  باران  سالیانه  میانگین 
است که میزان زیادي نیست. 70درصد قاره اقیانوسیه 
نیز توسط مناطق بایر و نیمه بایر پوشانیده شده است و 

میزان بارندگي در این قاره بسیار ناچیز است. 
آب،  کمبود  از  ناشي  مشکالت  از  جلوگیري  براي 
قوانین ثابت و ضروري در شهر ملبورن وضع شده است 

که در زیر به برخي از آنها به اختصار اشاره مي شود:
آبیاري  روش  این  در  دستي-  آبیاري  سیستم   .1
چمن ها و پارك ها و باغ ها به طور دستي انجام مي گیرد 
ساعات  مي شود.  انجام  آب  معیني  میزان  با  این کار  و 

آبیاري مي تواند بین 8 تا 10 بعد از ظهر متغیر باشد. 
2. سیستم آبیاري خودکار )سیستم باراني(- در این 
روش از دستگاه هاي آبپاش مانند، براي آبیاري باغ ها و 

مزارع استفاده مي شود. 
3. ممنوعیت استفاده از آب آشامیدني براي مصارف 

عمومي ازجمله شست و شوي وسائل نقلیه
4. ظرفیت آب استخرها حداکثر دوهزار لیتر است و 
صاحبان استخر باید میزان آب درون استخر را کنترل 

کنند. 
5. شستن پیاده روها، جاده ها و زمین هاي بازي ممنوع 

است. 
مکان هاي  در  که  دارد  وجود  هم  استثناهایي  البته 

آب در آن سوی آب ها
  ترجمه: ریحان سیدسراجي
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خاص کاربرد دارد. ازجمله مي توان به آبیاري پارك هاي 
چمن، شستن  سریع تر  رویش  براي  شده  ساخته  جدید 
قوانین  این  قبال  در  فرد  هر  همچنین  کرد.  اشاره  قایق 
جریمه  سرپیچي  و  تخلف  درصورت  و  بوده  مسؤول 

مي شود. 

بازیافت آب باران در کانادا
اگر کسي به نقشه کانادا نگاه کند متوجه مي شود که 
فکر  و  دارد  وجود  کشور  این  در  رود  و  دریاچه  هزاران 
منابع  لحاظ  از  این حساب هیچ گونه مشکلي  با  مي کند 
مشکل  با  حال  این  با  ندارد.  وجود  کشور  این  در  آبي 
از سخنراني  بخشي  به  زیر  در  است.  روبه رو  آب  کمبود 
مجلس  به  خطاب  مجلس  نماینده  پالمندون«  »مادلین 
سنا در مورد استفاده از آب باران جمع شده در چاله ها و 
پشت بام ها، اشاره مي شود:»من بسیار عالقمندم تا توجه 
مي توانیم  ما  که  کنم  مهم جلب  موضوع  این  به  را  شما 
چاه ها  در  شده  باران جمع  آب  از  استفاده  و  بازیافت  با 
تأمین  را  نیاز  مورد  آب  از  عمده اي  بخش  پشت بام ها  و 

کنیم.
این طرح هم اکنون در کشور فرانسه به عنوان یک طرح 
قانوني به اجرا گذاشته شده و براي این طرح بودجه هاي 
مشخص نیز براي هزینه تجهیزات الزم براي بازیافت آب 

باران درنظر گرفته شده است. 
از  موارد  تمام  در  منابع آب  این  که  است  شایان ذکر 
قبیل استفاده دستشویي، ماشین لباسشویي، شیر آب در 
و همچنین شست  آبیاري چمن ها  و خیابان ها،  پارك ها 
و شوي ماشین ها، به غیر از آب آشامیدني قابل استفاده 
مناسب تر  غیرآشامیدني  استفاده  براي  درواقع  و  است 

است. 
آبي که در اثر بارندگي در پشت بام و یا چاله ها جمع 
بین  از  و  مي شود  زمین  جذب  زمان  مرور  به  مي شود 

مي رود، پس چه بهتر از این آب استفاده کنیم.
در این ط��رح آب باران از مناطق مختلف جمع ش��ده 
و توسط سیس��تم هاي پاالیش، تصفیه مي شود. سپس به 
داخ��ل مخزن هاي بتوني هدایت و مواد آهکي و اس��یدي 
آب نیز خنثي مي شود. این شیوه در دوران قدیم نیز مورد 

استفاده بوده است. 
در فرانسه 8 هزار خانه و در آلمان 100هزار خانه از این 
سیستم استفاده مي کنند. طبق محاسبات، در هر بارندگي 
به طور متوسط 100 متر مکعب آب در پشت بام ها جمع 
مي شود )در فرانسه( که مقدار آن روزانه حدود 60.000 
لیتر است و این میزان نصف مقدار آبي است که مایحتاج 

4 نفر است. 
در کانادا، هر کانادایي به طور میانگین روزانه 325 لیتر 

122هزار  به  سال  در  مقدار  این  و  مي کند  مصرف  آب 
خانواده هاي  که  است  مقداري  برابر   2 که  مي رسد  لیتر 

فرانسوي مصرف مي کنند. 
عظیم  سرمایه گذاري  به  نیاز  طرح  این  اجراي  براي 
در  تنها  و  نداریم  آب  تصفیه  جهت  پاالیش  سیستم  و 
استفاده  آبي  منبع  این  از  صنعتي  و  کشاورزي  مصارف 
بداند  را  موضوع  این  باید  کانادایي  هر شهروند  مي شود. 
نه  به کار مي رود  آشامیدن  براي  فقط  آشامیدني  که آب 

چیز دیگر. 

استفاده از آب باران در ژنو
با وجود دریاچه پرآب در شهر ژنو که یک منبع آب 
منابع  آسیب پذیري  مي آید،  به شمار  ارزان  و  پایان  ناپذیر 
آب آشامیدني و هزینه باالي آب از مشکالتي است که کم 
و بیش وجود دارد. به همین دلیل مسؤوالن مربوطه با ارائه 
طرحي با هدف کاهش مصرف آب )مصرف بیهوده آب( 

سعي در پیشگیري از بروز این قبیل مشکالت دارند. 
شیر  احداث  قبیل  از  اقداماتي  انجام  با  راستا  این  در 
آب هاي عمومي در اماکن، بهینه سازي، نصب زمان سنج 
آب  از  شستشو  آب  جداسازي  نیز  و  آب،  کنترل  براي 
آشامیدني در توالت عمومي، مصرف آب به 35درصد یا 

بیشتر از یک میلیون مترمکعب کاهش یافت. 
با یک تخمین مي توان گفت که با این روند از به هدر 

رفتن آب جلوگیري مي شود. 
آب،  مصرف  کاهش  براي  شده  گفته  اعمال  عالوه بر 
از  حاصل  آب  از  تا  دارند  قصد  »ژنو«  شهر  مسؤوالن 
بارندگي نیز به عنوان یک منبع مناسب در جهت اهداف 
خود استفاده کنند. اگرچه در این روش زمان زیادي صرف 
مي شود اما امروزه در تمامي پارك هاي شهر سیستم آبي 

ترکیبي از آب باران و آب دریاچه وجود دارد. 
پارك هاي این شهر همیشه باطراوت و سبز هستند و 
چنانچه آب باران موجود نباشد یا به میزان کافي نباشد 
این کمبود با پمپاژ آب دریاچه به مخازن و آب انبارها و 

سپس انتقال به پارك ها جبران مي شود. 
مسؤولیت  با  باران(  آب  از  )استفاده  طرح  این  اجراي 
سازمان آب در »ژنو« انجام مي شود و این سازمان کنترل 
و نظارت بر نحوه کار و همچنین حفاظت و مدیریت منابع 

آب را بر عهده دارد. 
)که  بارندگي  از  حاصل  آب  تصفیه  با  طرح  این  در 
و  چاه ها  و  خیابان  چاله هاي  مانند  نفوذپذیر  سطوح  به 
در  آنها  ذخیره  سپس  و  مي کند(  رسوب  پشت بام ها 
مخازن، از این منابع آب جدید استفاده هاي گوناگون در 
از قبیل مدارس، مراکز ورزشي، دانشگاه ها و  مکان هایي 

بیمارستان ها مي شود. 
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تجربيات جهاني

منابع آب كره ي زمين

به  زندگي  بود  ممکن  حیات،  مایه ي  این  آب  بدون 
زیست  باشد.  نداشته  وجود  مي شناسیم  ما  که  شکلي 
روي خشکي ها چه  بر  زندگي  و  آغاز شد  اقیانوس ها  از 
خود  بقاي  براي  همواره  جانوري،  چه  و  گیاهي  زندگي 
از بیخ و بن به  آب وابسته اند. جّو زمین نقش حیاتي در 
سامانه ي آب خشکي ها بازي مي کند. نیروي خورشیدي 
تا موتور  الیه پرنم گرداگرد کره ي زمین را برمي انگیزد 
یک  آن  توان  که  اندازد.  به  راه  را  گسترده اي  گرمایي 
آب هاي  نمایان  سطح  همه ي  است!  بخار  اسب  میلیارد 
روي پوسته ي زمین پیوسته به بخار آب تبدیل مي گردد 
و سرانجام هوایي که بخار را در خود نگه داشته، خنک 
مي گردد و بخار چگالیده را به باران، تگرگ یا برف بدل 
مي سازد. بیشتر این بارش بر دریا مي بارد، اما نزدیک به  
از این بارش بر خشکي ها فرو مي بارد، نزدیک به    1/4
2/3 این بخار به هوا باز مي گردد یا گیاهان آن را تعریق 
به  سپس  و  رودخانه   به  رواناب ها  راه  از  بقیه  مي کنند. 
دریا مي ریزد یا زمین آن را براي سفره  آب هاي زیرزمیني 

به خود مي کشد. 

کار فرو نشاندن تشنگي انسان و صنایع اش روز به روز 
آب  طلب  در  انسان  همیشه  تقریباً  مي گردد.  دشوارتر 
در  که  شیرین  آب  نسبت  اما  داشته،  وجود  شیرین 
جویبار و رودخانه هاي زمین روانند به آب هاي شور 1/

میلیونیم است. اگر یخپهنه هاي جنوبگان )قطب جنوب( 
را  زمین  رودخانه هاي  آب مي شدند، مي توانست همه ي 
براي  برنامه هایي  نگهدارد. هرچند  تا 800 سال سرشار 
به  جنوبگان  از  غول پیکر  شناور  یخکوه هاي  کشاندن 
آب شیرین  از  تا  پیشنهاد شده  نیز  کالیفرنیا  کرانه هاي 
ناگزیر  محتماًل  انسان  شود.  بهره برداري  یخکوه ها  این 
بنماید.  فراواني  بهره برداري  یخپهنه ها  از  بود  خواهد 
آب  منابع  گسترده  به  دستیابي  امیدبخش تر  هم  باز 
شیرین  زمینه  در  که  حالي  عین  در  است.  زیرزمیني 
که  مي دهد  رخ  فراواني  پیشرفت هاي  دریا  آب  کردن 
در آن شیوه هاي گوناگون براي نمک زدایي از آن به کار 
زمین  آب  منابع  مدیریت  بي گمان  است.  شده  گرفته 
بسیاري  اهمیت  از  فني  بیشتر  هرچه  چالشي  به عنوان 

برخوردار است. 

 برگردان : عباس جاللي

آب هاي جهان
مکعب  کیلومتر  میلیون   1330 هم  روي  بر  زمین  کره ي  آب  حجم 
)317 میلیارد میل مکعب( است که عماًل همه ي آن در اقیانوس هاست. 
این آب آمیزه ي سرشار از نمک هاست. گرماي خورشید پیوسته این توده 
را بخار مي کند و آن را سرانجام به بارشي از آب شیرین بدل مي نماید که 
بار دیگر بر پهنه ي اقیانوس ها مي بارد. روان شدن آب بر سطح رودخانه ها 
و جویبارها یکي از مشکل هاي آب در خشکي است که بیش از همه پیش 
چشم انسان است، اما مقدار آن کسر بسیار ناچیزي از کل آب هاست. 
بسته  دریاهاي  و  شور  دریاچه هاي  در  آن  برابر   80 به  نزدیک  چیزي 
درون خشکي ها جاي گرفته و 90 برابر آن در دریاچه هاي آب شیرین و 
بیشتر از 6هزار برابر آن در آب هاي زیرزمیني زیر خشکي ها نهفته است 
و نزدیک به 1/4 میلیون بار در یخپهنه ها و یخچال هاي طبیعي انباشته 
شده است. هرچند انسان تا کنون تالش چنداني براي بهره برداري از این 
منبع آب شیرین نکرده، به جاي آن در هر کجا که آسان بوده، چرخه هاي 
آبي را گسسته و سد کرده است، مانند رودخانه ها و دریاچه ها که به خاطر 
حجم اندك و جریان در دسترسشان انسان این دو منبع را به شدت آلوده 

کرده است. 
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یك منبع باارزش
رود  آبراهه ي  خاستگاه  شیوپور  سرچشمه ي 
هند.  راجستان  ایالت  به  گنگ 
سامانه هاي  دیگر  و  آبراهه  این 
این  درون  به  رفته رفته  آبراهي 
ایالت خشک هندوستان کشیده 
مي شوند و رانه هاي آبي پیوسته 
براي  را  هیمالیا  از  مطمئن  و 

کشت و کار تضمین مي کند. 

چرخه ي آبي
این نمودار نمایشي از وضعیت آب در 
ایاالت متحده است. اما همین سیماي پایه 
بیشتر خشکي هاي  براي  آب  چرخه ي  از 
زمین عمومیت دارد. درست بیش از 3/4 
اقیانوس ها  روي  بر  تگرگ  و  برف  باران، 
مي بارد. مقیاس رایج براي نمایش آب در 
حجم هاي غول آسا )پا- ایکر( ]= یک ایکر 
 .... گسترده ي آب به ژرفاي یک پا، 30/2 
[ است. ساالنه نزدیک به 300هزار میلیون 
ایکر- پا آب بر روي اقیانوس ها و 80 هزار 
میلیون بر خشکي ها مي بارد. در این نمودار 
همه ي عددها و درصدها براي ایاالت متحده 
است که براي بخش کشاورزي غیرعادي 
نیست. کمتر از 1/4 آبي است که بر خشکي 
مي بارد، سرراست بر کشتزار و چمنزارها فرو 
و  رودها  درون  به  بیشتري  مقدار  مي بارد. 
جویبارها فرو مي ریزد که از این مقدار انسان 
سهم بسیار کوچکي براي نیازهاي خود به کار 
مي گیرد. اینک مي توان دید که حتي در 
ایاالت متحده کل مقدار آبي که براي مصرف 
برداشت مي شود، تنها 7/3 درصد آبي است 
که برخشکي مي بارد. با این همه امریکاییان 
حتي براي به دست آوردن این میزان، ساالنه 
بیش از 10/000 میلیون دالر را براي بهبود 

شبکه آبرساني هزینه مي نمایند.

مصرف خانگي آب     
در پاره اي از کشورها، جمع مصرف سرانه ي آب کمتر از 

یک گالن است. 
اما در ایاالت متحده آمریکا سرانه میانگین مصرف 
آب بیش از 70 گالن امریکایي در روز است تنها براي 
مصرف خانگي است. شیوه ي تقسیم این مصرف بسیار 
متفاوت است. اما این درصدها براي یک خانه ي متوسط 
در آکرن )Akron( اوهایو است که نمونه اي از پهنه هاي 
میانین شهري نوین است که در آن آب لوله کشي شده 
تا سرازیر دستشویي،  گردد جمع مصرف خانگي آب در 
کشورهاي پیشرفته ي صنعتي معموالً میان 5 تا 30 

درصد از جمع کل مصرف عمومي است. 
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بیشتر فاضالب ها آمیزه اي هستند از پساب هایي که 
انسان در سه زمینه ي زیستگاهي، پیشگاني و صنایع 
مواد  داراي  بازیافت  از  پیش  پساب ها  مي کند.  تولید 
از  باید  که  است  مواد سمي  یا  اندازه  از  بیش  معدني 

جریان اصلي جدا گردد. 

پیوسته  خشکي ها،  روي  بر  نفتي  میدان هاي 
پسماندهاي آبگون )مایع( فراواني تولید مي کنند. 
به ویژه آب هاي شور غلیظ که باید پس از فرآیند 

بازیافت مرسوم از آن جدا گردد.

این کارخانه مي بایست آب، اصاًل پساب هاي 
زیستگاهي- خانگي را مي پذیرد. آب پاالیش 
آب  چرخه ي  به  دوباره  کاربرد  براي  شده 
بازمي گردد. درحالي که لجن و چربي به گندابرو 
بازگشته و با لوله ها به دستگاه اصلي پاالیش 
پساب فرستاده مي شود. بخشي از آب بیرون 
آمده براي پاسخ به نیاز گسترش زمین هاي 
کناره اي ) زیر( به کار مي رود تا سفره هاي آب 

زیرزمیني را پر کند.

پهنه هاي  و  زیستگاه ها  از  که  آبگون  پسماندهاي 
بازارگاهي به دست مي آید، معموالً در برگیرنده ي پسابي 
است که براي بازچرخش مناسب است، بدون آنکه نیاز 

به پاالیش یا جداسازي داشته باشد. 

آب،  بازیافت  پاالیشگاه  این 
براي شهر )باال( و براي کشاورزي 
فراهم  آب  )زیرواست(  صنعت  و 
مي آورد. لجن و چربي به گندابرود 

)مسیر راست آخر( بازمي گردد.

از آب بازیافت شده مي توان براي پایا 
نگه داشتن سفره هاي آب هاي زیرزمیني 
با پهناب کردن بر بسترهاي فرو رو )باال( 
بهره برداري نمود. در این جاست که آب 
به سوي عمیق زمین صافي مي خورد تا 

به سفره هاي آبگیر برسد.

زیر: پاالیشگاه اصلي پساب مي تواند 
با شیوه هاي گوناگون کار کند. ازجمله، 
تاالب ها روباز درازمدت، هوادهي، پاالییدن 

مکانیکي و شفاف و صاف کردن.

بازچرخش آب مصرف شده
تقریباً در هر کشوري کیفیت آبي که به درون لوله کشي شهري تلمبه مي شود، بستگي به 

کنترل دقیق و نسبت برخي مواد دارد که نباید بیش از یک تا دو واحد در میلیون باشد. 
شبکه ي آبرساني ملي بیشترین آب بازیافت شده را که به نقطه ي استانده مصرف نزدیک 
باشد را به کار مي گیرد. بدین معني که لجن سنگین و چربي آن را در پاالیشگاه مي گیرد و 
چربي و لجن چگالیده را از راه گندابرو براي تصفیه و بازیافت مواد به  کارخانه هاي بزرگ 
فرستاده مي شود. این ساز و کارها هم کیفیت پساب را کنترل مي کند و هم یک برونبد 
را فراهم مي سازد. در  یا نقص و خرابي در پاالیشگاه  بار اضافي  براي فشار  را  اضطراري 
این نمونه پاالیشگاه اصلي، پسمانده ها را به درون روانابي اقیانوسي خالي مي کند )چپ(، 
درحالي که آب شیرین و تازه در زمین هاي پیرامون درست نزدیک ساحل پخش مي شود تا 

سفره هاي آب را سرشار سازد و از این راه جلوي نشت آب اقیانوس ها را بگیرد. 

بازچرخش آب مصرف شده
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افزایش تقاضا
انسان شهرنشین همه ساله به آب بیشتري نیاز پیدا مي کند. 
طرح گرافیکي، نیاز فزاینده براي آب را که در ایاالت متحده آغاز 
شد، نشان مي دهد. میزان افزایش نزدیک به سه برابر میزان رشد 
جمعیت است. تأمین آب در پهنه هاي روستایي براي چارپایان از 

چاه و دیگران از لوله کشي است. 

آبیاري
آبیاري زمین به دست انسان پیشینه اي 7هزار ساله دارد. با 
این همه، هنوز در آغاز راه است. پهنه هاي خاکستري بر روي 
ستون  آخرین  است.  آبیاري  سامانه ي  بدون  عماًل  جهان  نقشه 
داده ها درصد زمین هاي آبیاري در هریک از خشکي ها را نشان 
مي دهد. تنها میزان در ژاپن و جمهوري عربي مصر 50 درصد 

است.

شیرین سازي
نیاز فزاینده ي نسان براي آب شیرین را بدون افزایش بسیار 
زیاد گنجایش کارخانه هاي شیرین سازي آب، به آساني نمي توان 
برآورده کرد. گزینش میان راه هاي گوناگون انجام چنین کاري 
همه ي  تقریباً  مي گیرد.  جاي  اقتصادي  زمینه هاي  بر  همواره 
تأسیسات بزرگ سرگرم کار، بخارگرهاي چند مرحله اي هستند 
که آن گونه اي گرما- درصورت امکان گرمایي که به گونه اي هدر 
مي شوند- را به کار مي گیرند تا آب را به بخار تبدیل کند و آن را 
با آب ورودي نمکدار خشک و آبگون نماید، اما در برخي شرایط، 
برآیندهاي اقتصادي بیشتري را با یخبتن، وارونه کردن اسموز و 

دیگر راه ها مي شود، به دست آورد.

منبع:
 Family
World Atlas
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است؛  کرده  اعالم  جهاني  بانک  پیش  چندي 
به  جدید  زیرساخت هاي  ایجاد  با  دولت ها  چنانچه 
اقدام کنند  آبرساني در کشورهایشان  تعمیر شبکه 
آب  محدود  منابع  از  بهینه  استفاده  به  را  مردم  و 
آموزش دهند و در امر کشاورزي نیز کشت گیاهان 
شورپسند و کم آب را ترویج کنند، مي توان امیدوار 
بود که بحران آب در جهان تا حدي به تأخیر بیفتد. 
با این وجود کشورهاي منطقه خاورمیانه با استفاده 
از منابع آب محدود، باید تالش کنند سرانه آب قابل 

دهند  کاهش  نصف  به   2050 سال  تا  را  دسترس 
چراکه پیش بیني ها نشان مي دهد باتوجه به افزایش 
تا  بارش  میزان  هوایي  و  آب  تغییرات  و  جمعیت 
سال 2050 به میزان 20درصد کاهش یابد، از این رو 
در  را  فوري  اصالحات  باید هرچه سریع تر  دولت ها 

مدیریت آب صورت دهند. 
به  هشدار  این  اعالم  با  زمین  دیده بانان  کانون 
بانک جهاني مي افزاید: در خاورمیانه  از سایت  نقل 
و شمال آفریقا که از مناطق خشک جهان هستند، 

بحران آب يا بحران مديريت

  فرزاد محمدیان
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دسترسي به منابع آب شرب مشکل است. »جولیا 
در  طبیعي  منابع  مدیریت  کارشناس  باکنال«، 
مي افزاید:  مراکش  مرکز  »رباط«  در  جهاني  بانک 
بخش  در  به ویژه  را  آب  از  استفاده  مي توانیم  ما 
کاهش  است  درصد   85 میزان  به  که  کشاورزي 
دهیم. همچنین شرکت هاي آب باید عوامل تبخیر 
را کاهش داده و بیشتر بر شبکه هاي آبرساني مدرن 
و کارآمدتر سرمایه گذاري کنند. کشاورزان نیز باید 
دارد،  کمتري  آب  به  نیاز  که  آبیاري  روش هاي  از 

استفاده کنند. 
و  »تانزانیا«  کشورهاي  جهاني  بانک  گزارش  در 
»اردن« به عنوان دو کشور نمونه در بحث مدیریت 
شدند  موفق  کشور  دو  این  شدند.  اعالم  آب 
رفتن  هدر  از  جلوگیري  براي  را  خوبي  برنامه هاي 
آب و بهره برداري بهینه منابع آبي به اجرا گذارند. 
اما درکشورهاي شمال آفریقا وضعیت چندان خوبي 
رفتن  بین  از  جمعیت،  رشد  است.  نشده  گزارش 
منابع آبي و زمین هاي کشاورزي درحال حاضر نیاز 
به واردات محصوالت کشاورزي را در این کشورها 
افزایش داده است. به عنوان مثال، در کشور مراکش 
از زماني که کنترل آب سطحي با استفاده از سدها 
در  زیرزمیني  آب  سفره هاي  است  گرفته  صورت 
مناطق کشاورزي، نسبت به سال 1982 از 10 متر 

به 70 متر افت کرده اند. 
این درحالي است که پیش از این »اسیت بیتواز« 
در  سوم  جهان  در  آب  منابع  مدیریت  مرکز  مدیر 
مکزیکوسیتي هشدار داده بود یک سوم مردم دنیا 
در مناطقي زندگي مي کنند که با کمبود آب مواجه 
بحران  با  مردم  بیشتر  نیز  و در خاورمیانه  هستند 

مدیریت منابع آب مواجه هستند. 
وي مي گوید: بسیاري از کشورهاي درحال توسعه 
به غلط ترجیح مي دهند با سدسازي هاي پرهزینه 
روي رودخانه ها و یا تغییر مسیر آنها منابع آبي را 
افزایش دهند درصورتي که با پیش بیني هاي ساده اي 
مانند جلوگیري از نشت آب از تأسیسات مي توان 
بزرگ  شهرهاي  در  کرد.  جلوگیري  آن  اتالف  از 
تقریباً 40 تا 60 درصد آب به علت عدم نگهداري و 
مراقبت اصولي از تأسیسات، هدر مي رود. درحالي 
که اگر این تأسیسات هر دوسال یک بار تعمیر شوند 

نیاز به ساخت سدهاي بیشتر هم مرتفع مي شود. 
خوشبختانه کشورهایي مانند هند، مکزیک، چین و 

برزیل از این روش ها نتیجه گرفته اند. 
او خالف کساني که مدعي هستند خاورمیانه با 
کمبود آب مواجه است، مي گوید:  آب به اندازه کافي 
استفاده  آن  از  بهینه  اما  دارد  در خاورمیانه وجود 
همزمان  مي افزاید:  حال  عین  در  وي  نمي شود. 
محصوالت  تولید  براي  تقاضا  جمعیت،  رشد  با 
باال  نیز   ... و  فسیلي  سوخت هاي  غذا،  کشاورزي، 
مي رود به طوري که کشور چین که تا سال 2050 
به بزرگ ترین قدرت اقتصادي دنیا تبدیل مي شود 
بزرگ  غول هاي  که  برزیل  و  ژاپن  آمریکا،  نیز  و 
دارند  بیشتري  آب  به  نیاز  بود،  خواهند  اقتصادي 
به وجود  کشورها  این  در  آب  بحران  اگر  بنابراین 
بیاید به علت کاهش کیفیت آب است نه دسترسي 

به آن. 
دیدگاه  نفت  قیمت  رفتن  باال  به علت  طرفي  از 
مناطق  از  بسیاري  در  سوختي  گیاهان  کاشت 
گیاهان  این  کاشت  اما  است  شکل گیري  درحال 
ارزش  است.  آب  زیادي  مقدار  از  استفاده  مستلزم 
آب را از این جا مي توان درك کرد که براي تأمین 
مصرف  باید  آب  لیتر  یک  تقریباً  غذا  کالري  یک 
شود، در عین حال براي کاشت یک کیلو از دانه هاي 
خوراکي به طور متوسط به 500 تا 4هزار لیتر آب 
محصوالت  فرآوري  براي  که  درصورتي  است.  نیاز 
صنعتي نیاز به ده هزار لیتر آب است. درحال حاضر 
طرح کاشت گیاهان سوختي ذرت و نیشکر در هند 
و چین که باالترین میزان جمعیت جهان را دارند، 
باعث از بین رفتن ذخیره آب مردم شده و از نظر 
چین  در  کرد.  خواهد  مشکل  دچار  را  آنها  غذایي 
فسیلي  منابع  از  گازوئیل  تولید  دارد،  قصد  دولت 
را کاهش دهد که براي رسیدن به این هدف چین 
باید کشت ذرت را براي این منظور به میزان 26 
درصد افزایش دهد. ذرت کاشته شده براي سوخت 
و  دوهزار  به  نیاز  اتانول  لیتر  یک  تولید  و  زیستي 
از  اتانول حاصل  400 لیتر آب دارد. همین مقدار 
کاشت نیشکر نیاز به سه هزار و 500 لیتر آب دارد. 
درصورتي که در برزیل براي همین مقدار اتانول نیاز 

به 90 لیتر آب است. 
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 روز جهاني آب اولین بار در سال 1992، در بیست و 
یکمین دستور جلسه کنفرانس »محیط زیست و توسعه 

ریودوژانیرو  شهر  )UNCED1(«در  ملل  سازمان  ي 
برزیل رسماً مطرح شد. 

در این کنفرانس از کلیه کشورها خواسته شد تا در 
راستاي اجراي بیانیه 21 سازمان ملل، این روز را به عنوان 
روز ترویچ و آگاه سازي مردم درمورد آب اختصاص داده و 
از طریق پخش و اشاعه نشریات و برگزاري کنفرانس ها، 

سمینارها و نمایشگاه ها درگرامیداشت آن بکوشند.
از  بسیاري  ملل،  سازمان  عضو  کشورهاي  عالوه بر 
سازمان هاي غیردولتي NGO نیز در این روز بر اهمیت 
به عنوان روز توجه  را  این روز  و  تأکید کرده  آب سالم 
به مسأله حیاتي آب درنظر مي گیرند. مشارکت  عموم 
قبیل  از  مسایلي  NGOها  نمایندگي  و  آژانس ها 
چگونگي دستیابي بیش از یک میلیارد نفر به آب شرب 
سالم و یا نقش زن و مرد در خانواده براي دستیابي به 

آب سالم را پررنگ تر مي کند. 
همچنین آژانسي از سوي سازمان ملل براي هماهنگي 
که  مي شود  تعیین  آب  جهاني  روز  درمورد  مسائلي 
منعکس  آبي  منابع  مورد  در  را  مسایل  از  بسیاري 

اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل  امور  مي کند. بخش 
)UNDESA2(، دهه 2005 تا 2015 را باعنوان »آب 

براي زندگي« معرفي کرده است. 
این دهه با هدف جهاني »تمرکز بیشتر روي موضوعات 
از  استفاده  براي  تالش  که  شده  آغاز  آب«  به  مربوط 
و  آب  با  مرتبط  توسعه  فعالیت هاي  در  زنان  مشارکت 
همکاري در همه سطوح براي دستیابي به اهداف مربوط 
به آب در اعالمیه هزاره و برنامه نشست جهاني توسعه 

پایدار در ژوهانسبورگ را شامل مي شود. 
درباره  جدید  شعار  یک  سال  هر   ،1993 سال  از 
تا  برگزیده مي شود  زمان  آن  و حساس  مسائل حیاتي 
الزم  گیرد.  شکل  شعار  آن  پایه  بر  جامعه  فعالیت هاي 
به یادآوري است از سال 1994 تاکنون عنوان هاي ویژه 
روزهاي جهاني آب به ترتیب زیر بوده است: 1994: آب 
و  آب   :1996 ، زنان  و  آب  دغدغه همگاني، 1995:  و 
شهرهاي تشنه، 1997: آب جهان، آیا کافیست، 1998: 
پایین  در  همه   :1999 پنهان،  گنجینه  زیرزمیني،  آب 
براي  آب   :2000 مي کنند،  زندگي  رودخانه ها  دست 
آب   :2002  ، قرن 21، 2001: آب براي سالمت 
و  آب   :2004 آینده،  براي  آب   :2003 توسعه،   براي 

روز جهاني آب در سال 2006

آب و فرهنگ
 فاطمه حیران
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با  نیز   2006 سال،  و  زندگي  براي  آب   :2005 بالیا، 
عنوان »آب و فرهنگ« معرفي شده که توسط سازمان 
سازمان  فرهنگي  و  علمي  آموزشي،  )سازمان  یونسکو 
ملل متحد( رهبري مي گردد. موضوع  »آب و فرهنگ« 
فرهنگ  و  با سنت  تأکید مي کند که آب  نکته  این  بر 
برخوردار  ویژه اي  اهمیت  از  مختلف  ملل  نزد  مشترك 
است که نام گذاري و نکوداشت یک روز در هر سال در 

سرتاسر جهان به دلیل اهمیت این مایه حیاتي است. 
سازمان یونسکو براي ترویج فرهنگ هاي مختلف، در 
تمامي  فرهنگ،  هر  ویژگي هاي  به  احترام  با  دارد  نظر 
فرهنگ ها را در دنیایي منسجم، هماهنگ و هم کنش تر 
پیوند دهد. در هر نقطه از این جهان روش هاي مختلفي 
مقدس  و  پاك  مایه  این  مراسم  برگزاري  خصوص  در 
وجود دارد که خود دلیلي بر ارزش آب و جایگاه آن در 

زندگي بشر است. 
سنت هاي فرهنگي، عادات و رسوم بومي و ارزش هاي 
اجتماعي هر جامعه نشان دهنده درك مردم و مدیریت 
است. آب همچنین  آب در مذهب هاي مختلف جهان 
از  بسیاري  قلب  در  مقدس  سرچشمه اي  به عنوان 
مذهب ها ریشه داشته و در مراسم و تشریفات مذهبي 
موسیقي،  هنرهاي  در  آب  مي گیرد.  قرار  توجه  مورد 
نقاشي، نویسندگي و سینما به عنوان جادوي الهام بخش 

هنرمندان همواره جزیي از کارمایه ي آنان بوده است. 
ما با دارا بودن هزاران سال پیشینه درخشان تمدن و 
فرهنگ پربار از سازه ها و تأسیسات آبي همچون قنوات، 
منحصربه فرد  شیوه هاي  و  سنتي  سدهاي  و  بندها 
آبیاري و مصرف آب در بخش هاي کشاورزي و خانگي 
در  ارزشمند  و  پیشرفت هاي چشمگیر  و  دستاوردها  و 
سال هاي اخیر، باعث شده تا در بخش آب و فرهنگ، 
فرهنگ«  و  »آب  گویا  باشیم.  داشته  ارزنده اي  کارنامه 
ایرانیان نام گذاري کرده اند چراکه در  براي ما  را اصوالً 
آبیاري در  فرهنگ ما، آب جایگاهي واال دارد و آب و 
ایران پیشینه هاي فراتري از تاریخ مدرن دارد و برخالف 
و  آب  و  جغرافیایي  وضعیت  دنیا،  مناطق  از  بسیاري 
هوایي در ایران به گونه اي نبوده است که آب در محل 

تجمع مردم، مهیا و در دسترس باشد. 
به این سبب ایرانیان در طول تاریخ همواره کوشیده اند 
تا آب را تأمین و در کنار خود قرار دهند. بیشتر ادیان 
پدیده اي مي دانند که خداوند خلق  اولین  را  الهي آب 
خلقت  اولیه  ماده  آب  یهودیان  اعتقاد  در  است.  کرده 
میان  در  آبپاشي  خاص  مراسم  منظور  بدین  و  بوده 
آنچه  نیز عالوه بر پذیرش هر  ارامنه  آنها مرسوم است. 
بین  در  مي دانند.  پاکي  مظهر  را  آب  آمده،  تورات  در 

زرتشتیان نیز آب مورد ستایش بوده به طوري که روز 
دهم آبان که »آبان روز« نام دارد جشن آبان گان است. 
ایرانیان قدیم در این روز در کنار چشمه و آب مي رفتند 
شادي  و  مي خواندند  را  دیني  سرودهاي  و  نیایش  و 
براي آشامیدن  بزرگ که  نعمت  این  براي  و  مي کردند 
نیازها است،  نباتات و رفع سایر  و نظافت، رشد و نمو 

سپاس خدا را به جا مي آورند. 
در دین اسالم نیز احادیث بسیاري براي پیشگیري از 
آلوده ساختن آب آمده است. قداست آب و حفاظت از 
آن، تا آنجا با فرهنگ و آیین و مذهب ایرانیان آمیخته 
است که حتي امروز نیز سوگند خوردن به آب در بین 
روستاییان مرسوم است. هیچ مراسم مذهبي و فرهنگي 
را نمي توان سراغ گرفت که در آن نشاني از آب به عنوان 
ایرانیان  تمدن  مورخان،  باشد.  نداشته  وجود  تبرك 
اخالق  را  آنان  اخالق  و  آبي  و  هیدرولیکي  را  باستان 
آبي ذکر کرده اند. ایرانیان همیشه با دیده احترام به آب 
پیوند  در  هست  آباداني  که  هرجا  هنوز  و  نگریسته اند 

ناگسستني با آب است. 
از تقدس آب نزد ایرانیان همین بس که »میهن« و 
»زادگاه« را »آب و خاك« مي نامند. به رغم توجه خاص 
در  نفر  میلیارد   2 حدود  ساالنه  آب،  به  مختلف  ملل 
جهان به علت آلودگي آب ها دچار بیماري هاي مرتبط 
با آن مي شوند که ایران نیز مي تواند سهمي از این آمار 
آب  فعلي  مصرف  میزان  رشد  به  باتوجه  باشد.  داشته 
ایجاد  در  توفیق  عدم  و  آبي  منابع  کاهش  و همچنین 
منابع آبي جدید بي شک در دهه آینده، بحراني با شدت 
و تهدیدي جدي تري را در جهان شاهد خواهیم بود و 
کشور ما نیز از این حیث مستثني نیست و حتي باتوجه 
وضعیت  داریم  کشورمان  در  ما  که  شاخص هایي  به 
نامطلوب تر و حتي بحراني تر از آن چیزي است که در 
دنیا مطرح مي شود. باتوجه به معضالت موجود آب در 

با  فقط  ما  کشور 
حفظ و صیانت از 
منابع آبي موجود 
از  جلوگیري  و 
آلودگي آن و نیز 
صحیح  مدیریت 
آب  مصرف 
بحران  مي توانیم 
دهه هاي  در  آب 
کمي  را  آینده 
پشت  آسان تر 

سر بگذاریم.

پانوشت:
1- United Nation Conference on 

Environment and Development.

2- Unaited Nation Department of 

Economic and Social Affoirs

منایع:
خبري  تیشتر)گاهنماه  نشریه   -1
میراث  پژوهشکده مردم شناسي سازمان 
 ،12 شماره  گردشگري(،  و  فرهنگي 

ص6و7 
2- unesco.org/water/wwd2006
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نگراني 
جهاني از 
افزايش 
عرضه 
آب هاي 
معدني 

" دولت ه��ا و ب��ه بخ��ش خصوص��ي باید در 
بهب��ود دس��تیابي عموم��ي به آب آش��امیدني 

س��الم تالش کنند".
نمایندگان 148 کش��ور دنی��ا در روز پایاني 
اج��الس آب ب��ر بهبود کیفیت آب در سراس��ر 
دنی��ا تأکید کردند. در این س��مینار بیش��ترین 
نگران��ي از افزای��ش عرض��ه آب ه��اي معدن��ي 
)بطري ش��ده( در کش��ورها مختلف بود که به 

وس��یله بخش خصوصي به فروش مي رس��د.
این صنعت در سراس��ر جه��ان معادل 100 
بناب��ر  دارد.  درآم��د  س��ال  در  دالر  میلی��ارد 
اظه��ارات گروه ه��اي مخالف و س��ایر منتقدان 
"دولت ه��ا بای��د امکانات��ي را ایج��اد کنند که 
اس��تفاده از آب تصفیه شده بهبود یابد و مردم 
بتوانن��د از آب لوله کش��ي در منازل اس��تفاده 

کنن��د".
در بیانی��ه این اجالس ب��ه صراحت به بخش 
خصوصي اش��اره نش��ده اس��ت اما به دولت ها 
تذک��ر داده ش��د "ک��ه حکومت نقش اساس��ي 
را در ارتقاي کیفیت آب س��الم آش��امیدني به 

عه��ده دارد".
هت��ل  در  یونس��کو  رس��مي  مق��ام  ی��ک 
مکزیکوس��یتي جای��ي که نماین��دگان دولت ها 
ب��راي اجالس آب ب��ا یکدیگرمالق��ات کردند، 
گف��ت: "بس��یاري از مناط��ق نیازمند باال بردن 
ظرفیت نگه��داري آب براي تطابق ب��ا تغییرات 
آب و ه��وا هس��تند. "این در حالي بود که هریک 
از س��ران که در این مالق��ات صحبت مي کرد از 
ادعا  چهره ه��اي تجاري ت��ا مقامات دولت��ي – 
مي کردن��د ک��ه "تاکن��ون بی��ش از آنچ��ه که 
قان��ون در ده��ه 1990 تعیین ک��رده ما هیچ 
امکان��ات قانون��ي اضافي و هیچ گون��ه حمایتي 
را ب��ه مجری��ان بخ��ش خصوص��ي در گرفتن 
حاکمیت ه��اي محل��ي آب )ب��راي توزیع آب( 

پیام اجالس آب 2006

  طیبه موسوي
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ارای��ه نداده ای��م".
اعتراض��ات خیاباني در بولی��وي و گواتماال 
بنگاه ه��اي خصوص��ي را وادار کرده ان��د ک��ه 
از برخ��ي قرارداده��ا عق��ب نش��یني کنند و 
در م��ورد امض��اي قرارداده��اي جدی��د نیز 
پایان��ي  روز  در  کنن��د.  عم��ل  محتاطانه ت��ر 
پایتخت  2000 معت��رض در  اجالس ح��دود 
نیکاراگوئ��ه،  ماناگوئ��ه،  راهپیمای��ي کردند و 
از دولت ها خواس��تند خدمات بهداش��تي آب 
را بهبود بخش��د، ن��ه اینک��ه آن را به بخش 

ر کن��د. گ��ذا ا خصوص��ي و
متاس��فانه در س��ال هاي اخیر ش��رکت هاي 
خصوص��ي به ش��کل وس��یعي توزیع و فروش 
آب هاي معدني )بطري ش��ده( در کشورهاي 
در حال توس��عه را افزایش دادند و آنچه که 
بخش  "دزدي آب"  نوعي  به  دیده مي ش��ود 
خصوص��ي در کش��ورهایي اس��ت که از آب 

لوله کش��ي غیر س��الم برخوردارند.
و  کوبا  بولی��وي،   دولت ه��اي  نماین��دگان 
ونزوئال پ��س از خواندن این بیانیه اظهارات 
جداگانه اي را مطرح کردند و بیان داش��تند 
ک��ه "ما دسترس��ي عمومي به آب س��الم را 
کرد  خواهیم  بش��ر ضمان��ت  حقوق  همچون 
و آب را از درگی��ر ش��دن در تعامالت بازار 
توج��ه  معتقدی��م  و  مي کنی��م  حف��ظ  آزاد 
اثرات منفي  صورت  باید نس��بت به  اساسي 
گی��رد که س��از و کاره��اي بین المللي مانند 
ب��ازار آزاد و توافقنامه ه��اي س��رمایه گذاري 

مي تواند بر منابع آب داش��ته باش��د. 
"ام��ا این گروه دوب��اره تصری��ح کردند که 
هر کش��وري در تنظی��م و توزیع عادالنه آب 
ب��راي همه مصرف کننده گان��ش اختیار مطلق 

را داراس��ت." 
تغیی��ر پروژه ه��اي عظی��م سدس��ازي ب��ه 
سدهاي کوچک در بخشي دیگر از این بیانیه 
آمده اس��ت: " که س��دها و پروژه هاي آبي -  
ک��ه در دهه هاي اخیر ب��ا مخالفت طرفداران 
محیط زیس��ت رو به رو شده است – باید به 
ش��کلي تغییر یابند که از پروژه هاي دوستدار 
محیط زیس��ت به ش��مار آین��د. در برخي از 
مناط��ق این نوآوري ها در توس��عه پروژه هاي 

آبي صورت گرفته اس��ت."
دلی��ل مخالفت طرفداران محیط زیس��ت با 
پروژه هاي عظیم سدس��ازي – که براي تولید 
نیروي برق س��اخته ش��ده اند – این است که 
س��دها منایع آب طبیعي را متالشي مي کنند 
و زمین ه��ا را از بین مي برن��د. آنها مي گویند 
منافع مش��ترك گروه هاي فش��ار و ذي نفوذ 
متج��اوز ب��ا بان��ک جهان��ي و هم��کاري این 
دونه��اد موجب افزایش روند سدس��ازي هاي 
عظیم در کش��ورهاي در حال توس��عه ش��ده 
اس��ت. همچنین در پایان این اجالس منایع 
رسمي س��ازمان ملل گزارش را ارائه کردند 
ک��ه  در آن نس��بت به اث��رات تغییرات آب 
وهوا و نیاز به س��دهاي بیشتر هشد ار  د ادند. 
در گزارش توس��عه آب جهاني س��ازمان ملل 

: س��ت ه ا به کش��ورهاي جهان توصیه ش��د
"به جاي احداث س��دهاي بزرگ،  سدهاي 
کوچ��ک زده ش��ود و ی��ا اینک��ه حداقل از 
با  پروژه ه��اي بزرگي بهره برداري ش��ود که 
اهداف حفظ محیط زیس��ت س��ازگارتر بوده 

 " و دوس��تدار محیط زیس��ت به ش��مار آید.
ر  ا برگز ر  یکبا ل  س��ا سه  هر  آب  اجالس 

مي ش��ود.



سال نهم/ شماره 90 88

تا نیمه این قرن در بدترین حالت 7 میلیارد نفر در 60 کشور 
و در بهترین حالت 2 میلیارد نفر در 48 کشور جهان با کمبود 
آب مواجه خواهند شد. همچنین این بحران با عواملي چون رشد 
جمعیت و اتخاذ سیاست ها مرتبط خواهد بود.  از سوي دیگر20 
درصد از افزایش میزان کمبود آب به گونه اي تخمیني از تغییرات 
آب و هوا نشأت گرفته است. گرچه مناطق مرطوب احتماال باران 
بیشتري خواهند داشت اما انتظار مي رود میزان باران در مناطق 
خشک و حتي در برخي مناطق حاره اي و نیمه حاره اي کاهش 
یافته و بیشتر به گونه اي نامنظم ببارد. با این روند کیفیت آب نیز 

با افزایش سطوح آلودگي و دماي آب بدتر خواهد شد.
عنوان  با  آب  جهاني  توسعه  سازمان  اخیر  گزارش  اساس  بر 
ملل  سازمان  سوي  از  که  زندگي«  براي  آب  مردم،  براي  »آب 
ناکار آمدي در سطح مدیریتي  با  آنجا که  از  منتشر شده است، 
روبه رو هستیم، بحران جهاني آب در سال هاي پیش رو به سطح 

بي سابقه اي خواهد رسید. 
این کمبود رو به افزایش سرانه آب، در بسیاري از قسمت هاي 
جهان در حال توسعه روي مي دهد چرا که به دلیل رشد جمعیت، 
آلودگي و تغییرات آب و هوایي منابع آب به گونه اي مستمر در 
حال کاهش است.این گزارش، جامع ترین و روز آمد  ترین بررسي 
اجمالي است که از وضعیت منابع آب صورت گرفته است. گزارش 
مذکور که در آستانه سومین اجالس جهاني آب »کیوتو ، ژاپن« 
ارائه شده  مهم ترین پژوهشي است که در اختیار این  اجالس 
قرار گرفته؛ اجالسي که به وسیله یونسکو و اداره امور اقتصادي 

و اجتماعي سازمان ملل متحد سرپرستي مي شود.
براي تدارك این گزارش تمامي کارگزاري ها و کمیسیون هایي 

بوده  دخیل  دارند،  کار  و  سر  آب  مسائل  با  که  متحد  ملل  از 
میزان  و  آب  زمینه  در  مشترك  اهدافي  بار  نخستین  براي  و 
پیشرفت در حوزه هایي مانند بهداشت، غذا، زیست بوم، شهرها، 
صنعت، انرژي، مدیریت بحران، ارزیابي اقتصادي، اشتراك منابع 
و حکومت ها  مورد بررسي قرار گرفته است. 23 همتاي سازمان 
ارزیابي آب را تشکیل  مي دهند که  ملل اعضاي برنامه جهاني 

دبیرخانه آن در یونسکو قرار دارد.
آقاي کوي ِچیرو ماتسورا1، مدیرکل یونسکو،  در زمینه بحران 
آب در جهان مي  گوید: بحران آب چیزي است که در راس تمامي 
براي  بشر  ابناي  که  گرفته  قرار  و طبیعي  اجتماعي  بحران هاي 

بقاي خود و کره زمین با آن مواجه هستند.  
انجام شده   پیوسته  مذاکرات  بر خالف  گزارش،  این  براساس 
درباره بحران آب، اوضاع رو به وخامت گذاشته و هر روزه حدود 
2 میلیون تن مواد زاید در رودخانه ها، دریاچه ها و نهرها تخلیه 
مي شود. این در حالي است که یک لیتر فاضالب، حدود 8 لیتر آب 
شیرین را آلوده مي کند. همچنین براساس محاسباتي که در این 
گزارش آمده، حدود12 هزار کیلو متر مکعب آب آلوده در سراسر 
جهان وجود دارد که از همه آب موجود در بستر 10 رودخانه بزرگ 
دنیا  بیشتر است.  بنابراین چنانچه روند آلودگي با رشد جمعیت 
هماهنگ باشد، دنیا تا سال 2050  حدود 18هزار کیلو متر مکعب از 
آب شیرین خود را از دست مي دهد که این میزان تقریبا 9 بار بیش 
از رقمي است که اکنون در کشورهاي جهان، هر ساله صرف آبیاري 
شده و  بیشترین میزان مصرف منابع آب محسوب مي شود. در 
حال حاضر میزان آب مصرفي در بخش آبیاري 70 درصد آب هاي 

استحصالي در سراسر جهان را در بر مي گیرد.

هشدار  
درباره 
بحران كمبود 
آب شيرين  

1-Koichiro 

Matsuura
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پنجمی��ن نشس��ت جهاني آب 
راههایي  ب��ه  با هدف دس��تیابي 
کشورهاي  آبي  مش��کالت  جهت 
مختل��ف و نی��ز بهب��ود مدیریت 
منابع آب در سراس��ر جهان 26 
اس��فند 87 تا دوم فروردین 88 
در ش��هر استامبول ترکیه برگزار 

مي ش��ود. 
این نشس��ت با ش��عار »ایجاد 
پل ه��اي ارتباطي بین بخش هاي 
مختلف آب« و با هدف دستیابي 
به راههایي جهت مش��کالت آبي 
بهبود  نیز  و  مختلف  کش��ورهاي 
مدیری��ت منابع آب در سراس��ر 
م��ارس   22 ت��ا   16 از  جه��ان 

2009 برگزار مي ش��ود. 
از  یک��ي  ک��ه  نشس��ت  ای��ن 
بزرگتری��ن وقای��ع آب��ي جه��ان 
به ش��مار مي آید از س��ال 1997 
هرس��ه س��ال یک ب��ار در ی��ک 
کش��ور برگزار مي شود که ترکیه 
دوره  پنجمین  میزب��ان  به عنوان 
انتخاب شد.   2009 آن در سال 
کمیته بین المللي )ISC( به عنوان 
این  گیرنده  تصمی��م  اصلي  بدنه 
برنامه  پیش��برد  ب��راي  نشس��ت 
و  سیاس��ي  فرآین��د  س��ازمان، 
ارتب��اط اجزاي مختلف آن س��ه 
به اسامي کمیته  کمیته جداگانه 
فرآین��د  کمیت��ه  برنامه ری��زي، 
سیاس��ي و کمیت��ه ارتباط��ي را 

تش��کیل داده اس��ت. 
کار این س��ه کمیت��ه ارتباطي 

به ش��رح ذیل اس��ت: 
برنامه ری��زي:  کمیت��ه   -1
مل��ي،  چارچ��وب  آماده س��ازي 
اصل��ي،  موضوع��ات  تعری��ف 

برنامه ری��زي و پایش فرآیندهاي 
برنامه هاي  اجراي  و  آماده سازي 

وی��ژه.
سیاس��ي:  فرآیند  کمیت��ه   -2
ارتباطات  برنامه ری��زي فرآیند و 
و  مداخل��ه  برنام��ه،  ب��ا  آنه��ا 
مش��ارکت گروه ه��اي سیاس��ي، 
ارای��ه توصیه ها و تعهدات واقعي 

ب��راي تصمیم گی��ران
3- کمیته ارتباطي: برنامه ریزي 
راهبردها و ابزاره��اي بازاریابي و 
ارتباط��ي و مداخله کارشناس��ان 
اجتماع��ي  نهاده��اي  ارتباط��ات 

روس��تایي.
گفتني اس��ت نمایشگاه جهاني 
جدای��ي  بخ��ش  به عن��وان  آب 
ناپذی��ر پنجمین نشس��ت جهاني 

آب نیز برگزار مي ش��ود. 
فض��اي  نمایش��گاه  ای��ن 
مناس��بي براي ارایه دستاوردها، 
خدمات  و  جدی��د  نوآوري ه��اي 
ارگان هاي مختلف  س��ازمان ها و 
مختل��ف جهان  آبي کش��ورهاي 

به وجود آورده اس��ت. 
نخس��تین نشس��ت جهاني آب 
مراک��ش،  در   1997 س��ال  در 
 2000 دومین نشس��ت در سال 
در هلن��د، س��ومین نشس��ت در 
سال 2003 در ژاپن و چهارمین 
در   2006 س��ال  در  نشس��ت 
باالخره  و  برگزار ش��د  مکزی��ک 
مطاب��ق موافقت نام��ه 18 ژانویه 
بین مجم��ع جهاني  2007 ک��ه 
آب )WWC(1 و کش��ور ترکیه 
منعقد ش��د، پنجمین نشست در 
برگزار  2009 در ترکی��ه  س��ال 

بمي ش��ود. 
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منبع:
 شرکت مدیریت آب

پانوشت:
1- World Water Committee
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در جلسه بررسي و تحلیل گزارش جهاني توسعه 
انساني سال 2006 تأکید شد که هنوز بیش از 2/6 
میلیارد نفر امکان دفع بهداشتي فاضالب را ندارند و 
1/1 میلیارد نفر نیز از دسترسي مرتب به آب سالم 
محرومند و در نتیجه هر سال 1/8 میلیون کودك از 
اسهال مي میرند که این امر دومین عامل بزرگ مرگ 

و میر کودکان در جهان است. 
گزارش توسعه انساني سال 2006 که باعنوان »فراتر 
منتشر  آب«  جهاني  بحران  و  فقر  قدرت،  کمبود:  از 
شده است، خواهان تأمین 20 لیتر آب سالم در هر 
روز براي همه به عنوان حقي از حقوق بشر است. در 
این گزارش تأکید شده است که کمبود منابع آب در 
جهان وجود ندارد ولي توزیع و استفاده از آن نادرست 
است، به شکلي که جمعیت فلسطین نصف جمعیت 
اسراییل است، اما فقط 10 تا 15 درصد آب را مصرف 
اسراییلي  نشین  شهرك  هر  دیگر  سوي  از  مي کند. 
آب  فلسطیني  یک  برابر   9 تقریباً  غربي  ساحل  در 
سراسر  در  حاد  مشکلي  آب  کمبود  مي کند.  مصرف 
عراق  و  ایران  که  درحالي ست  این  است.  خاورمیانه 
تنها کشورهاي منطقه هستند که در آستانه بحران 
آب قرار ندارند، درحالي که 90درصد مردم خاورمیانه 
و آفریقاي شمالي تا سال 2025 مشکل کمبود آب 
اما فقط کشورهاي منطقه خشک و  خواهند داشت، 
کم باران نیازمند یافتن راه هاي معقول براي مشکالت 

ناشي از کمبود آب نیستند. 
"کنوت اوستبي"1، نماینده سازمان ملل در تهران 

جنگي  هر  از  بیش  آب  بحران  گفت:  جلسه  این  در 
جان انسان ها را مي گیرد. 

آفریقا  در  فعالیت  ساعت  میلیارد   14 افزود:  وي 
انجام مي شود،  به آب سالم در سال  براي دسترسي 
باز هم دسترسي به آب سالم  این درحالي  است که 

مورد نیاز وجود ندارد.
تأکید  همچنین  تهران  در  ملل  سازمان  نماینده 
کرد: باید درك کنیم که تأمین آب یکي از بخش هاي 
حقوق بشر است. ازسوي دیگر باید یک استراتژي ملي 
براي بهداشت آب داشته باشیم. همچنین استفاده از 
کمک هاي بین المللي و به کارگیري یک برنامه عملي 

جهاني در زمینه آب ضروري است. 
 وي تأکید کرد: هرساله 2 میلیون کودك در دنیا 
به دلیل فقدان آب جان خود را از دست مي دهند و 
1/1 درصد از مردم هنوز به آب بهداشتي دسترسي 

ندارند. 
از  ایران  نماینده سازمان ملل در تهران ادامه داد: 
نظر دسترسي مردم به آب سالم در رتبه 24 جهان 
قرار دارد و 95درصد از مردم ایران به آب بهداشتي 
دسترسي دارند ولي هنوز 5 تا 6 درصد مردم ایران به 

آب سالم دسترسي ندارند. 
تأثیر  تحت  ایران  در  آب  منابع  داشت:  اظهار  وي 
و  شده  زیست محیطي  آسیب هاي  دچار  صنایع 
دریاچه ها  و  تاالبها  به  برگشتي  غیرقابل  خسارات 
وارد شده و سیاست هاي کشاورزي غلط بر آنها تأثیر 

گذاشته است. 

بحران آب؛ دام جان انسان ها

منبع: ایسنا

پانوشت:
1- Knut Ostby
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طبق نتایج بدست آمده در تحقیقات یک موسسه 
جهان،  بزرگ  شهر   600 میان  از  تجاری،  مشاوره 
زوریخ در سوییس بهترین شرایط را از نظر وضعیت 

ترافیک و سالمت هوا و امنیت فردی داراست.
بر اساس گزارش ساالنه یک شرکت مشاوره تجاری 
از  که درباره شرایط موجود شهرهای مختلف جهان 
 600 درمیان   ، است  شده  ارائه  زندگی  کیفیت  نظر 
شهر درسرتاسر جهان،  زوریخ در صدر جدول بهترین 

شهرهای جهان برای زندگی است. 
به گزارش» بیزنس ویک«1به نقل از موسسه مشاوره 
»مرسر«  شهرهای نیویورك، لندن و پاریس اگرچه 
اما  هستند  المللی  بین  درسطح  شهرها  مشهورترین 
برای سال  بررسی های ساالنه خود  متخصصان طبق 
عنوان  به  را  سوییس  در  واقع  زوریخ  شهر   ،  2008

بهترین مکان برای زندگی اعالم کرده اند.
دراین  نظر  مورد  معیارهای  گزارش  همین  طبق 
بررسی ها برای تعیین بهترین شهر شامل فاکتورهای 
ترافیک شهر،کیفیت  تراکم  است که سطح  مختلفی 
معیارهایی  ترین  مهم  جمله  از  فردی  امنیت  و  هوا 
است که توسط محققان مورد بررسی قرار می گیرد. 
شهادت  و  اظهارات  به  بنا  شهر  هر  در  معیارها  این 

قرار  استناد  مورد  شهر  درهر  ساکن  بومی  غیر  افراد 
می گیرد.

این بررسی ها که هر سال درمورد 600 شهر جهان 
صورت می گیرد برخی شهرهای دیگر جهان را نظیر 
 25 ردیف  در  شیکاگو  و  بوستون  فرانسیسکو،  سان 

شهر برتر جهان قرار داده است.
آقای »المر  برگزیده،  این شهر  اما شهردار زوریخ، 
لدرگربر«  است که نامش در فهرست یازده شهردار 
برتر جهان نیز ثبت شده است که قرار است بهترین 
شهردار دنیا یا شهردار جهانی را درسال 2008معرفی 

کند. 
پروژه شهردار جهاني که اولین  پروژه "ورد مایور" 

شهرو شهردار زوريخ
درفهرست بهترين ها

شهردار موفق

  نوشته : گریگور کازینكی 
  برگردان: میترا اسدنیا
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هرساله  درآمده،  اجرا  مرحله  به   2004 سال  در  بار 
جهان  مختلف  شهرهاي  شهرداران  تالش  ارزیابي  بر 
استوار است. بنا به آن چه که در سایت رسمی پروژه ورد 
مایور امده »المر لدرگربر«  دانش آموخته ي رشته تاریخ 
و ادبیات و داراي دانشنامه ي دکتری اقتصاد از دانشگاه 

سنت گلن سویس است . او که نقش موثری در توسعه 
شهر زوریخ با توجه به جنبه های مطرح و مسائل روز در 
حوزه توسعه پایدار داشته بیش از هر چیز بر مطالعات 
اقتصاد کشورهای درحال  با تجارت خارجی و  مرتبط 
توسعه تمرکز داشته است. او درسال 1977 با شرکت 
مشاوره ای تاسیس کرد که به مدت بیش از دوازده سال 
مدیریت آن را بر عهده داشته است و در سال 2002 به 
عنوان شهردار زوریخ برگزیده شده است. پیش از آن او 
به عنوان عضوی از اعضای شورای شهر مسوول دپارتمان 
ساخت وساز و توسعه شهری زوریخ بوده است و ازسال 
1987 تا 1998 نیز در شورای ملی سویس عضویت 

داشته است. 
در  زمینه  »المر لدرگربر« عالوه بر فعالیت دراین 
های  سیاستگزاری  چون  نیز  دیگری  های  عرصه 
اثرات پروژه  ارزیابی  انرژی و پروژه های  مربوط به 
مشاور  عنوان  به  زیست  محیط  بر  اقتصادی  های 
همچنین  است.او  داشته  ای  گسترده  های  فعالیت 
از اعضای دفتر اجرای فرودگاه زوریخ و نیز رییس 
به  که  است  بوده  سویس  تعاونی  های  اجرای  دفتر 
از طرح های  او در اجرای بسیاری  سبب مشارکت 
اقتصادی بسیار مورد توجه واقع شده است. او عضو 

حزب سوسیال دموکرات سویس است.

زوریخ که بزرگترین شهر سویس است با جمعیتی 
بالغ بر 370 هزار نفر مرکز تجاری کشور محسوب می 
منطقه کالنشهر  در  این که جمعیت ساکن  با  شود. 
زوریخ به زحمت به سه میلیون نفر می رسد، اما این 
شهرهای  ترین  پرتراکم  از  یکی  به  را  زوریخ  امر 

جمعیتی اروپا مبدل کرده است.
اقتصاد این شهر به طور عمده بر پایه بخش خدمات 
اهمیت  از  میان  دراین  مالی  است که سرویس های 

بنیادینی برخوردارند. 
منطقه تجاری زوریخ همچنین کانون اصل فناوري 
های کلیدی جهان نظیرفناوري های  اطالع رسانی 
و ارتباطات، علوم زیستی و فناوري های برتر است.

و  پاك  دریاچه  یک  کناره  در  واقع  زوریخ  شهر 
آرامبخش  های  و جنگل  رودخانه   ، آرام  های  کوه 
و روستاهای رویایی و کوهستان آلپ در اصل یک 
تفرج  و  تفریح  و  فراغت  اوقات  برای  مناسب  شهر 

است.
این شهر برخوردار از سالن های متعدد بالت و اپرا و نیز 
سالن های تئاتر ، نمایش و سالن های ویژه موسیقی و 
نیز مکان های مناسب نمایشگاهی، 50 موزه و 100 
از میراث فرهنگی  از طیف وسیعی  گالری بهره مند 
متنوع است. فرودگاه زوریخ در کنار خط آهن و شبکه 
اتوبوسرانی آن منطقه ای مناسب برای فعالیت های 

المللی است. جهانی و بین 
ایجاد شرایط  براي  آن جا که تالش شهرداران  از 
به  خود  اداره  مورد  شهرهاي  تبدیل  و  مناسب 
اشتغال  زندگي،  براي  جالب  و  جذاب  مکانهایي 
که  است  معیارهایي  از  گردش؛  و  بازدید  نیز  و 
باعنوان  و  انتخاب  شهردار  بهترین  آن  براساس 
شهردار جهاني در هرسال معرفي مي شود می توان 
اداره  در  او  درازمدت  حضور  و  برگر  لدر  نقش  به 
پروژه  مقامات  نظر  از  موضوع  برد.این  پی  زوریخ 
به  طوری  است  اهمیت  واجد  بسیار  جهانی  شهردار 
این جهت  از  نقش شهرداران  است  تاکید شده  که 
رفاه  موضوع  در  هم  که  به گونه اي  شهر  اداره  که 
و  باشد  موثر  و  مفید  شهر  در  ساکن  جماعت هاي 
هم در راستاي بهبود شرایط شهري در سطح ملي و 
بین المللي مشارکت کند، درتعیین شهرداربرتر جهانی 

بسیار تعیین کننده است.
شهردار  یازده  فینال  فهرست  در  لدربرگر  انتخاب 
موسسه  یک  ازسوی  زوریخ  انتخاب  و  جهان  برتر 
این  شدن  برنده  شانس  تجاری  دیگر  مستقل 
داده  افزایش  جهانی  شهردار  عنوان  به  را  شهردار 

است.
منبع:    
citymayorsl.

پانوشت:    
Bussiness Week
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حوزه هاي فعالیت:
مرکز آموزش مدیران شهري و روستایي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور براي نیل به اهداف 
فعالیت  و آگاهي مدیران شهري است در حوزه هاي مختلفي  باالبردن سطح اطالعات  خود که همان 

مي کند که از آن جمله مي توان به:
- تدوین مجموعه آموزشي مدیران شهري

- برنامه ریزي آموزشي
- برگزاري کالس هاي آموزشي شهرداران کشور

- برگزاري همایش ها ونشست ها و دوره هاي آموزشي و توجیهي در سازمان اشاره کرد.
تدوین مجموعه آموزشي مدیران شهري:

ارائه مجموعه هاي آموزشي مناسب و کاربردي براي  مرکز آموزش مدیران شهري و روستایي براي 
مدیران شهري در نخستین قدم اقدام به نیازسنجي در این زمینه کرده است. براساس این نیازسنجي 
که در سطح مدیران به عمل آمد مباحثي مانند: طرح جامعه آرماني، اهداف مدیریت اسالمي، مدیریت 
استراتژیک شهري،  مباني مدیریت شهري از جمله مواردي بود که نیاز به اقدامات گسترده تر و ارائه یک 

مجموعه آموزشي دراین موضوعات احساس مي شد.
همچنین کلیات  وظایف مدیر شهر، عدالت مبناي حکومت اسالمي، مدیریت بحران، مدیریت فرهنگي 

شهر نیز از دیگر مواردي بود که در این نیازسنجي در اولویت تدوین مجموعه آموزشي قرار گرفت.
کارگاه حسابداري،  مدیریت خدمات شهري، کارگاه ساختار سازماني و تشکیالت، کارگاه اداري مالي و حقوقي،  
حسابداري شهرداري ها، قوانین و مقررات مالي شهرداري ها، آشنایي با قوانین ها لوایح  و بخشنامه هاي شهرداري ها 

و مبحث مقاوم سازي ساختمان از دیگر مباحثي بود که درتدوین مجمومعه آموزشي مورد توجه قرار گرفت.

گزارش عملکرد مركز آموزش
 مديريت شهری و روستايی سازمان شهرداری ها

امروزه نقش و اهمیت آموزش در ارتقاي سطح دانش و توانمندي انسان ها بر هیچ کس پوشیده نیست. 
تمام مدیران معتقدند که افزایش سطح کارایي و شكوفایي خالقیت ها و حرکت پیشرو به سوي کمال 
توسعه جز با آموزش مستمر و هدف دار ممكن نیست. در حقیقت در سایه آموزش، امكان انتقال تجارب 
از گذشتگان و آشنایي با جدیدترین علم روز دنیا فراهم مي شود.مرکز آموزش مدیران شهري و روستایي 
سازمان شهرداري ها و دهیاري ها به عنوان متولي امر آموزش در سازمان شناخته مي شود. این مرکز با 
برگزاري دوره هاي آموزشي، همایش ها و نشست ها و تدوین مجموعه هاي آموزشي سعي کرده است در 
ارتقاي سطح علمي و توانایي هاي مدیران شهري سهم بسزایي ایفا کند. بدون شك این اقدامات  تأثیرات 
بسیار مثبتي بر روند فعالیت هاي اجرایي مدیران شهري خواهد داشت.دراین گزارش عملكرد یكساله این 

مرکز در فاصله زماني بهمن 1385 تا بهمن 1386 مورد بررسي قرار گرفته است.

آموزش

مهدي فاضل فكور
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برنامه ریزي آموزشي
را بسیاري  ضروري  برنامه  آموزشي  مدون  ارائه  به  نیاز  بررسي هاي دقیق  از  این مرکز پس 
و  بررسي ها  براساس  و  جلسات  برگزاري  با  آموزش  مرکز  علمي  هیات  رابطه  همین  در  دید. 
نیازسنجي هاي به عمل آمده برنامه ریزي آموزشي دقیقی را ارائه داد. در این برنامه ریزي مباحث 

مورد نیاز شهرداران، زمانبدي و اساتید مجرب مورد تأکید قرار گرفت.

در بخش برنامه ریزي آموزشي،  جزوات آموزشي مورد نیاز هر دوره تدوین و آماده و در اختیار 
مدیران شهري قرار گرفت. همچنین سواالت تشریحي و تستي و مباحث کارگاهي طراحي شد.

برگزاري کالس هاي آموزشي برای شهرداران کشور
مرکز آموزش مدیریت شهري و روستایي سازمان شهرداري  ها و دهیاري هاي کشور به عنوان 
مرجع توسعه آموزش هاي کاربردي به مدیران شهري نخستین دوره آموزش شهرداران کشور را با 

حضور 845 شهردار از سراسر شهرهاي ایران در 26 مرحله برگزار کرد.
دقیق  برنامه  براساس  و  ماه 1386  تا دي  ماه 1385  بهمن  زماني  فاصله  در  مرحله  این 26 

زمانبندي براي شهرداران شهرهاي مختلف برگزار شد.
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شایان ذکر است در برنامه ریزي براي برگزاري این دوره هاي آموزشي اسکان و فراهم آوردن 
وسایل رفاهي شهرداران دعوت شده در طول دوره با همکاري پشتیباني سازمان و بخش فني ما 

اداري و خدماتي مرکز آموزشي مورد توجه قرار گرفت.
مرکز آموزش مدیران شهري و روستایي آزمون جامع نخستین دوره آموزش شهرداران کشور 
آذربایجان شرقي  )تهران( ،  تهران  استان  پنج حوزه  از کل کشور در  با حضور 768 شهردار  را 

)تبریز(،  اصفهان )اصفهان(،  خوزستان )اهواز( و خراسان رضوي )مشهد مقدس( برگزار کرد.
طراحي و تدوین سئوال هاي این آزمون براساس منابع در دو گروه 1 و 2 انجام گرفت.

برگزاري همایش ها؛ نشست ها و دوره هاي آموزشي و توجیهي سازمان
مرکز آموزش مدیران شهری و روستایی در راستای اطالع رسانی دقیق تر و ارائه آموزش های 
عملی و تئوری به مدیران شهری اقدام به برپایی همایش ها، نشست ها و دوره های آموزشی متعدد 
کرده است. رئوس اقدامات صورت گرفته در این زمینه در فاصله زمانی بهمن ماه 1385 تا بهمن 

ماه 1386 به شرح زیر است:
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مقدمه:
در طول ادوار گذشـته تاریخ، آدمیـان »آب« را به عنوان 
عنصري تمدن سـاز نگریسـته اند؛ هر کجـا آباداني در پهنه 
گیتي نمایان شـده اسـت، بقاي خود را از این گوهر هسـتي 
بخش داشته است و در واقع آب، ضامن حیات جوامع انساني 

قلمداد مي شود. 
تاریـخ فرهنگ و تمدن ایـران زمین، سراسـر حكایت از 
جایگاه مقدس و بي بدیل آب در نزد سـاکنان این سـرزمین 
دارد؛ ایرانیان چه در دوره باستان و چه در دوره پس از ورود 
اسـالم، آب را پاس داشته و ارج  نهاده اند. بسیاري از مراسم 
و مناسـبت هاي آییني مردم ایران در دوره پیش از اسالم، با 
محوریت و حضور آب برپا  شده و همواره ردپایي از قداست و 
حرمت آب در آن به چشم مي خورده است. این نگاه با تلفیق 
با آموزه هاي دین مبین اسـالم، تقدس و اهمیت بیشتري به 
آب مي بخشـد؛ به گونه اي که در آیات کتاب آسماني قرآن و 
روایات منسوب به بزرگان دین، موارد متعددي در ستایش و 

اهمیت آب مي توان یافت. 
در دنیـای امروز به دنبـال دگرگونی های عمـده جوامع و 
تحـوالت جمعیتی مقولـه آب و بحث محدودیت آن شـكل 
دیگـری به خود گرفتـه و بـا افزایش سرسـام آور جمعیت 
انسـان، تقاضا براي مصرف آب به طور چشـمگیري افزایش 

یافته است. جداول میزان آب در همه قاره ها و در بسیاري از 
نواحي سیر نزولی داشته و کمبود آب در بعضي مناطق سبب 
پیدایش قحطي و مشـكالت غذایي شده و آلودگي آب ها نیز 
به این مشكالت افزوده است. هم اکنون دغدغه کم آبی، یكي 
از پنج موضوع اساسـي مذاکرات کشـور ها است. به گزارش 
بانك جهاني، هنـوز بیش از یك میلیارد نفر در دنیا، قادر به 
اسـتفاده از آب سالم نیستند و همه سـاله حدود 3 میلیون 
نفـر به دلیل مصرف آب آلوده از بیـن مي روند. تهدید منابع 
آبی از نظر کمـی و کیفی )آلودگی آب(خود را به عنوان یك 
چالش عمده نمایان ساخته و می رود تا روند زندگی آدمی را 
به مخاطره افكند. از این رو الزم اسـت تا تالش براي حفظ و 
حراسـت از منابع آبی در زمره اولویت های اصلی مسـووالن 

امردر ابعاد ملی و جهانی قرار گیرد. 
 

عوامل عمده مؤثر بر مدیریت منابع آب 
در تحوالت آتی جوامع، عواملی که تاثیر بیشتری روی 

مدیریت منابع آب خواهند داشت، به قرار زیر است: 
-  ازدیاد جمعیت 

- دگرگونی سطح زندگی 
- توسعه و رونق کشاورزی 

راهکارهای فرهنگی براي مديريت منابع آب
  مهدي بختي
کارشناس شرکت آب و فاضالب
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- پیشرفت و توسعه صنایع 
- آلودگی منابع آبی و محیط زیست 

- و باالخره تغییرات آب و هوایی و نوسان در میزان بارش های 
جوی. 

راه های  از  نقش منابع آبی در توسعه و تداوم جوامع یکی 
توسعه و حرکت جوامع به سوی تمدن و رفاه عمومی، استفاده 
بهینه و کارا از منابع طبیعی و خدادادی است. اگر کشوری 
ناچار  کند.  حرکت  علمی  توسعه  و  تمدن  کاروان  با  بخواهد 
داشته  مطلوبی  و  الزم  استفاده  خود  طبیعی  منابع  از  است 
زندگی  در  که  حیاتی  و  مهم  بسیار  منابع  از  یکی  باشد. 
دارد،  فوق العاده  نقش  تولیدات  تداوم  و  انسان ها  روزمره 
مطلوب  استفاده  حیاتی  ماده  این  از  اگر  است.  آبی  منابع 
انسان  از مشکالت کشورها حل خواهد شد.  بسیاری  شود، 
قادر  است که حتی  وابسته  ماده حیاتی  این  به  گونه ای  به 

کند.  زندگی  آن  بدون  روز  نیست یک 
و  مصرفی  شرب  آب  آب،  مختلف  مصارف  بین  از 
و  بوده  اقتصاد  چرخه  در  نهایی  محصول  یک  بهداشتي 
در  واسطه  کاالی  یک  صنعتی  و  کشاورزی  مصرفی  آب 
چرخه تولید محسوب می شود. صاحب نظران اعتقاد دارند 
تامین آب  بدون  اروپا  در  و صنعتی  انقالب کشاورزی  که 
و کشاورزی، تامین آب آشامیدنی و دفع  واحدهای صنعتی 

فاضالب ها، امکان پذیر نبوده است. 

راهبردهای فرهنگی مدیریت منابع آب 
نیل به اهداف مدیریت منابع آب وتوسعه پایدار در جامعه، 
عالوه بر اقدامات فنی و فعالیت های سازه ای و مهندسی، به 
کارگیری رویکرد ها و راهکارهای فرهنگی و آموزشی می تواند 
برخوردار  اهمیت دوچندان  از  زمانی  این مهم  باشد؛  کارساز 
طریق  از  نگرش ها  و  رویکردها  تغییر  بدانیم  که  می شود 

راهکارهای فرهنگی .تاثیری ماندگار دارد. 

اقدامات ترویجی و تشویقی 
زمینه های  در  آب  مصرف  کردن  بهینه  راستای  در 
کشاورزی، شرب و صنعتی، اطالع رسانی و دادن آگاهی کافی 
نمونه مفید است  ترویجی  ایجاد مراکز  و  به مصرف کنندگان 
الگوی مصرف(.  زمینه رعایت  در  نمونه  انتخاب صنف  ) مانند 
همچنین اتخاذ تصمیمات تشویق کننده در صورت رعایت میزان 
برای کاهش  بهینه در هر مورد می تواند عامل موثری  مصرف 
مصرف آب باشد. به این ترتیب، از طریق مشارکت مردم در امر 
مصرف بهینه، ضمن اقتصادی کردن امور کشاورزی و صنعتی، 

منابع آب نسل های آینده نیز حفظ خواهد شد. 

اقدامات اداری و قانونی محدود کننده 
وضع قوانین و مقررات بازدارنده و محدوده کننده و اجرای 
آن از طریق مراجع اداری قانونی می تواند سبب حفظ منابع 

آب شود.
همفکری  و  همکاری  به  نیاز  اقداماتی  چنین  انجام  البته   
همه عوامل اداری و اجتماعی دارد تا به نتیجه مطلوب منتهی 
شود. از جمله این مقررات ممنوع کردن محدوده مشخص از 
از منابع آب هاي سطحی یا  یا بیشتر  نظر بهره برداری جدید 

زیرزمینی است. 

اقدامات نظارتی و کنترلی 
این کار با هماهنگی شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضالب 
و نیز همکاری سایر ارگان های مرتبط صورت می گیرد. در این 
راستا می توان ضمن نصب تجهیزات کنترلی و مقررات تشویقی و 
تنبیهی در مورد مصرف کمتر یا بیشتر از حد مجاز، مانع مصرف 

نامعقول و غیرقانونی آب شد. 

فعالیت های فرهنگی و آموزشی 
آموزشی  و  فرهنگی  توانمندی های  و  ظرفیت ها  از  استفاده 
در  مؤثری  نقش  می تواند  اجتماعی،  مختلف  حوزه ای 
باشد؛  داشته  آب  بهینه  مصرف  فرهنگ  نهادینه سازی 
سازمان های  آموزشی  ارتباطی،  قابلیت های  از  بهره گیری 
کنار  در  زیست  محیط  زمینه  در  فعال  غیردولتی 
وسایل  رسانی  اطالع  و  آموزشی  امکانات  از  برخورداری 
خبرگزاری ها  مطبوعات.  سیما.  و  )صدا  جمعی  ارتباط 
وجود  به  را  مناسبی  فرهنگی  کارزار  و...(می تواند 
نظیر  جامعه  در  هدف  گروه های  آن  طریق  از  آوردکه 
با  آشنایی  ضمن  خانه دار  زنان  و  نوجوانان  و  کودکان 
امر  مسووالن  کنار  در  موضوع،  حساسیت  و  ضرورت ها 

گیرند. قرار 
با موضوع آب، استفاده   برگزاری جشنواره های هنری 
همچون  نهادهایی  اطالع رسانی  و  ارتباطی  کارکردهای  از 
و  دینی  تریبون های  کلی  طور  به  و  حسینیه ها  و  مساجد 
به  بخشی  اولویت  جهت  در  اقدامات  جمله  از  نیز  مذهبی 

موضوع محسوب می شوند. 
به ویژه  آبی در هر کشور  از منابع  پاسداری  ترتیب  به هر 
کشورهای خشکی همچون ایران، نیازمند عزمی همه جانبه 
و  جامعه  اقشار  کلیه  اعتبار  همین  به  و  واالست  همتی  و 
سازمان ها و نهاد ها باید در این زمینه کوشا باشند و هیچ گاه 
مشارکت  و  همراهی  با  تنها  که  داشت  دور  نظر  از  نباید 

همگان می توان به مقابله با این چالش برخاست.
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دستاورد سفرهای استانی دولت

فقط  کافی است که خود را جای یکی از میلیون ها 
امیدوارند  و  می شمارند  را  روزها  که  بگذاریم  انسانی 
تا  باشد  آنها  استان  به  رئیس جمهور  بعدی  که سفر 
از شهروندان  باز گردد.اگر  از مشکالت شهرشان  گره 
استان کردستان باشیم بطور یقین بی صبرانه منتظر 
هستیم تا مشکالت استانمان برطرف و محرومیت از 

با  کردستان  استان  ساکنان  بربندد.  رخت  دیار  این 
قصد  انگار  که  و معضالت همیشگی  همان مشکالت 
تا رییس جمهور و  تمام شدن ندارند منتظر هستند 
هیئت دولت این مشکالت را از نزدیک ببیند و چاره 
ای بیاندیشد. حاال بعد از گذشت 21 سفر استانی ، این 

بار سفر استانی به شهر آنها است.
در  کردنشین  استان های  از  یکی  کردستان  استان 
غرب ایران است که مرکز  این استان شهر سنندج در 
فاصله 520 کیلومتری جنوب غربی تهران قرار دارد 
 26  ، شهر   23  ، شهرستان   9 مجموعا  استان  این   .
بخش و 83 دهستان و 1767 آبادی دارای سکنه و 
192 آبادی خالی از سکنه است . شهرستان های استان 
 ، بیجار   ، بانه   ، ، مریوان  ، سقز  : سنندج  از  عبارتند 
سروآباد ، قروه ، کامیارن و دیواندره که هر یک از این 
شهرستان ها دارای آثار فرهنگی و باستانی بوده و در 
تنها دریاچه آب  بزرگترین و  مریوان دریاچه زریوار که 

شیرین ایران است قرار دارد .
استان  این  در  زیادی  فضاهای گردشگری  و  مراتع 
تابستان بهترین  وجود دارد که در فصل های بهار و 
اب و هوا را داشته و زیبایی طبیعت آن زبانزد خاص 

و عام است . 

کردستان
 متحول

 می شود
  زهره حاجیان
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استان کردستان با مساحت 28 هزار کیلومتر مربع 
که 1/7 درصد سطح کشور و رتبه شانزدهم در بین 
ایران  غرب  در   ، باشد  می  دارا  را  کشور  های  استان 
و از شمال به استان های آذربایجان غربی و زنجان ، 
از جنوب به استان کرمانشاه ، از شرق به استان های 
همدان و زنجان و از شرق به کشور عراق محدود است 
. استان دارای 9 شهرستان ، 23 شهر ، 26 بخش و 
83 دهستان می باشد . بانه – بیجار – سقز – سنندج 
– دیواندره –کامیاران – قروه – مریوان و سروآباد از 

مهمترین شهرهای استان  است.)نقشه صفحه89(

احمدي نژاد درجمع مردم سنندج
دکترمحمود احمدي نژاد در بیست و یکمین سفر 
استاني هیات دولت میهمان مردم متدین و خونگرم 
استان کردستان بود. رئیس جمهور در سفردو روزه به 
کردستان با مردم شهرستان هاي سنندج، بانه، بیجار، 
سقز، دیواندره، قروه، مریوان، سروآباد و کامیاران دیدار 
و ضمن سخنراني در جمع آنان، مشکالت منطقه را از 

نزدیک بررسي کرد. 
احمدي نژاد درجمع پرشور مردم سنندج در ورزشگاه 
ملک نیاي این شهر، کردستان را سرزمین قهرماني و 
سرافرازي دانست که مردم آن درطول تاریخ در دفاع از 
سرزمین خود نمونه بوده اند و با ابراز شادماني از حضور 
دوباره در جمع مردم کردستان با زبان کردي جویاي 

احوال آنان شد. 
رئیس جمهور لباس کردي را لباس شرف ، مرزباني، 
ایمان و پاکي توصیف کرد و افزود : در گذشته وقتي 
در خدمت آباداني و عمراني این منطقه بودم، مفتخر به 
پوشیدن لباس کردي شدم. وي خدمت در کردستان 
ایران  از پرافتخارترین دوران خدمت خود در  را یکي 
اسالمي ذکر کرد و پیرامون دو موضوع "درس آموزي 
ساختن  بویژه  و  ایران"  "ساختن  و   " پیامبراعظم  از 

کردستان سخن گفت. 
احمدي نژاد اظهار داشت : مردم این دیار در ایمان 
مانند کوه هاي سرافراز کردستان هستند و در مهرباني 

همانند هواي لطیف این استان مي  باشند. 
عاشق  مردمي  را  کردستان  مردم  جمهور  رئیس 
پیامبر اسالم دانست و از ادیبان، شعرا، نویسندگان و 
علماي این دیار به نیکي یاد کرد و گفت: پیامبر اعظم 
الهي است و  ادیان  )ص( کانون عشق و محبت همه 
امسال با تاسي از پیامبر اعظم )ص( سالي پربرکت ، 
پیشرفت ، عزت، رحمت و سال صلوات بر محمد و آل 

محمد)ص( باشد. 
تاکید  با  ازسخنانش  دیگري  دربخش  نژاد  احمدي 

براینکه همه اقوام ایراني غیور و متحد ایران نشان داده 
ازحق مسلم خود  و  نخواهند رفت  زور  با  زیر  اند که 
دفاع مي کنند ، یادآورشد : به لطف خداوند دشمنان 
در  ایران  پیشرفت  از  جلوگیري  براي  خود  تالش  در 
دستیابي به انرژي صلح امیز هسته اي شکست خورده 
اند و هر روز که مي گذرد ایران به قله پیشرفت و ترقي 

نزدیک مي شود.

دیدار با منتخبان و نخبگان استان 
را  بزرگ  خداي  گفت:  دیدار  این  در  نژاد  احمدی 
سپاسگزارم و بسیار خوشحال که توفیق داد در سفر 
به کردستان سرفراز، به زیارت شما خانواده هاي معظم 
شهیدان، جانبازان و ایثارگران نایل بشوم.اگر بخواهم 
شهیدان  ساحت  به  ادبي  عرض  یک  فرهنگ  دربارة 

داشته باشیم.
رییس جمهور اظهار داشت : در ابتدا الزم است اعالم 
سر  کردستان  شهداي  بشنوند،  هم  دنیا  همة  و  کنم 
سلسلة شهداي انقالب اسالمي و میهن عزیز اسالمي 
هستند. شهداي کردستان در اوج مظلومیت، نام آوري 
و خدمت به ملت، کشور، اسالم و انقالب اسالمي قرار 

دارند. 
رمز  را  طلبي  شهادت  روحیة  نژاد  احمدی  دکتر 
ماندگاري دانست و گفت:  آن سالح شکست ناپذیري 
سالح  کند،  غلبه  آن  بر  تواند  نمي  قدرتي  هیچ  که 
نترسد  از مرگ  که  است. چرا؟ کسي  شهادت طلبي 
هیچ قدرتي نمي تواند بر او غلبه پیدا کند. کسي که 
آمادة فداکاري در راه آرمانهاي الهي باشد، هیچ قدرتي 
نمي تواند بر او غلبه کند. کسي که روحیة ایثارگري و 

شهادت طلبي دارد، همیشه پیروز است.
امام عزیز ما فرمودند: »ملتي  ادامه گفت:   وی در 
که شهادت دارد اسارت ندارد«؛ یعني کسي که روحیة 
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شهادت طلبي دارد، هیچ گاه شکست در او راهي ندارد. 
امروز روحیة  به خصوص  برنده است.  این یک سالح 
شهادت طلبي براي ما هم قدرت دفاعي است و هم 
نفود فرهنگي. چرا قدرت دفاعي است، شما مي بینید 
و سالحها هستند.  تجهیزات  انواع  داراي  ما  دشمنان 
اما  آنهاست،  دنیا دست  اي  رسانه  و  اقتصادي  قدرت 
در مقابل ملت ما شکست خورده و دست بسته اند و 

تسلیم ملت ما هستند.

دیدار با مردم سرو آباد
احمدی نژاد در جمع مردم سرو آباد گفت: خداي 
بزرگ را سپاسگزارم که بعد از 18 سال این توفیق را 
داد تا یکبار دیگر به سرو آباد قهرمان سفر بکنم. مردم 
عزیز این دیار مردمي پاك، صمیمي، مؤمن و انقالبي 

هستند.
در طول دفاع مقدس و جنگ تحمیلي سروآباد و 
این شهرستان همواره پشتیبان و پناهگاه رزمندگان و 
مردم مناطق لب مرز بوده است. یادتان هست، بزرگ 
ترها یادشان هست، بعضي از روستاهاي منطقه ما در 
نزدیکي همین سروآباد بمباران شیمیایي شد، اما مردم 
سروآباد در طول دفاع مقدس ایستادند و از مرزهاي 

شرف و عزت ملت ایران جانانه دفاع کردند.
سالم خدا بر ش��ما مردم مؤمن و سختکوش. سالم 
بر م��ردان و زنان ب��ا ایمان و 
سالم بر کشاورزان و کارگران 
پ��اك. س��الم ب��ر ش��هیدان، 
جانبازان، آزادگان و ایثارگران 
ش��ما و س��الم خدا بر جوانان 
س��روآبادي. دختران عفیف و 
مومن و پسران غیور و شجاع. 
سپاس��گزارم  را  بزرگ  خداي 
توفیق داد امروز به حضور شما 
برسم و چهره هاي نوراني شما 
عزیزان مردم خوب شهرستان 

سروآباد را زیارت کنم.
درس��ي که در محضر مردم 
سروآباد مرور مي کنیم، درس 
عزت است. عزیزان من! خداي 
بزرگ رحمان رحیم که بشر را 
خلق کرد و ب��ه او کرامت داد 
فرمود ولق��د کرمنا بني آدم ، 
خ��دا پیامبران را فرس��تاد تا 
کرامت و بزرگي انس��ان را به 
او یادآوري کنند. خدا انس��ان 

را آفری��د تا عزیز، بزرگ، مؤمن، پاك و متعالي باش��د. 
پیامبران آمدند به انسانها بگویند مراقب باشید کرامت 
و بزرگي خود را از دس��ت ندهید. خداوند عزت را براي 
مؤمنین خواسته است و پیامبر عزیز ما حامل این عزت 

است. 
دربارة   : داشت  اظهار  نژاد  احمدی  محمود  دکتر 
سازندگي ایران عزیز و سرو آباد قهرمان؛ امروزما وظیفه 
ایران به نقطة شایستة  ایران را بسازیم و ملت  داریم 
و  ایران  ملت  کند.  پیدا  دسترسي  جهان  در  خودش 
جاي جاي ایران و همین کردستان عزیز مهد تمدن 
و فرهنگ بوده است. باید کشور را با هوشیاري، ایمان، 
وحدت و توکل بر خدا و بر اساس عدالت بسازیم. یعني 

همه کشور باید آباد بشود و پیشرفت کند.
اما دربارة سروآباد عزیز. خوشبختانه شما هم منطقة 
بسیار زیبا و پر استعدادي دارید. حقیقتاً طبیعت اینجا 
جزء زیباترین طبیعت ایران زمین است. هم اسم بسیار 
هم  است.  عزت  و  ایستادگي  نماد  سرو  دارد.  زیبایي 
سروید و هم آبادید و باالتر از آن باید با صداي بلند 
امروز  بکنیم که شهرستان سروآباد  اعالم  افتخار  با  و 
منزلگاه جمعي از بهترین، مومن ترین و شجاع ترین 

مردم ایران است. د.
احمدی نژاد خاطر نشان کرد: کاری که  دولت در 
جهت عدالت و عمران و آبادي انجام مي دهد، افزایش 
شما   شهر  عمراني  اعتبارات  است.  عمراني  اعتبارات 
نسبت به سال گذشته صد در صد افزایش پیدا کرده 
است و ان شاءاهلل این افزایش تا رفع همة فاصله ها و 

محرومیتها ادامه خواهد یافت.

رئیس جمهور در اجتماع مردم مریوان
رئیس جمهور در اجتماع مردم مریوان گفت : انرژي 
دولت  و  است  ایران  مردم  همه  به  متعلق  هسته اي 
موظف است به عنوان نماینده مردم تا قله رفیع انرژي 

هسته اي پیش برود
کردستان،  استان  به  در سفر  نژاد  احمدي  محمود 
در اجتماع پر شور مردم شهرستان مرزي مریوان در 
در  دشمنان  تالش  افزود:  شهر  این  زاگرس  ورزشگاه 
همه زمینه ها این است که با تبلیغات، نفاق ،تزویر، بیانیه 
صادر کردن و چنگ و دندان نشان دادن استقامت ما را 
بشکنند. احمدي نژاد با تاکید بر اینکه انرژي هسته اي 
حق مردم ایران است و مردم حق خود را فریاد خواهند 
زد، ادامه داد: به خاطر ایمان و ایستادگي ملت، امروز 
خادمان شما با قدرت از منافع شما دفاع مي کنند و 
پا  بر  را  قله هسته اي  به  پایان سال جشن صعود  در 

مي کنیم. 
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رئیس جمهور با اشاره به اینکه من از مردم مریوان 
خاطرات فراواني در دل دارم که نشانه گویایي از ایمان، 
مریوان  عزیز  مردم  وفاداري  و  شجاعت  ایستادگي، 
است، افزود: هیچکس نمي تواند زحمات و فداکاریها و 
بزرگواریهاي مردم مریوان را فراموش کند و ملت ایران 

مدیون ایستاگي مردم مریوان هستند. 
به  عده اي  مي شد  بمباران  وقتي  داد:  ادامه  وي 
ادارات  و  ایستادند  مي  عده اي  و  مي رفتند  روستا 
به  بود و ما مي توانیم  پا  بر  شهر در سنگر و کوه ها 
حتي  جنگ  طول  در  مریوان  که  کنیم  اعالم  دنیا 
این  به  بارها  زمان جنگ  در  نشد.  تعطیل  روز  یک 
و  ایستادگي  در  مریوان  پیروزي  رمز  و  آمدیم  شهر 

مقاومت بود. 

دیدار سر زده سخنگوی دولت از روستاهای محروم
غالمحسین الهام ، سخنگوي دولت از روستاهاي 
محروم استان کردستان به طور سرزده هنگام سفر 
استاني هیئت دولت بازدید کرد. الهام به طور سرزده 
و  کوراني  درویشان،  »سارال،کول،  روستاهاي  از 
کرسرتو« و از طرح هاي در حال احداث و تکمیل 

این روستاها بازدید کرد. 
سخنگوي  دیدن  از  مردم  که  است  حالي  در  این 
دولت در روستاهاي خود که تاکنون هیچ مقام بلند 
و  خوشحال  بسیار  بود،  نرفته  آنجا  به  دولتي  پایه 
مساجد  بلندگوي  از  و  بودند  شده  شگفت زده 
روستاهایي که غالمحسین الهام از آنها بازدید کرده 
استقبال  و  کردند  آگاه  مسئله  این  از  را  مردم  بود، 
بي نظیر مردم و مهمان نوازي آنها باعث تعجب شده 
در  کردستان  استان  روستاهاي  از  وی  بازدید  بود. 
از  مناطق  این  گذشته  در  که  افتاد  اتفاق  حالي 
امنیت ناپایداري برخوردار بود و مردم این روستاها 
باعث  سفر  این  و  نبودند  امان  در  اشرار  ناامني  از 

تعجب ماموران انتظامي نیزشده بود. 
استان  روستایي  مناطق  به  اطالع  بدون  بازدید 
با  هماهنگي  بدون  و  تشریفات  بدون  که  کردستان 
شگفتي  موجب  بود،  شده  انجام  استاني  مسئوالن 
مقامات محلي و خوشحالي مردم مهمانواز و صمیمي 
در  که  را  دیدارها  این  مردم،  و  بود  زبان شده  کرد 
فضاي گرم و صمیمي انجام شده بود،اولین دیدار یک 

مقام بلند پایه دولتي عنوان کردند.
رئیس جمهور همچنین در دومین روز از سفر خود 
در میان مردم شهرهاي بانه،سقز،دیواندره،قروه، بیجار 

حاضر شد و به ایراد سخنراني پرداخت.

احمدی نژاد در اجتماع مردم بانه
سخن  بانه  مردم  جمع  که  احمدي نژاد  محمود 
مي گفت، اظهار داشت: ایران اسالمي هیچگاه پایداري 
مردم بانه را فراموش نخواهد کرد و ایستادگي مردم 
دنیا  براي همه  و  ما  تاریخ ملت  براي  این شهرستان 

مثال زدني است. 
وي با بیان این که در شرایطي که دشمنان بعثي 
را  انقالبي  این شهر  بزرگ  قدرت هاي  با حمایت هاي 
شهرهاي  معدود  جزو  بانه  مردم  مي کردند،  بمباران 
ترك  را  مقاومت  سنگر  هیچگاه  که  بودند  ایران 
نکردند،تصریح کرد: مبارزه و ایستادگي رمز سرافرازي 
ملت ایران است و ملت ایران قدر ایستادگي مردم بانه 

را خواهد دانست. 
رئیس  جمهور با تاکید بر این که استقامت رمز پیروزي 
ما است، گفت: کسي که در مقابل فشارهاي دشمنان 
در صحنه هاي  و  بود  پیروز خواهد  کند همواره  صبر 
جهاني دشمنان ایران که در 8 سال جنگ نتوانستند 
با  مي خواهند  امروز  بشکنند،  را  ملت  این  استقامت 
تبلیغات، جنگ رواني و هیاهو کردن استقامت ملت 

ما را خدشه دار کنند. 
با  کرد  توصیه  استاني  مسئوالن  به  احمدي نژاد 
سرعت تمام و بدون پیچ و خم و پارتي بازي بودجه هاي 
اختصاصي به شهرستان را در اختیار جوانان قرار دهند 
تمام  کار  در  خواست  نیز  شهرستان  این  مردم  از  و 

دستگاه ها نظارت کنند. 
رئیس جمهور خطاب به مردم شهرستان بانه گفت: 
اگر در گوشه اي فردي پیدا شود که اهل خدمت نباشد، 
تبعیض و پارتي بازي کند در دولت جایگاهي ندارد و 
به  و  را عزل  فردي  استاندار مي خواهم چنین  از  من 

مردم معرفي کند. 
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احمدي نژاد در پایان سفر به کردستان 
رئیس جمهور کشورمان سفرهاي استاني را تجلیل 
بخشي از قدرت و اقتدار ملي بیان کرد و گفت:دشمنان 
ما همیشه تسلیم عزت ملت و عظمت حضور مردم در 

تمامي صحنه ها هستند. 
   محمود احمدي نژاد رئیس جمهوري اسالمي ایران 
در پایان سفر دو روزه به استان کردستان ضمن تشریح 
نحوه بررسي کارشناسانه دستور جلسات استاني هیئت 
اظهار  مصوبات،  خصوص  در  تصمیم گیري  و  دولت 
داشت: دولت ما برآمده از مردم است و مردم صاحبان 

اصلي این کشور هستند. 
استان  از 9 شهرستان  بازدید خود  به  اشاره  با  وي 
کردستان، بیان داشت: هنوز مسئولین و مردم از همه 
ظرفیت ها و توانمندي هاي شهرهاي مختلف این استان 
آگاه نیستند و این سفر استاني یک فرصت استثناي و 

ویژه براي معرفي استان است. 
از  با اشاره به این که هنوز بسیاري  رئیس جمهور 
است،  مانده  باقي  ناشناخته  استان  این  زیبایي هاي 
هوشیاري،  نجابت،  استحکام،  ایمان،  روحیه،  گفت: 
وطن دوستي و عشق به پیشرفت و تعالي از ویژگي هاي 
موج  کردستان  استان  در  که  است  ارزشمندي  بسیار 

مي زند. 
وي با اشاره به حضور پرشور مردم و شعارهایي که 
آن ها در حمایت از انرژي هسته اي سر مي دادند، تصریح 
کرد: این شعارها چند کلمه بیش نیست ولي در پس 

آن یک تحلیل بسیار عمیق سیاسي نهفته است. 
احمدي ن��ژاد با تاکید بر این که حضور مس��تحکم 
مردم باعث قدرت ملي خواهد ش��د، گفت: قدرت ملت 
م��ا از حض��ور آنها در صحنه ها اس��ت و اکنون ملت ما 
مي خواهد که انرژي هس��ته اي، عزت، آباداني، سالمت 
سیس��تم اداري و کرامت داشته باشد که باید با تالش 

همه جانبه آن را فراهم کرد. 
وي ب��ا بی��ان این که دش��من 
ب��راي  مختلف��ي  طرح ه��اي 
جلوگیري از پیشرفت ما دارد، 
اظهار داش��ت: حضور پرش��ور 
مردم تمامي طرح هاي دشمنان 
در راه جلوگیري از پیشرفت ما 

را خنثي مي کند. 
بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
این که حضور مردم در تمامي 
صحنه ها اقتدار ملي مي خواهد، 
ما  دشمنان  داشت:  بیان 
و  ملت  عزت  تسلیم  همیشه 

عظمت حضور مردم در تمامي صحنه ها هستند. 
احمدي نژاد با بیان این که سفرهاي استاني بسیاري 
از فتنه انگیزي هاي دشمنان را خنثي مي کند، اظهار 
تفرقه  و  دشمني  ما  بین  مي خواهد  دشمن  داشت: 
این  آنها  همبستگي  شعار  و  ملت  حضور  اما  بیندازد 
تفرقه ها را خنثي مي کند و این حضور مردم و تجمع 
آن ها موجب تقویت روحیه مردم و مسئولین و تضعیف 

روحیه دشمنان است. 

کردستان متحول می شود
در استان کردستان در جلسه ای  5 ساعته مصوباتی 
آباداني  در  تسریع  تا  رسید  دولت  هیئت  تصویب  به 
و  و رفع مشکالت مردم  استان کردستان  پیشرفت  و 
خدمت رساني هر چه بهتر به مردم سر لوحه آن بود. 

سفر  یکمین  و  بیست  مصوبات  ازمهمترین  برخی 
استاني دولت به این شرح است: 

سال 85  در  ریال  میلیارد  مبلغ 309  اختصاص   -
پروژه هاي  یا توسعه  و  براي احداث و تکمیل، تجهیز 
نیمه تمام استان کردستان از محل اعتبارات پیش بیني 
شده در قانون بودجه سال 1385 » با عنوان اعتبارات 

توسعه استان« 
بانکي  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار   6 حداقل   -
توجیه  داراي  طرح هاي  اجراي  منظور  به  بهره  کم 
و  کار  وزارت  توسط  اقتصادي در سال 1385  و  فني 
استان  برنامه ریزي  با مشارکت شوراي  اجتماعي  امور 

اختصاص مي یابد، 
-اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال وام قرض الحسنه 
ضروري، ودیعه ، مسکن ، درمان، تحصیل و ازدواج )با 
اولویت ( از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران 
عالوه بر سقف اعتبار عادي استان از طریق بانک هاي 

عامل استان کردستان. 
- اختصاص حداقل مبلغ 350 میلیون دالر جهت 
طرحهاي داراي توجیه فني و اقتصادي )غیر دولتي( 
اولویت  با  ارزي  ذخیره  امناي حساب  هیات  از سوي 
طرح هاي بخش صنعت و معدن و کشاورزي در استان. 
و  مریوان  سقز-  راه  بهسازي  اعتبار  بیني  پیش   -
احداث راه سنندج و مریوان در لوایح بودجه هاي سنواتي 
از سوي وزارت راه و ترابري به نحوي که تا پایان برنامه 
چهارم توسعه پروژه به اتمام برسد و انجام مطالعه و 
شهرستان هاي  مراکز  ارتباطي  محورهاي  بهسازي 
استان کردستان ) شامل هشت مورد( از سوي وزارت 
راه و ترابري به نحوي که دو پروژه در سال 1385 و 

مابقي در سال 1386 آغاز شود. 
و  راه  وزارت  توسط  نیاز  مورد  اعتبار  بیني  پیش   -
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محور  نمودن  خطه  چهار  پروژه  اتمام  جهت  ترابري 
توسعه  چهارم  برنامه  پایان  تا  همدان  سنندج-  راه 
دوم  باند  اتمام  جهت  نیاز  مورد  اعتبار  پیش بیني  و 
کرمانشاه - میاندوآب که در استان کردستان قرار دارد، 
تا پایان برنامه چهارم توسعه و تسریع در احداث کنار 
گذرهاي مسیر این بزرگراه توسط وزارت راه و ترابري 

- اختصاص مبلغ 11 میلیارد ریال جهت احداث برج 
مراقبت و توسعه ترمینال فرودگاه سنندج و استقرار 
نهادهاي مربوطه جهت اعالم فرودگاه سنندج به عنوان 
مرز هوایي تا پایان تابستان 86، آغاز بکار احداث فرودگاه 

سقز در سال آینده پس از اخذ مجوزهاي الزم 
براي  - اختصاص مبلغ 10 میلیون دالر) فاینانس( 
احیاء بازسازي بافتهاي فرسوده شهري استان توسط 

وزارت کشور 
- اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال تسهیالت براي 
طرحهاي درآمدزا و داراي توجیه شهرداریهاي استان 

از سوي وزارت کشور 
فاضالب  تاسیسات  دوم  فاز  مطالعات  انجام   -
یاسوکند)  قروه(،  آباد)  سریش  دهگالن؛  شهرکهاي 
بیجار( و سروآباد و پیش بیني اعتبار مورد نیاز طرح 
ایجاد تاسیسات فاضالب شهرهاي مذکور پس از اخذ 
قانون   32 ماده  نامه  آیین  در  مندرج  کارگروه  مجوز 

برنامه چهارم توسعه توسط وزارت نیرو 
سنگ  سورال،  سدهاي  اجراي  اعتبارات  افزایش   -
وزارت  سوي  از  گاران  و  ویس  چراغ  سیازاخ،  سیاه، 
نیرو از محل الیحه متمم بودجه سال 1385 و لوایح 
بودجه سنواتي برنامه چهارم توسعه به نحوي که دو 
سد سورال و سنگ سیاه در سال 1387 و سه سد 

باقیمانده در سال 1388 به بهره برداري برسد. 
- انجام مطالعات مرحله دوم سدهاي باباخان و شیخ 
بشارت ) بیجار( و امیر آباد) کامیاران(،  زیویه و آله دره) سقز( 
توسط وزارت نیرو و پیش بیني اعتبار مورد نیاز اجراي 
طرح هاي مذکور در الیحه بودجه س��ال 1386 و لوایح 
بودجه سنواتي برنامه چهارم توسعه پس از اخذ مجوز 

کارگروه مندرج در آیین نامه اجرایي ماده 32 
- اختصاص تعداد 60 دس��تگاه اتوبوس براي تجیهز 
ناوگان حمل و نقل شهري توسط وزارت کشور به روش 

جاري براي شهرهاي استان 
- اختص��اص 10 میلی��ارد ریال ب��راي تامین میني 
بوس هاي الزم جهت جابجایي معلمان و دانش آموزان 

استان 
- اختصاص تعداد 4 دس��تگاه تراکتور، 4 دس��تگاه 
خوردو آتش نش��ان، 2 دستگاه فینیش��ر ، 5 دستگاه 
حم��ل زباله) براي دهیاریها( و 6 دس��تگاه کامیون در 

س��طح اس��تان تا پایان س��ال 1385 از س��وي وزارت 
کشور 

- اختص��اص مبل��غ 24 میلیارد ری��ال کمک براي 
شهرداریهاي استان در قالب طرحهاي مختلف توسط 

وزارت کشور 
- صدور مجوز براي راه اندازي دهیاریهاي باالي 80 
خانوار توسط وزارت کشور جهت روستاهاي استان که 

فاقد دهیاري هستند 
- احداث 8 ایستگاه آتش نشاني با تامین 40 درصد 

هزینه از سوي وزارت کشور 
- احداث 3500 واحد مسکوني اجاره اي در سالهاي 
و  مسکن  وزارت  توسط  استان  در   1386-1385

شهرسازي 
- احداث 500 واحد مسکوني استیجاري مشارکتي 
و  مسکن  وزارت  توسط   1386 و  سالهاي 1385  در 

شهرسازي 
سد  از  کامیاران  شهرهاي  شرب  آب  تخصیص   -
از سد  ، مریوان  از سد چراغویس  بانه  و  قاوشن،سقز 
قاران و قروه و بیجار از سد تالوار از سوي وزارت نیرو 

- ارتقاي فضاهاي آموزشي و کمک آموزشي، رفاه 
طول  در  کردستان  استان  هاي  دانشگاه  ورزشي  و 
برنامه چهارم توسعه تا سطح سرانه منطقه اي و ملي 
اولویت  با  فناوري  و  تحقیقات   ، علوم  وزارت  توسط 
به  طبیعي  منابع  و  کشاورزي   ، معدن  دانشکده هاي 
عنوان دانشکده هاي فرعي دانشگاه سنندج در شهرهاي 
با توانمندي هاي منطقه  بیجار، قروه و سقز متناسب 

پس از تایید کمیسیون ماده 32 
- صدور مجوز تاسیس و راه اندازي دانشگاه هاي پیام 
نور بانه، سروآباد، کامیاران و دیواندره از سوي وزارت 

علوم، تحقیقات و فن آوري 
-پیش بیني مبلغ 24 میلیارد ریال جهت تکمیل و 
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تجهیز ساختمان هاي نیمه تمام دانشگاه هاي پیام نور 
سنندج) فاز 2(، سقز) فاز2( ، پیام نور بیجار ) فاز2( ، 
مریوان ) فاز 1 و 2( و قروه ) فاز 1( در الیحه بودجه 

سال 86 از سوي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
آباد  صلوات   ( استان  جنگلي  پارك   3 احداث   -
کمپینگ  ایجاد  همراه  به  آبیدر(  و   بانه  سد  سنندج، 
توسعه  شرکت  مشارکت  با  گردشگري  براي  اقامتي 

گردشگري 
- تجهیز 9 پایگاه اورژانس بین جاده اي به آمبوالنس 
و امکانات مورد نیاز از سوي وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي که محل آن توسط استان تامین مي 

گردد. 
بیجار  بیمارستان  تجهیز   -
پس از تحویل آن از سوي وزارت 
مسکن در سال 85، مطالعه براي 
ارتقا، تکمیل و تجهیز بیمارستان 
براي  مطالعه  همچنین  و  بانه 
ساخت مرکز درماني سروآباد و 

دیواندره 
- اختصاص مبلغ 10 میلیارد 
ریال براي تامین اعتبار تکمیل 
مجتمع ورزشي کارگران سنندج 
امور  و  کار  وزارت  سوي  از 

اجتماعي 
ورزشي  سالن   18 احداث   -
هر  استان،  شهرستان هاي  در 
ورزشي  سالن  یک  شهرستان 
سالن  یک  و  خواهران  براي 
توسط  برادران  براي  ورزشي 
و  بدني  تربیت   ، نفت  وزارت 

استانداري 
- اختصاص مبلغ 30 میلیارد 
پروژه هاي  تکمیل  جهت  ریال 
نیمه تمام در شهرستان هاي استان در سال 1385 از 

سوي سازمان تربیت بدني 
- تامین اعتبار مورد نیاز خرید زمین براي احداث 
ساختمان هاي جانبي و تکمیل استادیوم ورزشي 15 
هزار نفري سنندج از محل الیحه متمم بودجه سال 
بودجه سال  اعتبار در الیحه  بیني  یا پیش  و   1385

1386 توسط سازمان تربیت بدني 
توسعه  براي  ریال  میلیارد   12 مبلغ  اختصاص   -

ورزش روستایي استان در سال 1385 

181طرح مصوب استاني در کردستان اجرایي شده 

و یا در دست اجرا است 
استاندار کردستان گفت : 181طرح مصوب استاني 
هیات دولت در جریان سفر نخست رییس جمهوري به 
کردستان ، در این استان اجرایي شده و یا در دست 

اجرا است. 
اسماعیل نجار جمع مصوبات استاني هیات دولت را 
191مصوبه اعالم کرد و افزود: تنها پنج درصد از این 

مصوبات در دست پیگیري است. 
وي  افزود: از مجموع مصوبات عملیاتي شده استان 
کردستان 81مصوبه معادل 5/42درصد به ثمر نشسته 

و بقیه معادل 35/52درصد ، در دست اجرا است. 
وي با اشاره به آغاز دور دوم سفرهاي استاني رییس 
: زمان سفر دوم به استان کردستان  افزود  جمهوري 
فصل  در  سفر  این  داریم  سعي  ولي  نیست  مشخص 

مناسبي انجام شود. 
وي با تاکید بر کیفي بودن مصوبات استاني هیات 
پیشنهادهاي  اصلي  جهت گیري  و  گفت:محور  دولت 
نشست  دومین  در  طرح  براي  اجرایي  دستگاههاي 
استاني هیات دولت در کردستان باید براي اخذ مجوز 

طرح هاي بزرگ باشد. 
استان  جمعي  رسانه هاي  تالش  از  قدرداني  با  وي 
استاني  مصوبات  اجراي  زمینه  کردن  فراهم  براي 
خواستار مشارکت مسووالنه تر رسانه ها در بسترسازي 
براي کیفي شدن مصوبات دومین نشست استاني دولت 

در سنندج گردید. 
از  را  گذشته  سال  در  استان  موفقیت هاي  وي 
دستاوردهاي مصوبات استاني و عنایت ویژه دولت نهم 
جهت گیري  گذشته  سال  افزود:  و  دانست  استان  به 
اصلي استان در همه بخش ها به سمت ایجاد اشتغال 
و بهره برداري از توجه دولت براي حل مشکل بیکاري 

در استان بود. 
وي میانگین نرخ بیکاري استان کردستان را درسال 
نرخ  میانگین  افزود:  و  کرد  اعالم  1/9درصد  گذشته 

بیکاري استان قبل از دولت فعلي 5/14درصد بود. 
استاندار کردستان جذب سرمایه بخش خصوصي را 
از دیگر راهاي تسریع در روند توسعه استان دانست و 
براي جذب سرمایه بخش  گفت: تالش بسیار زیادي 
خصوصي انجام شده ولي هنوز فضاي مناسب فراهم 

نیست. 
براي  مناسبي  برنامه هاي  که  این  به  اشاره  با  وي 
در  کشور  از  خارج  و  خصوصي  بخش  سرمایه  جذب 
دست اجرا است گفت: برخي از افراد تمایلي به موفقیت 
برنامه هاي توسعه استان ندارند و با تعامل غیر منطقي 
و بهانه گیري بي مورد مانع از مشارکت بخش خصوصي 
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در توسعه استان مي شوند. 
و  عمراني  اعتبارات  از  85درصد  کرد:  تاکید  وي 
هزینه هاي استان کردستان در چارچوب سیاست هاي 
بخش  در  مستقیم  غیر  و  مستقیم  طور  به  دولت، 

فرهنگي هزینه مي شود. 
وي اهتمام به تامین مسکن را از برنامه هاي اصلي 
طرح  اجراي  زمینه  در  استان  گفت:  و  خواند  دولت 
سوم  و  دوم  رتبه  سه  گذشته  سال  در  مهر  مسکن 
در  استان  موفقیت  نشانه  که  کرد  کسب  را  کشوري 

قالب این طرح است. 

70درصد از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان 
کردستان در بحث گازرساني عملیاتي شده است

محمد خلیلي رئیس گروه گازرساني به غرب استان 
کردستان با اشاره به اینکه 70 درصد از مصوبات سفر 
رئیس جمهور به استان کردستان در بحث گازرساني 
به غرب استان عملیاتي شده است گفت: هم اکنون در 
هفت روستاي شهرستان سقز نیز با شش میلیارد ریال 

اعتبار و 250 شبکه انشعاب در حال اجراست. 
رئیس گروه گازرساني به غرب استان کردستان گفت: 
در دولت نهم 300 روستاي استان در برنامه گازرساني 
و بهره مندي آنان از نعمت گاز قرار دارد.  محمد خلیلي 
افزود: زمینه گازرساني به 150 روستا در شهرهاي سقز، 
سروآباد، بانه و مریوان فراهم شده که عملیات اجرایي 
نزدیک گازرساني  آینده  و در  اجرایي  پروژه آن  چند 
مي شود. وي با اشاره به اینکه از این تعداد، 35 روستا و 
دو شهر آمرده و کاني سور در شهرستان بانه در دست 
اجراست گفت: بستر گازرساني به 30 روستاي دیگر 
این شهرستان نیز فراهم شده است. خلیلي میزان اعتبار 
این طرح ها را 57 میلیارد  یافته به اجراي  اختصاص 
ریال عنوان کرد و گفت: 160 کیلومتر شبکه گذاري 
با چهار هزار انشعاب انجام شده است. وي با اشاره به 
اینکه کلیه صنایع کوچک و متوسط منطقه امکان ارتقا 
را دارند تصریح کرد: گازرساني به این مناطق سبب 
جلوگیري از تخریب جنگل هاي منطقه بانه و مریوان، 
کاهش قاچاق سوخت و ایجاد اشتغال دایم و غیر دایم 
مي شود. خلیلي همچنین از شبکه گذاري 31 روستاي 
شهرستان مرزي مریوان در اطراف دریاچه زریوار خبر 
داد و افزود: هم اکنون در این روستاهاي شهرستان 5 

هزار و 600 انشعاب گاز در دست اجراست. 
وي تحصیل اراضي را از مشکالت بر سر راه اجراي 
این پروژه در روستاهاي شهرستان مریوان دانست و 
مشکالت  این  نزدیک  آینده اي  در  است  امید  گفت: 
برطرف شود و خانوارهاي این تعداد روستاها از نعمت 

گاز بهره مند شوند.

95درصد از کل مصوبات سفرهاي استاني در زمینه 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در کشور اجرایي 

شده است 
گفت:  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
95درصد از کل مصوبات سفرهاي استاني هیئت دولت 
در کل کشور اجرایي شده است. کامران باقري لنکراني 
یا  نیز  مصوبات  این  از  باقي مانده  درصد  پنج  افزود: 
تکمیل  یا در حال  بوده  زمان بر  پروژه هاي  از جمله 
همزمان  افتتاح  براي  که  لنکراني  باقري  است. 
و  شیراز  در  دولت  هیئت  پروژه هاي سفر  از  بخشي 
کرده  سفر  استان  این  به  فارس  استان  شهر  چهار 
بود، افزود: پیگیري و اجرایي شدن مصوبات هیئت 
دولت تاکنون بر اساس برنامه زمان بندي و جلوتر از 
آن پیش رفته است. وي با بیان اینکه کشور براساس 
نمي شود، گفت:  اداره  و سلیقه هاي شخصي  نظرات 
قانوني،  اختیارات  براساس  پزشکي  تعرفه  هاي  اصالح 
انجام مي شود.  برنامه ریزي ها  به مستندات و  با توجه 
زمینه اي  هر  در  باید  اینکه  تصریح  با  باقري لنکراني 
روند قانوني و نظام مند طي شود، گفت: روند اصالح 
و  قوانین  از  مستثنا  نیز  درمان  بخش  تعرفه  هاي 
برنامه هاي جاري کشور نبوده و باید بر همین اساس و 
با توجه به مستندات و دالیل قانوني و منطقي اصالح 
شود. وزیر بهداشت با بیان اینکه مبناي حرکت دولت 
تورم در  براي مهار و کنترل  و  بودجه ریزي  در بحث 
بخش هاي مختلف بودجه انقباضي بوده است، گفت: 
در بخش درمان کاهش یا افزایشي در بودجه امسال 
نداشتیم اما با توجه به سیاست  هاي دولت در بحث 
سطح  ارتقاي  و  بیمارستان ها  توسعه  و  نوسازي 
آگاهي هاي پزشکي و بهداشتي جامعه و فعاالن این 
بخش، افزایش بودجه و اعتبارات را شاهد هستیم. 
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مقدمه
درآمد ناخالص ملي ایران در مقایسه با کشورهاي 
با جمعیتي همانند کشور ما و پیشرفته بسیار ناچیز 
است. سهم تجارت خارجي کشور نیز به غیر از نفت 
در قیاس با کشورهاي توسعه یافته و حتي کشورهاي 
در حال توسعه اندك است. این واقعیت تلخ از ناکارائي 
تولید و صنعت کشور ناشي مي شود و درحال حاضر 
روشن شده است که این واقعیت خود به دلیل ضعف 
علمي و پژوهشي در کشور رخ داده است، بنابراین در 

این مقاله سعي شده است موانع، چالش ها و مشکالت 
تحقیقات در ایران ذکر و یکي از این چالش ها یعني 
ضعف کار گروهي که به مسائل فرهنگي برمي گردد 
چه به صورت حقیقي و چه به سبک حقوقي تشریح 
پژوهش  و  تحقیقات  راه  سر  بر  که  مشکالتي  گردد. 
در کشور ما وجود دارد بسیار متعدد و متنوع است. 
کمبود اعتبارات ریالي و ارزي، کمبود نیروي انساني 
پژوهشي، مشکالت ساختاري، و ضعف کار گروهي از 

مهم ترین آنهاست. 

چرا تحقيق نمي كنيم
چالش فرهنگ و پژوهش

  مجید محنائي
کارشناس ارشد استانداري کهگیلویه و بویراحمد
  تهمینه عباسي زاده
کارشناس سازمان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد

ديدگاه
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بررسي ضعف کار گروهي
ضعف کار گروهي در سطح فردي )بین دانشمندان 
و محققان( و در سطح سازماني )همکاري مؤسسات 
علمي و پژوهشي با سایر مؤسسات همانند و مرتبط 
نظام  ضعف هاي  عمده ترین  از  خارج(  و  داخل 
تحقیقاتي کشور است. رفع این مشکل بر پایه دالیلي 
دیگر  نسبت  به  است  شده  مشخص  و  بررسي  که 
و  ریالي  اعتبارات  )کمبود  ایران  پژوهشي  مشکالت 
پژوهش،  در  متخصص  انساني  نیروي  کمبود  ارزي، 
دالیل  از  یکي  است.  سخت تر  ساختاري(  مشکالت 
بروز این مشکالت تغییر هنجارها، ارزش ها و فرهنگ 

جامعه است. 
در  مسئله اي  خود  آن  حل  و  گروهي  کار  ضعف 
حوزه مدیریت پژوهشي است که هم در سطح فردي 

و هم در سطح سازماني )حقوقي( مطرح است. 
مدیریت نافذ پژوهشي باید همکاري بین محققان 
پژوهشي در  بین مؤسسات  نیز  و  در سطح شخصي 
سطح سازماني را تحقق بخشد یعني هم با مؤسسات 
سفارش دهنده و مصرف کننده تحقیقات و هم میان 

مؤسسات پژوهشي همکاري پویا انجام شود. 
 

اقدامات انجام گرفته در خصوص رفع ضعف کار 
گروهي در تحقیقات

گروهي  کار  ضعف  نقیصه  رفع  براي 
اقتصادي،  توسعه  سوم  برنامه  در 

جمهوري  فرهنگي  و  اجتماعي 
36درصد  حدود  ایران  اسالمي 
بخش  کلي  اهداف  بندهاي 
بندهاي 14،  پژوهش، شامل 
13، 12، 6، 2 )5 بند از 14 
بند( به این مسئله اختصاص 

آن  تحقق  براي  و  است  یافته 
سال هاي  در  مختلفي  تمهیدات 

اجرا  توسعه،  سوم  برنامه  پایاني 
به عنوان  است.  شده  گذاشته  گذاشته 

نمونه:
• در نظر گرفتن مبلغ باالتر براي کارهاي گروهي 

ISI در قالب جایزه چاپ مقاالت
• ایجاد ردیف کمک به انجمن هاي علمي

• ایجاد ردیف ویژه اعتباري براي طرح هاي مشترك 
پژوهشي مؤسسات پژوهشي و علمي

طرح هاي  براي  تشویقي  اعتبارات  تعیین   •
تحقیقاتي که بین دانشگاه ها و مراکز تولیدي خارج 

از مراکز توافق مي شود.
اعضاي  مطالعاتي  فرصت هاي  از  مالي  حمایت   •
هیئت علمي و پژوهشي در مراکز تولیدي و صنعتي 

کشور
• تعیین اعتبارات پژوهشي کاربردي غیر متمرکز 

استاني
• تعیین اعتبارات تشویقي ماده 102 براي طرح هاي 
و  دانشگاهي  و  تحقیقاتي  مراکز  بین  شده  توافق 

دستگاه هاي اجرایي
طرح هاي  تشویق  براي  اعتباري  ردیف  ایجاد   •
مشترك علمي مراکز تحقیقاتي و دانشگاهي و مراکز 

علمي خارج از کشور
و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه  چهارم  برنامه  در 
چالش ها،  نیز  ایران  اسالمي  جمهوري  فرهنگي 
ضعف ها و کاستي ها عمدتاً همان مشکالتي است که 

در برنامه سوم توسعه وجود داشت. 
از جمله مشکالتي که در برنامه چهارم توسعه مطرح 
این است مشکالت کار گروهي در داخل و  مي شود 
بین داخل و خارج از کشور باید بر پایه رویکرد دانایي 
حل  براي  نیز  راه حل هاي  البته  بررسي  شود.  محور 
ملي  سند  و  توسعه  چهارم  برنامه  در  معضالت  این 
توسعه بخش پژوهشي و فناوري آمده است. در این 
"ضعف  تنگناها،  و  کاستي ها  اساس  سند 
و  پژوهشگران  بین المللي  ارتباطات 
قید شده  مراکز پژوهشي کشور" 
است. در همین سند در قسمت 
1/2 و در قسمت وظائف بخش 
روابط  توسعه  و  "برقراري 
در  کشور  فناوري  و  عمومي 

س�هم 
خارج�ي  تج�ارت 

غي�ر  ب�ه  ني�ز  كش�ور 
ب�ا  قي�اس  در  نف�ت  از 

و  يافته  توس�عه  كش�ورهاي 
حت�ي كش�ورهاي در ح�ال 

توس�عه اندك اس�ت
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سطح منطقه اي و بین المللي" به عنوان راه حل نهایي 
معرفي شده است. 

نقش و جایگاه دولت و بخش  غیر دولتي در 
فعالیت هاي تحقیقاتي

سهم سرمایه گذاري بخش دولتي و خصوصي در امر 
پژوهش در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي جمهوري اسالمي ایران به ترتیب 0/5 و 1/5 
درصد تولید ناخالص داخلي پیش بیني شده بود که 
عماًل محقق نشد. در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي ایران این سهم یک درصد )براي 
شرکت هاي دولتي و بانک ها( و دو درصد )براي منابع 
عمومي( تولید ناخالص داخلي پیش بیني شده است. 

وضعیت بخش تحقیقات از نظر مضامین برنامه 
چهارم و سند چشم انداز

بخش پژوهش و فناوري، از طریق ارتقاي نظام ملي 
نوآوري و امکان  استفاده حداکثر از فرصت هاي محیط 
از  فناوري(  و  علوم  پیشرفت هاي  )آخرین  بین المللي 
یک سو و استفاده حداکثر از ظرفیت ها و منابع بومي 

دیگر  سوي  از  اجتماعي(  و  فیزیکي  انساني،  )منابع 
در تحقق کلیه مضامین 12گانه برنامه چهارم توسعه 
اسالمي  جمهوري  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي، 

ایران نقش کانوني دارد. 
مضامین برنامه چهارم توسعه در زمینه پژوهش و 

فناوري به قرار زیر است:

فصل چهارم: اقتصاد مبتني بر دانائي
ایجاد  فناوري در  افزایش نقش دانش و  ماده 43: 

ارزش افزوده در اقتصاد نوین
تضمین  و  اطالعاتي  جامعه  استقرار   :44 ماده 

دسترسي امن و ارزان به اطالعات
و  دانایي محور  بازار محصوالت  ماده 45: گسترش 
دانش بنیان و تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و 
و  خصوصي  بخش  نقش  گسترش  با  همراه  نوآوري، 

تعاوني.
ماده 46: برپاسازي نظام جامع پژوهش و فناوري 

کشور
ماده 47: توسعه شرکت هاي دانش- بنیان و تقویت 

همکاري هاي بین المللي
و  آموزشي  سطوح  پیوستگي  ارتقاي   :48 ماده 

توسعه فناوري، کارآفریني و تولید ثروت. 
 

خالصه و نتیجه گیري:
تحقیقات در کشور مشکالت متعدد دارد. مشکالت 
مالي،  ارزي، سازماني، اداري،  نیروي انساني و  ارزیابي و 
بکارگیري ساخته هاي آنها از جمله مواردي هستند که 
همواره از آن ها نام برده مي شود. در این مقاله مشکالت 
فرهنگي که از زمره مشکالت اساسي تحقیقات است 
بعنوان  کارگروهي  و ضعف  گرفته  قرار  بررسي  مورد 
واقع شده  دقیق  بررسي  مورد  چالش ها  این  از  یکي 
است. در این خصوص گام هاي ابتدایي برداشته شده 
براي حل مشکالت و تنگناها بیان شده در دهه هاي 
اخیر تحوالت عمده اي در عرصه پژوهش و مدیریت 
آن صورت گرفته است شاید بتوان گفت عمده ترین 
از  علمي  پژوهش  فرآیند  شکل  تغییر  تغییرات،  این 
بر  مبتني  و  گروهي  کاري  به  انفرادي  نسبتاً  کاري 
راحتي  به  مي توان  را  روند  این  است.  جمعي  تالش 
از تعداد روبه رشد شبکه هاي پژوهشي و توجه ویژه 

 نسبت به تأسیس و بکارگیري آن ها دریافت.

منابع و مأخذ:
1- س��ازمان مدیریت و برنامه 
ری��زي کش��ور،  الیح��ه برنامه 
اقتص��ادي،   توس��عه  چه��ارم 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري 

اسالمي  ایران. تهران 1383
2- قانون برنامه س��وم توسعه، 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي 

کشور،  تهران 1387
3- وزارت عل��وم، تحقیق��ات و 
فناوري،  س��ند توس��عه بخش 
پژوه��ش و فن��اوري در برنامه 

چهارم توسعه. تهران 1383 
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مقدمه:  
پاکي  و  روشنایي  پیام آور  آب  باستان  ایران  در 
بود.  برخوردار  زیادي  ارزش  از  و  مي رفت  به شمار 
مورد  نیازها  رفع  براي  تنها  نه  ایرانیان  نزد  در  آب 
استفاده قرار مي گرفت بلكه از لحاظ معنوي و روحي 
نیز تاثیر بسیاري داشت. آب با قابلیت هاي مختلف 
پاکیزگي،  درخشندگي،  تازگي،  حیات،  مانند  خود 
رونق و رواج روشنایي، سكون و آرامش و تحرک، 
احساس هاي متفاوت در روح و روان انسان گذارده 
که  مكان هایي  در  همواره  دلیل  همین  به  است. 
مختلف  صورت هاي  به  هستند،  بشر  دست  ساخته 
جا باز کرده است. این مسأله در رابطه با مكان هایي 
بیشتر چشمگیر است. همچنین  باغ  و  مانند پارک 
است  برخوردار  زیادي  اهمیت  از  نیز  آرامستان  در 
موارد  از  یكي  زیبایي  عالوه بر  آب  عنصر  زیرا 
و  قبور  محل  پاکیزگي  براي  سبز  فضاي  تكمیلي 
بهداشتي،  سرویس هاي  و  گل ها  و  درختان  آبیاري 

ضروري و پراهمیت است. 

آب و روانشناسي:  
انسان مجموعه اي است پیچیده از روح و ذهن و 

نیازمند  غذا  به  آدمي  جسم  که  همان گونه   ، جسم 
است، ذهن و روح او نیز طالب عناصري است که به او 
آرامش ببخشد. در جامعه شهري که ساختمان هاي 
بلند و خیابان ها و زندگي ماشیني همه جا را احاطه 
پناه  بهترین  هنر،  و  زیبایي  جلوه هاي  است،  کرده 
است.امروزه  آدمي  آرامش طلب  و  خسته  روح  براي 
در شهرها شاهد عناصري با بافت سخت مثل بتن و 
... به جاي عناصر طبیعي )پوشش گیاهي( هستیم. 
نرم  بافت  که  عناصري  به کارگیري  با  باید  بنابراین 
دارند، گوشه عزلت و زیبایي فراهم کرد تا به روان 
در  آب،  موسیقي  و  بخشید.حرکت  آرامش  انسان 
توجه  خور  در  نقشي  سبز  فضاي  بیشتر  جلوه گري 
چشمه  و  جویبار  صورت  به  را  آب  مي توان  دارد. 
براي نقاط آرام و بي سر و صدا و به صورت آبشار 
شلوغ  و  پرازدحام  نقاط  براي  بزرگ  فواره هاي  و 

طراحي کرد. 
آب و تاثیر آن در کاهش درجه حرارت و افزایش 
صور  از  یک  هر  به  آرامستان ها  در  آب  رطوبت:  
درجه  کردن  متعادل  در  نحوي  به  خود  مختلف، 

نقش آب در طراحي آرامستان

  هاشم نوروزي فرد 
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و  گیاهان  براي  نسبي  رطوبت  تامین  هوا،   حرارت 
از  عوامل  این  مجموعه  است.  موثر  طراوت،  ایجاد 

یکنواختي و خشکي محیط مي کاهد.
نور  انعکاس  با  انعکاس:» سطح آب ساکن،  آب و 
اطراف خود  آینه عمل مي کند و پدیده هاي  مانند 
را با چرخش 180 درجه نمایش مي دهد،  هم چنین 
انعکاس پوشش گیاهي در آب و تابش نور خورشید 
روي گیاهان آبزي موجود روي آب، تصویر زیبایي 
براي بیننده به وجود مي آورد. آب در حال حرکت 
مانند  فضاست؛  در  نور  امواج  منعکس کننده  نیز 
درختان  برگ  روي  روان  جویبار  یک  از  که  نوري 

مي شود. منعکس 

طراحي آب نما در آرامستان: 
حوضچه ها یا حوض هاي کم عمق که اغلب در آنها 
تعبیه مي شود  فواره هاي متعدد و چراغ هاي رنگین 
به آب نما معروف هستند. عمق آنها تا 60 سانتي متر 
است و برحسب شکل و فرم طراحي شده، با مصالح 
ساختماني مختلف ساخته مي شوند. گاهي در کناره 
استفاده  یا جعبه هاي گل  لکه هاي گل کاري  از  آنها 
آب  آالچیق ها  کنار  یا  داخل  در  مي توان  مي کنند. 

نماهاي کوچکي احداث کرد.
جذابیت آب از دیگر عناصر موجود در آرامستان 
در  اگر  که  است  عنصري  آب نما  است.  بیشتر 
ترکیب  شود.  طراحي  کامل  و  خوب  آرامستان ها 
مورد  صحیح  طور  به  اگر  و  مي کند  ایجاد  مناسبي 
استفاده قرار نگیرد. باعث ضایع شدن شیوه طراحي 
مشکالتي  چنین  بروز  از  احتراز  براي  شد.  خواهد 
باید با احتیاط عمل کرد. آب نماها را مي توان به دو 

صورت منظم یا غیرمنظم طراحي کرد.
منظم1 _ منظور از طراحي منظم، دادن شکل کامال 
هندسي به آب نماها و آبراهه هاست. این نوع آب نماها 

طراحي  منظم  شیوه  به  که  یک چشم انداز  در  وقتي 
نشان  را  خود  نماي  بهترین  گیرند،  قرار  است،  شده 
کار  به  کالسیک  و  قرینه  حالت  به  اشکال  مي دهند. 
مي روند. چشمه ها و مجسمه ها شکل مشخصي دارند و 
مواد به کار رفته، سنگ و بتن هاي صاف و منظم است. 
البته از فایبرگالس هم در اندازه هاي دلخواه و به فرم 
منظم مي توان استفاده کرد. آب نماهاي منظم وقتي 
که داراي لبه برجسته باشند، جذابیت بیشتري دارند. 
چرا که نشستن روي لبه برجسته استخر جالب است 

و از طرفي براي کودکان امنیت دارد. 
مي تواند  غیرمنظم  آب نماهاي   - غیرمنظم2 
اشکال  با  ظروف  و  شده  قالب ریزي  اجسام  از 
به  یا  ساخته  سنتي  یا  و  خیالي  و  غیرهندسي 
طراحي  طبیعي  آبگیرهاي  از  پیروي  با  آزاد  فرم 
گوشه هاي  داراي  آب نماها  صورت  این  در  شود. 
و  منظم  حاشیه هاي  و  عمودي  دیوارهاي  و  راست 
طور  این  ظاهر  در  کم  دست  یا  نیستند  دست ساز 
از سنگ  بیشتر  آنها،  ساخت  براي  مي آیند.  نظر  به 
براي  مي شود.  استفاده  بومي  گیاهان  و  خاك  و 
وجود  کافي  فضاي  باید  طبیعي  آب نماهاي  ایجاد 
طراحي  سبک  شدن  مشخص  از  پس  باشد.  داشته 
آرامستان، مساحت و فرم استفاده از آب )جاري یا 
به  بستگي  آب  کل  وسعت  مي شود.  تعیین  ساکن( 

مساحت آرامستان و شرایط اقلیمي منطقه دارد.
طبیعي،  خصوصیات  از  استفاده  با  چشمه:  
مي کنند.  طراحي  آرامستان ها  در  را  چشمه هایي 
به  مصنوعي  به شکل  کوچک  چشمه هاي  ایجاد 
در  مي افزاید.  آرامستان  فضاي  زیبایي  و  لطافت 
صورت  به  را  آب  حرکت  و  مسیر  امکان  صورت 
نقطه  یک  از  تا  درمي آورند  زیرزمیني  کانال هاي 
نیز  کوچکي  حوضچه  شود.  ظاهر  مظهر  صورت  به 
به  طبیعي  حالت  تا  مي کنند  ایجاد  مظهر  کنار  در 
انواع  به  توجه  با  باید  را  چشمه ها  بدهند.  چشمه 
طبیعي آن، با جریان تند یا مالیم، با در نظر گرفتن 
آب  زیاد  یا  کم  سرعت  با  زمین  جغرافیایي  وضع 

طراحي کرد.

برکه ها یا باغچه هاي آبي:
و  آرامستان  هواي  تلطیف  بر  برکه  احداث 
اشکال منظم  به  برکه  بسیار موثر است.  زیبایي آن 
منطقه  نزدیکي  در  مختلف  اعماق  با  غیرمنظم  و 
کنار سطوح  در  یا  آرامستان  جنگل کاري،  در وسط 
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گل کاري وسیع ساخته مي شود. براي این منظور در 
مختلف  اعماق  با  خاك برداري هایي  موردنظر  قطعه 
مي دهند.  انجام  طبیعي  حالت  به  نزدیک  اشکال  و 
براي تامین آب برکه از کانال هایي آب را به آن وارد 
تزییني  جنبه  مي توانند  کانال ها  این  که  مي کنند 
طراحي  جویبار  و  آبشار  صورت  به  و  باشند  داشته 
شوند. در برکه ها ضمن اینکه آب راکد است متحرك 
هم هست تا گیاهان از موهبت طبیعي ساخته شده 
به دست بشر برخوردار شوند. گیاهاني که در داخل 
و  خطوط  با  باید  مي شوند  کاشته  برکه  نزدیک  یا 
باشند. داشته  هماهنگي  منطقه  تزییني  گل هاي 

گیاهان آبزي، با اشکال متنوع و رنگ سبز برگ هاي 
به  و  داده  آبي  باغچه هاي  به  زنده اي  مناظر  خود، 
خاصیتي  مهم ترین  مي دهند.  طبیعي  حالت  آن 
تولید  دارند،  آبي  باغچه هاي  در  آبزي  گیاهان  که 
خنک  در  که  هواست  رطوبت  افزایش  و  اکسیژن 
گیاهاني  دارد.  مهمي  نقش  منطقه  هواي  کردن 
نظیر آالله آبي و نیلوفر آبي با برگ هاي خود سطح 
به  که  مي کنند  سایه  ایجاد  و  مي پوشانند  را  آب 
تابستان  فصل  در  آب  مي شود  باعث  خود  خودي 

زود گرم نشود.

طبیعي  جویبارهاي  و  آبشارها  جویبار:  و  آبشار 
همیشه براي مردم جذابیت خاصي داشته اند. امروز 
طبیعي  زیبایي هاي  از  الهام  با  توانسته اند  طراحان 
آرامستان ها  در  جویبارها،  و  آبشارها  جمله  از  و 
بیافرینند.  امکان  حد  تا  را  طبیعت  از  گوشه هایي 
ارزش وجودي آنها به جنبه هاي زیبایي شناسي آنها 
مطبوع  و  هوا  تلطیف  در  بلکه  نمي شود،  محدود 
طوري  مي توان  را  جویبار  موثرند.  فضا  ساختن 
آب  حرکت  و  آبیاري  عمل  دو  که  کرد  طراحي 

هم زمان انجام شود.
فواره ها:  فواره تنها نمایشي از زیبایي آب نیست، 
بلکه در روزهاي خشک و گرم تابستان، رطوبت هوا 
را افزایش مي دهد و فضاي دلپذیري فراهم مي سازد. 
خالف تصور همگان،  فواره ها فقط مصرف کننده آب 
آب  شناور،  پمپ  یک  وسیله  به  مي توان  نیستند. 
به  را به گردش درآورد. فواره ها  یا حوضچه  استخر 

سه گروه اصلي تقسیم مي شوند:
1� فواره های پرتابی3 
2� فواره های ریزشی4 
3� فواره های جهنده5 

دارند،  قرار  باد  وزش  معرض  در  که  مناطقي  در 
مناسب تر  نیرومند  و  کوتاه  فواره هاي  از  استفاده 
منبع  فاصله  از  بیش  نباید  فواره ها  ارتفاع  است. 
فواره تا لبه استخر باشد. بر پایه یک قانون تجربي، 
قطر استخر یا حوضچه آب، باید دست کم دو برابر 
از  پایین تر  فواره ها  سر  اگر  باشد.  فواره  آب  ارتفاع 
مگر  دارد.  بیشتري  زیبایي  شود،  تعبیه  آب  سطح 
ایجاد  براي  خاصي  مجسمه هاي  و  اشکال  از  اینکه 

فواره استفاده شود.
در  چراغ هایي  از  شب  در  فواره ها  نمایش  براي 
بایستي  که  مي کنند  استفاده  آب  ریزش  محل  زیر 
باشد.  داشته  مطابقت  آب  در  نورپردازي  اصول  با 
تابش نور از پایین به باال و تنظیم میزان آن، باعث 
انعکاس حرکات آب در محوطه اطراف و روي شاخ 
به محیط  زیبایي خاصي  و  و برگ گیاهان مي شود 
ماهي  یا  آبزي  گیاهان  وجود  صورت  در  مي بخشد. 
براي  شود.  دقت  فواره ها  نصب  در  باید  استخر،  در 
نیلوفرهاي آبي تالطم سنگین آب مضر خواهد بود. 
بلند  فواره هاي  آب  از  حاصل  فراوان  اکسیژن  اما 

براي ماهي ها مفید و مطلوب است.

طراحي آب آشامیدني:   با استفاده از تفکر صحیح 
و طراحي هنرمندانه براي تامین آب آشامیدني در 
آرامستان مي توان این مکان را به نحوي ساخت که 
با جاري شدن آب عالوه بر نقش اصلي خود)محلي 
براي آشامیدن( بتواند یکي دیگر از مزایاي استفاده 
از آب در طراحي که بهره گیري از صداي روح نواز 
طبیعي  آبشار  و  جویبار  تداعي  و  آن  شدن  جاري 
است برآورده سازد. بدیهي است که از صداي مالیم 
و روح نواز جریان آب مي توان در آرامستان به عنوان 
عاملي در جهت تعدیل صداهاي ناخوشایند استفاده 

کرد.

منبع : 
www.UAN.ir 

پانوشت:
 1-Formal
 2-Informal

3- Spray
 4-Spill
5-Splash
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در تاریخ ایران، آب همواره نقش مهمي در زندگي مردم 
داشته است؛ به طوري که دکتر " مجید تهرانیان "، یکي از 
محققان مطرح رشته ارتباطات در مقایسه تطبیقي بین 
فرهنگي  توسعه  برنامه  تهیه  براي  ژاپن  و  ایران  فرهنگ 
معرفي مي کند.  فرهنگ آب "  کشور، فرهنگ ایران را " 
نقش  همواره  آب  ایران،  کویري  موقعیت  به دلیل  زیرا 

کلیدي در زندگي مردم داشته است.
اهمیت  درباره  بسیاري  اسناد  نیز  تاریخي  متون  در 
دارد؛  وجود  ایران  در  آب  از  استفاده  نحوه  چگونگي  و 
میالد،   از  پیش  سوم  و  دوم  هزاره  در  ایران  »ساکنان 
مردمي صلحجو،  کشاورز و هنرمند بوده اند. آنها به طور 
چهار  این  مي کردند.  استفاده  آبیاري  شیوه  ازچهار  کلي 
شیوه عبارتند از چاه و آب انبار، قنات، کاریز و جوي کشي 

به صورت  آنبارها، چاه هاي معمولي که  ها. چاه ها و آب 
ابزارهاي دستي حفر مي شد و آب آن را به وسیله  با  قائم 
 » بیرون مي کشیدند.  پایان  با چهار  انسان  با کمک  دلو 
"بیژن فرهنگي "،یکي محققان که در این زمینه مطالعات 
آورده  قنات ،   درباره  مقاله اي  در  است  داشته  بسیاري 
است:» ایرانیان قدیم علل پیدایش چاه هاي آرتزین )نوعي 

چاه( و طرز مهار کردن آن رامي دانسته اند ولي استفاده 
چنداني از آن نکرده اند. مازاد باران را در محل هایي به 

نام آب انبار ذخیره مي کرده اند که نمونه هاي آنها در کنار 
ایران  جنوب  گرم  و  خشک  دشت هاي  بیابانها،  کویرها، 
نیازهاي  به صورت سرپوشیده مي توان دید. براي تأمین 
قنات،  مي خورد.  چشم  به  غیره  و  قراء  ده ها،  کاروان ها، 
بوده  ایران  نقاط  از  بسیاري  در  آبیاري  شیوه  مهمترین 
رودخانه  ایران  نقاط  از  بسیاري  در  آنجایي که  از  است 
چنداني وجود ندارد و تعداد رودخانه هاي دایمي نیز بسیار 
اندك است مردم ایران در حدود سه هزار سال پیش به 
ابتکار نوین و تحسین برانگیزي دست یافته اند که به قنات 
از  بعدها  بي نظیر  و  مهم  ابداع  این  کاریز مشهور شد.  یا 
خاورمیانه به شمال آفریقا، اسپانیا و سیسیل انتقال پیدا 

کرد و مورد بهره برداري قرار گرفت.«
در  سدسازي  »صنعت  مي افزاید:  مقاله  همین  در  وي 
اول  شاپور  سلطنت  دوره  در  ویژه  به  ساسانیان،  دوران 
رونق گرفت. عمرسدهایي که از این دوره به جاي مانده 
جمله  است.از  سال   1700 تا   1300 بین  قدمتي  داراي 
بناهاي مهم مربوط به این دوران، مي توان به بند میزان 
در شوشترو پل بند شوشتر به طول 500 متر و داراي 40 

دهانه اشاره کرد.«
افزون بر این مطلب، پژوهش هاي باستان شناسي نیز 
فیزیکي آب  و تصفیه  آبرساني  تأسیسات  نشان مي دهد: 

نگاهي به شیوه هاي تاریخي آب رساني در ایران و تهران

آب وقنات در هزارتوي فرهنگ ايراني

گزارش

  فاطمه علي اصغر
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هنر  از  دیگري  نمونه  قدمت  سال   3300 با  چغازنبیل 
معماري ایران زمین معبد چغاز نبیل، نیایشگاهي عیالمي 
است که نزدیک به 3300 سال پیش از این ساخته شده 
است در بایگانیهاي آشوري از این مکان بنام »دور اون 
تاشي« یا شهر اون تاش گال هم نام برده شده است. براي 
به داخل شهر،  به حوضچه ترسیب و سپس  انتقال آب 
دستور   1245-1365 عیالمي  پادشاه  گال،  دورانتاش 

حفر کانالي به طول 50 کیلومتر را صادر کرد.
در بسیاري از متون تاریخي از جمله کتاب هاي ابودلف 
از  استفاده  تأکید شده است که مهمترین شیوه  کرخي 
آب در ایران قنات بوده است. شبکه هاي معروف آبیاري، 
یعني قنات ها در جهان به خوبي شناخته شده، هستند 
و عمر این تکنیک به 2500 سال بر مي گردد. نخستین 
سند مکتوب در خصوص تکنیک حفر قنات، در نوشته هاي 
هرودوت، مورخ مشهور یوناني به چشم مي خورد و این 
از  صنعت در دوران هخامنشیان )550-330 سال قبل 
میالد( کامال رایج و متداول بود. در حفاري هاي باستان 
شناسي به بقایاي آبگیر، مخازن آب با سرریزها و مجاري 
که  یافته اند،  دست  فاضالب  شبکه هاي  حتي  و  تخلیه 
عمرشان به دوره قبل از هخامنشیان،  دوره قبل از ایالم 

و آشور )1500-600 سال قبل از میالد( مي رسد. 
از دالیل  باره می گوید یکی  این  دکتر زرین کوب در 
ما  به کشور  از حمالتی که  بعد  ایران  در  تمدن ها  افول 
صورت می گرفته از بین رفتن شبکه های آبیاری به ویژه 

قنات ها بوده است.
انکار است که آب همواره نقش  این مسئله غیر قابل 
در  و  داشته  بزرگ  تمدن هاي  شکل گیري  در  مهمي 
با قنات در هم مي آمیزد به طوري که  ایران حیات آب ها 
عبدالکریم بهنیا، پدر علم قنات ایران ، در این باره تأکید 

مي کند: »ایران یک تمدن کاریزی است.«
ایراني  شهر هاي  در  آب رساني  نحوه  و  آب  مدیریت 
به گفته دکتر "جواد صفي نژاد "،  یکي از پژوهشگران 
جغرافیایي شهري به وسیله قنات یعني یکي از عجایب 

هشتگانه دنیا استفاده مي شود.
در کتاب  دکتر بهینا آمده است:»نخستین قنات ها در 
شده  ساخته  پیش  سال   500 و  هزار   3 از  بیش  ایران 

اند. ما در هر 30 استان کشور قنات داریم که خراسان 
رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، یزد و کرمان 
مناطق،  این  هستند.  ایران  در  قنات ها  بیشترین  دارای 
بعضی  می شوند.  محسوب  کشور  مناطق  ترین  خشک 
شده اند  ساخته  پیش  سال  هزار  که  ایران  قنات های  از 
آب  پر  می شود.  استفاده  آن ها  از  و  آب اند  دارای  هنوز 
ترین قنات ایران، قنات جوپار در استان کرمان است.حفر 
بعضی از قنات ها بیش از 60 سال یعنی بیش از دو نسل 

طول کشیده است. ولی فناوری در امر حفاری پیشرفت 
را در زمان کنونی در  قنات  کرده است و می توان حفر 

کمتر از یک سال انجام داد.«
طبق آمار رسمی، 60 هزار قنات در ایران وجودداشته 
براثر بی توجهی و تخریبی که صورت گرفته،  است که 
 28 یعنی  یافته،  کاهش  قنات  هزار   32 به  آن ها  تعداد 
هزار قنات از بین رفته است. این مسأله تاثیر مخربي در 
شیوه هاي کشاورزي ایرانیان در مناطق مختلف گذاشته 
و  آلمان  چون  درکشورهایي  امروزه  که  حالي  است.در 
قنات ها  یعني  ایراني ها  قدیمي  آب رساني  از شیوه  چین 
احیا  در کشور خود  را  روش  این  مي شود.آنها   استفاده 

کرده اند. 
مزایاي   قنات ها  از  »استفاده  دارد:  اعتقاد  بهنیا  دکتر 
می آید،  دست  به  قنات  از  که  آبی  زیرا  دارد.  متعددي 
به  قنات،  از  آب  استحصال  برای  بسیارکمی دارد.  هزینه 
و  نیست  نیازی  و...  کارگر  گازوئیل،  برق،  پمپ،  موتور 
استفاده از قنات فقط نیازمند صرف هزینه ای اندك برای 
الیروبی است. قنات ها رایگان به دست ما رسیده اند و باید 
با صرف هزینه و  ما  بهینه کرد. اجداد  استفاده  از آن ها 
زمان بسیار با امکانات بسیار محدود، دل سنگ و خاك را 

شکافته و قنات ها را برای ما به ارث گذاشته اند.«
کارشناسان کشاورزي نیز بارها بر لزوم اهمیت قنات ها 
برای  گذشته  در  »قنات ها  معتقدند:  و  کرده اند  تأکید 
می شدند.  ساخته  آشامیدنی  و  کشاورزی  آب  تامین 
سرعت آب بعضی از قنات ها به دلیل شیب زیاد به اندازه 
ای شدید بوده است که آسیاب های سنگی را به حرکت 
قنات  آب  از  که  آسیابی  نمونه  برای  است.  درمی آورده 
دولت آباد به چرخش در می آمد، روزی هزار من گندم را 
آرد می کرد. در حال حاضر نیز آب قنات را برای آبیاری 
می توان استفاده کرد و از قنات های خشک هم می توان 
بعضی  نمونه  برای  برد.  بسیاری  بهره های  و  استفاده ها 
نیاز دارند  از گیاهان برای رشد خود به جای مرطوب 
کانال های  در  را  گیاهان  این  می توان  که  قارچ،  مانند 

قنات های خشک، پرورش داد.«
در  تاریخي  مکتوب  اثر  یگانه  قنوات،  رساله حفر  در 
حوزه قنات کشور که در اواخر دوره محمد شاه قاجار 
محقق  جان «،  »سر  توسط  1260قمري  سال  به  و 
تخصصي  فنون   درباره  نیز  است  تالیف شده  انگلیسي 
در  قنات  اجرایي  روش هاي  قنات،   حفر  شیوه هاي  و 
زمان،   آن  اروپاي  در  قنات  حفر  کاربرد  مولف،  زمان 
آشنایي با وسایل و ابزار حفر قنات و نحوه به کارگیري 
آنها نوشته شده است.این امر نشان مي دهد که تا چه 
ایران داراي اهمیت بوده و در زندگي  اندازه قنات در 

است. تاثیر گذاشته  ایراني ها 
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وقتي قنات ها خشك شدند
یکي از شهرهاي ایران که در حال حاضر قنات هاي 
حالي  در  است.  تهران  ندارند،   مناسبي  وضعیت  آن 
مهمترین  از  دور  چندان  نه  روزگاري  شیوه  این  که 
مي رفته  شمار  به  شهر  این  در  رساني  آب  روش هاي 

است.
در چند سال اخیر کارشناسان امور محیط زیست نیز 
بارها درباره خطر از بین رفتن قنات ها هشدار داده اند.

تهدیدي جدي  را  شهري  فاضالب  شبکه  نبود  آنها 
براي قنات هاي شهر تهران مي دانند.

محیط  امور  کارشناس  حیدرزاده"  "محمدهادي 
زیست قنات ها را میراث ملي و فرهنگي کشور معرفي 
مي کند و مي افزاید:» تداوم تمدن چند ساله ایران در 
وجود  مدیون  خشک  ونیمه  خشک  اکوسیستم  یک 
سامانه اي از قنات ها بوده است،  اما گسترش شهرها و 
تاکید بر استفاده از آب شرب قنات ها رونق این سامانه 
را از بین برد و الیروبي قنات ها کم تر مورد توجه قرار 

گرفت.«
در همین حال "وحید کلهر "جامعه شناس شهري 
مطالعه  تهران  تاریخ  زمینه  در  سال ها  که  کسي  و 
داشته است در گفت و گو با نشریه شهرداري ها یکي 
و  عوامل طبیعي  را  گیري شهرها  از شیوه هاي شکل 
جغرافیایي مي داند و معتقد است: »از گذشته تا کنون 
مکان یابي براي شکل گیري شهرها عوامل طبیعي از 
طوریکه  به  است.  مي رفته  شمار  به  آبي  منابع  جمله 
رودخانه ها  کنار  در  نیز  ایران  شهرهاي  از  بسیاري  
و خرم  اهواز  اصفهان،  اند.شهرهایي همچون  بنا شده 

آباد.« 
آب  از  استفاده  تاریخ چگونگي  و  تهران  درباره  وي 
از  پیش  ري  »شهر  مي دهد:  توضیح  شهر  این  در 
شکل گیري ري باستان در دامنه جنوب البرز یعني در 
مخروطه " افکنه البرز " قرار دارد.این جلگه داراي دو 
رود بزرگ بوده که از البرز مرکزي سرچشمه مي گیرد. 
این رودها از غرب و شرق ري باستان و تهران فعلي به 
سمت جنوب حرکت مي کردند.یکي از آنها کن معروف 
است و دیگري حبله رود. این دو رودخانه آب فصلي 

رود _دره هاي تهران را تامین مي کردند. «
کلهر با استناد به مدارك علمي و کتاب هاي اساتیدي 
چون جواد صفي نژاد تعریف مي کند: »با گذشت زمان 
و تغییر سیستم هاي آب رساني در شهر، روي رودخانه 
جاجرود،  سد لتیان و روي رودخانه کرج،  سد کرج 
احداث شد، تا قبل از احداث این سدها آب تمام این 
رودخانه ها و رود دره ها به سمت دشت ري در جریان 
البرز  دامنه  از  که  مناسبي  شیب  دلیل  است.به  بوده 

مرکزي و جنوبي به سمت جنوب امتداد دارد و شرایط 
وجود  به  در جنوب  واقع  روستاهاي  براي  را  مناسبي 

مي آورد.«
نزوالت  و  رودخانه ها  آب  که  مي کند  تأکید  وي 
آسماني سفره هاي زیرزمیني را تامین مي کرد و تهران 
نحو  بهترین  به  آب ها  این  از  قنات  احداث  طریق  از 
استفاده مي کرد. به طوریکه 400 سال پیش یعني در 
دوره شاه تهماسب منابع آبي ري و تهران غني بوده 
است تا اینکه به مرور زمان جمعیت این شهر فزوني 
گرفت و بعد از آن در دوره رضا شاه سد کرج آب راه 
شهر  رساني  آب  سیستم  کنوني  وضعیت  و  و  اندازي 

تهران دچار تحول شد.
به  قنات ها  اهمیت  نیز  پهلوي  محمدرضا  زمان  در 
آب  شبکه  به  آرام  آرام  تهران  مي رود.  بین  از  تدریج 

شرب جدید شهري مي پیوندد.
این کارشناس شهري ادامه مي دهد: »این وضعیت 
پیش آمده بر اثر گذر زمان تهران را به سویي حرکت 
داد، دیگر از قنات ها براي شرب و کشاورزي استفاده 
که  آب رساني  شیوه  قدیمي ترین  ترتیب  این  نکند.به 
ساخته دست ایرانیان بود فراموش شده و زیرساخت و 

سازهاي شهري محو شد.«
را،  قنات ها  جمعي  نابودي  این  اصلي  دلیل  وي 
آنها  گرفتن  قرار  آبرساني،  جدید  سیستم  از  استفاده 
از  نشدن  روبي  الیه  شهري،  سازهاي  و  ساخت  زیر 
سوي متخصصان و کم شدن آب سفره هاي زیرزمیني 
زمینه  این  در  آمده  پیش  مشکالت  درباره  و  مي داند 
متعددي  مشکالت  قنات ها  رفتن  بین  »از  مي گوید: 
آورد  به وجود  پیشین ري  و ساکنان  براي کشاورزان 
زیرا اراضي تفکیک و براي ساخت و ساز آماده شدند 
این در شرایطي اتفاق افتاد که قنات ها به لحاظ حقوق 
عرفي داراي حریم و حق ارتفاق هستندو در سند هاي 
رسمي کشور هم این مسدله ثبت مي شود و این امر 

حق بسیاري را از بین مي برد.«
به  آب  جریان  از  مانع  نیز  سدها  دیگر  سوي  »از 
افراد  از  آبه بسیاري  زمین هاي کشاورزي شده و حق 

از بین مي رود.«  
مسوولیت شهرداري ها  امروز  که  است  معتقد  کلهر 
این است که از قنات ها به عنوان وسیله اي براي صیانت 
آب ها  آلودگي  از  جلوگیري  براي  زیست،  محیط  از 
راستاي  در  باید  نیز  قضایي  دستگاه  و  شود  استفاده 
آبه  حق  که  ري  شهر  کشاورزان  حق  دوباره  احیاي 
آنها گرفته شده است اقدامي انجام دهد تا کشاورزان 
شهر ري مجبور نباشند که از آب فاضالب تهران براي 

زمین هاي کشاورزي استفاده کنند.
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در
 بحران آب کجاست؟

و  خشک  منطقه  در  که  است  کشوري  ایران 
نیمه خشک قرار گرفته است. میانگین بارندگي ایران 
حدود 250 میلیمتر در سال است که از 50 میلیمتر 
استان هاي  در  میلیمتر   1500 تا  کویري  نقاط  در 
مي رسد  سال  در  میلیمتر   2000 گاهي  که  شمالي 
جهاني  متوسط  که  است  حالي  در  این  است.  متغیر 
بارندگي 750 میلیمتر در سال است. با یک محاسبه 
سرانگشتي میزان بارندگي در ایران یک  سوم متوسط 
جهاني است. بدین ترتیب است که خشکسالي معضل 
همیشگی ایران و پدیده اي است که بر اکوسیستمهای 
طبیعی و محیط زیست و تمام میکروارگانیسم ها تأثیر 

مي گذارد. 

با توجه به اینکه خشکسالي از گذشته دور گریبانگیر 
از  بیش  گذشته  سالهای  در  آنچه   ، است  بوده  ایران 
خشکسالي مشکل ساز بوده ، بحران مدیریت در زمان 
خشکسالی بوده است. نگاهي به تشکیالت اداره شهرها 
در گذشته حکایت از آن دارد که تأمین آب و مدیریت 
منابع آبي یکي از وظایف مهم تشکیالت اداره شهرها 
بوده است. به تدریج با آمدن دولت ها و دولتمند شدن 
اداره شهرها و تغییراتي که نظام مدرن در اداره کشور 
بین  آبي  منابع  مدیریت  و  تأمین  وظیفه  کرد،  ایجاد 
بزرگ  و  کوچک  نهادهاي  و  سازمان ها  و  وزارتخانه ها 
تقسیم شد. اما با این وجود یک سووال به قوت خود باقي 
ماند و آن اینکه آیا با این تقسیمات تمام بار مدیریت 

نقش شهرداري 

  محبوبه ولي
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شهرداري ها  دوش  از  آبي  منابع 
اینکه شهرداري ها  یا  برداشته شده 
همچنان در حیطه شهرها ملزم به 
مدیریت و تأمین منابع آبي هستند 
و این مدیریت تا چه میزان و با چه 

وظایفي تعریف مي شود؟
بخش  مشاور  سالمت،  علیرضا 
و  علمي  تربیتي،  سازمان  علوم 
و  )یونسکو(  متحد  ملل  فرهنگي 
منطقه اي  مرکز  ارشد  کارشناس 
مدیریت آب شهري با اشاره به تدوین 
دستورکار  عنوان  با  دستورکاري 
بالقوه  »راهکارهاي کاهش خطرات 
مورد  این  در  خشکسالي«  پدیده 
نیرو  وزارت  پیش  می گوید: چندي 
درخواست تهیه دستورکار مقابله با 
خشکسالي را اعالم کرد و به دنبال 
این درخواست سرفصل هاي این دستورکار تهیه ، 
تنظیم و ارسال شد . آنچه در این دستورکار 
اهمیت داشت این مسأله بود که هر یک 
از سرفصل هاي آن باید از سوي یکي از 
آب  منابع  مدیریت  با  مرتبط  نهادهاي 
کشاورزي،  وزارت  نیرو،  وزارت  شامل 
شرکت آب و فاضالب و... کامل مي شد 
شهرداري ها  نیز  نهادها  آن  از  یکي  که 

بودند.
تکمیل  ضرورت  به  اشاره  با  سالمت 
از  یکي  را  شهرداري  دستورکار،  این  تدوین  و 
سازمان هاي  دخیل می داند و معتقد است که شهرداري 

ها مي توانند با سازمان هاي مختلف مثل صدا و سیما، 
سازمان هاي توزیع  آب و مانند آنها تعامل داشته باشد 
با  مقابله  براي  کاربردي  و  خالصه  دستورکار  یک  و 

خشکسالي تهیه کنند. 
وي همچنین این دستورکار را راهي براي مدیریت خشکسالي 
قبل از وقوع آن عنوان می کند و ادامه می دهد: با توجه به 
موقعیت اقلیمي و آب و هواي ایران، وقوع خشکسالي 
قابل پیش بیني است و زماني که بتوان خشکسالي را 
قبل از وقوع آن مدیریت کرد مي توان گفت مدیریت 
خشکسالي موفقیت آمیز بوده است. سازمان هواشناسي 
ادعا مي کند مي تواند پیش بیني هاي درازمدت شرایط 
جوي و میزان بارندگي را داشته باشد اما اگر این کار 
به طور دقیق انجام مي شد و ابزار و آالت مورد نیاز و 

فن استفاده از آنها یعني همان مدیریت وجود داشت، 
مي توانستیم با اطالعات هواشناسي میزان بارندگي تا 
10 سال دیگر را تخمین و برنامه هاي الزم براي کاهش 
متأسفانه  اما  کنیم.  تدوین  را  آن  لطمات  و  خسارات 
وجود  علمی  به شکل  کشور  در  مدیریت خشکسالي 
اتفاق مي افتد ،  ندارد و درست زماني که خشکسالي 

همه به فکر چاره مي افتند.
»راهكارهاي  دستورکار  سرفصل هاي  مهمترین 
خشكسالي«شامل  پدیده ي  بالقوه  خطرات  کاهش 

مواردی چون :
و  جدید  منابع  به  مربوط  اطالعاتي  بانک  تهیه 
مناطقي که با پدیده خشکسالي مواجه مي شوند ) براي 
مثال استان سیستان و بلوچستان نیازمند یک بانک 
و خط مشي ها  قانونگذاري ها   ، است(  دقیق  اطالعاتي 
مربوط به استفاده آن در هر منطقه باید مطرح و تعیین 
شود. به طور خالصه؛ تأسیس بانک آب در سطح کشور 
یعني بانکي که اطالعات آبي مربوط به مناطق مختلف 
را داشته باشد. همچنین تصویب قوانیني براي حفاظت 
از آب هاي سطحي زیرزمیني و تأمین وام هاي تضمیني 
از  حفاظت  دستورکار  این  اساس  بر  کشاورزان.  براي 
آب و کاهش تقاضا، بهبود مصرف و افزایش بهره وري 
انتقال آب، بهبود برنامه ریزي آبیاري و استفاده تلفیقي 
از آب هاي سطحي و زیرزمیني نیز باید مورد توجه قرار 
گیرد. از اقدامات دیگری که در این دستورکار بر آن 
تاکید شدهاست صرفه جویي در مناطق شهري، بررسي 
نرخ ها، افزایش آب بها در تابستان و تغییر نرخ آب در 
آب  لوله کشي  سیستم  اصالح  است.  مختلف  فصول 
شهري و دوگانه کردن سیستم آب شهري به طوري که 
آب شرب و آب بهداشتي از دو شبکه مختلف جریان 
، کاهش  آبرساني  تلفات سیستم  باشد،کاهش  داشته 
شهرداري  که  )سبز(  آزاد  درخت هاي  آب  مصرف 
شود  وارد  جدي  به طور  سرفصل  این  تدوین  در  باید 
و صرفه جویي آب در مزرعه و وارد کردن سیستم هاي 
نوین آبیاري در مزارع از دیگر مواردی بود که در این 

دستورکار به آن اشاره شده است.
اما آنچه در مورد این دستورکار و تدوین و اجراي 
آن مهم به نظر مي رسد ضرورت همدلي و همکاري و 
تعامل مناسب شهرداري و تمام نهادهاي مرتبط دیگر 
اجراي چنین  براي تدوین و  تعاملي  آیا چنین  است. 

دستورکاري وجود دارد؟

سهم شهرداري در مدیریت منابع آبي
جمشید خیرابي ، استاد دانشگاه و متخصص علوم 

ين  س ا س�ا بر ا
دستورالعمل حفاظت از آب 

و كاهش تقاض�ا، بهبود مصرف و 
افزايش بهره وري انتقال آب، بهبود 
اس�تفاده  و  آبي�اري  برنامه ري�زي 

و  س�طحي  آب ه�اي  از  تلفيق�ي 
زيرزمين�ي ني�ز باي�د م�ورد 

توجه قرار گيرد
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آبیاري در این مورد با اعتقاد به اینکه اداره شهرداري 
کشور  اداره  از  پایتخت  و  بزرگ  شهرهاي  در  به ویژه 
مشکل تر است، مي گوید: شهرداري ها در سطح کشوربا 
تعامالتی که دارند مي توانند موانع قانوني ، اجرایي و 
اداري و یا هر مشکلي که در تعامل با نهادهاي دولتي 
و غیردولتي دارند را از میان بردارند. به ویژه در مورد 
فعاالنه  که  صورتي  در  آب  عالي  شوراي  آب  مسأله 
ناهمواري  چالش،  هرگونه  مي تواند  مي کند  عمل 
و  دولت  بین  احتمالي  اختالفات  و  ناهماهنگي ها  و 

شهرداري را ساماندهي کند.
وي در مورد وظایف شهرداري ها نسبت به مدیریت 
خشکسالي  بحران  وقوع  زمان  در  به ویژه  آبي  منابع 
معتقد است : الزم است در همه شهرها شبکه تحت 
فشار با آب خام دایر شود و فضاهاي سبز با روش هاي 
آبیاري تحت فشار و با برنامه آبیاري صحیح ، به موقع 
آبیاري شود. همچنین شهرداري ها سعي  اندازه  به  و 
مي کنند فضاهاي سبز شهرهای خود را گسترش دهند 
برسند و  بین المللي  استانداردهاي  به  امکان  تا حد  و 
در این رابطه عرصه هاي مساعد و مناسب براي توسعه 
نهادهاي  سایر  بي رویه  تصرف  گزند  از  را  فضاي سبز 
دولتي، نظامي و بخش خصوصي مصون نگه دارند و 
آورند.  فراهم  شهروندان  براي  را  الزم  تنفس گاه هاي 
تصرف این عرصه ها در شهرهاي بزرگ، به ویژه پایتخت 
بخشیدن  سرعت  زیرا   ، است  اساسي  مشکل  یک 
زیاد،  هزینه  علت  به  سبز  فضاي  تصرف  و  توسعه  به 
براي  آب  کمبود  و  تخصیصي  اعتبارات  محدودیت 
مي آید  حساب  به  بزرگ  موانع  از  بزرگتر  عرصه هاي 
تراکم  با  مصنوعي  جنگل هاي  ایجاد  به  توجه  با  که 
مي توانند  خشکي  به  مقاوم  گونه هاي  انتخاب  کمتر، 
این مشکالت بویژه مشکل کمبود آب را حل کنند. در 
پاره اي از مناطق و شهرها، مي توان به گونه اي عمل کرد 
که در آن مناطق جنگل هاي مصنوعي چند سال بعد از 
احداث و آبیاري در مراحل بعدي نیازي به آبیاري پیدا 
انتخاب گونه،  الگوي کشت،  با  نکنند. در این صورت 
تراکم، بسترسازي، آبیاري و... مي توان با حداقل هزینه 
و آب فضاي سبز شهري را که بیشترین مصرف آب 

شهري را به دنبال دارد ، توسعه داد.
در ایران در اکثر شرایط باید چمن کاري ها به علت 
مصرف آب زیاد، هزینه بر بودن احداث و نگهداري و 
آسیب پذیر بودن آنها به ویژه در شیب ها محدود باشد و 

جز در موارد خاص و موجه از آن استفاده نشود.
دکتر خیرابي با اش��اره به نبود شناس��نامه و پرونده 

فن��ي م��دون ب��راي فضاه��اي س��بز و 
اطالع��ات اولی��ه از تاریخچ��ه اح��داث 
پارك ه��ا و عملیات ص��ورت گرفته در 
آنها برطرف ش��دن این کاس��تي را نیز 
از وظایف ش��هرداري ها در حوزه فضاي 
س��بز و آب می داند و می گوید: در مورد 
خشکسالي اول باید قبل از وقوع حادثه 
فک��ر چاره بود. دوم در صورتي که روش 
آبیاري به درستي انتخاب شود و برنامه 
آبی��اري با پیش بین��ي بحران ها تنظیم 
و اجرا ش��ود و آب مورد نیاز فضاهاي 

س��بز نیز با ضریب اطمینان 
در  ش��ود  لحاظ  الزم 

خشکسالي  شرایط 
براي فضاي سبز 
جدي  مش��کل 
به وجود نمي آید 
ک��ه البته همه 
این امور برعهده 

است،  شهرداري 
پیگیري  همچنین 

و  پس��اب ها  تصفی��ه 
استفاده از آنها براي توسعه 

فضاي س��بز نیز باید مورد توجه قرار گیرد . اگر تصفیه 
به صورت کامل فیزیکي، شیمیایي و بیولوژیکي صورت 
گی��رد می تواند مطمئن تری��ن منبع آب ب��راي آینده 
فضاهای سبز شهری باشد. در حالي که سایر منابع آبي 
قابل اعتماد نیستند و روند کم آبي نیز با منابع موجود 

در آینده تشدید خواهد شد.

بار فرهنگ سازي مصرف آب
 بر دوش مردمي ترین نهاد

است.  اصلي  وزارتخانه  دو  با  آبي  منابع  مدیریت 
باالدست  آب  و  اصلي  آب  انتقال  کانال هاي  مدیریت 
مدیریت  و  کنترل  نیروست.  وزارت  برعهده  سدها 
کانال هاي فرعي و درواقع زماني که آب به شبکه هاي 
وزارت  با  آن  مدیریت  مي آید  مزارع  و  پایین دستي 
و  حیات  مایه  عنوان  به  آب  اما  است.  کشاورزي 
آن هستند  با  ارتباط مستقیم  در  که همگان  نعمتي 
گذشته از مدیریت و کنترل منابع و تأمین آن نیازمند 
برخي  است.  آن  از  استفاده  آموزش  و  فرهنگ سازي 
معتقدند شهرداري به عنوان نهادي مردمي بیش از دو 

خ�ي  بر
ش�هرداري  معتقدند 

به عنوان نهادي مردمي بيش 
از دو وزارتخانه نيرو و كش�اورزي 

و بي�ش از هر نه�اد ديگري مي تواند 
در ام�ر فرهنگ س�ازي ك�ه يكي از 

آب  مديري�ت  اركان  مهمتري�ن 
است، نقش داشته باشند
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وزارتخانه نیرو و کشاورزي و بیش از هر نهاد دیگري 
مهمترین  از  یکي  که  فرهنگ سازي  امر  در  مي تواند 
ارکان مدیریت آب است ، نقش داشته باشد.علیرضا 
سالمت، کارشناس ارشد مرکز منطقه اي مدیریت آب 
شهري در این مورد مي گوید: یکي از کارهاي مهم و 
بزرگي که شهرداري مي تواند در کنترل منابع آبي و در 
زمینه فرهنگ سازي انجام دهد تعامل با صدا و سیما 
و سفارش برنامه هاي مختلف براي ارتقای آگاهي هاي 
سوي  از  آب ها  کردن  آلوده  از  جلوگیري  و  عمومي 
آبیاري فضاهاي  است.وي همچنین ساماندهي  مردم 
سبز، ساخت کانال هاي عبور سیل، بهره برداري صحیح 
از قنات ها و بازسازي و مرمت قنوات را از وظایف عمده 
شهرداري ها در مدیریت منابع آب شهري عنوان می کند 
و می افزاید: این وظایف با توجه به موقعیت هر شهر براي 
شهرداري ها اولویت بندي مي شود. براي مثال 70 تا 80 
درصد آب شهري مثل بم از طریق قنوات تأمین مي شد 
که با وقوع زلزله تمام قنات ها تخریب و عماًل آب شرب 
شهر از بین رفت اما در شهري مثل تهران شاید قنات ها 
تا این حد مهم نباشند ، بنابراین مراقبت از قنات ها به 
عنوان سازه هاي تاریخي و منابع اصلي تأمین آب و البته 
ایجاد منابع دیگر براي شرایطي که دسترسي به قنوات 
ممکن نباشد براي شهرداري بم در اولویت قرار مي گیرد 
در حالي که مدیریت منابع آبي در شهرهاي دیگر از 
جهات دیگر باید مورد اهمیت و عمل قرار گیرد که این 
مورد در شهرهاي بزرگ بیشتر مربوط به فضاهاي سبز 
فرهنگ سازی  نقش  مورد  در  است.اما دکتر خیرابي 
شهرداري ها معتقد است : در شرایط فرهنگي ایران ، 
فرهنگ سازي از طرف گروهي از خالیق 
از  دیگري  گروه  به  مسوول  عنوان  به 
خالیق به عنوان شهروند بي اثر و یا کم اثر 
خواهد بود. زیرا سال هاست که ساده ترین 
مسایل که همگان در آن ذي نفع هستند 
مقررات  رعایت  و  ترافیک  مسایل  مثل 
تخلیه  آب،  در  صرفه جویي  به  مربوط 
زباله ها در ساعت مقرر بسیار تبلیغ شده 
اما گوش شنوایي وجود ندارد و هر روز در 
خیابان ها مردمي را مي بینیم که شلنگ 
کم آبي  و  خشکسالي  اوج  در  دست  به 
و  یا جلو خانه  و  مشغول شستن خودرو 

مغازه خود هستند.

باور کنیم که آب انفال است
آب  منابع  مدیریت  در  اشکاالت  توضیح  در  وي 
اشاره کرد که  قانون اساسي  از اصول  بر یکي  ایران 
مي گوید: »کلیه منابع که به عموم ملت تعلق دارد 

جزء انفال است.«
این استاد دانشگاه ادامه میدهد: این اصل یکي از 
اصول بسیار مهم قانون اساسي و تنها حالل مشکالت 
آب  منابع  آن  براساس  و  است  ایران  آبیاري  و  آب 
کشور از هر قبیل را مي توان به عنوان انفال به معني 
از  واقعي به حساب آورد که مطابق تعریف هر یک 
به  و  بگیرد  قرار  دولت  اختیار  در  است  الزم  انفال 
شود.  عرضه  مصرف کنندگان  به  ضابطه دار  صورت 
انفال بودن  با توجه به این مسأله توجه نکردن به 
منابع آبي یکي از نارسایي ها در مدیریت منابع آبي 
منابع  مدیریت  مشکالت  دیگراز  یکی  است.  کشور 
بعد  چه  و  قبل  چه  دور  گذشته هاي  از  ایران  آب 
سمینارها  و  علمي  مجامع  همه  در  که  انقالب  از 
تصمیمات  باید  که  بود  نکته  این  مي شد  مطرح 
در  شود.  انجام  مرکز  یک  در  آب  منابع  به  مربوط 
کشاورزي  وزارت  و  کشاورزي  جهاد  ادغام  مرحله 
مشکل تمرکز تصمیم گیري در یک نهاد قانوني حل 
به  شورایي  برعهده  مهم  و  مبرم  وظیفه  این  و  شد 
نام »شوراي عالي آب« تحت نظر ریاست جمهوري 
گذاشته شد .وي در خاتمه تأکید می کند: مشکل آب 
و آبیاري و مدیریت منابع آب ایران جز با تلقي از آب 
اجرایي  آیین نامه  و  قانون  انفال و تدوین  به عنوان 
و  آب  عالي  شوراي  نظر  تحت  کمیته   یک  توسط 
علمي کردن آن در سطح کشور طي چند سال و 
حل  آن  مصوبات  صحیح  اجراي  بر  دایم  نظارت 

نخواهد شد.
وضع  و  کارشناسان  آنچه  مي رسد  نظر  به 
تأکید مي کنند ضعف  آن  بر  در کشور  آب  موجود 
مدیریت و نبود قوانین روشن و کاربردي در حوزه 
مدیریت منابع آب است که باعث شده هر یک از 
گسترده  صورت  به  مرتبط  سازمان هاي  و  نهادها 
نتیجه  و  کنند  عمل  زمینه  این  در  ناهماهنگ  و 
اقدامات  از  است  خشکسالي  بحران  که  واحدي 
عنوان  به  نیز  شهرداري  البته  بگیرند.  ناهماهنگ 
یکي از نهادهاي مدیریت آب شهري در این هیات 

مي گیرد. قرار 
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در ساعت 8 و 45 دقیقه روز دوشنبه 10 تیرماه 
1387 ساختمان هفت طبقه بتنی در حال تخریب 
فرهنگ  بلوار  چهارم  و  بیست  خیابان  در  واقع 
منطقه سعادت آباد تهران ناگهان فروریخت. بر اثر 
این حادثه ناگوار 19 نفر از هم وطنان که به عنوان 
کارگر در ساختمان مزبور در حال کار بودند، به طرز 
ابعاد  توانست  می  حادثه  سپردند.  جان  دلخراشی 

مزبور،  ساختمان  ریزش  زیرا  بیابد،  بارتری  فاجعه 
بطوریکه  شد.  نیز  مجاور  ساختمان  آسیب  باعث 
نیز  مجاور  واحد  پانزده  از  واحد  شش  دیوارهای 
این  از سکنه  اما خوشبختانه هیچ یک  فرو ریخت، 
به  خساراتی  تنها  نشدند،  آسیب  دچار  ساختمان 

ساختمان و خودروهای آنان وارد شد.
ساختمان  مالک  بنای حادثه دیده:  سابقه ساخت 

ساختماني كه فرو ريخت
  مهدی فاضل فكور 
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زیر  و  روی همکف  طبقه  دو  برای   1370 در سال 
شهرداری  از  مربع  متر   1841 مساحت  با  زمین 
اما، در سال 1376 مجوز  مجوز ساخت می گیرد، 
گرفته  قبلی  طبقات  بر  اضافه  طبقه  پنج  برای 
را  ساختمان  مساحت  اضافی  پنج  این  شود.  می 
 1376 سال  در  دهد.  می   افزایش  متر   5466 به 
واحد   33 با  طبقه  هفت  برای  ساختمان  کار  پایان 
نفر   33 به  ترتیب ساختمان  این  به  اخذ می شود. 
مزبور  ساختمان  در  افراد  این  و  شود  می  فروخته 
ساکن می شوند. اما، پس از چندی این ساختمان 
دچار ریزش و ترك خوردگی های عمیق در ارتفاع 
بحرانی  با  نهایت  در  شود.  می  مختلف  سطوح  و 
تخلیه   1384 سال  در  ساختمان  وضعیت،  شدن 
ریزش  بروز  از  پس  ساختمان  ساکنان  گردد.1  می 
طرح  با  رابطه  دراین  های جدی  خوردگی  ترك  و 
هم  که  سازنده،  علیه  حقوقی  و  کیفری  دعاوی 
مطرح  قضایی  مراجع  در  دعاوی  این  نیز  اکنون 
مبنی  قضایی  مراجع  طریق  از  نیز  احکامی  و  است 
شده  صادر  تقصیر  دلیل  به  سازنده،  محکومیت  بر 
ذکر  شایان  کنند.2  می  پیگیری  را  موضوع  است، 
ساکنان  حقوقی  های  پیگیری  رغم  علی  است، 
و  بالتکلیف  دروضعیت   کماکان  بنا  این  ساختمان 

باقی می ماند.3  بحرانی 
از  همجوار  امالك  مالکان  آذرماه86   29 در 
ساختمان  تخریب  درخواست   2 منطقه  شهرداری 
از  رونوشتی  اند.  داشته  را  مزبور  مخروبه  نیمه 
ارسال  مختلف  مسووالن  برای  هم  درخواست  این 
امالك  مالکین  خواست  در  براساس  است.4  شده 
مجلس  نود  اصل  کمسیون  رییس  نایب  همجوار 
از  ای  نامه  طی  30دي ماه86  در  اسالمی  شورای 

می  را  عاجل  اقدام  درخواست   2 منطقه  شهرداری 
تهران  شهر  اسالمی  شورای  رییس  همچنین  کند. 
نیز در 14 بهمن ماه86 از شهرداری منطقه2 تهران 
درخواست ایجاد شرایط و تمهیدات ایمنی را می-

کند.5
بیشتر  ساختمان  ریزش  جاری  سال  ابتدای  از 
شده، شهرداری نیز درصدد تخریب ساختمان بوده 
که در نهایت موفق به اخذ حکم تخریب از مراجع 
منطقه  شهرداری  ترتیب  بدین  بود.6  شده  قضایی 
رفع  بر  مبنی  قانونی خود  اجرای وظایف  در  نیز   2
از تخریب  ناشی  بروز خطرات  از  خطر و جلوگیری 
این ساختمان 7 طبقه با استناد به بند 14 ماده 55 
به  را  مراتب  آن  ذیل  تبصره  و  ها  قانون شهرداری 
موجب نامه مورخ  19 دي ماه86 خطاب به معاون 
به  تهران   7 ناحیه  دادسرای  سرپرست  و  دادستان 
مالکان  به  اخطار  تقاضای  و  داشته  بیان  تفضیل 

مجتمع مزبور جهت رفع خطر را می کند. 
سرپرست دادسرای ناحیه 7 نیز طی نامه خطاب 
توجه  با  دارد  می  اعالم  منطقه  کالنتری  رییس  به 
به گزارش شهرداری منطقه 2 و نظریه کارشناسی 
رسمی دادگستری و ستاد بحران شهرداری منطقه 
بر  خطر  رفع  مسوولیت  قانونا  اینکه  به  نظر  و   2
اخطار  مذکور  پالك  مالکین  به  است،  مالک  عهده 
می گردد نسبت به تخریب و نوسازی اقدام کنند، 
بروز هر گونه حادثه  این صورت مسوولیت  در غیر 
کالنتری  مبنا،  این  بر  بود.7  خواهد  آنها  عهده  به 
می  اعالم  دادسرا  به  بهمن ماه86   17 در  مربوطه 
کند که مالکان در محل حضور نداشته و اخطاریه 
دلیل  به  است.8  گردیده  الصاق  ساختمان  محل  در 
از  ساختمان  خاص  وضعیت  و  مالکان  اقدام  عدم 
نامه  طی  مجددا  شهرداری  بودن،  خطرناك  حیث 
19 فروردین ماه87 به معاون دادستان و سرپرست 
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تبعات  و  گزارش   7 ناحیه 
را  موضوع  این  سوء 
و  کند  می  یادآوری 
الزم  دستور  درخواست 
قانونی  وظایف  اجرای  در 

به  استناد  با  شهرداری 
ماده   14 بند  ذیل  تبصره 

می  را  شهرداری  قانون   55
کمیته  در  زمینه  همین  در  کند. 

تخصصی رفع خطر ستاد مدیریت بحران 
منطقه2 این موضوع مطرح که منجر به نظریه مورخ 
2 اردیبهشت ماه87 مبنی بر تخریب کامل ساختمان 
و رفع خطر به لحاظ نشست آن و عدم استحکام در 
برابر نیروی دینامیکی می گردد. سرپرست دادسرای 
اردیبهشت ماه87   10 مورخ  نامه  در  نیز   7 ناحیه 
به کالنتری،  منطقه  درخواست شهرداری  ارسال  با 

مجوز تخریب ساختمان را صادر می-کند.9 
عملیات تخریب: بنا    برگزارش های موجود، 
به تخریب ساختمان  2 در حالی  شهرداری منطقه 
مزبور مبادرت  می کند که وضعیت ساختمان حاد 
با بی احتیاطی و عدم  بوده و پیمانکار مربوطه نیز 
رعایت نکات ایمنی کار را دنبال می کند. از جمله 
کارگران در ساختمان مزبور اسکان می یابند.10 در 
این مورد یکی از کارگران می گوید؛  »واحد سمت 
وبرای  بود  شکسته  اش  پایه   دو  ساختمان  حیاط 
سمت  در  و  ترسیدیم  می  سمت  آن  از  ما  همین 
 11 خوابیدیم.«  می  بود  سالم  هایش  پایه  که  دیگر 
بود،  گرفته  تصمیم  پیمانکار  شرایطی  چنین  در 
ارزش  که  ساختمان  در  آالت  آهن  و  ها  پنجره 

داشته است، را از ساختمان خارج کند.
برداری:  آوار  و شروع عملیات  وقوع حادثه 
ذکر  مقاله  ابتدای  در  که  همانطور  ترتیب  هر  به 

شد، در ساعت  8 و 45 دقیقه روز شنبه 10 تیرماه 
و  کرد  ریزش  ناگهان  مزبور  ساختمان  جاری  سال 
کارگران شاغل در ساختمان را به کام خود کشید. 
سه دقیقه بعد از وقوع حادثه مأموران اولین ایستگاه 
اما  شدند.12  حاضر  محل  در  نشانی  آتش  سازمان 
مانده  بجا  آوار  حجم  تخریب،  شدت  به  توجه  با 
و  مجاور  های  ساختمان  برای  خطر  احتمال 
کارگران  از  تعدادی  وجود  مساله  بویژه 
آوار  زیر  در  ساختمانی  زحمتکش 
نیروهای  برتعداد  فوریت  به 
امدادی و تجهیزات الزم افزوده 
شد تا آنجا که در طی عملیات 
 250 به  نزدیک  آواربرداری 
آتش  عملیاتی  نیروهای  از  نفر 
محل  در  نجات  و  امداد  نشانی 
بدو  از  البته  داشتند.13  حضور 
ها  ارگان  سایر  از  حادثه  شروع 
های  فوریت  مرکز  نیروهای  منجمله 
پزشکی و همچنین امدادگران هالل احمر 
به  آواربرداری و دسترسی  برای  و  در محل مستقر 
یاب  زنده  ماندگان تالش کردند. دو سگ  آوار  زیر 
چهار  و  تهران  شهرداری  بحران  مدیریت  ستاد 
سگ زنده یاب سازمان هالل احمر در محل حاضر 
بر  عالوه  نشدند.  کسی  یافتن  به  موفق  اما  بودند، 
برای  نیز  یاب  زنده  های  دستگاه  دیگر  از  ها   این 
سازه  نوع  به  توجه  با  شد.  می  استفاده  جستجو 
آوار  عملیات  آن  شدید  تخریب  و  بودن(  )بتنی 
حجم  دلیل  به  رفت.  می  پیش  کندی  به  برداری 
زیاد مصالح، برای انتقال آوار از چند دستگاه لودر و 

شهرداری 
منطقه 2 در حالی به 

تخري�ب س�اختمان مزبور 
مبادرت  می كند كه وضعيت 
س�اختمان حاد ب�ود و پيمانكار 
مربوطه نيز ب�ا بی احتياطی و 

عدم رعايت ن�كات ايمنی 
كار را دنبال می كند
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منابع:

1- همشهری آنالین           
2- سایت خبری سما            
3- همان مأخذ 
4- همان مأخذ   
5- همان مأخذ 
6- همشهری آنالین   
7- سایت خبری سما  
8- همان مافذ   
9- همان مأخذ

10- همشهری آنالین   
11- همان مأخذ 
12- جام جم آنالین
13- تیر 1387
14- همان مأخذ
15- همان مأخذ
16- جام جم آنالین 13 تیر 1387

کامیون استفاده می شد. 
حدود  گذشت  با  سرانجام 

40 ساعت تالش بی وقفه و 
نفر   250 حدود  کارگیری  به 

نشانی  آتش  عملیات  نیروهای  از 
آتش  دستگاه   8 از  نجات  و  امداد  و 

مکانیکی،  بیل  دستگاه   2 بکارگیری  و  نشانی،  
چندین  لودر،  دستگاه   2 جرثقیل،  دستگاه   2
دستگاه کمپرسی و سایر تجهیزات و ابزار ویژه، 
آوار  از  آن  نزدیک  وخیابان-های  حادثه  محل 
شهرداری  عوامل  اختیار  در  و  شد  پاکسازی 

تهران قرار گرفت.14 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
تمامی  وهمکاری  حضور  از  تهران  نشانی  آتش 
نیروها منجلمه نیروی انتظامی، اورژانس تهران، 
تهران،  شهرداری   137 مرکز  قانونی،  پزشکی 
همچنین  و  گروهی  های  رسانه  احمر،  هالل 
های  ساختمان  ساکنان  ومساعدت  ازهمکاری 
آواربرداری،  عملیات  مدت  طی  در  که  مجاور 
اختیار  در  را  مناسبی  امکانات  و  تسهیالت 
داده  قرار  حادثه  محل  در  حاضر  نیروهای 

بودند، سپاسگزاری و قدردانی کرد.15 
نكات قابل بررسی: حادثه دلخراش ریزش 
ساختمان در منطقه سعادت آباد تهران از جنبه 
بررسی است  قابل  و  اهمیت  های مختلف حائز 
کارشناسان  و  متخصصان  کمک  به  بایستی  که 

فن و درکمال بی طرفی مورد موشکافی دقیق 
قرار گیرد.

از  بعضی  حادثه،  شروع  بدو  از  متاسفانه 
را  اتهام  انگشت  ذیربط  نهادهای  و  ها  سازمان 
به  را  تقصیر  و  گرفته  نشانه  یکدیگر  سوی  به 
خاتمه  در  اما،  انداختند.16   می  دیگری  گردن 
این- از  فارغ  است  شده  کوشش  حاضر  مقاله 

قصد  به  فقط  و  برخوردها  گونه 
الزم  فضای  و  فرصتی  ایجاد 
برای تجزیه و تحلیل علمی 
از  پیشگیری  منظور  به 
سواالت  مشابه  حوادث 

ذیل را مطرح کند:
1- چگونه ساختمانی 
که برای دو طبقه روی 
زیرزمین  و  کف  هم 
دریافت  پروانه ساختمانی 
نقشه  تغییر  است،  کرده 
اضافه  آن  به  طبقه   5 و  یافته 

شده است؟
سازمان  نقش   1 شماره  سوال  به  باتوجه   -2
منجمله  ذیربط  اشخاص  و  ها  دستگاه  ها، 
وزارت  مهندسی،  نظام  سازمان  شهرداری، 
مجری،  ساختمان،  مالک  شهرسازی،  و  مسکن 
چگونه   ... و  ناظر  مهندس  معمار،  مهندس 

است؟
های  کارگاه  ایمنی  بر  نظارت  متولی   -3
نقش"اداره  و  بوده  ارگانی  چه  ساختمانی 

بازرسی کار " دراین میان کدام است؟
با  که  ساختمانی  زحمتکش  کارگران   -4
معرض  در  در صنعت ساختمان سازی  اشتغال 
بیشترین حوادث ناشی از کار می باشند، تحت 

چه حمایت هایی قرار دارند؟
5- باتوجه به بافت های فرسوده و ساختمان 
تهران  شهر  در  مقاومت  و  کیفیت  فاقد  های 
در  کشور  کوچک  و  بزرگ  شهرهای  سایر  و 
آوار  زلزله، عملیات  نظیر  وقوع حوادثی  صورت 
این  و  انجام خواهد شد  برداری طی چه مدت 
عملیات به چه تعداد امداگر ماهر و چه امکانات 

است؟ نیازمند  پشتیبانی  و  تجهیزاتی 

حادث�ه 
ري�زش  دلخ�راش 

س�اختمان در منطقه سعادت 
آب�اد ته�ران از جنبه ه�ای مختلف 

حائ�ز اهميت و قابل بررس�ی اس�ت 
كه بايس�تی ب�ه كم�ك متخصصان و 

كارشناس�ان ف�ن و دركم�ال ب�ی 
طرفی مورد موشكافی دقيق 

قرار گيرد
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امروزه  حیاتي  منابع  این  اقیانوس ها  و  دریاها 
بوسیله کشتي ها، فاضالب هاي صنایع، مواد پرتوزا و 

مواد شیمیایي و نفتي به شدت آلوده شده اند.
آب یکي از بزرگترین چالش هاي قرن حاضر است 
و  مثبت  تحوالت  از  بسیاري  سرمنشا  مي تواند  که 

منفي جهان قرار گیرد.
97/5 درصد آب کره زمین در دریاها و دریاچه ها 
درصد   2/5 مي       دهد.  تشکیل  را  شور  آب  که  است 
باقیمانده آب شیریني است که در زمین وجود دارد 
که از آن 3درصد آب رودخانه ها 30/8 درصد آب هاي 
زیرزمیني و 68/9 درصد یخچال ها و پوشش دایمي 

برف کوهها است.
در  تقاضا  شدت  و  آب  تأمین  توان  بین  بنابراین 
است.  آفرین  بحران  که  دارد  وجود  خالیي  جهان 
هنگامي که این نداشتن تعادل با مجموعه راهکارهاي 

بخش  در  تفاهم  زبان  نباشد،  شدني  مهار  مدیریتي 
آب تبدیل به زبان دشمني خواهد شد؛ چه در بعد 

محلي،  منطقه اي،  ملي و چه در بعد جهاني.
بخش عمده اي از  عدم تعادل در منابع آب ناشي 
از چرخه آب شناسي و محدودیت طبیعي منابع آب 
بوده و بخش دیگر تأثیرگذاري اقدامات و فعالیت هاي 
انسان روي منابع آب است که محدودیت ذاتي منابع 
بهره برداري  جمعیت،  افزایش  خشکسالي،  آب، 
افت  نتیجه  در  و  موجود  ذخایر  و  منابع  از  بي رویه 
آب هاي زیرزمیني و اثرات تخریبي فعالیت انسان بر 
محیط زیست جملگي زمینه ساز چالش هاي سنگیني 

در امر بهره گیري از منابع آب شیرین  است.
براي  کلیدي  منبع  و  ضروري  زندگي  براي  آب 
در  انسان  میلیارد   1/2 حدود  است.  انسان  سالمتي 
دسترسي  اطمینان  قابل  شرب  آب  به  هنوز  جهان 

بحران آب در ايران،  جهان 
و توسعه پايدار

  زرین احمدزاده
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ندارند. تأمین آب آشامیدني قابل اطمنیان و خدمات 
در دهه ي  نفر  میلیارد  از یک  بهداشتي براي بیش 
که  است  چالش هایي  بحراني ترین  از  یکي  آینده 

بشر امروزي با آن روبه رو است.
اجالس جهاني توسعه پایدار در سال 2002 در 
برنامه هاي  و  اهداف  کردن  اجرایي  ژوهانسبورگ، 
پنج  و  داد  قرار  کار  دستور  در  را  ریو  کنفرانس 
محور آب، انرژي،  سالمت، کشاورزي و تنوع زیستي 

1را به عنوان عناوین اصلي برگزید.

سال  نام  با  میالدي   2003 سال  نامگذاري 
و  آب  اهمیت  بیانگر  شیرین  آب هاي  جهاني 
سایر  و  بشر  حیات  در  شیرین  آب هاي  ویژه  به 
منبع  این  از  پایدار  و  بهینه  استفاده  و  جانداران 

است. ذي قیمت 
زیست  محیط  جهاني  روز  نیز  سال)2004(  در 
قرار  تأکید  مورد  و  معطوف  واقیانوس ها  دریاها  به 

گرفت.
یا  زنده  اقیانوس ها،  و  دریاها  جست جوي  در   •

مرده؟
امروزه  حیاتي  منابع  این  اقیانوس ها   و  دریاها 
مواد  صنایع،  فاضالب هاي  کشتي ها،  به وسیله 
آلوده  ونفتي،  به شدت  شیمیایي  مواد  و  رادیواکتیو 

شده اند.
مسایل  به  جهانیان  توجه  گذشته  دهه  سه  در 
امر  به  و  شد  بیشتر  روز  به  روز  محیطي  زیست 
بیشتري  توجه  نیز  دریاها  و  اقیانوس     ها  از  حفاظت 
مبذول شد. اکنون ما با کاهش و نابودي بسیاري از 
گونه هاي جانوري و گیاهي که منشاء دریایي دارند، 

روبه رو هستیم.
و  شمال  در  آبي  مرزهاي  بودن  دارا  با  نیز  ایران 

جنوب کشور از منابع با ارزشي برخوردار است.
در  آب  وضعیت  و  پایدار  توسعه  در  آب  نقش   •

ایران 

براي درك نقش آب در توسعه، بایستي چالش هاي 
خصوص  این  در  زیر  شرح  به  را  رو  پیش  بنیادي 

بشناسیم:
•  محدودیت ذاتي آب 

محدودیت ذاتي منابع آب از مهم ترین چالش هاي 
بخش آب در کشور است. کشور ما به علت شرایط 
از  ناچیزي  سهم  هوایي،   و  آب  و  جغرافیایي  خاص 
آب شیرین را داراست. در حالي که حدود 71 درصد 
از 130 میلیارد مترمکعب منابع آب تجدید شونده 

خود را مورد استفاده قرار داده است.
شده  تعریف  سطوح  با  را  کشور  آب  وضعیت  اگر 
زیر  جدول  در  آب  مصرف  میزان  براساس  جهاني 
با  ایران  کشور  که  مي شود  مشاهده  کنیم،  مقایسه 

بحران آب روبرو است.

• نبود توازن بارندگي
میزان نزوالت جوي هم از بعد زماني و هم از نظر 
به  استفاده در جغرافیاي کشورمان  میزان  و  کمیت 
شدت متفاوت است. چنانچه میزان بارندگي سالیانه 
بین مناطق کویري تا خطه سرسبز شمال ایران بین 
ذکر  به  الزم  است.  متغیر  میلي متر   1800 تا   50

اینکه: 
با کیفیت مناسب در  - 70 درصد کل منابع آب 

مناطق شمالي و غربي کشور قرار دارد.
مرکزي،  نواحي  در  آب  منابع  کل  درصد   30  -

 شرق  و جنوب شرقي قرار دارد.
در  کشور  سالیانه  بارندگي  درصد   75 حالیکه  در 

زمان غیر فصل کشاورزي جاري است.

• پدیده هاي طبیعي خشكسالي
براي  را  زمینه  آب،  منابع  ذاتي  محدودیت 
خشکسالي هاي شدید در بخش هایي از کشور بیشتر 
کرده است. خشکسالي پدیده اي غیر طبیعي نیست،  
و  شدت  نسبت  به  آن  تخریبي  اثرات  و  ابعاد  اما 

موقعیت جغرافیایي متفاوت است.
که  دارد  اقلیمي  خشکسالي  دوره  یک  ما  کشور 
مي افتد  اتفاق  ساله   30 و   10 دوره هاي  در  غالبا 
با  باید  اما  نیست،   ما  دست  در  آن  از  جلوگیري  و 
پیامدهاي خشکسالي مقابه کرد. مقابله با پیامدهاي 
پیش بیني  با  که  است  موفق  زماني  خشکسالي 

• وضعیت آب براساس میزان مصرف آب
مصرف وضعیت آب     

کمتر از 10 درصد منابع آب قابل دسترس بحران خفیف آب     
20 – 10 درصد منابع آب قابل  دسترس بحران متوسط     
40 - 20  درصد منابع آب قابل دسترس بحران نسبتا شدید     
بیش از 40 درصد منابع آب قابل دسترس بحران شدید مصرف آب    
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ایجاد  و  خشکسالي  دوره هاي  برنامه ریزي  و 
بعد  تأمین و هم در  بعد  ظرفیت هاي الزم، هم در 
مصرف با روشي پایدار به عبور از دوره  خشکسالي 

نایل آییم.

• کاهش کیفیت منابع آب
بي رویه  استفاده  و  بهره برداري  اثر  در  آب  منابع 
کیفیت  کاهش  یا  و  آلودگي  معرض  در  همواره 
بوده است. مصرف روبه رشد در تمامي عرصه هاي 
از شرب،  صنعت،  خدمات و کشاورزي  اعم  مصرف 
پیامدهاي تغییر و کاهش کیفیت را به دنبال دارند. 
از  مکعب  متر  میلیارد   29 حدود  حاضر  حال  در 
کنترل  صنعتي  و  شهري  کشاورزي،   پساب هاي 
کاهش  براي  بالقوه اي  خطر  که  دارد  وجود  نشده 
این  مي شود  پیش بیني  و  است  آب  منابع  کیفیت 
متر  میلیارد   40 حدود  به   1400 سال  در  روند 
مکعب برسد. تبعات کاهش کیفیت و آلودگي منابع 

آب باعث شیوع بیماري هاي مختلف است.
سهم  در  کاهش  با  آب  منابع  آلودگي  کاهش 
فاضالب ها،   زباله ها،   است.  امکان پذیر  آالینده ها 
سموم  )دترجنت ها(،  شوینده  مواد  پساب ها،  
از  گونه هایي   ... و  شیمیایي  آفات، کودهاي  دفع 

آالینده هاي مهم آب هستند.
• جمعیت و مصرف

جمعیت و مصرف هر دو متغیرهایي هستند که 
تناسب  نبود  و  مي یابد  تغییر  افزایش  براي  همواره 
تشدید  را  آب  به  مربوط  چالش هاي  آنها  بین 

مي کند.
به عنوان مثال طي صد سال اخیر جمعیت حدود 
سه برابر شده است اما تقاضاي جهاني آب به بیش 

از شش برابر افزایش یافته است.
جمعیت کشور ما طي 45 سال اخیر از  6 میلیون 
به 60  میلیون نفر رسید. این افزایش جمعیت باعث 
شده 71 درصد منابع آبي کشور به خدمت گرفته 

شوند.
کشور  جمعیت  که  مي دهد  نشان  پیش بیني ها 
خواهد  نفر  میلیون   97/5 به   1400 سال  افق  در 
رسید و مقدار آب مورد نیاز برابر 130 میلیارد متر 
مکعب خواهد بود که تأمین این میزان آب از منابع 

تجدیدپذیر آب کشور امکان پذیر نیست.

• متقاضیان 
چالش  که  آب  منابع  ذاتي  محدودیت  از  بعد 
عظیمي است،  مصرف کنندگان نیز چالش بزرگتري 

را به وجود مي آورند. 
کمیت و کیفیت مصرف،  رقابت در مصرف،  عدم 
تعادل در شیوه هاي استفاده و صدمه اي که از این 
حیث به منابع آب و نهایتا  محیط زیست وارد مي 
آید،  نیاز به برنامه ریزي و مدیریت اصولي در کاهش 
تبعات و اثرات آن دارد. از جمله مصرف کنندگان 
مهم، بخش کشاورزي است که در سال 1380 نیاز 
آبي خود را به میزان 46 درصد از آب هاي سطحي و 

54 درصد از آب هاي زیرزمیني تأمین کرده است.
سهم  کشاورزي  بخش  که  مي بینیم  بنابراین 
به  را  باال  قابلیت  و  کیفیت  با  آب هاي  از  عظیمي 

خود اختصاص داده است.
• سیاست ها و راهبردها

به  باید  که  انسان هاست  مشترك  گنجینه  آب 
نسل هاي بعدي سپرده شود. بنابراین محورهاي زیر 
اهمیت خاصي را در آینده برنامه هاي آب دارند:   

احیا  و حفظ،  منابع آب  تخریب  از  0 جلوگیري 
و توسعه بهره برداري بهینه از آنها براي رسیدن به 

توسعه پایدار
0 بهره برداري بهینه از آب هاي مرزي و مشترك

0 اصالح قانون توزیع عادالنه آب و تدوین قانون 
جامع  آب کشور )در دست اقدام است(

بخش هاي  در  آب  مصرف  الگوي  اعمال   0
شرایط  با  متناسب  صنعت  و  شرب  کشاورزي،  

اقلیمي
0 تهیه برنامه جامع ملي )حفاظت کمي و کیفي 
آب هاي  ورود  از  براي جلوگیري  آب کشور(  منابع 

آلوده به چرخه طبیعي 
0 تعیین حریم بهداشتي و زیست محیطي براي 

منابع تأمین کننده آب شرب
0 تدوین روش هاي مدیریت زیست براي مقابله 

با خشکسالي و سیل
محیط  اقتصاد  جمله  از  آب  اقتصاد  تدوین   0

زیست در برنامه ریزي ها
مهم  طرح هاي  محیطي  زیست  اثرات  ارزیابي   0
بر  اثرات منفي  توسعه منابع آب به منظور کاهش 

محیط زیست

 منابع:
1- دکتر رضا مکنون، " نگرش جامع 
برنامه  براي  راهبردي  آب،   منابع  به 
شماره  بولتن  کشور"  توسعه  چهارم 

11 کمیته ملیک توسعه پایدار
2- مهندس ستار محمودي "مدیریت 
شماره  بولتن  توسعه"،  مدیریت  آب 

11 کمیته ملي توسعه پایدار
"راهبرد  اردکانیان  رضا  دکتر   -3
همایش  آب"  درامور  پایدار  توسعه 
در  پایدار  توسعه  راهبردهاي 
تابستان  کشور،   اجرایي  بخش هاي 
محیط  حفاظت  سازمان   1382

زیست، کمیته ملي توسعه پایدار

پانوشت:
1-  Water, Energy, Health, Agriculture 

,Biologycal = WEHAB
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 معاون محیط زیست انساني سازمان حفاظت محیط 
زیست درباره احداث گورستان جدید براي تهراني ها 
ناشي  آلودگي هاي  در منطقه »تلو« مي گوید: بیشتر 
وپساب  است  در آب هاي جاري  احداث گورستان  از 
مورد  در  مسئله  این  مي شود.  محیط  وارد  گورستان 
بهشت زهرا نیز رخ داده است به طوري که پساب را 
در رشته قنوات قدیمي منطقه رها کرده و باعث ایجاد 

مشکالت بعدي مي شوند.
حسن اصیلیان تأکید مي کند که براي احداث این 
گورستان، باید جهت باد، تردد، آب هاي زیرزمیني و 
وضعیت خروج آب غسالخانه مورد توجه قرار گیرد. 
در  و  دارند  جامع  طرح  گورستان ها  وی  گفته  به 
لحاظ  باید نظر محیط زیست  مکان یابي آن ها حتماً 
شود. اصیلیان مي گوید: مشکالت امروز مردم باقرشهر 
شرق  شمال  مردم  براي  آینده  در  تهران  جنوب  در 

تهران نیز خواهد بود. 
محیط  حفاظت  سازمان  مسئوالن  درحالي که 
نیازمند  تلو  زیست تأکید دارند احداث گورستان در 
رضاییان،  محمود  است،  زیست محیطي  بررسي هاي 
احداث  دارد:  تأکید  زهرا  بهشت  سازمان  رئیس 
گورستان دوم در تهران ضرورتي انکار ناپذیر است و 
در این راستا گورستاني در تلو باید راه اندازي شود. به 
گفته وي بهشت زهرا در تهران در حال حاضر تنها 

25 هزار قبر خالي دارد و با این وضعیت تنها تا دي 
بهشت  سازمان  رئیس  کرد.  استفاده  آن  از  مي توان 
زهرا در تهران مي گوید: تمام فعالیت هاي کارشناسي 
در راستاي احداث این گورستان صورت گرفته و در 
این فعالیت ها مشخص شده که احداث این گورستان 
در منطقه »تلو« تهران هیچ ضرري به محیط زیست 

منظقه وارد نمي کند. 
رضاییان از تمامي ارگان هاي ذي ربط مي خواهد با 
همکاري هاي الزم راه احداث گورستان شرق تهران را 

هموار سازند. 
معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیط زیست شوراي 
محیط  حفاظت  سازمان  سابق  رئیس  و  تهران  شهر 
زیست، رفع اختالف نظرها براي احداث گورستان در 
محیط  حفاظت  اداره  نهایي  نظر  به  منوط  را  »تلو« 

زیست استان تهران مي داند. 
اختیار  در  دقیقي  اطالعات  اآلن  تا  مي گوید:  وي 
مسئوالن محیط زیست در این رابطه قرار داده نشده 
انجام خواهد گرفت،  با بررسي هاي کارشناسي که  و 
گمان نمي کنم که مشکلي دراین زمینه پیش بیاید. 
محیط  کارشناسان  که  است  حالي  در  اظهارات  این 
زیست به علت نظامي بودن منطقه »تلو« اجازه ورود 

به منطقه و بررسي هاي الزم را ندارند. 
در  گورستان  احداث  موضوع  اخیر  سال هاي  طي 

ايجاد گورستان های جديد 
در تهران و آلودگي آب هاي جاري 
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منطقه غرب تهران )گرمدره( نیز به عنوان یک گزینه 
مصوب، مطرح بوده که پس از این که احداث گورستان 
غرب به دلیل مخالفت بومي هاي منطقه و شهرداري 
گرمدره به عنوان یکي از معارضان سرسخت، منتفي 
به  تهران  شرقي  محدوده  در  »تلو«  اراضي  مي شود، 
مسئوالن  تأکید  مورد  باقیمانده  گزینه  تنها  عنوان 

شهري قرار مي گیرد. 
سرانجام پس از ماه ها تالش مدیریت شهري براي 
رفع معارضان این اراضي، در حالي که بر اساس وعده 
کلنگ  بود  قرار  تهران  شهردار  و  شهري  مسئوالن 
احداث گورستان جدید پایتخت در اراضي »تلو« در 
سال 87 به زمین زده شود، مسئوالن محیط زیست 
خواستار توقف پروژه تا زمان بررسي کامل مطالعات 
انجام شده توسط شهرداري و شوراي شهر تهران و 

اعمال نظر نهایي محیط زیست مي شوند. 
سازمان  خاك  و  آب   کل  مدیر  مدبري،  سروش 
حفاظت محیط زیست درباره احداث گورستان جدید 
منطقه  این  است  معتقد  »تلو«  در  تهراني ها  براي 
نظر  از  و  مي شود  محسوب  البرز  جنوبي  دامنه  جزء 
احداث  و  است  آسیب پذیر  شدت  به  زیست محیطي 

گورستان به منطقه آسیب مي زند. 
زیست  محیط  کارشناسان  سایر  همچون  نیز  وي 
مي گوید: براي احداث گورستان در هر منطقه اي باید 
منطقه،  شیب  شود  رعایت  محیطي  زیست  ضوابط 
حوزه  مسیر  منطقه،  در  بارندگي  تأثیرگذاري  میزان 

آبریز و ... باید مورد توجه قرار گیرد. 
محیط  حفاظت  سازمان  خاك  و  آب   کل  مدیر 
البرز  جنوب  منطقه  بافت  که  دارد  تأکید  زیست 

بکري  زیست  محیط  و  است  آسیب پذیري  بافت 
باید  حتماً  منطقه  این  در  گورستان  احداث  و  دارد 
با مطالعات زمین شناسي و ژئوتکنیکي همراه باشد و 
نفوذپذیري خاك مورد  عمق سفره هاي زیرزمیني و 

بررسي قرار گیرد. 
داریوش گل علي زاده، معاون محیط زیست انساني 
برگزاري  از  تهران  استان  زیست  محیط  کل  اداره 
رفع  براي  تهران  شهر  شواري  با  مستمر  جلسات 
ابهامات در فعالیت هاي شهرداري و شوراي شهر در 
زمینه احداث این گورستان جدید مي گوید و امیدوار 
است که به نتایج مثبتي در یافتن راه حلي مناسب 
براي ایجاد گورستان براي تهراني ها با کمترین ضرر 

زیست محیطي دست یابند. 
به گفته وي تنها دغدغه هاي محیط زیست در این 
زمینه نمي تواند تأثیرگذار باشد بلکه در بعضي موارد 
اولویت هاي اجتماعي مطرح است یعني باید طرحي 
وجود  به  منطقه  در  تخریب  حداقل  که  شود  داده 
حفاظت  اداره  انساني  زیست  محیط  معاون  بیاید. 
محیط زیست استان تهران مي گوید: منطقه »تلو« 
حوزه آبریز سد »ماملو« است و از نظر زیست محیطي 

اهمیت باالیي دارد. 
در  »تلو«  نظامي  منطقه  در  گورستان  ایجاد 
با  امروز  اگر  کالن شهر  این  آب  بزرگ  مخازن  باالي 
و  شود  انجام  سنجیده تري  و  بیشتر  کارشناسي  کار 
محیط  و  شهري  مسئوالن  بین  الزم  هماهنگي هاي 
زیست صورت پذیرد جلوي بسیاري از بار مشکالتي 
که در آینده دامنگیر تمام مسئوالن و مردم مي شود، 

گرفته خواهد شد.
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بحران كم آبي نتيجه ي جنگل تراشي  هاست 

در ایران چندي است که 
جنگلي  کهنسال  درختان 
آن  اراضي  و  مي شوند  قطع 
بدل  اراضي کشاورزي  به  یا 
مي شوند و یا به چراگاه دام 
شهرك هاي  انواع  به  یا  و 
و  بدتر  همه  از  و  مسکوني 
کارخانه هاي  به  مخرب تر 

صنعتي تبدیل مي شوند. 
 این کارخانه ها که نه تنها 
نواحي شمال و مرکز کشور را از نعمت باران محروم مي کند 
از  ناشي  مواد سمي و خطرناك  انواع  انتشار  به سبب  بلکه 
و  گلخانه اي  گازهاي  انتشار  خطر  پتروشیمي،  فعالیت هاي 
افزایش خشکي و دماي هوا را در کشور تشدید مي کند. در 
از دیرباز تاریخ در منطقه اي گرم و خشک  ایران  حالي که 
درس  اکنون  استرالیا  کشور  کنوني  است.تجربه  شده  واقع 
خوبي  براي کساني است که به ساخت و احداث جاده هایي 
چون تهران � شمال و یا توسعه صنایع در شمال کشور و یا 

گسترش کشاورزي در این نواحي اصرار دارند. 
کشور استرالیا نزدیک به 3 قرن پیش در جریان مهاجرت 
از  که  شرایطي  در  و  قاره  این  به  بیگانه  و  بومي  غیر  اقوام 
در  اثري  کنوني  زیست محیطي  آگاهي هاي  و  دانش  و  علم 
مزارع  به  را  استرالیا  بومي  درختان  و  جنگل ها  نبود،  میان 
سال هاي  طي  تراشي ها  جنگل  کرد.این  بدل  غالت  پهناور 
گذشته که به تخریب و نابودي درختان بومي درجنگل هاي 
در  پي  بروز خشکسالي هاي  اکنون سبب  انجامید،  استرالیا 
پي و گرماي بیشتر و بیشتر در منطقه شده و بنا بر تحقیقات 
عنوان  به  کویینز لند  دانشگاه  محققان  سوي  از  شده  انجام 
فاکتور هاي مهم در بروز تغییرات آب وهوایي شناخته شده 
است.تحقیقات نشان داده است که گیاهان و درختان بومي 
نقش مهمي در ایجاد تعادل هوا ایفا مي کنند زیرا درختان 
بومي داراي ریشه هاي عمیقي هستند که این امر در درازمدت 
سبب افزایش میزان رطوبت و تبخیر آب در اتمسفر مي شود. 
افزایش رطوبت سبب افزایش بارندگي در محیط زیست این 
درختان مي شود و این چرخه به مرور تکرار مي شود.به عالوه 
گیاهان بومي در مقایسه با غالت و انواع محصوالت کشاورزي 
کمتر  مي شود  ساطع  خورشید  از  که  را  نوري  کوتاه  امواج 
سبب  خود  نیز  موضوع  این  مي دهند.  بازتاب  زمین  جو  به 
به شکل گیري  و  زمین خنک تر شده  دماي سطح  مي شود 

ابرها و افزایش بارندگي ها کمک کند.در این شرایط با توجه 
به مطالعات و تجارب موفق در کشورهاي صنعتي جهان آیا 
نباید پیش از هر تصمیم گیري در توسعه اقتصادي کشور از 
تکرار عوارض مخرب و خسارت هاي احتمالي در کشور هاي 
صنعتي پیشگیري کنیم؟ و آیا تخریب ها و نابودي خاك و 
رانش زمین و آلودگي و تجربه هاي تلخ از این دست که بر 
اثر جنگل تراشي و بهره کشي بي رویه از زمین هاي شمال رخ 
داده در کشور ما شواهد اندکي بوده است که به گفته عضو 
کمیسیون کشاورزي مجلس با تصمیم نادرست و غیرقانوني 
اطراف  جنگل هاي  از  هکتار   120 کشاورزي،  جهاد  وزارت 

شهر رشت نابود شود؟
عباس رجایي، نماینده اراك و کمیجان در این باره اظهار 
مراتع  و  جنگل ها  از  حفاظت  قانون  طبق  که  است  داشته 
قانوني  الیحه  اجرایي  آیین نامه   2 ماده  الف  بند  و  کشور 
جنگل  واگذاري  اراضي،  احیاي  و  واگذاري  الیحه  اصالح 
وزارت  که  حالي  در  است.  ممنوع  مطلقاً  مقامي  هر  توسط 
سازمان  در  الزم  کار  گردش  رعایت  بدون  کشاورزي  جهاد 
استاندار گیالن  تقاضاي  با  و مراتع کشور و صرفاً  جنگل ها 
غیر  طرح هاي  استاني  کمیسیون  جلسه  صورت  براساس  و 
صنعتي  شهر  اطراف  جنگل هاي  از  هکتار   120 کشاورزي، 

رشت را براي احداث کارخانه پتروشیمي واگذار مي کند. 
وي افزود: فرآیند تمامي این اقدامات و دستورات غیرقانوني 
با مقاومت برخي مسووالن وظیفه شناس و مدیران استاني و 
ارشد سازمان جنگل ها و مراتع مواجه مي شود که مسووالن 
و  دلسوز  مدیران  تشویق  جاي  به  کشاورزي  جهاد  وزارت 
اصالح دستور خود، بر اجراي دستور مزبور تاکید و دستور 
عزل سریع مدیرکل منابع طبیعي استان گیالن و معاونان 

وي را صادر مي کنند.
اینگونه  کرد؛  اعالم  ادامه  در  کمیجان  و  اراك  نماینده 
نابودي  به  نه تنها  خلق الساعه  و  کارشناسي  غیر  تصمیمات 
محسوب  ملي  سرمایه هاي  از  که  کشور  مراتع  و  جنگل ها 
این  کارکنان  و  مدیران  کلیه  مي شود،  منجر  مي شود 
به  متجاوزین  و  کرده  بي انگیزه  را  حفاظتي  دستگاه هاي 

جنگل ها و مراتع را جري تر مي کند. 
دیوان  جمله  از  نظارتي  دستگاه هاي  مسووالن  از  وي 
به موضوع،  براي رسیدگي  بازرسي کل کشور  و  محاسبات 
درخواست مساعدت کرد. )در مورد اظهارات نماینده اراك و 
کمیجان رجوع کنید به روزنامه شرق 10 خرداد 86 و سایت 

آفتاب 20 اسفند 86( 

سروش صدر
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شهرداري مشهد 
ايده هاي نوين شهروندان را اجرايي مي كند

راه اندازی دومين كارخانه آسفالت شهرداری اروميه
کارخانه آسفالت 120 تني شهرداری ارومیه راه اندازي 
شد. در مراسم افتتاح این کارخانه با مسؤوالن استانی و 
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، معاونت فنی وعمرانی 
استانداری، فرماندار ارومیه،اعضای محترم شورای اسالمی 
شهر، شهردار و مدیران و مسؤوالن شهرداری، مسؤوالن 
مراسم  این  در  داشتند.  حضور  دولتی  غیر  ادارات 
امسال  گفت:  حاضران  به  مقدم  خیر  با  شهردارارومیه 
توان کاری شهرداری،  این کارخانه آسفالت،  افتتاح  با 
در ارایه خدمات در بخش آسفا لت به بیش از دوبرابر 
می رسد.بازیان ادامه داد: »در رابطه  با حمل و نقل و بهره 
برداری ازمجموعه جدید  26  د ستگاه اتوبوس حمل 
و نقل درون شهری که درراستای حمایت ها وتوجهات 
دولت محترم بعد ازسفراستانی بود به ناوگان حمل و 
نقل عمومی اختصاص پیدا کرد«.  شهردار ارومیه گفت: 
»امروز یکی از آسیب های نقاط شهری و عمران شهری 
و خدمات شهری موضوع آسفالت است که با بررسی ها 
توان مجموعه شهرداری  از  بندی ها، بخشی  اولویت  و 
صرف این موضوع شد«. او اضافه کرد: »4 مؤلفه به عنوان 
مشکل اساسی عمران و خدمات شهری مطرح است که 
می بایست با برنامه ریزی های دقیق، اختصاص اعتبارات و 
بسیج امکانات شهرداری برای حل و رفع این مشکالت 

در یک برنامه زمانی مشخص اقدام کرد«.
عمل  »سرعت  کرد:  نشان  خاطر  بازیان  مهندس 
شهرداری وسعت و کیفیت در کارها و اجرای پروژه ها، از 

سیاست های عملیاتی در سال 87 خواهد بود«.
در این مراسم معاون عمرانی استانداری نیز گفت: »با 
توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال 

شکوفایی  شاهد  شکوفایی،  و  نوآوری  سال  عنوان  به 
و  هستیم  شهر  عمرانی  ازطرح های  تعدادی  وافتتاح 
امیدواریم با طرح و برنامه هایی که دوستان ما در شورا 
و شهرداری دارند با تالش ویژه به مدیریت شهری به 
»ازبابت  کرد:  اضافه  داریانی  برسد.مهندس  شکوفایی 
بودجه و اعتبارات برای شهرداری استان بودجه خوبی 
برای تمام شهر ها لحاظ کرده ایم که مبلغ کل بودجه 
ی تمام شهرداری های استا ن مبلغ 170 میلیارد تومان 
برای شهرداری  تومان  میلیارد  نزدیک 100  که  است 
یافته وسرانه بودجه هرفرد دراستان  ارومیه اختصاص 
است«.معاون  هزارریال  بر960  لغ  با  طورمتوسط  به 
عمرانی استانداری ارومیه ادامه داد: »از این مبلغ بودجه  
60  درصد آن برای بخش های عمرای لحاظ  شده تا 
بتوانند زیرسا خت های عمرانی را تقویت  شهرداری ها 
کنند«. با توجه به اینکه شهر ارومیه از نظر آسفا لت 
شهری نیازمند یک طول کامل آسفالت در سطح معابر 
شهری است، شهردار و پرسنل شهرداری درحال فعالیت 

و تالش جدی هستند تا این امر مهم انجام شود.
در این مراسم آیت ا.... قره باغی  نماینده مردم استان در 
مجلس خبرگان رهبری از زحمات و تالش شبانه روزی 
شهردار و پرسنل شهرداری و خدمات اعضای شورا تقدیر 
و تشکر کرد.الزم به ذکر است کارخانه آسفالت شهرداري 
ساعت،  در  تن   120 تولیدي  تناژ  ظرفیت  با  ارومیه 
تهیه 26 دستگاه اتوبوس از نوع شهاب و تجهیزات و 
ماشین آالت سنگین خریداري شده براي خدمات شهري 
با اعتباري بالغ بر 43 میلیارد ریال از مهم ترین پروژه هاي 

شهرداري ارومیه بود. 

صاحبنظران،  متخصصان،  طالب،  نخبگان، 
مي توانند  ادارات  پرسنل  و  دانشگاه  اساتید 
عملکرد  بهبود  براي  را  خود  نوین  ایده هاي 

ارایه کنند.  مدیریت شهري 
ایده هاي  و  طرح ها  مي توانند  افراد  این 
خدمات  عمران،  و  فني  حوزه هاي  در  را  خود 
شهري  مدیریت  شهري،  اقتصاد  شهري،  نوین 
جوان  مشاوران  گروه  به  شهروندي  فرهنگ  و 
طراحان  با  قرارداد  انعقاد  کنند.  ارسال 

مجریان  به  بانکي  تسهیالت  اهداي  برگزیده، 
و  برتر  طرح هاي  به  جوایز  اهداي  برگزیده، 
جمله  از  را  نوآوري  مدال  گواهینامه  اهداي 
در  شهرداري  توسط  شده  پیش بیني  اقدامات 
شهروندان  برتر  ایده هاي  از  حمایت  جهت 

اعالم کرد. 
به  ثبت نام  براي  مي توانند  عالقه مندان 
www.mashhsd1404com پایگاه اینترنتي

کنند.  مراجعه 

اخبار كوتاه
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شهرداری آمل؛ از تشكيل اتاق فكر تا حوزه معاونت خدمات شهري
می دهد.  تشکیل  فکر  اتاق  آمل،  شهرداری 
این  اعالم  با  آمل  شهردار  علیزاده«   »حسین 
خبرگفت : »برای ایجاد بستر مناسب خدمات رسانی  
و تحول در ارایه خدمات ارزشمند  به شهروندان 
آملی الزم است از تجارب افکار برخوردار بود که 
در همین راستا اتاق فکر در شهرداری آمل تشکیل 

می شود «. 
شهرداری آمل از صاحبان اندیشه و قلم، ارباب 
ارایه  با  جراید ،فرهیختگان و نخبگان دعوت کرد 
درعمران  وانتقاد سازنده  پیشنهاد  و  وبرنامه  طرح 

وآبادانی شهر شرکت کنند.
نماینده  یوسفیان  ا...  دکترعزت  حال  درهمین 
مردم آمل در مجلس شورای اسال می درنشست نما 
یند گا ن شورای محالت گفت : »اعضای شورای 
باید به محالت بروند و  شهر و مدیران شهرداری 
از نزدیک مشکالت شهری را ببینند و راهکار ارایه 

دهند «. 
شهرداری ها  اعتبارات  کمبود  از  همچنین  وی 
و  عمران  اعتباربرای  »جذب  افزود:  و  کرد  انتقاد 

مسیر  این  در  و  است  مشکل  بسیار  شهر  آبادانی 
باید شهرداری را یاری کرد«.

روابط عمومی شهر آمل از متحد الشکل شدن 
لباس کلیه رانندگان اتوبوس و تا کسی خبر داد. 
آمل  « شهردار  علیزاده  گزارش »حسین  بنابراین 
گفت: در جلسه شورای ترافیک که با حضور اعضای 
شورای اسالمی شهر و مدیران عامل سازمان های 
»ما  گفت:  و  داد  خبررا  این  شد  برگزار  وابسته 
در  انضباط  و  نظم  سمبل  رانندگان  داریم  اعتقاد 
داخل شهر هستند و این اقدام به ارائه این نظم در 

شهر کمک می کند«. 
همچنین شهردار آمل از تشکیل حوزه معاونت 
خدمات شهری در شهرداری آمل خبر داد. »حسین 
علیزاده« در جلسه معارفه مسئول طراحی نظارت 
و مسئول حفاری و امانی گفت: شهر باید پویا باشد 
در  مردم  به  رسانی  خدمات  شهرداری  وظیفه  و 
طول شبانه روز است و به زودی طرحی در دست 
در  کاری  شیفت  درسه  شهرداری  که  است  اجرا 

سطح شهر مشغول خدمت به مردم باشد.

شهرداری ساری پرتالش تر از هميشه
پایان  در   ، استاندارمازندران  شفقت  مهندس 
بازدید ازطرح ساماندهی ساحل دریای مازندران 
شورای  عملکرد  گزارش  ساری  آباد  فرح  در 
وآبادی  درعمران  ساری  شهروشهرداری 
استان درچهارده ماه  به مراکز  خدمات رسانی 

گذشته را اعالم کرد . 
او گفت : شهرساری در چهارده ماه گذشته 
و  درعمران  خوب  بسیار  تالش های  شاهد   ،
بوده  استان  به مرکز  آبادانی و خدمات رسانی 
که مرهون عملکرد مهند س حجا زی شهردار 

مرکز استان  در مدیریت  بوده است . 
تا    3 هرهفته    : داد  ادامه  شفقت  مهندس 
4  بار از پروژه بازگشا ئی کمربند ی جنوبی بازد ید 
می کردیم  و شاهد سرعت باال در اجرای پروژه 

شهرداری  یرعملیات  سا  در  همچنین  بودم .  
ساری هم عملکرد های خوبی  به چشم می خورد 

 .
احداث  ادامه    ، پژمان  باز گشائی خیابان  او 
ساختما ن  و  شهرداری  عمارت  ساختمان 
خیابا   ، امام حسین  میدان   ، خاقانی  خیابا ن 

سازی  زیبا   ، سبز  فضای  توسعه   ، طبرسی  ن 
نصب    – دین سطح شهر  میا   ، عمومی  معابر 
تندیس شهید مطهری در میدان معلم ، ایجاد 
به  توجه   ، شما لی  سبزدرکمربندی  ی  فضا 
ورودی ها ی سطح شهر وترافیک ایجاد فضای 
سبزدربلوار پاسدارا ن ، ساما ندهی بلوار کشاورز 
نام برد وحما یت شورای شهر درعمران آبادانی 

مرکز را مهم و مثبت ارزیابی کرد . 
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پساب بيمارستان طوالني ترين قنات جهان  را تهديد مي كند

به  بیمارستان  فاضالب  اتصال  خبر  متأسفانه 
قنات »زارج« یزد صحت دارد. باتوجه به اقدام هاي 
متعددي که در این حوزه انجام شده، متأسفانه هنوز 
مدیر  یزدي،  سمسار  است.  نشده  حاصل  نتیجه اي 
کل مرکز بین المللي قنات و سازه هاي تاریخي آب 
قنات  این  این موضوع درخصوص وضعیت  اعالم  با 
طوالني ترین  و  قدیمي ترین  که  قنات  این  گفت: 
قرار  آلودگي  قنات دنیاست، سال هاست در معرض 
قنات  پایاب هاي  از  بازدید  در  پیش  سه ماه  دارد. 
بوي تعفن شدیدي به مشام مي رسید. وي با اشاره 
تاکنون  زیست  محیط  گفت:  قنات  این  اهمیت  به 
سطح  در  پرونده  حتي  است،  داده  اخطار  بارها 
هیچ  هنوز  متأسفانه  اما  است،  شده  مطرح  دادگاه 

است.  نشده  اتخاذ  تصمیمي 
آلودگي  با  مقابله  راهکارهاي  خصوص  در  یزدي 
قنات گفت: تمامي قنات هایي که از زیر شهرها عبور 
و  بیمارستاني  خانگي،  آلودگي  معرض  در  مي کنند 
دستگاه  باید  واحدها  از  هریک  دارند.  قرار  صنعتي 
محیط  از  مجوز  دیگر  راه  باشند،  داشته  تصفیه 

زیست براي چاه جذبي و دفع فاضالب است. 
وي همچنین با تأکید بر اینکه قناب یادگار دانش 
این  تنها  متأسفانه  گفت:  ماست،  پدران  مهارت  و 
بیمارستان نیست که فاضالب را به قنات مي ریزد، 
قدیمي  بافت  در  قنات  این  گرفتن  قرار  به دلیل 
فاضالب  نیز  مسکوني  واحدهاي  از  تعدادي  شهر، 
شهري خود را در این فاضالب تخلیه مي کنند، حتي 
یک نانوایي نیز در این منطقه فاضالبش را در »زاج« 

مي ریزد.
تاریخي  و سازه هاي  قنات  بین المللي  مرکز  مدیر   
است،  مشکل  وضعیت  این  کنترل  داد:  ادامه  آب 
درحالي که محیط زیست در این حوزه مسوولیت دارد، 
تشکیل  جلسه  خصوص  همین  در  بارها  استانداري 
رسیدگي  براي  مستقیم  مسوول  هنوز  اما  داده، 
افزود:  یزدي  است.  نشده  تعیین  وضعیت  این  به 
مصارف  براي  یزد  از  عبور  از  پس  قنات  این  آب 
آلودگي  به  باتوجه  اما  مي شد،  استفاده  کشاورزي 

آن وضعیت کشاورزي نیز مشخص نیست. 

فاضالب همچنان به قنات مي ریزد
توسعه،  سوم  برنامه   قانون   104 ماده  براساس 
ساختماني را که به میزاني مشخص فاضالب داشته 
آن را  کار  ولي  کرد،  مي توان  نقدي  جریمه  باشد، 
دادگاه  پیش  سال  چند  کرد.  متوقف  نمي توان 
اما  کرد  جریمه  تومان  میلیون  یک  را  بیمارستان 
مي ریزد.  زارج  قنات  به  بیمارستان  فاضالب  هنوز 
میراث  دوستداران  دبیر جمعیت  علي اکبر حدادي، 
با  ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  یزد  یادگار  فرهنگي 
جلسه اي  پیش،  روز  چند  گفت:  موضوع  این  اعالم 
شد  برگزار  زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  با 
که  کرد  اعالم  سازمان  این  کارشناس  آن،  در  که 
بسیاري  بروز  سبب  قنات  چاه  به  فاضالب  ریختن 
از بیماري ها در شهر یزد شده است. حتي آب چاه 
استفاده  نمي توان  کشاورزي  زمین هاي  در  دیگر  را 
وي  بیماري هاست.  از  بسیاري  عامل  چون  کرد، 
حکم  براساس  و  پیگري ها  دنبال  به  داشت:  اظهار 
انتقال  دیگر  مکاني  به  بیمارستان  باید  یا  دادگاه 
تهیه شود.  قنات  آب  تصفیه  براي  برنامه اي  یا  یابد 
و  آب  سازمان  رئیس  حضور  با  که  جلسه اي  در 
هزینه  که  کرد  اعالم  وي  برگزار شد،  یزد  فاضالب 
بین  بیمارستان  فاضالب  براي  تصفیه خانه   ایجاد 
جابه جایي  هزینه  تومان،  میلیون   500 تا   300
تومان  800میلیون  حدود  شهري  فاضالب  انشعاب 
و هزینه جابه جایي بیمارستان چهار میلیارد تومان 
 1375 سال  از  حدادي،  گفته  به  دارد.  نیاز  اعتبار 
به  هنوز  ولي  است،  شده  آغاز  قضیه  این  پیگیري 
براي  قنات  پلمب کردن  از  بعد  و  نرسیده اند  جایي 
این  در  گردشگران، حساسیت  بازدید  از  جلوگیري 
موضوع زیاد شده است. به همین دلیل، تشکل هاي 
بیشتر  پیگیري  درحال  فرهنگي  میراث  دوستدار 
بیش  زارج  قنات سه هزار ساله  این قضیه هستند. 
از 80 کیلومتر طول دارد. این قنات از جنوب غربي 
یزد شروع شده و 20 کیلومتر امتداد دارد. زارج با 
دوهزار و 115 حلقه چاه طوالني ترین و بزرگ ترین 
آثار  قنات دنیاست که در سال 1382 در فهرست 

ملي به ثبت رسیده است. 
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صرفه جويي10درصدي
 منابع آب با ابتكار شهرداري اصفهان

جداسازي آب مورد نياز فضاي سبز از آب آشاميدني
شهردار بوشهر خواستار شد:

اینکه  بیان  با  بوشهر  شهردار  رجایي،  شاپور 
شهري  شرب  شبکه  از  آب  برداشت  کاهش 
میسر  فعلي،  مصرفي  آب  حجم  80درصد  تا 
فضاي  نیاز  مورد  آب  تفکیک  گفت:  مي شود، 

سبز از آب شرب، ضروري است. 
راندمان  افزایش  تحقق  به منظور  افزود:  وي 
آبیاري، سیستم هاي مدرن آبیاري مانند باراني 
این  که  گرفته  قرار  کار  دستور  در  قطره اي  و 
هزینه  آب،  در مصرف  امر عالوه بر صرفه جویي 

بهره برداري  را نیز کاهش خواهد داد. 
این  اجراي  با  این که  بیان  با  بوشهر  شهردار 
شرب  آب  به  شهر  سبز  فضاي  وابستگي  طرح 
با  طرح  این  کرد:  تصریح  مي شود،  قطع 
آب  ثانیه،  در  لیتر   60 حدود  آبدهي  ظرفیت 
بوشهر  شهر  دو  منطقه  سبز  فضاي  نیاز  مورد 
شهداي  میدان  تا  شهر  این  ساحلي  نوار  و 
تأمین خواهد  اجرا،  فاز  را در  انتظامي  نیروي 

کرد. 

فضاي  و  پارك ها  سازمان  جدید  سرپرست 
سبز شهرداري اصفهان گفت: آبیاري فضاي سبز 
شب هاي  و  روز  پایاني  ساعات  در  شهر  عمومي 
تابستان، صرفه جویي 5 تا 10 درصدي در منابع 

آبي را به دنبال داشته است. 
داریوش فتحي با اعالم این مطلب افزود: پس 
هوا،  شدن  گرم  و  تابستان  فصل  رسیدن  فرا  از 
تبخیر آب در گیاهان باعث شده بود تا نوبت هاي 
افزایش  آبیاري فضاي سبز شهري در طول روز 
آبي  منابع  از  استفاده  میزان  بنابراین  و  یافته 
به منظور آبیاري فضاي سبز نیز افزایش یابد. وي 
با بیان اینکه به منظور آبیاري فضاي سبز شهري 
کارشناسي  فعالیت هاي  روز،  پایاني  ساعات  در 
مستمر و قابل توجهي صورت گرفته است اظهار 
فعالیت هاي  انجام  و  تحقیقات  از  پس  داشت: 
که  رسیدیم  نتیجه  این  به  گسترده  کارشناسي 
ساعات  طول  در  شهري  سبز  فضاهاي  آبیاري 
از تبخیر آب در  تابستان  پایاني روز و شب هاي 
گیاهان جلوگیري مي کند و کاهش مصرف منابع 
داشت.  خواهد  دنبال  به  را  آبیاري  به دلیل  آبي 
سرپرست سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري 

نتایج  اصفهان تصریح کرد: براساس تحقیقات و 
به دست آمده، طرح آبیاري فضاي سبز شهري در 
ساعات پایاني روز در دستور کار قرار گرفت که 
این اقدام صرفه جویي 5 تا 10درصدي در منابع 
به  اشاره  با  وي  است.  داشته  دنبال  به  را  آبي 
سبز  فضاهاي  آبیاري  صرفه جویي  براي  اینکه 
تصفیه  و  شرب  آب  از  عنوان  هیچ  به  شهري 
شهرداي  کرد:  اضافه  نمي شود،  استفاده  شده 
شهري  سبز  فضاهاي  آبیاري  براي  اصفهان 
شهر  در  موجود  آبي  منابع  دیگر  و  چاه  از 
براي  را  شهري  شرب  آب  و  کرده  استفاده 
و  اداري  فضاهاي  در  معمول  مصارف  دیگر 
اختصاص  پارك ها  در  شهروندان  استفاده 

داده است. 
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اخباري از كرانه هاي خليج فارس

سازمان  مدیره  هیأت  جدید  اعضای   
عباس  بندر  شهرداری  ورزشی  و  فرهنگی 

شدند. معرفی 
شهری  خدمات  خادمی"معاون  "یحیی 
و  فرهنگی  سازمان  مدیره  هیأت  رئیس  و 
ورزشی شهرداری بندرعباس این خبر را داد 
شریفی  پایدار"،"شریف  "احمد  کرد:  اعالم  و 
نژاد" و "عباس امینی زاده" به عنوان اعضای 
سازمان  این  علی البدل  و  اصلی  مدیره  هیأت 
برنامه های  به  ادامه  در  وی  شدند.  معرفی 
شهرداری  ورزشی  و  فرهنگی  سازمان  امسال 
"برنامه های   : افزود  و  کرد  اشاره  بندرعباس 
طرح غنی سازی اوقات فراغت از دهم تیر ماه 
 19 تا  و  آغاز  بندرعباس  شهر  محله   26 در 

شهریور ادامه خواهد داشت. 
شهرداری  عمومی  روابط  از  خبرها 
نخست  ماهه  دو  در  است  حاکی  بندرعباس 
به  خودرو  130دستگاه  از  بیش  جاری  سال 
همت شهرداری بندر عباس دوگانه سوز شده 
سازمان  عامل  رستمی"مدیر  "غالمرضا  است. 
این  بندرعباس  شهرداری  موتوری  خدمات 
اقدام رادر راستای اجرای طرح سهمیه بندی 
بنزین در کشور عنوان کرد و گفت : "درحال 
تاکسی،  شامل  عمومی  خودروهای  حاضر 
سیستم  به  بارها  وانت  و  دولتی  خودروهای 
دو گانه سوز می شوند و از آغاز سال 87 ،80 
دستگاه پراید ،50 دستگاه پیکان و 9 دستگاه 
فنی  و  امکانات  از  بهره گیری  با  نیسان  وانت 

کاران متخصص دو گانه سوز شده است. 
جاری  سال  پایان  تا  است  قرار  همچنین 
بندرعباس  شهر  از سطح  زباله ها  آوری  جمع 
مکانیزه شود ."یحیی خادمی "معاون خدمات 
شهری شهرداری در مورد این خبر گفت: "با 
از  استفاده  با  و  شده  انجام  برنامه ریزی های 
شهرداری  و  خصوصی  بخش  ماشین آالت 
زباله های  جمع آوری  و  خیابان ها  پاکسازی 
شهر تا پایان سال جاری مکانیزه خواهد شد 
نیسان،  خورو  دستگاه  سه  حاضر  حال  "در   .
شش دستگاه خوردو فان، پرس و حمل زباله 

سطح شهر را انجام می دهند. 
خبر دیگر از شهرداري بندرعباس حاکی از 
آن است که خانه شهریاران جوان شهرداری 
افزایش  می شود.  اندازی  راه  بندرعباس 
همه  مشارکت  و  شهروندی  آگاهی  و  دانش 
اهداف  از  امور شهری  در  جانبه ی شهروندان 
اساس  بر  است.  شده  عنوان  راه اندازی  این 
خانه ی  شهرداری  قانون  و  نامه  آیین  مفاد 
و  فرهنگی  سازمان  نظر  زیر  جوان  شهریاران 
می شود  اداره  بندرعباس  شهرداری  ورزشی 
نهاد  مردم  جوان  سازمان های  از  دسته  آن  و 
که مایل به شرکت در فعالیت های مربوط به 
بهبود شاخص های آموزش شهروندی هستند، 
باید در چارچوب آیین نامه، فعالیت های خود 
شهرداری  همچنین  کنند.  سازماندهی  را 
بندرعباس،زیبا سازی بازارروزاین شهررا آغاز 
کرد. "یحیی خادمی"معاون خدمات شهرداری 
بندرعباس در این رابطه گفت: »سال گذشته 
بزرگ  بازار  و  روز  بازار  سازماندهی  طرح 
قرار  شهرداری  کار  دستور  در  بندرعباس 
گرفت که به علت تراکم وازدحام بیش ازحد  
اما  افتاد،  تأخیر  به  طرح  آغاز   ، دستفروشان 
با  وفرمانداری  قضایی  دستگاه  هماهنگی  با 
سازی  زیبا  طرح  دستفروشان،  آوری  جمع 

بازار روز آغاز شد.
از روابط عمومی شهرداری  آخرین خبر ما 
از  نفر   40 که  است  حاکی  بندرعباس 
کشور  سینمای  تئاترو  محبوب  چهره های 

بودند. این شهرداری  میهمان 
اس��تاد علی  نصیری��ان، پرویز پرس��تویی، 
جهانگی��ر  پورش��یرازی،  حس��ن  س��عیدراد، 
الماسی، سیروس الوند، باران کوثری، مهتاب 
کرامت��ی، روی��ا تیموریان، ن��گار جواهریان و 
انسیه ش��اه حس��ینی هنرمندانی بودند که با 
حمایت و پش��تیبانی ش��هرداری بندرعباس و 
همکاری دیگرنهادها برای ش��رکت در مراسم 
بیس��تمین سالگرد فاجعه ای سقوط هواپیمای 
ایرب��اس و گلباران مقتل ش��هیدان این واقعه 

دلخراش به این ش��هر س��فر کردند.
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در راستاي مصوبه هیئت وزیران 

مشكل آب 10 هزار نفر از مردم نايسر
 شهر سنندج حل مي شود 

رئیس ستاد خشكسالي خوزستان: 

جذب اعتبارت خشكسالي براي خوزستان حياتي است 

آبفار  شرکت  بهره برداري  بر  نظارت  معاون 
استان کردستان گفت: با واگذاري انشعاب آب در 
روستاي نایسر از توابع شهرستان سنندج مشکل 
این  اهالي  از  نفر  هزار  بر 10  بالغ  آب جمعیتي 

روستا حل مي شود. 
    صالح مفاخري افزود: این اقدام با هماهنگي 
انجام  استانداري کردستان  و  فرمانداري سنندج 
رفع  انشعاب  فاقد  خانوارهاي  مشکل  تا  مي شود 
از  ناشي  اپیدمي  و  بیماري ها  خطرات  بروز  از  و 
در  خانگي  چاه هاي  آب  و  آلوده  آب  مصرف 

روستاي نایسر جلوگیري شود. 
از  نفر  هزار   10 به  آبرساني  کرد:  تصریح  وي 
به مصوبه هیئت  با عنایت  نایسر  اهالي روستاي 
به  آب  انشعاب  واگذاري  خصوص  در  وزیران 
سکونت گاه هاي غیررسمي حاشیه شهرها صورت 
با اشاره به کم آبي بي سابقه سال  مي گیرد. وي 
زیرزمیني،  آب هاي  بستر  رفتن  پایین  و  جاري 

پیگیري در خصوص اختصاص  و  برلزوم تعجیل 
و  تأکید  خشکسالي  با  مقابله  جهت  اعتبارات 
بیشتر  نظارت  و  استمرار خدمات رساني سریع تر 
داراي مشکل  روستاهاي  به  امرآبرساني سیار  بر 

کم آبي را خواستار شدند. 
مستمر  مکاتبات  و  پیگیري ها  داد:  ادامه  وي 
خصوص  در  استان  غیرمترقبه  حوادث  ستاد  با 
از  خشکسالي  با  مقابله  براي  اعتبار  اختصاص 
انجام   1387 سال  در  عمراني  اعتبارات  محل 
امر موجب کاهش  این  امیدواریم  شده است که 

مشکالت موجود شود. 
بروشور  توزیع  و  تهیه  داشت:  اظهار  مفاخري 
استفاده  عدم  و  شناخت  تبلیغاتي  تراکت هاي  و 
از آب هاي آلوده براي شرب در سطح روستاهاي 
آبفار  شرکت  عمومي  روابط  همکاري  با  کم آب 
جمله  از  روستایي  بهداشت  مراکز  و  استان 

اقدامات این شرکت است. 

خوزستان  استان  خشکسالي  ستاد  رئیس 
توسط  خشکسالي  بخش  اعتبارات  جذب  گفت: 
حیاتي  خوزستان  براي  اجرایي  دستگاه هاي 

است. 
 سید جعفر حجاري عصر در ستاد خشکسالي 
هفته  همین  دوشنبه  داشت:  اظهار  خوزستان، 
ویژه  اعتبارات  توزیع  به  اقدام  دولت  هیئت 
دستگاه هاي  است  الزم  که  مي کند  خشکسالي 
اجرایي استان با وزارتخانه هاي خود وارد رایزني و 

تعامل بیشتري براي جذب اعتبارات شوند. 
تبعات خشکسالي  اینکه همچنان  بیان  با  وي 
در استان در حال پیشروي است، گفت: همکاري 

کاهش  در  متولي  مسئوالن  و  رسانه ها  مردم، 
مصرف آب و برق و بهره وري از منابع براي مقابله 

با خشکسالي مطلوب است. 
فرهنگ سازي  بر  تاکید  با  خوزستان  استاندار 
شرکت  توسط  مجاز  برق  از  استفاده  به منظور 
برق استان، به ویژه در اهواز، تصریح کرد: روابط 
عمومي برق استان باید تعاملي جدي با رسانه ها 

براي اطالع رساني و فرهنگ سازي داشته باشد. 
حجازي با بیان اینکه اقدامات و تمهیدات در 
جهت کاهش مصرف در استان کارساز بوده است، 
گفت: پیک مصرف برق در تیرماه جاري نسبت به 

خرداد کاهش یافته است. 
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یك مسؤول شرکت آب وفاضالب سیستان وبلوچستان: 

طرح انتقال خط لوله آب شيرين زابل- زاهدان 
150ميلياردتومان نيازدارد 

مدیر آب و فاضالب محالت: 

از مرحله  طرح آبرساني به محالت تابستان امسال 
بهره برداري مي شود 

مدیر روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان 
در زمینه اجرایي شدن طرح انتقال خط دوم آب 
شیرین زابل به زاهدان گفت: شرکت آب و فاضالب 
طرح توجیهي اجراي خط دوم آب شیرین از زابل 
به زاهدان را ارائه کرده و آماده است هزینه ها برآورد 
شده و امکان سنجي نیز صورت گرفته و ضرورت این 
کار نیز برآورد و رایزیني هایي در این زمینه با وزارت 
نیرو صورت گرفته است. ابراهیمي در مورد اعتبار 
ریالي این طرح افزود: اعتبار این طرح در صورت 
سفر دوم ریاست جمهوري به استان از آن طریق 
ارایه و در غیر این صورت از طرق دیگر تامین اعتبار 

خواهد شد. 
وي ادامه داد: براي اجراي طرح انتقال خط دوم 
آب شیرین زابل به زاهدان 150 میلیارد تومان پیش 
بیني شده است که تاکنون هیج اعتباري در این 

زمینه تخصیص نیافته است. 

وي اظهار امیدواري کرد: با پیگیري هاي استاندار 
در سطح وزارتخانه این طرح تا ظرف حداکثر سه 

سال اجرایي خواهد شد. 
اشتراك آب  زاهدان حدود 98 هزار  افزود:  وي 
دارد که 60 درصد مشترکین از آب شیرین بهره مند 
انتقال خط دوم آب شیرین  با تحقق  هستند که 
زابل به زاهدان 40 درصد دیگر مشترکین زاهداني 
نیز از آب شیرین بهره مند خواهند شد. مدیر روابط 
عمومي شرکت آب و فاضالب در در مورد توجیه 
پذیري طرح انتقال آب از زابل به زاهدان با توجه 
خشکسالي هاي اخیر سیستان گفت: با انتقال طرح 
خط اول لوله آب شیرین فقط چهار درصد از آب 
چاه نیمه ها به زاهدان انتقال مي یابد و با اجرایي 
این میزان  لوله دوم آب شیرین  شدن طرح خط 
به هشت درصد خواهد رسید که جاي هیچ گونه 

نگراني نیست. 

با  گفت:  محالت  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
تخصیص اعتبارات الزم، پروژه آبرساني محالت، 
فاز اول این طرح در تابستان امسال به بهره برداري 
محالت  شهر  در  آب  کمبود  مشکل  و  مي رسد 
برطرف خواهد شد.     سعید سرآباداني در جریان 
بازدید نماینده مردم محالت در مجلس شوراي 
اسالمي از طرح آبرساني به این شهر افزود: طرح 
آبرساني به محالت از منطقه سیاه دره به عنوان 
با  و  شده  گرفته  نظر  در  مدت  کوتاه  طرح  یک 
در  ریال  میلیارد  بر 23  بالغ  اعتباري  پیش بیني 
سال 86 آغاز و تاکنون حفاري دو حلقه چاه آب 
هزار   12 اجراي  و  ثانیه  در  لیتر   25 آبدهي  با 
وي  است.  رسیده  پایان  به  آب  انتقال  خط  متر 
تصریح کرد: با توجه به فقر منابع آبي در محالت 

این  در  جمعیت  رشد  به  رو  افزایش  همچنین 
شهر، تامین و توزیع آب سالم و بهداشتي یکي 
اقدام مسئوالن آب  برنامه هاي مهم در دست  از 
و فاضالب استان مرکزي است. علیرضا سلیمي، 
نماینده مردم شهرستان هاي محالت و دلیجان در 
مجلس شوراي اسالمي نیز در سخناني خواستار 
تاسیسات  ایجاد  و  پروژه  این  اجراي  در  تسریع 
جدید آبرساني به منظور برطرف شدن مشکالت 
شهروندان  بهداشتي  سالم  آب  تامین  و  مردم 
شد. نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس 
شوراي اسالمي امروز از طرح آبرساني به محالت 
از منطقه سیاه دره این شهر بازدید و از نزدیک 
پروژه  دراین  و مشکالت موجود  اجرا  در جریان 

قرار گرفت. 
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ديدار سرپرست وزارت كشور
 با اعضای كميسيون عمرانی مجلس

وزارت  سرپرست  هاشمی  مهدی  سید  مهندس 
عمران مجلس  اعضای کمیسیون  با  دیدار  در  کشور 
عمرانی،  موضوعات  در  وزارتخانه  این  فعالیت های 
مدیریت شهری و روستائی و مدیریت مصرف سوخت 

را تشریح کرد.
صبح  که  دیدار  این  در  گزارش،  این  اساس  بر 
وزارت  سرپرست  شد،  انجام  تیر  هجدهم  شنبه  سه 
و  شهرداری ها  روی  بیان چالش های پیش  با  کشور 
بر  نظارت  نحوه  از  گزارشی  کشور،  در  دهیاری ها 
بیش از 70 هزار طرح عمرانی در کشور و چگونگی 
این  مناسب  اجرای  برای  دستگاه ها  سایر  با  تعامل 
تصویب  پیگیری  ادامه  در  کرد.وی  بیان  طرح ها 
نظام درآمدی پایدار شهرداری ها در کمیسیون های 
اقدامات  جمله  از  را  دولت  اقتصادی  و  زیربنائی 
و  کشور  وزارت  عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی سه 
سال اخیر ذکر کرد.مهندس هاشمی در ادامه اصالح 
وابسته  سازمان های  و  شهرداری ها  سازمانی  ساختار 
در  شهرداری ها  فعالیتهای  سازی  یکسان  و  آنها  به 
زمینه سیستم های مالی، شهرسازی و بودجه نویسی 
را از اقداماتی برشمرد که طی سه سال اخیر به طور 
و دهیاری های  از سوی سازمان شهرداری ها  مستمر 

کشور به انجام رسیده است.
بیش  استخدام  امکان  آوردن  فراهم  وی همچنین 

از  بیش  آموزش  و  شهرداری ها  در  نفر  هزار   30 از 
800 نفر از شهرداران و هزار نفر از دهیاران طی یک 
شهرداری ها  سازمان  اقدامات  دیگر  از  را  اخیر  سال 
و  شهری  مدیریت  عرصه  در  کشور  دهیاری های  و 

روستائی کشور برشمرد.
اقدامات  برخی  به  همچنین  هاشمی  مهندس 
صورت گرفته در ستاد مدیرت حمل و نقل و سوخت 
سوخت  بندی  سهمیه  طرح  شدن  اجرائی  جمله  از 
خودروها، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهری، 
مصرف  و  عمومي  نقل  و  حمل  الیحه  ارائه  و  تهیه 
سوخت به مجلس هفتم و اقدامات انجام گرفته برای 
کرد  اشاره  مرور  و  عبور  بهبود  و  ترافیک  کاهش 
کردن  اجرائی  در  محترم  نمایندگان  همکاری  از  و 

مصوبات و همراهی با دولت تشکر کرد.
یا  خود  نشست  در  کشور  وزارت  سرپرست 
اعضای کمیسیون عمران مجلس همچنین گزارش 
قاچاق  با  مبارزه  امنیتی کشور،  از وضعیت  اجمالی 
سیاسی   و  اجتماعی  فعالیت های  موادمخدر،  و  کاال 
سردار  نشست  این  کرد.در  بیان  کشور  وزارت 
نقل  و  حمل  مدیریت  ستاد  جدید  رئیس  رویانیان 
پور  موسی  والمسلمین  االسالم  ،حجت  سوخت  و 
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت کشور و دکتر 
و  شهرداری ها  سازمان  مقام  قائم  کریمی،  اسداله 

نیز حضور داشتند. دهیاری های کشور 

اخبار سازمان

قدردانی برنامه اسكان بشر سازمان ملل متحد
 از سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور

مشاور ارشد رئیس اسکان بشر سازمان ملل متحد 
با ارسال لوح تقدیری از مهندس هاشمی سرپرست 
و  شهرداری ها  سازمان  رئیس  و  کشور  وزارت 
جشنواره های  برگزاری  برای  کشور  دهیاری های 
قدردانی  روستائی  و  شهری  برگزیده  طرح های 
ارشد رئیس اسکان بشر  "مشاور  یو  کرد."نیوکالس 
سازمان ملل متحد از مهندس سید مهدی هاشمی، 
سرپرست وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری ها 

و دهیاری های کشور، برای حمایت و برگزاری دومین 
فوریه  ماه  در  روستایی  عملکردهای  بهترین  دوره 
المللی  بین  از جایزه  تهران و همچنین حمایت  در 
بهبود  به  منجر  عملکردهای  بهترین  برای  دوبی 
مطالعات  پژوهشکده  توسط  که  زندگی  محیط 
شهری و روستایی و مرکز بین المللی پژوهش هنر 
عمل  به  تشکر  و  تقدیر  شد،  پیگیری  معماری  و 

آورد.
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از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه شد

اولين نرم افزار جامع روابط عمومی شهرداری های كشور
روابط عمومی شهرداری  افزار جامع  نرم  اولین 
های کشور با هدف تحقق روابط عمومی الکترونیک 
در شهرداری ها و مدیریت شهری و ارایه خدمات 
مناسب از سوی روابط عمومی شهرداری ها توسط 
تهیه  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 

شد.
سازمان  عمومی  روابط  ،مدیر  تیمورپور  بهزاد 
شهرداری ها و دهیاری های کشور با اعالم این خبر 
گفت: این نرم افزار با همکاری سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور و بخش خصوصی تهیه شد 
روابط  سطح  ارتقای  ازآن  استفاده  امیدواریم  و 

عمومی در شهرداری ها را در پی داشته باشد.
جامع  افزار  نرم  اولین  اخبار  بخش  تیمورپور 
نقاط  از  را  کشور  شهرداری های  عمومی  روابط 
در  داشت:   اظهار  و  برشمرد  افزار  نرم  این  قوت 
بخش اخبار سیستم جامع روابط عمومي ، مي توان 
اخبار مرتبط با سازمان که توسط خبرگزاري ها ، 
روزنامه ها و سایت هاي خبري تولید شده است یا 
اخباري که توسط روابط عمومي تولید شده است 
را ثبت کرد تا به عنوان خبرنامه داخلي یا بریده 
اختیار  در  سازمان  داخلي  شبکه  توسط  جراید 

مدیران و کارشناسان قرار گیرد.
مي توان  قسمت  این  در  همچنین   : افزود  وی 
آخرین اخبار کلیه خبرگزاریهاي داخلي )فارسي( 
روزنامه ها   ، )انگلیسي(  خارجي  خبرگزاري هاي   ،
روي  آنالین  صورت  به  را  خبري  سایت هاي  و 
کامپیوتر مشاهده کرد. کارشناسان روابط عمومي 
جستجو  اخبار  این  میان  در  مي توانند  راحتي  به 
را  سازمان  فعالیت هاي  با  مرتبط  اخبار  و  کرده 
انتخاب و در خبرنامه داخلي ثبت کنند. این امکان 
ده ها  به  مراجعه  از  را  عمومي  روابط  کارشناسان 

روزنامه ، سایت و خبرگزاري بي نیاز مي کند.

ترتیب  این  به  داشت:  اظهار  همچنین  وی 
به صورت  بریده جراید در سازمان  تهیه  عملیات 
الکترونیکي درآمده و عالوه بر افزایش سرعت تهیه 
بریده جراید و سهولت دسترسي مدیران به اخبار 
به  جراید  بریده  تهیه  هزینه    ، سازمان  با  مرتبط 

شدت کاهش مي یابد.
دیگر  از  را  تبلیغات  و  تصاویر  آرشیو  تیمورپور 
دارای  که  کرد  ذکر  افزار  نرم  این  بخشهای 
در  مربوطه  متصدی  ای  بر  ای  ویژه  قابلیتهای 
آرشیو  بخش  در  گفت:  و  هستند  عمومی  روابط 
تصاویر سیستم جامع روابط عمومي ، کلیه تصاویر 
تولیدي را مي توان در آلبوم هاي مختلف نگهداري 
کرد. همچنین براي هر تصویر مي توان یک یا چند 
کلید واژه تعریف کرد تا در آینده بتوان به سهولت 
تصاویر مورد نیاز را جستجو کرد. همچنین کلیه 
نگهداري  بانک اطالعات یکپارچه  تصاویر در یک 
مي شوند و از مفقود شدن یا خراب شدن تصاویر 

جلوگیري مي شود.
وی آرشیو اسناد و آرشیو قوانین و آیین نامه ها را 
از دیگر بخشهای این نرم افزار ذکر کرد و گفت : در 
بخش آرشیو اسناد سیستم جامع روابط عمومي ، 
کلیه اسناد تولیدي روابط عمومي یا سازمان همراه 
آرشیو  بخش  در  و  شوند  مي  آرشیو  آنها  فایل  با 
قوانین و آیین نامه ها سیستم جامع روابط عمومي 
، کلیه قوانین و آیین نامه هاي سازمان همراه با 

فایل آنها آرشیو مي شود.
تیمورپور تکریم ارباب رجوع را از دیگر بخشهای 
بخش  داشت:در  اظهار  و  برشمرد  افزار  نرم  این 
 ، ارباب رجوع سیستم جامع روابط عمومي  تکریم 
نام  با  همراه  سازمان  به  مراجعات  کلیه  مي توان 
را توسط  ارباب رجوع  و میزان رضایت  کارمندان 

واحد نگهباني ثبت کرد.
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دستوركار بهينه سازي و مديريت مصرف آب 
در فضاي هاي سبز شهرهاي كشور  ابالغ شد

آب  مصرف  مدیریت  و  سازي  بهینه  دستورالعمل 
لزوم  به  توجه  با  در فضاي هاي سبز شهرهاي کشور 
صرفه جوئی در آب از سوی دفتر هماهنگی خدمات 
شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به 

استانداری ها ابالغ شد.
با  بخش  چهار  بر  مشتمل  دستورالعمل  این 
عناوین "اعمال مدیریت برمنابع آب و آبیاري فضاي 
به  مقاوم  گیاهي  گونه هاي  کاشت  و  سبز،"انتخاب 
"عملیات اصالح  اقلیم منطقه"،  با  خشکي و مناسب 
و  هرز"  علف هاي  کنترل  و  هرس  کنترل،  خاك 

"مدیریت در توسعه فضاي سبز"است.
آبیاري  و  آب  برمنابع  مدیریت  اعمال  بخش  در 
طرح هاي  اجراي  و  مطالعات  انجام  بر  سبز  فضاي 
جداسازي شبکه آب فضاي سبز از شبکه آب شرب 
و تامین آب فضاي سبز از منابع آب غیرقابل شرب 

دفاتر  هماهنگي  با  شهرها  در  شده  تصفیه  پساب  و 
مورد  در  وپیگیري جدي  کشور  استانداري هاي  فني 
طراحي و اجراي سیستم هاي آبیاري تحت فشار در 
با  سنتي  روشهاي  کردن  جایگزین  و  سبز  فضاهاي 
راندمان آبیاري پایین با روشهاي آبیاري تحت فشار 
باالیي  راندمان  از  که  و...(  میکرو  باراني،  )قطره اي، 

برخوردار است، تاکید شده است.
اعمال مدیریت بر زمان و شیوه آبیاري، بدین نحو 
و  انجام  شب  هنگام  در  صرفاً  مي بایست  آبیاري  که 
به  تبدیل  خاکي  کانال هاي  یا  و  تانکر  با  آبرساني 

سیستم هاي انتقال آب با خطوط آبرساني شود.
آن  عنوان  که  العمل  دستور  این  دوم  بخش  در 
به خشکي  مقاوم  و کاشت گونه هاي گیاهي  انتخاب 
و مناسب با اقلیم منطقه است، بر شناسایي گونه هاي 
اقلیمي  شرایط  مناسب  و  خشکي  به  مقاوم  گیاهي 

سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور
 و وزارت نيرو تفاهم نامه امضا كردند

کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
در  نیرو  وزارت  انرژی  و  برق  امور  معاونت  و 
معاون  بخشنامه   10 بند  اجرای  نحوه  زمینه 
اول رئیس جمهوری در مورد صرفه جوئی و 
کاهش روشنائی معابر، میادین و پارك ها در 

سطح شهر تفاهم نامه امضاء کردند.
اسداله  دکتر  امضای  به  نامه  تفاهم  این 
و  شهرداری ها  سازمان  مقام  قائم  کریمی 
احمدیان  محمد  دکتر  و  کشور  دهیاری های 
نیرو رسیده  وزارت  انرژی  و  برق  امور  معاون 

است.
شهرداری ها  نامه  تفاهم  این  موجب  به 
سازی  بهینه  جهت  در  خود  برنامه  موظفند 
و  میادین  برق در  و کاهش مصرف  روشنائی 
پارك ها را ظرف مدت دو هفته به ادارات برق 

شهر ذیربط اعالم نمایند.
مصرف  محل  و  تعداد  شامل  برنامه  این 
به  است  فضاها  این  در  مصرف  کم  المپهای 
با  فضاها  این  از  استفاده  امکان  که  ای  گونه 

توجه به فصل تابستان محدود نشود.

شهرداری ها  سازمان  نامه  تفاهم  اساس  بر 
و  برق  امور  معاونت  و  کشور  دهیاری های  و 
انرژی وزارت نیرو، ادارات برق موظفند المپ 
کم مصرف موردنیاز را حداکثر ظرف مدت دو 
هفته با توجه به اعتبارات و امکانات خود به 
یارانه ای در  با قیمت  تعداد درخواست شده 

اختیار شهرداری ها قرار دهند.
است:  آمده  نامه  تفاهم  این  آخر  بند  در 
و  جوئی  صرفه  اهمیت  به  توجه  با  همچنین 
اقدامات  سایر  فوق،  بخشنامه  شدن  اجرائی 
سوی  از  اماکن  اینگونه  در  نیاز  مورد 
اولویت  با  و  شده  برنامه ریزی  شهرداری ها 
به  نیاز  چنانچه  و  داشته  قرار  کار  دستور  در 
همکاری  باشد،  برق  ادارات  در  فنی  مشاوره 

الزم صورت خواهد گرفت.
این تفاهم نامه در اجرای بند 10 بخشنامه 
ماه  16خرداد  مورخ   40081/43720 شماره 
در  جمهوری  رئیس  اول  معاون  جاری  سال 
و  میادین  معابر،  روشنائی  کاهش  خصوص 

پارکها در سطح شهرها به امضا رسید.
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كارگاه آموزشی بودجه ريزي عملياتي در پنج منطقه ي كشور

مهندس ستایش مدیرکل دفتر اموزش و مطالعات 
کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  کاربردی 
گفت: پنج کارگاه آموزشي بودجه ریزي عملیاتي طی 
برای شهرداری ها  ای  به صورت منطقه  تابستان 87 

برگزار می شود.
از  فوق  کارگاههای  افزود:  خبر،  این  اعالم  با  وی 
جاری   سال  ماه  شهریور    8 تا   ماه  تیر   19 تاریخ 
سازمان  کاربردي  مطالعات  و  آموزش  دفتر  سوي  از 
شهرداري ها و دهیاري هاي کشور براي شهرداری های 
استان هاي خراسان رضوي، اصفهان، فارس، آذربایجان 

شرقي، مازندران،گیالن و گلستان در شهرهاي مشهد، 
اصفهان، شیراز، تبریز و ساري برگزار مي شود.

ستایش همچنین اظهار داشت: در این دوره که در 
هرمنطقه به مدت سه روز و با حضور حداقل150 نفر  
به مدت 8 ساعت برگزار خواهد شدو حداقل 750 نفر 
از کارکنان شهرداري های استانهای  خراسان رضوي، 
اصفهان، فارس، آذربایجان شرقي، مازندران، گیالن و 

گلستان  شرکت خواهند کرد.
وی در خاتمه گفت: در مجموع این دوره شامل شش 

هزار نفر ساعت آموزش مي شود.

سبز  فضاي  گروه  کارشناسان  هماهنگي  با  منطقه 
سطوح  کاهش  و  کشور  استانداري هاي  فني  دفاتر 
چمن کاري به ویژه در بلوارهاي سطح شهر، پارکهاي 
جنگلي و فضاهاي سبز حومه شهر تاکید شده است.

آن  عنوان  که  دستورالعمل  این  سوم  بخش  در 
عملیات اصالح خاك کنترل، هرس و کنترل علف هاي 
هرز است، بر اصالح خاك هاي سبک )شني و شني 
)بیوکمپوست  آلي  و  دامي  کود  از  استفاده  با  لومي( 
چهارم  یک  )حداقل  کافي  میزان  به  پوسیده  و...( 
آب خاك  افزایش ظرفیت جذب  براي  حجم خاك( 
افزودن  همچنین  و  آب  عمقي  نفوذ  از  جلوگیري  و 
کود دامي و آلي پوسیده در خاك هاي سنگین براي 

افزایش نفوذپذیري و تهویه مناسب خاك و استفاده 
از کودهاي شیمیایي مناسب تاکید شده است.

در بخش چهارم این دستورالعمل با عنوان مدیریت 
فضاي  توسعه  است:  آمده  سبز  فضاي  توسعه  در 
در  شده  پیش بیني  فضاهاي  براساس  بایستي  سبز 
طرح هاي توسعه شهري )هادي، جامع و تفصیلي (، 
منابع آب در دسترس، منابع مالي و انساني شهرداري 
استفاده  قابل  به  نیز توجه  و  ابالغي  استانداردهاي  و 
محیطي،  زیست  جنبه هاي  از  سبز  فضاهاي  بودن 
تفریح و تفرجي و منظر سازي شهري براي شهروندان 
بوده و از توسعه فضاي سبز بدون ضابطه و بیشتر از 

سرانه استاندارد تعریف شده اجتناب شود.
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تهيه و ابالغ سازمان تفضيلی شهرداری های تازه تاسيس از اولويت های 
كاری سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور است

مصوبات  تحقق  راستای  در  كشور  دهياريهای  و  شهرداريها  سازمان 
سفرهای استانی به طرحهای شهرداری ها وام می دهد

شهرداریها  سازمان  مالی  خدمات  دفتر  سرپرست 
به  وام  پرداخت  شدن  عملی  از  کشور  دهیاریهای  و 
طرحهای شهرداریها که دارای توجیه فنی و اقتصادی 
انتظار  از شهرداریها   : کرد  تصریح  و  داد  باشد، خبر 
داریم بازپرداخت وام مذکور را با جدیت دنبال کنند.

محمد رضا بهار وند با اعالم این خبر گفت: سازمان 
تحقق  راستای  در  کشور  دهیاریهای  و  شهرداریها 
به منظور  و  وزیران  استانی هیات  مصوبات سفرهای 
پوشش نقضان کمبود منابع مالی شهرداریهای کشور و 
حمایت از طرحهای اساسی مدیریت شهری که دارای 
توجیه فنی و اقتصادی باشند،حساب پرداخت وام به 
طرحهای مذکور که با مشارکت بخش خصوصی  ارائه 
گردد را بدور از تشریفات زائد و دست و پا گیر اداری ، 
فعال نموده است .وی افزود : حساب مذکور که منابع 
مالی آن از محل عوارض مربوط به شهرداریها تامین 
شده است و با همگرائی و حمایت شهرداریها در حال 

ارائه خدمات می باشد .
بهاروند افزود: توان مالی این حساب ، که با تالشها 

سازمان  مالی  خدمات  دفتر  کارکنان  پیگیری های  و 
شهرداریها و دهیاریهای کشور فعال شده و در حال 
پرداخت وام به شهرداریهاست ، از یک موسسه مالی 

بسیار بیشتر و کارساز تر خواهد بود.
همراه  بازپرداخت   : داشت  اظهار  ادامه  در  وی   
مالی  حمایت  شهردایها،از  به  پرداختی  وام  تاخیر  با 
از  کشور  دهیاریهای  و  شهرداریها  سازمان  موقع  به 
و  کرده  مالی ضعیف جلوگیری  بنیه  با  شهرداریهای 
اجرای  و  می اندازد  تاخیر  به  را  انها  به  وام  پرداخت 
این حساب  از  را که  برخی طرحهای عمران شهری 

تامین اعتبار می شود، به تأخیر می اندازد.
سرپرست دفتر خدمات مالی سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور همچنین تاکید کرد: از شهرداری ها 
انتظار داریم بازپرداخت وام مذکور را با جدیت دنبال 
کنند زیرا تقویت حساب مذکور گام مهمی در زمینه 
ارزش  با  بسیار  مالی  این موجودیت  بقای  و  استمرار 
محسوب می شود که می تواند درآینده به راه اندازی 

بانک شهرداریها منجر شود.

مدیر کل دفتر تشکیالت و نیروي انساني سازمان 
برنامه   : گفت  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها 
ریزي و اصالح فرایند ابالغ تشکیالت شهرداري ها 
به گونه اي شده است که ابالغ ساختار در کمترین 

زمان ممکن صورت پذیرد.
محسن کوشش تبار با اشاره به اینکه از میان 
هشت شهرداری که سازمان تفصیلی آنها به تازگی 
تهیه و ابالغ شده،شهرداریهای مادوان، خشکرود، 
است  تاسیس  تازه  شهرداریهای  از  ایور  و  سهند 
تفضیلی  سازمان  ابالغ  و  تهیه  کرد:  تصریح   ،
کاری  اولویتهای  از  تاسیس  تازه  شهرداریهای 

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور است .
میان  فاصله   : افزود  تبار  کوشش  محسن 
ابالغ  تا  مربوطه  استانداریهاي  درخواست 
تاسیس  تازه  شهر  چهار  شهرداری  تشکیالت 
ماه  دی  در  وزیران  محترم  هیات  که   ، مزبور 

موافقت نمود ، توسط دفتر  آنها  تاسیس  با   86
و  سازمان شهرداریها  انسانی  نیروی  و  تشکیالت 

دهیاریهای کشور یک ماه بوده است .
سازمان  ابالغ  و  تهیه  این  از  پیش  افزود:  وی 
چند  گاه  تاسیس  تازه  شهرداریهای  تفصیلی 
صورت  اقدامات  با  که  می کشید  طول  سال 
گرفته طی دو سال اخیر از جمله تفویص صدور  
برنامه  مجوزهای الزم از سوی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت 
شهرداریها  سازمان  به  جمهور  رئیس  راهبردی 
مستمر  پیگیری های   ، کشور  دهیاریهای  و 
دفتر  کارکنان  و  شهرداری ها  و  استانداری ها 
تشکیالت و نیروی انسانی سازمان شهرداریها و 
امر در  این  دهیاری های کشور، تالش می کنیم 
کمترین زمان صورت پذیرد تا خللی در خدمت 

رسانی از سوی سهرداریها ایجاد نشود.
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آمار شهر

آب و سكونتگاه پیوندي به دیرینگي یكجانشیني 
بشري  سكونتگاه هاي  ظهور  آغاز  از  دارند.  انسان 
مكان  تعیین  در  هم  آب  آن  مختلف  شكل هاي  در 
سكونتگاه و هم در میزان رشد آن مؤثر بوده است. 
نیاز  به  پاسخگویي  قصد  به  فناوري  تدریج  به  اما 
کوشش  در  جمعیت،  افزایش  از  برآمده  روزافزون 
محدودیت  یعني  محدودیت،  دو  این  از  گذر  براي 
مكاني و محدودیت رشد، به یاري انسان آمد و این 
جز  نتیجه اي  آن  انگارانه ي  ساده  شكل  در  البته 
آسیب  و  زیرزمیني  آب هاي  منابع  رفتن  میان  از 
نداشته  پي  را در  انواع دیگر جانداران  به  رساندن 

و  شهرها  مدیریت  که  است  نقطه  این  در  است. 
پیوند  یكدیگر  با  آب  مصارف  و  منابع  مدیریت 
مدیران  دوش  بر  سنگین  وظیفه اي  و  مي خورند 
و  منابع  مدیریت  تصور  چون  مي گیرد.  قرار  شهرها 
عنوان  به  گرفتن شهرها،  نظر  در  بدون  آب  مصارف 
عوامل اصلي بر هم زننده ی توازن طبیعي، غیرممكن 

است.
  در اینجا قصد بر آن است تا در مرحله ی نخست 
وضعیت تولید و مصرف آب در نقاط شهري استان هاي 
کشور از راه آمارهاي موجود بررسي شود و در پایان 
با ساخت چند شاخص از آمارهاي در دسترس کارایي 

دانن جاللي 

بررسي وضعيت سامانه هاي تأمين، انتقال
 و توزيع آب شهري كشور در سال 1385
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سامانه هاي تولید و آبرساني مورد بازبیني قرار گیرد. 
به جهت مقایسه پذیري نقاط شهري استان هاي کشور 
از این نظر میزان جمعیت شهري استان هاي مختلف 

در سال 1385 وارد بررسي کنوني شده است. 
توان تولید آب 

تأمین  ظرفیت  بررسي  مورد  شاخص  نخستین    
استان  شهري  نقاط  آب  تولید  سامانه ي  توسط  آب 
توان  کل  را  آن  مي توان  که  ظرفیت  این  هاست. 
در  آب  تولید  در  نظر  مورد  سامانه هاي  تولیدي 
بیان  آب  دبي  حسب  بر  دانست  بررسي  مورد  سال 
مورد  سامانه هاي  که  آبي  میزان  کل  یعني  مي شود 
خطوط  وارد  و  تولید  ثانیه  هر  در  مي تواند  بحث 
ویژگي هاي  به  هم  عدد  این  میزان  کند.  آب  انتقال 
ساالنه  بارش هاي  میزان  همانند  منطقه  اقلیمي 
و  زیرزمیني  و  سطحي  آب هاي  وضعیت  ماهانه،  و 
منابع در دسترس وتدارك دیده شده و هم مسایل 
فني بکاررفته در سامانه ي تولید، انتقال و توزیع آب 
در رسیدن  عوامل طبیعي  آنجا که  از  دارد.  بستگي 
اعداد  این  به  رسیدن  هستند  دخیل  تولید  توان  به 
همواره امکانپذیر نیست و در بسیاري زمان ها تولید 
آب با مقداري که با داشتن این دبي تولید مي شود، 
فاصله دارد.   بررسي توان تولید آب به ازاي هر نفر 
نشان  کشور  مختلف  استان هاي  در  جمعیت شهري 
مي دهد که باالترین توان از آن مجموع سامانه هاي 
بلوچستان،  و  سیستان  استان هاي  شهري  نقاط 
خوزستان، گیالن و مازندران  به ترتیب با توان هاي 
آب  لیتر   0/0054 و   0/0057  ،0/0063  ،0/0079
در ثانیه به ازاي هر نفر است. از سوي دیگر مجموع 
سامانه هاي نقاط شهري استان هاي بوشهر، خراسان 
با  ترتیب  به  اردبیل  و  جنوبي  خراسان  شمالي، 
و 0/0034  توان هاي 0/0027، 0/0028، 0/0031 
تولید را  نفر کمترین توان  ازاي هر  به  ثانیه  بر  لیتر 
نکته  این  باید  دارند.  شهري  جمعیت  نفر  هر  براي 
)بدون  استان  یک  تولید  توان  که  داشت  نظر  در  را 
پایین تر  دیگر  استان  از  مي تواند  جمعیت(  احتساب 
باشد اما زماني که این توان با جمعیت ساکن در نقاط 
شهري سنجیده شود ممکن است که استان هایي با 
توان کلي باال به دلیل مواجهه با سطح نیاز باال توان 

تأمین شان در برابر هر نفر پایین بیاید.
  

سرانه ي مصرف آب
  در اینجا مصرف سرانه ي آب با توجه به داده هاي 

با  یک  هر  که  شد  محاسبه  طریق  دو  به  اختیار  در 
نکات  گویاي  استفاده  مورد  داده هاي  نوع  به  توجه 

ویژه اي است. 
  ستون مربوط به فروش آب به مقدار آبي اشاره 
دستگاه هاي  در  شده  ثبت  رقم  روي  از  که  دارد 
است.  آمده  بدست  آب(  )کنتور هاي  اندازه گیري 
به  که  رقم،  این  روي  از  سرانه  مصرف  محاسبه ي 
که  آنجا  از  مي شود،  شناخته  درآمد  با  آب  عنوان 
رفتار  مي شود  اندازه گیري  مقصد  در  مصرف  میزان 
ششم  ستون  مي دهد.  نشان  بهتر  را  کننده  مصرف 
این  بررسي  است.  پایه محاسبه شده  این  بر  جدول 
ستون نشان مي دهد که بیشترین سرانه ي مصرف آب 
از آن ساکنان  بر مبناي فروش آب در سال 1385 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان هاي  شهري  نقاط 
 95/67( خوزستان  سال(،  در  مترمکعب   96/32(
در  مترمکعب   90/72( در سال(، سمنان  مترمکعب 
سال( و تهران )87/07 مترمکعب در سال( است و 
کمترین میزان سرانه ي مصرف آب بر مبناي فروش 
به ترتیب در اختیار ساکنان نقاط شهري استان هاي 
خراسان  سال(،  در  مترمکعب   35/66( کردستان 
و  سیستان  سال(،  در  مترمکعب   43/78( رضوي 
خراسان  و  سال(  در  مترمکعب   45/03( بلوچستان 

جنوبي )52/54 مترمکعب در سال( قرار دارد.
در  دقت  نبود  چون  مواردي  وجود  این  با    
)کنتورهاي مشترکین(، نشت  اندازه گیري  تجهیزات 
از انشعابات آنها و مصارف غیر مجاز رقم پیش گفته 
از  جداي  مي سازد.  دور  مصرف  واقعي  میزان  از  را 
انتقال،  خطوط  طول  در  نشت  چون  مواردي  این، 
نشت درون شبکه توزیع، نشت از مخازن و در نهایت 
مي توان  نوعي  به  که  خانه ها  تصفیه  داخلي  مصارف 
منجر  دانست  مربوط  سامانه  ویژگي هاي  به  را  آنها 
به آن مي شود که تمام آب وارد شده در سیستم به 
نقایص شبکه  واقع  نرسد و در  دست مصرف کننده 
این  بزند.  رقم  سامانه  درون  در  را  باالتري  مصرف 
آب وارد شده به درون سیستم به عنوان کل تولید 
بر  سرانه  مصرف  محاسبه ي  و  مي شود  شناخته  آب 
نقص هاي  تأثیر  کننده ي  بازگو  مي تواند  آن  پایه ي 
سیستم در موارد پیش گفته در میزان مصرف کلي 
باز  کننده  مصرف  رفتار  به  آن  تمامي  که  باشد  آب 
که  مي دهد  نشان  چهارم  ستون  بررسي  نمي گردد. 
تولید  مبناي  بر  آب  سرانه  مصرف  میزان  بیشترین 
آب به ترتیب از آن ساکنان نقاط شهري استان هاي 
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مازندران  سال(،  در  مترمکعب   175/69( خوزستان 
 121/98( سمنان  سال(،  در  مترمکعب   145/87(
مترمکعب   119/50( لرستان  و  در سال(  مترمکعب 
در سال( و کمترین میزان سرانه ي مصرف بر مبناي 
شهري  نقاط  ساکنان  آن  از  ترتیب  به  آب  تولید 
استان هاي سیستان و بلوچستان )67/54 مترمکعب 
در  مترمکعب   70/96( جنوبي  خراسان  سال(،  در 
سال(، اردبیل )77/23 مترمکعب در سال( و گلستان 

)77/54 مترمکعب در سال( است.

کارایي سامانه 
تأمین  براي  شهر  در  آب  انباشت  مخازن    
نوسان هاي ساعتي و روزانه ي مصرف آب شهرها به 
کار مي روند و به جز آن نیز کار تأمین فشار الزم در 
شبکه ي شهري را نیز انجام مي دهند )منزوي، 1378 
: 221(. یکي از شاخص هایي که سامانه هاي تأمین 

آب و آبرساني شهري باید دارا باشند توان مقابله با 
قابل  آب  حجم  میزان  و  است  روزانه  نوسانات  این 
ازاي هر نفر جمعیت شهري مي تواند به  انباشت به 
عنوان شاخصي براي تعیین کارایي سیستم در برابر 
بررسي ستون  تلقي شود.  و ساعتي  روزانه  نوسانات 
باالترین  که  مي دهد  نشان  شاخص  این  به  مربوط 
به  نفر  هر  ازاي  به  انباشت  قابل  آب  حجم  میزان 
ترتیب در مجموع سامانه هاي هر یک از استان هاي 
آذربایجان  و  کرمان  مترمکعب(،   0/48( هرمزگان 
 0/33( و سمنان  مترمکعب(   0/37 )هر یک  شرقي 
از  ترتیب  به  میزان  ترین  پایین  و  بوده  مترمکعب( 
آن استان هاي قزوین )0/15 مترمکعب(، آذربایجان 
 0/16 با  )هر کدام  زنجان  و  غربي، خراسان جنوبي 

مترمکعب( است. 
  جدا از نوسانات روزانه که میزان کارایي سامانه 
گفته  پیش  شاخص  توسط  مي توان  را  آن  برابر  در 
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اندازه گیري کرد، شهرها با بحران هاي آب فصلي و 
ساالنه نیز مواجه مي شوند که در این جا نیز جدا از 
سیستم تأمین آب، شبکه ي انتقال و توزیع آب نیز 
مي توانند نقش بسیار مهمي در نشان دادن کارایي 
رفت  که  همان گونه  کنند.  ایفا  بحران ها  این  برابر 
میان آب تولیدي و وارد شده به سیستم و آنچه که 
در نهایت به عنوان آب با درآمد شناخته مي شود و 
سرچشمه هاي گوناگوني دارد تفاوت وجود دارد. به 
این تفاوت آب بدون درآمد گفته مي شود. بسیاري 
از این عوامل چون نشت از خطوط انتقال، مخازن، 
نهایت  در  و  مشترکان  انشعابات  توزیع،  شبکه ي 
اما مي توان  ناپذیر است  مصارف غیرمجاز اجتناب 
با رعایت مالحظات فني و نظارتي از میزان آنها تا 
حد امکان کاست. کاهش اثر این بخش به ویژه در 
زمان بحران هاي فصلي و یا ساالنه اهمیت خود را 
کاهش  با  مي توان  که  زماني  یعني  مي دهد  نشان 
هدر رفت آب بخشي از کمبود آن را جبران کرد. 
نسبت آب بدون درآمد به کل آب تولیدي شاخصي 
است که مي تواند در تعیین کارایي شبکه در برابر 
قرار  استفاده  مورد  ساالنه  و  فصلي  بحران هاي 
گیرد. بدین ترتیب هرچه این نسبت پایین تر باشد 
این  به  مربوط  ستون  بررسي  است.  کاراتر  شبکه 
شاخص نشان مي دهد شبکه هاي تأمین و آبرساني 
 9/05( بویراحمد  و  کهگیلویه  استان هاي  شهري 
درصد(، اصفهان )17/89 درصد(، آذربایجان شرقي 
)20/56 درصد( و قزوین )23/83 درصد( بیشترین 

شهري  نقاط  شبکه هاي  و  نظر  این  از  را  کارایي 
خوزستان  درصد(،   62/95( کردستان  استان هاي 
)45/54 درصد(، خراسان رضوي )45/28 درصد( 
میزان  ترین  پایین  درصد(   43/87( مازندران  و 
کارایي را در برابر بحران هاي فصلي و ساالنه دارند.  
در بین متغیرهاي تأثیرگذار بر کارایي شبکه جدا 
از مواردي که به مسایل فني خود شبکه آبرساني 
و  آب  شرکت هاي  نظر  زیر  که  مي شود  مربوط 
نیز  برون زا  متغیرهاي  پاره اي  است.  فاضالب 
باز  شهرها  خود  ویژگي هاي  به  که  دارد  وجود 
نظر  از  به ویژه  شبکه  کارایي  میزان  در  و  گشته 
تأثیرگذار  شبکه ها  این  کارگذاري  هزینه هاي 
شهر  رشد  نحوه ي  ویژگي ها  این  از  یکي  است. 
»پخشایش  معناي  به  شهري1  پراکندگي  است. 
روستایي  زمین  روي  بر  توسعه  نشده ي  کنترل 
 :1378 الدیني،  )سیف  نیافته«  توسعه  زمین  یا 
از  و  است  بررسي  قابل  مهم  عوامل  از   )432
و  جمعیتي  پایین  تراکم هاي  آن  پیامدهاي 
ساختماني است به گونه اي که از زمین به صورت 
تأثیر  مهم ترین  امر  این  نمي شود.  استفاده  کافي 
انواع  کارگذاري  هزینه هاي  افزایش  در  را  خود 
از  یکي  مي دهد.  نشان  شهري  زیرساخت هاي 
که  است  آبرساني  شبکه هاي  زیرساخت ها  این 
ظرفیت هاي  از  آنکه  بي  آن را  نصب  هزینه هاي 
که  شاخصي  مي برد.  باال  شود  استفاده  آن  ممکن 
نظر  این  از  شبکه  کارایي  سنجش  براي  مي توان 
از  کیلومتر  هر  در  انشعاب ها  تعداد  کرد  استفاده 
بودن  باالتر  که  است  مسیر شبکه، چگالي شبکه، 
میزان آن ترسیم کننده ي وضعیت مناسب تر است.   
بررسي ستون مربوط به این شاخص نشان مي دهد که 
کمترین میزان بهره برداري کارا از شبکه از آن نقاط 
شهري استان هاي یزد )53 انشعاب در هر کیلومتر(، 
 56( ایالم  کیلومتر(،  هر  در  انشعاب   55( کرمان 
انشعاب   57( بوشهر  و  کیلومتر(  هر  در  انشعاب 
در هر کیلومتر( و باالترین میزان کارایي در بهره 
استان هاي  شهري  نقاط  آن  از  شبکه  از  برداري 
کرمانشاه )133 انشعاب در هر کیلومتر(، خراسان 
رضوي )119 انشعاب در هر کیلومتر(، قم )116 
انشعاب در هر کیلومتر( و لرستان )114 انشعاب 

است.   کیلومتر(  هر  در 

پانوشت:
Urban Sprawl  

منابع :
� سیف الدیني، فرانک. )1378(. فرهنگ 
واژگان برنامه ریزي شهري و منطقه اي. 

شیراز : انتشارات دانشگاه شیراز.
سالنامه ي   .)1386( ایران.  آمار  مرکز   �
سازمان   : تهران   .1385 کشور  آماري 

مدیریت و برنامه ریزي کشور. 
� منزوي، محمد تقي. )1378(. آبرساني 
شهري. تهران : انتشارات دانشگاه تهران. 
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پایگاه اطالع رساني شرکت مهندسي آب و فاضالب 
کشور یکي از سایت هاي معتبر در حوزه آب و فاضالب 
است . این سایت شامل بخش هاي مختلفي از جمله 
ساختار تشکیالت ، کشکول مدیریت ، بخشنامه ها و 
دستورالعمل ها ، کمیته نظام فني و اجرایي مناقصات 
اطالعات  ،بانک  عمومي  مجامع  جلسات  زمانبندي   ،
عملکرد  و  آمار   ، مزایده ها  و  مناقصات   ، مدیران 

،اطالعات پروژه ها و دریافت فایل است. 
افزون بر ارایه اطالعات غني و علمي در حوزه هاي 
فوق ، این سایت آخرین رویدادها و خبرهاي مربوط 
مي کند.این  منتشر  نیز  را  کشور  فاضالب  و  آب  به 
مجموعه مي تواند مورد استفاده انگلیسي زبان ها نیز 

قرار بگیرد.

راه اندازي  سایت مرکز تحقیقات و خودکفایي صنعتي
به  توجه  با   ، است  آمده  سایت  این  معرفي  در 
اینکه به کارگیری سریع نتایج بدست آمده در علوم و 
تکنولوژی در عصر ارتباطات می تواند باعث پیشرفت 
امور و بهبود بهره وری در سیستم شود و براي دستیابی 
محققان،  همچنین  و  فاضالب  و  آب  شرکت های 

پژوهشگران ، استادان و دانشجویان به آخرین اخبار و 
اطالعات، مرکز تحقیقات و خودکفایي صنعتي اقدام 
به راه اندازی سایتي کرده است که در مرحله مقدماتی 
در ابعاد ملی و سپس در بعد بین المللی مطرح باشد.

 این  سایت که حاوي آخرین اخبار در بخش پژوهشی 
و تحقیقات و فناوری، کنفرانس ها ، سمینارهای ملی 
بارگذاري  و  دسترسي  امکان  است  المللی  بین  و 
و  آب  صنعت  موجود  ضوابط  و  استانداردها  کلیه 
موسسه  توسط  منتشره  استاندارد   270( فاضالب 
معیار   150 و  ایران  صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد 
و  برنامه ریزی  معاونت  توسط  منتشره  ضابطه  و 
نظارت راهبردی ریاست جمهوری(، امکان لینک به 
دانشگاه هاي کشور  کلیه  فاضالب،  و  آب  شرکتهای 
را  کشور  خارج  و  داخل  معتبر  تحقیقاتی  مراکز  و 
به  دسترسي  امکان  همچنین  مي آورد.  فراهم 
مستندات و مقررات قانوني در بخش هاي تحقیقات 
و فناوری، خودکفایي صنعتي و استانداردها  نیز در 
از  بازدید  دارد. عالقمندان جهت  وجود  این سایت 

این وب سایت مي توانند
 به آدرس http://isrc.nww.co.ir مراجعه کنند.  

شركت
 مهندسي آب و فاضالب كشور 
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معرفی پايگاه شبكه

لیدا رحیمی
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تازه های نشر

 / راهكار  تا  مفهوم  از  خشكسالی   : کتاب  نام 
ناشر:انتشارات   / زاده  فرج  منوچهر  نویسنده: 
یكم  /چاپ  مسلح  نیروهای  جغرافیایی  سازمان 
/ صفحه   128 در  نسخه  /شمارگان:3000   1384:

بها: 10000 ریال 
بسیاری از پدیده های طبیعی با چرخه های کوتاه و 
بلند خود در زندگی یک یا چند نسل از آدمیان یادها 
و نشان هایی ماندگار بر جای می گذارند. پدیده هایی 
آمدن ستاره ای  زمین لرزه،  گرفت، سیل،  چون خور 
ملخ،  یورش  بیماری های همه گیر،  توفان،  دنباله دار، 
بی گمان  نیز  ما  نیاکان  زندگی  در   . و....  خشکسالی 
چنین رخدادهایی بوده که در گذر زمان رفته رفته 
که  آنهایی  مگر  است.  شده  فراموش  و  باخته  رنگ 
از پوست،  بر توماری  باشند؛  در جایی نگاشته شده 
نقاشی  تابلویی  با  کوه  سینه ی  بر  کاغذ،  از  برگی 
پدیده های  از  نیز  خشکسالی  سنگنبشته ای.  بر  یا 
از  پاره ای  تنها  که  است  بشری  جامعه  برای  شوم 
رخساره های آن در افسانه ها، کتاب های کهن تاریخ 
برجای مانده است. با گذر زمان و آغاز عصر نوزایی 

و اختراع دستگاه چاپ، نگاشتن چنین رخدادهایی 
دقیق تر و آسان تر گردید.

امروزه فزونی سرعت درآمد رشد،گسترش راه ها و 
آسانی در ترابری خواروبار و دادستدهای بین المللی 
اندازه ای  تا  جهانی  سازمان های  از  برخی  پیدایی  و 
دیگر  از  اما  کاهیده،  را  آسمانی  بالی  این  از  هراس 
شدن  فاجعه بار  به  جمعیت  شگفت آور  افزایش  سو 
چنین رخدادی عمق بیشتری داده است. اینک هر 
خشکسالی برابر است با امکان مرگ و میر هزاران هزار 
انسان. کتاب حاضر در میان انگشت شمار کتاب های 
نگاشته به فارسی در این زمینه به ویژه در سه دهه ی 
مفهوم خشکسالی   از  باز جستی  به  کوشیده  کنونی 
بنهد.  پیش  آن  برای  نیز  را  راهکارهایی  و  بپردازد 
کتاب تعریفی از خشکسالی  نویسنده در "سر آغاز" 
مهمترین  از  است؛"خشکسالی ها  داده  دست  به 
انسانی  تلفات  علی رغم  که  هستند  طبیعی  بالیای 
اجتماعی  تبعات  و  اقتصادی  خسارت های  از  کم، 
در  پژوهش  ضرورت  وی  هستند".  برخوردار  فراوان 
این زمینه را بخاطر بودن سرزمین ما در قلمرو آب 

شتابزدگی
 در بازجست
 يک مفهوم

  عباس جاللی
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پیشگفتار  است.  کرده  یاد  جهانی  خشک  هوای  و 
کتاب با تعریفی از "بالیای طبیعی"آغاز می شود که 
زمینلرزه،سیل،خشکسالی،پیشروی  را  آن  نمونه های 
آب دریا، آتشفشان،توفان و آفات طبیعی بر شمرده 
یافتن  را  کتاب  نگارش  از  هدف  پدیدآور  است. 
خشکسالی  پدیده ی  بر  حاکم  طبیعی  قانونمندهای 
دانسته که می کوشد با بهره گیری از روش های آماری 
بخش های  در  را  آن  مختلف  ویژگی های  ریاضی  و 
گوناگون آب و هوایی ایران شناسایی و بیان نماید. 
فارسی،  نگاشته  پایه  از 34  نگارش کتاب  برای  وی 
آلمانی،  منبع  شماری  انگشت  و  انگلیسی  منبع   66
در  نگاشته ها  پایه  فراوان  شمار  است.  جسته  سود 
تواند  پدیدآور  پشتکار  و  دقت  نشانه ی  نخست  گام 
اما  می نماید،  داللت  آن  گفته های  بردرستی  و  بود 
رخنه ی پاره ای خطا های غریب در کتاب، شتابزدگی 
نشان می دهد. چندانکه  اثر  نگاشتن  در  را  نویسنده 
از بررسی وضعیت جغرافیایی ایران و جای گیری این 
است،  زده  تن  بیابانی جهان،  نوار  روی  بر  سرزمین 
بروز  برای  توجیه  بزرگترین  می توانست  که  چیزی 
خشکسالی باشد. کتاب در پنج فصل؛ مفاهیم پایه ی 
مطالعه ی خشکسالی، روش های مطالعه خشکسالی، 
ایران، تحلیل ویژگی های  بارندگی  ویژگی های رژیم 
اثرهای  کاهش  راهکارهای  و  کشور  خشکسالی های 
خشکسالی، زیر فصل ها و بخش های فراوان نگاشته 
شده است که دو فصل نخست به بررسی هایی کلی 
و جهانی پرداخته و فصل سوم و چهارم آن ویژه ی 

ایران نگاشته شده است. 
ه��ر فصل با مقدم��ه ای می آغ��ازد و ب��ا تلخیص و 
نتیجه گی��ری پای��ان می گی��رد. از پر کش��ش ترین 
بخش های کتاب"دوره های تناوبی رخداد خشکسالی" 
اس��ت که در آن به دوره های 11 ساله ی "کلف های 
خورشیدی" اشاره کرده و از چرخه های )دوره ی 22 
س��اله( و دوره های 44 س��اله ی سانس��ون، تغییرات 
بارش در فرانس��ه و مدیترانه یاد کرده است. از دیگر 
بخش های جالب، "نقش انس��ان" است که تازه ترین 
دخالت های انس��انی در طبیعت و محیط زیس��ت را 
به نمایش گذاش��ته است. نویس��نده درباره ی عوامل 
مؤثر در پدید آوردن ش��رایط گوناگون خشکس��الی 
چنین می نویسد؛ " این عوامل می تواند در چارچوب 
عوامل فیزیکی و مکانی متعددی در گردش عمومی 
جو و تغییرات آب و هوایی مورد بررس��ی قرار گیرد. 

امروزه تحقیقات نش��ان می دهد که توزیع و کیفیت 
بیالن ان��رژی در جهان نقش مهمی در وقوع یا عدم 
وقوع ش��رایط بارانی مناطق مختل��ف جهان برعهده 
دارد ک��ه مطالع��ه ی آن می تواند پاس��خ س��واالتی 
همچون علت وقوع بارش در جنوب ش��رق ایران در 
حالیکه خشکس��الی بر هند و پاکس��تان استیال دارد 
یا علت خشکی و پیش��روی آن در ایران و عربستان 
را فراهم کند." نویسنده برای هر چه روشن تر شدن 
گفته هایش از 14 جدول و 17 شکل سود جسته که 

س��یا هه ای از آنان را در آغاز کتاب آمده اس��ت. 
کم وکاست های کتاب گاه چنان فراوان شده که 
درونمایه ی  بودن  نادرست  در  را  خواننده  نگرانی 
شناسنامه  اگر  که  می رود  گمان  می انگیزد.  بر  اثر 
کتاب از نام ویراستار و نمونه خوان تهی نمی شد این 
در  چاپی  غلط های  مانند  می یافت.  کاهش  نگرانی 
کتاب،  جلد  پشت  بر   concept همچون  واژگانی 
]=مهمترین[ در ص52، وسعی ]=وسیعی[  مهترین 
در ص1 و واژه"آواره"که در ص یکم به صورت آوره 
آورده چاپ شده است. غلط های چاپی در سیاهه ی 
مانند منبع  بسیار چشمگیرتر است.  انگلیسی  منابع 
شماره ی 27 )ص110(.پاره ای از خطا ها را نیز باید 
به پای شتابزدگی پدیدآور گذاشت مانند چهارچوپ 
مانده ی  انگلیسی  راهنمای  ص4،  ]=چارچوپ[ 
هستند. هم  ناخوانا  که   .... و   89 ص  نقشه های 

بر  "سالها"  ص85  جدول  در  آنکه  همه  از  جالبتر 
که  شده  نوشته  میالدی)1966(  گاهنامه  حسب 
برابر با 1345 خورشیدی است. این همه از ناشری 
دقت  نماد  "که  "انتشارات سازمان جغرافیایی  چون 
دیریاب  می ماند  است.  کننده  مأیوس  باشد  باید 
خاطر  به  کتاب  جمله های  و  بند ها  از  پاره ای  شدن 
کار برد واژگان انگلیسی بدون برابر نهاده ی فارسی 
]=واچرخه[،   anticydone سیکلون   آنتی  است؛ 
واژگان  فرهنگ  در  که  )؟(  دیاباتیک  تراف)؟(، 
که  افتاده  جا  واژگان  برخی  و  نمی شود  یافت  نیز 
کرده  پافشاری  آنها  انگلیسی  کاربرد  در  نویسنده 
است همچون هیدرولوژی ]آبشناسی[ و گاه واژگان 
عربی بجای فارسی همچون استحصال ]= به دست 
آنکه  امید  به  بارانی[.  کم   =[ نزوالت  قلت  آوردن[ 
نویسنده در چاپی دیگر در از میان بر داشتن کم و 
کاست ها بکوشد تا اثری ماندنی و دانشگاهی فراهم 

آید.



سال نهم/ شماره 90 148

problems before planning for any action 
against droughts.

There are five main obstacles that prevent 
accomplishment of any action against 
droughts: droughts transparency, drought, 
unpredictability of drought, drought 
phenomena, cost and damages of droughts 
and political consideration. Droughts are 
not transparent and obvious phenomenon 
but they are not urgent happening. Droughts 
happen gradually.

Historically, states never pay attention 
to droughts unless in the case of water 
shortage. This can be an obstacle that 
prevents arousing the needs, to plan for 
droughts which are inevitable but its period 
and intensity are not obvious.

Another obstacle in planning for droughts 
is the nature of droughts. It can destruct 
the best planning and policy unless there 
are accordance and agreement between all 
the habitants of a society to encounter it. A 
general planning accepted by all the people 
can be the best way. It is generally believed 
that droughts have less damages comparing 
to other unpredicted catastrophes (with 
shorter period). But the damage by droughts 
lasts longer. For example, in Australia, the 
damages by drought during 1975-1945 were 
four times more than all other catastrophes 
the some period. Furthermore, all the losses 
by drought can not be measured. Some 
indirect damages are more important.

In many countries some political 
considerations prevent understanding the 
truth and problems of drought and as a result 
no plan for drought was determined. This 
consideration could be in local national or 
international scale.

Governments are responsible for 
management of water resources during 
droughts. But smaller decisions like 

provinces can manage the operation within 
their framework.

Theocracies on water model emphasize 
on 5 following models: Recognizing 
Drought specification, Introducing 
government options framework, the ways 
to inform people, the ways to reduce water 
consumption, conserving revenues and 
supervising consumers.

Determining the drought specification 
can help to plan and invest for future. The 
specification has to be precise and clear 
and can include drought intensity, the 
extent of fluent water in rivers, potential of 
destruction for waters, data on rain level, 
Salinity of rivers and underground water 
condition.

During drought people have to be aware 
of new situation. Warning should include 
need information on decreasing water 
consumption, time, capability and strategy 
and should consider economic condition.

If peoples or industries, business, etc. 
are aware of plans on reduction of water 
consumption, they can take action to plan 
prior to drought. Cost of encountering 
drought and reduction of revenues. Have to 
be considered and compensated by a saving 
fund or bank account.

Experiences show that we can not reach 
more than 25-20 percent of water compilation 
reduction voluntarily; it seems that there in 
no public agreement on economizing water 
consumption or increasing water price. 
It is necessary to control the planning on 
droughts.

Droughts are not new phenomena and 
farmers in hot and dry areas are always 
encountering droughts. The new issue is 
the effects of population density, which has 
caused many problems to those in the dry 
region of the world.
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those countries.
The costs pay important role in water 

provision of urban areas in developing 
nations. In those countries, water resources 
with financial, technical or geographical 
difficulties; have not been considered to be 
exploited. According to statistics, Iranian 
population has had an average increase rate 
of %2.9. Based on some estimation, there 
will be 10 cities with more than one million 
populations in Iran.

According to reports by water and 
wastewater Engineering Company, up to 
1381, the number of atonement was 8.43 
million.

With the population rate increase, the per 
capita water resources have reached 2160 m3 
in 1375 from 7000 m3 in 1335. There are also 
differences in distribution pattern.

The Nitrate concentration in some water 
resources has reached 200 mg, which five 
times more than national standards, because 
of disposal of industrial wastewater.

The average raining level in mountains are 
340 mm, in plates 187 mm and are 271 in 
average. This is less than one third of global 
average and half of that for the Asia.

Generally droughts in Iran are caused by 
two different factors. First, the amount of 
raining is low and with its heterogeneous 
distribution of water, can cause drought 
and water shortage. The second factor is the 
server production of water resources.

Although drought is a natural phenomena, 
but because of the above factors its frequency 
and intensity is high in Iran. Furthermore 
due to global warming, El Nino and green 
house effects the drought periods is long it is 
evident that be cause of droughts and social 
problems, damages to water resources can 
harm agricultural and farm products.

Managing Water Resources during 
Drought

M. Yahya Abadi, M. Reza`e

Scientific Board of Water and Soil Section, Isfahan 

Agriculture Center

The way human view the water depends on 
its ampleness. If there is water in great supply, 
we consider it as a present of god, which is 
available to use any time and anywhere. But 
if it is rare, water will become a valuable and 
precious good and a cause for war between 
the Consumers.

The fact is that water is not given equally to 
all parts. And we encounter drought in many 
region of the world.

From the beginning of the history, droughts 
have been parts of our climate change and 
human’s survive is a proof for his resistance 
capacity in those conditions. The first history 
on encountering drought is the history of 
Joseph, the prophet of god, which was 
determined to plan for the years of drought 
in Egypt. Now the question is that whether, 
by development in human life, the drought 
has considered as a catastrophe or accident 
or not?

Droughts, as climate phenomena, occur 
once in years. But what has been done to 
encounter it? The evidences show that the 
societies had no tendency to plan for drought 
or predict it; instead some incident actions 
were undertaken. 

Drought is referred to a period of time in 
which the humidity in a mentioned area is 
less than what is to be regarding the climate 
situation. Generally drought has two main 
causes, decrease in rain and increasing the 
needs for consumption. Usually states focus 
on the second part to decrease the needs 
of consumption. We should recognize the 
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will double in 2100 and this increase will 
eventually causes many difficulties and 
arouse demands for new facilities and 
decreasing per capita water consumption.

With the high rate of population growth, 
more and more facilities have to be created 
especially in developing countries with low 
rate of income.

According to statistics just one third of 
raining are available for human application. 
In 1970, the share of any habitant on the earth 
was 12900 cubic meters. With the high rate 
of population, it is predicted that the share 
will be reduced to 5100 cubic meter in 2025. 
This amount of water will be sufficient, if it 
is distributed evenly among all the habitants. 
But the heterogeneity of water distribution 
makes this wish impossible.

The world water crisis is one of the largest 
public health issues of our time. Nearly 1.1 
billion people (roughly %20 of the world’s 
population) lack access to safe drinking 
water. The lack of clean, safe drinking water 
is estimated to kill almost 4,500 children 
per day. In fact, out of the 2.2 million 
unsafe drinking water deaths in %90  ,2004 
were children under the age of five. Water 
is essential to the treatment of diseases, 
something especially critical for children. 

This problem isn’t confined to a particular 
region of the world. A third of the Earth’s 
population lives in “water stressed” 
countries and that number is expected to 
rise dramatically over the next two decades. 
The crisis is worst in developing countries, 
especially in Sub-Saharan Africa and South 
Asia.

The world water crisis is created by a 
confluence of factors including climate 
and geography, lack of water systems and 
infrastructure, and inadequate sanitation, 
something that 2.6 billion people (%40 of the 

world’s population) lack access to.
According to estimates of United Nation 

Development Program (UNDP), until 2025, 
more than 3 million people have not access 
to the minimum per capita fresh water (1700 
m3 per year).

About half of Asian populations have hot 
hygienic water waste disposal facility and 
one out of five African has no access to 
hygienic water. According to goals of world 
water council, the number of people with no 
hygienic water has to be decreased to a half, 
up to 2015, and all the people have to have 
access to hygienic water and waste water 
disposal facilities up to 2025.

In the global scale, agriculture is the biggest 
consumer of water resources (%69) and is 
also the main polluting factor. According 
to global statistics, about 450 million Cubic 
meter waste water is produced. In developing 
countries 90 to 95 percent of urban wastewater 
and 75 percent of industrial wastewater 
are disposed without any purification. This 
causes many damages to water resources.

Researches show that the poor people in 
less developed countries pay 10 times more 
than what the rich one pays. These people 
also lose their property more, in case of 
catastrophes like flood and storm.

Due to high rate of population increase, the 
management and planning for metropolises 
are the main challenges in 21st century. In 
1994, three out of 10 metropolises has located 
in developed nation. This will decrease to 
one in 2115.

In developing countries, municipalities 
in metropolises were not able to control the 
urbanization and quality of life has decreased 
with the growth of urbanization.

The main problem in metropolises is that 
the urbanization rate is higher than planning 
capacity of local and national authorities in 
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those viewpoints is necessary.
Using the wastewater can be resource 

for urban water. How we can introduce the 
wastewater to urban water cycle?

As Abrishamchi believes, wastewater 
should be part of this cycle. But there is some 
kind of limitations like social, economical and 
environmental ones. But the important issue 
is the technology to purity the wastewater.

The countries which have overcome the 
water crisis are those who have considered 
wastewater as a resource. The first step is 
to use waste and fluent water as the source 
to irrigate the urban green space, then in 
industry.

Haj hariri point to the fact that Iran has 
located on desert strip and just in parts of 
Zagros and Alborz mountains we have good 
raining. But generally we have a dry country. 
%25 of our country is desert area, with less 
than 250 mm of rain fall. We have severe 
water shortage in many parts of Iran. So the 
first problem is management of population in 
relation with water resources.

The problem is that sustainable 
development management is not considered 
as the critical. In a 20 years horizon, Tehran 
province will have 18 million populations. 
We have to manage this population, which 
is consumer. The planned programs are not 
under accomplishment.

The main concern is the changes in view 
point and culture of people and managers. 
But from where we should begin? And 
what should be the priorities in water 
management.

From the viewpoint of Abrishamchi, 
Instruction and promotion of public 
knowledge is a mean to change the views. 
Another way to gain the costs is to change 
the water price to real price. But we should 
not ignore the poor class of society. A 

necessity to make culture is the possession 
sense. People have to respect the correct 
consumption patterns.

Tajrishi thinks that the problem of the 
third world is that they are not aware of their 
problems. Drought is a word pleased by the 
managers to take some bud jets, but the real 
drought is out in the view of managers. They 
should know the value of water. 

Management of Urban water and 
Future challenges 

S. Shams-od-din Hosseini

 PHD in Economic and Member of scientific board 

of Islamic Azad University

The 21st century can be called the century 
of increase in global convergence with 
the obvious consequence of changes in the 
production, consumption and investment 
pattern. This pattern can result in more 
economic profit but will impose more 
pressure on resources. Globalization is not an 
economic phenomenon but is social, cultural 
and environmental one. With the enormous 
changes, there will be considerable needs 
to change the management of resources 
especially in water resources as the principal 
material for life, production and economic 
growth. The modem management of water 
encounters the changes in concept and 
economical interaction and it has new titles, 
which need modern economic, social, legal 
political systems to be managed.

The growth in population demands 
increase in water consumption. The ancient 
civilizations have been built near big revivers 
like Nile and Indus. With the development of 
cities in the 20th century, the provision of safe 
and hygiene water became a big challenge. 
It is predicted that the world population 
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Dr. A. Abrishamchi, the Alumni of 
California University and professor in Sharif 
University, believes that water management 
is not separated from the other parts. About 
water, the concept of “comprehensive Urban 
Management” is introduced which consists of 
two parts: water Governance which includes 
the form and methods of organization, laws, 
regulations and standards and coordination 
between decisions, justice and efficiency in 
resource allocation, public participation, role 
of government, public and private sector, 
etc.

Obviously there is some kind of 
management, but with the limitation in water 
resources and increase in demand, we have a 
long way to go.

We try to solve the perpetual problem and 
this is the biggest problem in management. 
The current situation is the reflection of what 
we had in the past and the future is made by 
what we are doing now.

As Dr. Abrishamchi believes, droughts are 
physical phenomena which are out of human's 
control. But it can also influenced by human’s 
activities. The main effects of droughts are 
economic, social and environmental effect in 
local, nation and international scale.

Haj Hariri, Councilor in Water and Waste 
Water Company states that water is managed 
but separately. Municipalities, Ministry of 
power, etc. manage in their own ways, the 
comprehensive water management is the best 
accepted approach in the world and we have 
to take it as a pattern.

In the cities, we have encountered 
population growth and pollution of air, soil 
and water. We have to think of sustainable 
development. When Tehran was selected as 
the capital, there was no shortage because 
the population was not so high. But the 
population was not managed and the new 

cities were constructed without regarding the 
water resources and development.

Any qualitative issue is in relation with 
national health. National health is itself 
has direct relation with economy and 
independency of the country. Without 
sufficient and healthy water, there will be 
many troubles which are hard to solve.

Dr. M. Tajrishi, professor of Water and 
Environment Department of Civil Engineering 
Faculty of Sharif University, believes that 
we need a change in view to manage water 
resources. We have better performance than 
any other neighbor countries, regarding the 
per capita water and urban water converge. 
We should abandon one-dimensional and 
abstract views. In case of water, it needs 
someone have to provide it, some companies 
to distribute it, some companies to collect the 
wastewater and somewhere to manage the 
flood and rain.

But what about other cities rather than 
Tehran less than 300 thousand population but 
with difficulty to access the fresh water?

Haj Hariri states that the cities with water 
shortage have no coordination between 
population and water resources; they also 
have no sufficient financial resource.

There is an increasing factor of population 
which makes the resources insufficient.

As Haj Hariri states, in the last century, 
the population has moved from rural areas 
to the cities. For example about %20 of Iran 
population lives in Tehran but only %3 of 
Iranian water resources are available in this 
area.

Abrishamchi believes that water 
management is more vulnerable. There is lots 
of fluctuation in time and space and the more 
important thing is that, water is a “socio-
economic” issue. The viewpoint of people 
and government is important and a change in 
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Translated by: Javad Porvazn

English Part

Special Report
Population, panning and coordination

M. Jamshidian

Water resources can be a gift from god and 
its existence can be a basis for development. 
The most import thing is how to manage 
it efficiently. The modern management 
is utilizing the strategic principles. The 
natural resources are exposed to destruction 
and depletion. The art of management is 
the only mean that can prevent these kinds 
of catastrophes and save the human kind. 
Running out of any resource can result in 
many losses. But shortage in water resource is 
more than damage; this can endanger human 
life and can cause many wars to obtain its 
resource.

A roundtable was formed to discuss this 
issue. The discussion was started with the 
question that whether the water is managed in 
Iranian cities or not and what are the problems 
to encounter.
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فراخوان همايش
به منظور ارتقاء کیفي و کمي خدمات رساني شهرداري ها به شهروندان عزیز، بهره گیري از فن آوري  هاي نوین و مدیریت خالق در 
اداره امور شهرها و شهرداري ها اجتناب ناپذیر است. اداره کل امور شهري استانداري اصفهان با درك رسالت خود در این خصوص 
و باتوجه به پیچیدگي مسائل و معضالتي که فرا روي ارائه خدمات مطلوب به مردم قرار دارد در رویکردي نوین براي حل و فصل 
این مشکالت خواستار بهره گیري از نظرات کارشناسان، متخصصان و عموم شهروندان در این زمینه است. بنابراین با اعالم عناوني 
قابل طرح در این فراخوان از کلیه عالقه مندان درخواست مي شود مقاالت خود را حداکثر تا تاریخ 1387/9/30 به دبیرخانه همایش 

ارسال تا جهت داوري و انتخاب مقاالت برگزیده، اقدام الزم به عمل آید. 

محورهاي فراخوان:
1- مزایاي شهر، شهرداري و شهروندان الکترونیک براي شهروندان

2- ایجاد مدیریت واحد شهري
3- نحوه اعتمادسازي بین شهرداري و شهروندان و چالش هاي آن

4- چگونگي افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها
5- ایجاد درآمدهاي پایدار براي شهرداري و نحوه وصول آنها

6- خالقیت دراداره امور شهرها و شهرداري ها
7- چگونگي پیاده سازي نظام ارزیابي عملکرد در شهرداري ها

8- بررسي نقاط ضعف و قوت، تهدید ها و فرصت هاي پیش روي شهرداري ها

خواهشمند است مقاالت خود براي هر موضوع را حداقل در 10 صفحه A4 به شکل خوانا به همراه مشخصات 
کامل و شماره  تلفن  تماس به آدرس اصفهان- میدان امام حسین)ع(- خیابان باغ گلدسته- صندوق پستي 43399-

81465- کد پستي 13115-81459 استانداري اصفهان- دفتر امور شهري، دبیرخانه همایش و یا با شماره فاکس 
2223916 و پست الکترونیکي Shahri@Ostan-es.ir ارسال فرمایید.
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