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انشاء اهلل
خسرو رفیعی

ملل  سازمان  نماینده  پیش  سال  چند 
متحد در ایران طي نشستي از بحران آب 
سخن گفت : ایشان اظهار داشت بحران 
را  انسانها  جان  جنگي  هر  از  بیش  آب 

مي گیرد.
قاره آسیا خشک ترین و پرجمعیت ترین 
ایران  همسایگي  در  است.  جهان  قاره 
جمعیت  از  انبوهي  با  پاكستان  كشور 
زندگي مي كند و در كنار آن بنگالدش 
پر  ي  كشورها  جمله  از  هندوستان  و 
جمعیت جهان هستند كه همواره از فقر 

آب سالم در رنج مي باشند.
همسایه دیگر ما در شرق كشور، افغانستان 
است كه آنها نیز با فقر آب روبرو هستند 
و مي توان گفت علیرغم اینکه از وضعیت 
ولي  هستند  برخوردار  بهتري  بارندگي 
و  ندارند  را  آب  از  بهینه  استفاده  امکان 
چند  از  هر  آب  از  بیشتر  استفاده  براي 
هیرمند  رودخانه  آب  بستن  با  گاهي 
مشکل مردم سیستان و بلوچستان را كه 
از حقابه این رودخانه و بهره برند كم مي 
تركیه  ایران، كشور  غرب  در  اما  و  كنند 
برخوردار  خوبي  بسیار  آبي  وضعیت  از 
است و بسرعت در حال احداث سدهاي 
مختلف براي مهار آبهایي است كه از مرز 
جنوبي  كشورهاي  طرف  به  كشور  این 
اسرائیل  نهایت  مانند عراق، سوریه و در 

مي رود.

انزلي  بندر  ما هم در كشور عزیزمان در 
بارندگي  میلیمتر   1800 از  بیش  ساالنه 
داریم  و در شهرهاي غربي كشور بویژه 
كرمانشاه  و  آذربایجان  غرب  شمال 
و  است  خوب  بسیار  بارندگي  وضعیت 
آب  از  زاگرس  و  البرز  كوه  رشته  دامنه 
با كیفیت برخوردار مي باشد  كه  بسیار 
استحصال  براي  شركتي  آنرا  گوشه  هر 
را  اي  كارخانه  گوارا،  شده  بطري  آب 

احداث كرده است.
كه  داریم  كرمان  در  هم  مناطقي  ولي 
كشاورزي،  براي  آب  لیتر  یک  محتاج 

صنعت و رفع تشنگي هستند.
بسیار  حركتهاي  گذشته  سال  چند  در 
یزد،  ها ي   در شهر  اي  ارزنده  و  خوب 
زابل، چابهار  زاهدان،  رفسنجان،  كرمان، 
براي   ......... و  خمیر  و  بستک  بندر  و 
انتقال آب از یک حوضه به حوضه دیگر 
با  فعالیتها  این  پیشرفت  روند  از  كه  شد 

خبر هستیم.
هر  در  آب  موقعیت  حفظ  با  بتوان  اگر 
براي  را  آن  مازاد  آب  مقدار  حوضه، 
طرح  مانند  داد،  انتقال  محروم  مناطق 
طرح  یا  یزد  به  رود  زاینده  آب  انتقال 
انتقال آب زرینه رود به تبریز و افزایش 
و  به جنوب  فارس  از  حقابه طرح محرم 
توان  مي  فارس،  خلیج  حاشیه  شهرهاي 
بویژه  آینده  سالهاي  در  كه  بود  امیدوار 

مردم   1400 سال  به  شدن  نزدیک  با 
مناطق محروم كشور از آب سالم در حد 

رفع عطش بهره مند خواهند شد.
هر چند در كنار انتقال آب باید فرهنگ 
براي  و   داد  انتقال  نیز  آنرا  از  استفاده 
نوین  آوریهاي  فن  باید  فرهنگ  انتقال 
كرد  اضافه  آن  به  را  آب  مصرف  كاهش 
و  شود  جلوگیري  آب  روي  هدر  از  تا 
براي استفاده از این فن آوریها باید مردم 
قدرت خرید آنرا داشته باشند و بنابراین 
توجیه  و  سازي  استاندارد  انبوه،  تولید 
مردم براي استفاده از آن امري ضروري 

و غیر قابل اجتناب است.
دسترسي  براي  و  كردن  كیفي  براي 
داشتن به آب سالم باید بتوانیم همه امور 
مختلف  هاي  دیدگاه  و  كرده  درگیر  را 
را  بازدهي  بتوانیم  باید  كنیم،  بررسي  را 
فعالیت  براي  خوبي  شرایط  و  برده  باال 
فراهم  اندركار  دست  هاي  گروه  همه 
كه  هستیم  اندیشه  این  در  اگر  كنیم. 
حركتي  دیگران  كمک  بدون  توانیم  مي 
موجب  طوالني  سالهاي  طول  در  كه  را 
تخریب آب گردیده یک شبه به سرانجام 
برسانیم خیالي باطل است كه سرنوشتي 

جز شکست نخواهد داشت.

سرمقاله

 !!! مـانـدن  زنـده  بـراي 
بيست  ليتر آب؛
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منبع: پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون( 

گزارش

و  تهران  آب  هفتم  تصفیه خانه  دوم  واحد 
طرح آبرسانی به شهرهای پاكدشت، قرچک، 
ورامین و پیشوا، همزمان با چهاردهمین هفته 
توسط  #هرهفته_الف_ب_ایران   پویش   از 
بهره برداری  به  نیرو  وزیر  و  جمهور  رئیس 

رسید.
روحانی  حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 

صبح امروز سه شنبه با حضور در تصفیه خانه 
تصفیه خانه  این  دوم  واحد  تهران،  آب  هفتم 
شرقی  جنوب  شهرهای  به  آبرسانی  طرح  و 
استان تهران را با اعتبار 550 میلیارد تومان 

به بهره برداری رساند.
ظرفیت  ثانیه  بر  مترمکعب   2.5 طرح  این 
كیلومتر   75 آن  انتقال  خط  طول  و  داشته 

است كه 2 میلیون نفر جمعیت را زیرپوشش 
با  كه  طرح  این  در  گزارش،  این  بر  دارد.بنا 
هدف ایجاد عدالت اجتماعی و رضایت مردم 
منطقه از طریق بهبود كمی و كیفی آب شرب 
منطقه  در  آبرسانی  كلکتور  ایجاد  اجرا شده، 
بحران های  از  پدافندی جهت گذر  و خطوط 

احتمالی در نظر گرفته شده است.

 با حضور رئيس جمهور و وزیر نيرو؛

واحد دوم تصفيه خانه هفتم آب تهران
 به  بهره برداری رسيد



آبان - آذر ماه 101398 مهرآب، ماهنامه تخصصی صنعت آب

گزارش

اینکه  به  اشاره  با  اسالمي  شوراي  مجلس  رئیس 
در بخش های مختلف كشور اقداماتی چشمگیری 
از جمله احداث تصفیه خانه ها و اجرای طرح های 
از  برخی  گفت:  است،  انجام  در دست  برق رساني 
تدابیری  با  دارد  تالش  كه  نیرو  وزارت  ابتکارات 
در  باید  كند،  استفاده  درستی  به  منابع  از  بتواند 
تمام بخش ها به كار گرفته شده و بیشتر با مردم 

در میان گذاشته شود.
عملیات  آغاز  آیین  در  سه شنبه  الریجانیروز  علي 
بهره برداری و اجرایی ۶ پروژه صنعت آب خوزستان 
شركت هاي  شدن  فعال  به  اشاره  با  شادگان  در 
كرد:  اظهار  كشور  در  بنیان  دانش  و  داخلي 
به دلیل  مجلس،  پژوهش هاي  مركز  گزارش  طبق 
تحركات ایجاد شده در بخش هاي اقتصادي بویژه 
صنعت، وضعیت رشد ما در سال آینده خیلي بهتر 

خواهد شد.
وي تصریح كرد: طبق گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس، مشکالتي در خرید و انتقال داشتیم كه به 
همین دلیل، رشد اقتصادي ما مقداري كمتر شده 
است. درست است در تحریم هستیم و مشکالتي 
و  به دست هم دهیم  اگر دست  بدانیم  اما  داریم 
به این سرمایه هاي دروني توجه داشته باشیم، در 

مقابل ظلم آمریکایي ها موفق خواهیم شد.
نیرو،  وزارت  از  تقدیر  با  همچنین  الریجاني 
در  شادگان  مردم  نماینده  و  خوزستان  استاندار 
آبرساني  پروژه   تحقق  در  اسالمي  مجلس شوراي 
كشور  مختلف  بخش های  در  گفت:  شادگان  به 

اجرای  و  تصفیه خانه ها  احداث  از  اعم  اقداماتی 
طرح های برق رساني در دست انجام است. 

با  دارد  تالش  كه  نیرو  وزارت  ابتکارات  از  برخی 
از منابع به درستی استفاده كند،  بتواند  تدابیری 

باید بیشتر با مردم در میان گذاشته شود.
برای  گذشته  سال  در  مثال  عنوان  به  گفت:  وي 
ساخت  جای  به  پیک،  زمان  در  برق  تامین 
جمله  از  تدابیری  بیشتر،  انرژی  تولید  و  نیروگاه 
اطالع رسانی به مردم و همچنین بخش كشاورزی 
قابل  صرفه جویی  به  منجر  كه  شد  گرفته  كار  به 

مالحظه ای شد.
رئیس مجلس شوراي اسالمي افزود: این ابتکارات، 
بسیار سازنده است و باید در تمام بخش ها به كار 

گرفته شود.
وي با اشاره به سرمایه گذاري هاي كالن انجام شده 

در خوزستان گفت: 
در زمان پهلوي تنها چند شهر آباد شده داشتیم 
و بقیه رها شده بود و در روستاها، آب، برق، جاده 
این  اكنون  اما  نداشت،  وجود  رفاهي  امکانات  و 
امکانات به اكثریت قریب به اتفاق روستاها رسیده 

است. 
دارند  اقتصادي  نظر چرخه  از  مشکالتي  روستاها 

اما روي زیربناها خیلي كار شده است.
الریجاني همچنین گفت: برخي از خدمات انجام 
شده در فضاي غبارآلودي كه گاهي ایجاد مي كنند 
و گاهي از خارج كشور به داخل سرایت مي كند، 

دیده نمي شود.

#هرهفته_الف_ب_ایران  پویش  به  اشاره  با  وي 
از خدمات  ابتکار وزارت نیرو گوشه اي  این  گفت: 
تبلیغاتي  بخش هاي  و  مي دهد  نشان  را  كشور 
حجم  این  تا  دارند  مهمي  خیلي  وظیفه  كشور 
كارگران، كشاورزان، بخش هاي  مهندسان،  تالش 
براي  كه  را  دانشگاه ها  استادان  و  كشور  فرهنگي 
مي كنند  تالش  كشور  در  سازندگي  فضاي  ایجاد 

بازتاب دهند.
كشمکش هاي  كاهش  اینکه  بیان  با  الریجاني 
سیاسي در این فضاي غبارآلود باعث مي شود كه 
خدمات دیده نشود، گفت: یکي از مسائل مهمي 
دست  به  كشور  آبادي  مي كرد،  پیگیري  امام  كه 
نیروهاي داخلي بود. جهاد سازندگي كار نمادین 
امام و این حركت به دست نیروهاي خالق ایراني 
داشته  استمرار  باید  كه  بود  انقالب  بزرگ  هدف 

باشد.
الریجاني همچنین با بیان اینکه استقالل سیاسي 
در كشور وجه مهم دیگر انقالب بود، گفت: ایران 
سال هاست از نظر سیاسي روي پاي خود ایستاده، 
در منطقه نقش آفرین  شده است و هیچ كشوري 
ابرقدرت ها توان دستور دادن به این كشور  حتي 

را ندارند.
وي افزود: استقالل سیاسي از اهداف بزرگ انقالب 
بود كه در جمهوري اسالمي به خوبي تحقق یافت 
و نظام در این زمینه با تدبیر و به خوبي عمل كرد. 
ایران در منطقه، نقش بسیار ارزشمندي دارد كه 

نتیجه این صالبت است.

 رئيس مجلس در آیين افتتاح ۶ پروژه صنعت آب خوزستان:

ابتکار سازنده وزارت نيرو در استفاده از منابع
 به تمامی بخش ها تسری یابد

منبع: پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون( 
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اقتصادي  همكاري  پیمان  نیرو  وزیر 
ایران  وسیع  حضور  نخستین  را  اورسیا 
در یك موافقت نامه چند جانبه اقتصادي 
حدود  بازار  این  امروز  گفت:  و  دانست 
نفر جمعیت دارد که حدود  میلیون   200
به  الحاق  صف  در  دنیا  بزرگ  کشور   40
به  بتوانیم  باید  و  هستند  پیمان  این 
اتكاي منابع انساني توسعه یافته خود در 
سازمان دولت، بخش خصوصي و فعاالن 
این بخش، حضور خود را حضوري موفق 

کنیم.

حاشیه  در  شنبه  روز  اردكانیان  رضا 
توسعه  در  ویژه  و  آزاد  مناطق  نقش  همایش 
با كشورهای همسایه  اقتصادی  همکاری های 
در  اوراسیا  و  ترانزیت  صادرات-  محوریت  با 
مناطق  نقش  خصوص  در  خبرنگاران  جمع 
اظهار  اوراسیا  اقتصادي  همکاري  در  آزاد 
داشت: موافقت نامه همکاري اقتصادي اوراسیا، 
یک موافقت نامه تجاري است كه وزارت نیرو 
همکاري هاي  مشترك  كمیسیون  مسئولیت 
روسیه  فدراسیون  و  ارمنستان  با  اقتصادي 
این  تاثیرگذار  و  عمده  كشورهاي  به عنوان 

به  موظف  و  داشته  عهده  بر  را  اتحادیه 
در  سازماني  بین  هماهنگي  سطح  ارتقاي 
و  دولت، دستگاه هاي مختلف  داخل سازمان 

همکاري با بخش خصوصي است.
توجه  ما  آزاد  مناطق  افزود: خوشبختانه  وي 
خوبي به موضوع داشتند و دبیرخانه شوراي 
عالي مناطق آزاد همایشي را با حضور فعاالن 
دستگاه  و  مناطق  این  در  مستقر  اقتصادي 
براي  بازرگاني  اتاق  از  اعم  اجرایي  هاي 
برگزار  نامه  موافقت  این  جزئیات  با  آشنایي 
كرد تا عملکرد سه ماه و نیمه عضویت موقت 
ما در پیمان اوراسیا از پنجم آبان سال جاري 
به بحث گذاشته شود و تجار، تولید كنندگان 
و صادر كنندگان در جریان تحوالت باشند و 

مشکالت خود را مطرح كنند.
حداكثر  كه  است  این  مهم  گفت:  اردكانیان 
این  امیدواریم  و  داریم  یک فرصت سه ساله 
تجربه موفقي باشد به نحوي كه موافقت نامه 

موقت دائمي شود.
وزیر نیرو اظهار داشت: اگر از تجربیات قبلي 
عنوان  به  هشت«  »دي  و  »اكو«  مانند  ما 
تجربه هاي ناموفق یاد مي شود، این نخستین 
ایران در یک موافقت نامه چند  حضور وسیع 

جانبه اقتصادي است كه امروز بازار آن حدود 
200 میلیون نفر جمعیت دارد، اما حدود 40 
و  بزرگ  كشورهاي  از  اعم  دنیا  بزرگ  كشور 
الحاق  صف  در  هندوستان  مانند  پرجمعیت 
به این پیمان هستند و باید بتوانیم به اتکاي 
سازمان  در  خود  یافته  توسعه  انساني  منابع 
بخش،  این  فعاالن  و  بخش خصوصي  دولت، 

حضور خود را حضوري موفق كنیم.
از  ناشي  فشار  از  عمده اي  بار  برداشته شدن 

تحریم ها
اردكانیان گفت: اگر این اتفاق بیفتد بار عمده 
اي از فشار ناشي از تحریم هاي اقتصادي از 
روي دوش مردم برداشته و اشتغالزایي قابل 
توجهي ایجاد مي شود و اگر سطح هماهنگي 
الزم را با هم نداشته باشیم و نتوانیم از همه 
فرصت ها به خوبي استفاده كنیم این تجربه 
هم در تاریخ به عنوان یک تجربه ناموفق دیگر 
فارغ از این كه دالیل آن چه چیزي است ثبت 

خواهد شد.
وي درباره دالیل ناموفق بودن حضور ایران در 
از اكو توضیح  نامه هاي پیشین اعم  موافقت 
مهم  دارد،  وجود  ها  نامه  موافقت  این  داد: 
این است كه از عضویت در این سازمان هاي 

منبع: پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون( 

 وزیر نيرو در حاشيه همایش نقش مناطق آزاد در توسعه همکاری های اقتصادی خبر داد:

40 كشور بزرگ در صف الحاق به پيمان اوراسيا
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اقتصادي چه انتظاري داریم و این كه بتوانیم 
مانند خیلي از كشورهاي جهان ظرفیت وسیع 
ارتقاي  با  را  مختلف  هاي  عرصه  در  تولید 
سطح هماهنگي بین سیستم بانکي، گمرك و 
دستگاه هاي اجرایي مانند جهاد كشاورزي و 
مناطق آزاد، به عنوان یک مجموعه واحد كار 
كرده و نگاه بخش خصوصي به دور دست ها 
در چارچوب منافع ملي باشد. در این صورت، 
حضور ما،  حضور موفقي است وگرنه در دیگر 
پیمان ها هم حضور داریم و این گونه نیست 

كه حضور رسمي ما حذف شده باشد.
فوق العاده  سیستم  از  ما  اداري  سازمان   

متمركز و بخشي نگري رنج مي برد
ما  اداري  سازمان  گفت:  همچنین  نیرو  وزیر 
نه فقط در این دولت و دولت هاي قبل و  نه 
حتي در دوران جمهوري اسالمي كه از قبل 
آن هم یک سازمان اداري بوده كه از سیستم 
مي  رنج  نگري  بخشي  و  متمركز  العاده  فوق 
داخل  در  بیشتر  تمركزگرا  سیستم  برد.  
مدیران  و  دهد  مي  نشان  را  خود  مشکالت 
میزان  آن  اجرایي،  و دستگاه هاي  ها  استان 
كه باید، اختیارات الزم براي پیشبرد امور را 
ندارند و بیشتر این اختیارات در سازمان هاي 
روحیات  دوم  مشکل  و  دارد  تمركز  ستادي 

شدیدا« بخشي بین دستگاه هاست.
بزرگي  آفت  نگري  بخشي  این  افزود:  وي 
خود  بیروني  تحركات  در  جمله  از  كه  است 
را نشان مي دهد؛ آنچه كه باید به عنوان یک 
یک  یا  خارجي  كشور  یک  با  واحد  مجموعه 

كنار  اینجا،  در  اقتصادي ظاهر شویم.  پیمان 
یا دستگاه  هم قرار داشتن چند وزارت خانه 
اجرایي به تنهایي كفایت نمي كند. مهم این 
است كه تمرین الزم را  داشته باشیم تا پروژه 
داشته  بارو  و  باشد  مشترك  ما  مسائل  و  ها 
باشیم كه همه یا با هم موفق مي شویم و اگر 

شکستي باشد همه شکست مي خوریم.
وي گفت: این كه چگونه درمان شود، در وهله 
نخست آسیب شناسي منصفانه مي خواهد و  
افزایش  باید در جهت  ارتباط جمعي  وسایل 
بیشتر  این موضوع  در  مطالبه عمومي  سطح 

كار كنند؛
وقتي  افزود:  خبرنگاران  به  خطاب  اردكانیان 
را  موضوع  كنید  مي  سوال  آب  به  راجع 
با چند دستگاه دیگر هم بدانید، این  مرتبط 
نیرو نیست  به معناي شانه خانه كردن وزیر 
بلکه تشخیص مي دهید افزایش بهره وري در 
آب و مدیریت مصرف كار یک دستگاه نیست.

وزیر نیرو گفت: در موضوع آب، انرژي و تولید 
محصوالت غذایي و دیگر عرصه ها نظیر این، 
چارچوب  در  و  همسایه  كشورهاي  با  كار 
چیزي  هر  از  بیش   ، اقتصادي  هاي  پیمان 

نیازمند پیوستگي و هماهنگي است.
آسیاي  بازار  به  جهان  كشورهاي  چشم   

مركزي و منطقه است
كارشکني  تاثیرهاي  خصوص  در  اردكانیان 
آمریکا در همکاري اعضاي پیمان اوراسیا هم 
به  متکي  پیمان،  این  هاي  چارچوب  گفت: 
زیادي  كشورهاي  است، چشم  منطقه  منافع 

در دنیا به بازار آسیاي مركزي  و این منطقه 
كردم  دنبال  را  ها  بحث  كه  تاكنون  و  است 
مسووالن  و  اجرایي  مدیران  از  و جزمي  عزم 
پیمان  استقرار  براي  كشورها  این  سیاسي 
اقتصادي و همکاري هاي نزدیک با جمهوري 

اسالمي وجود دارد.
وي درباره ضرورت ایجاد زیرساخت ها اظهار 
داشت: چون موظف به پیگیري افزایش سطح 
هماهنگي دستگاه ها هستم، جلسات منظمي 
را در حال برگزاري داریم و همکاران از بانک 
آهن،  راه  بنادر،  سازمان  گمرك،  مركزي، 
و  ها  استان  و حتي  استاندارد  وزارت صمت، 

استانداري ها حضور دارند.
 صادرات 130 میلیارد دالري مناطق آزاد

وزیر نیرو همچنین گفت: خوشبختانه حركت 
موجب  آزاد  مناطق  عالي  شوراي  دبیرخانه 
به  بیشتري  تمركز  با  پس  این  از  تا  شده 
اوال  كه  كنیم  توجه  مناطق  این  جغرافیایي 
در نزدیکترین فاصله با كشورهاي هدف قرار 
دارند و ثانیا رقم قابل توجهي صادرات از خود 
مناطق آزاد و نه از طریق این مناطق به خارج 

از كشور انجام مي شود.
دالر  میلیارد  رقم 130  كرد:  وي خاطرنشان 
صادرات این مناطق در ۶ سال گذشته، رقم 
در  مي كنیم  سعي  است،  كننده اي  دلگرم 
عالي  شوراي  دبیرخانه  با  نزدیک  همکاري 
این  در  زیرساخت ها  تداوم  به  آزاد  مناطق 
مناطق در سرعت بخشي به  مبادالت تجاري 

با اوراسیا اولویت داده شود.
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 مدیرعامل آبفای كشور در آیين افتتاح طرح های صنعت آب تهران:

آغاز رسمی طرح یکپارچه سازی شركت های آب و فاضالب
 تخصيص اعتبار ۵0 ميليون یورویی برای رفع تنش های  آبی در سال 

مدیرعامل آب و فاضالب کشور با بیان اینكه 
یكپارچه سازی  طرح  آینده  هفته  شنبه  از 
شهری  فاضالب های  و  آب  شرکت های 
سه  حكم  و  می شود  آغاز  روستایی  و 
یكپارچه سازی  طرح  در  جدید  مدیرعامل 
شرکت های آبفای کشور صادر شده است،  
گفت: میزان تأمین آب شهرها و روستاها از 

آب های سطحی افزایش می یابد.
بیان  با  آب  صنعت  طرح های  افتتاح  آیین  در 
جمعیت  با  روستا   74 به  آبرسانی  امروز  اینکه 
را  این جمعیت  و  انجام  نفر  و 3۶4  هزار   145
پوشش خواهد داد، گفت: امروز با دستور رئیس 
كه  شد  انجام  روستا   74 به  آبرسانی  جمهور 

اعتباری بالغ بر 50 میلیارد تومان داشته است.
كیلومتر   ۶2 چاه،  حلقه   27 اجرای  افزود:  وی 
انتقال و 11۶ كیلومتر شبکه توزیع نشان  خط 
اهداف  از  یکی  پایدار  آب  تأمین  كه  می دهد 
و  آب  مدیرعامل  است.  روستاها  در  دولت  بلند 
نصب  و  اجرا  اینکه  به  اشاره  با  كشور  فاضالب 
تصفیه خانه ها با تکنولوژی نانوفیلتراسیون را در 
جمع آوری  گفت:  كرده ایم،  آغاز  شهرستان   14
فاضالب در روستاها آغاز شده به طوری كه امروز 
شبکه جمع آوری و تصفیه خانه امامزاده داود به 
پروژه 395  این  افتتاح  با  و  بهره برداری رسیده 
از آب سالم و  با جمعیت 750 هزار نفر  روستا 

بهداشتی بهره مند خواهند شد.
جانباز با تأكید بر اینکه موضوع آبرسانی روستایی 
محسوب  دولت  در  بزرگ  اتفاق  یک  كشور  در 
در  خوبی  سرعت  با  اقدام  این  گفت:  می شود، 
حال انجام است؛ به طوری كه در استان تهران 
در روستاها جمعیتی بالغ بر 750 هزار نفر از آب 
سالم و بهداشتی بهره مند شده اند و به احتمال 
زیاد تصفیه خانه ششم با همکاری رئیس سازمان 
مدیریت برنامه ریزی استان تهران تا خرداد ماه 
سال آینده به بهره برداری خواهد رسید چرا كه 
تجهیزات این تصفیه خانه از گمرك خارج شده 

و زودتر از برنامه افتتاح خواهد شد.
تأمین  كه  است  این  ما  تالش  تمام  گفت:  وی 
آب شهرها و روستاها از آب های سطحی افزایش 
كه  رفته ایم  سمت  این  به  بنابراین  كند،  پیدا 

تأمین آب شهرها و روستاها از آب های زیرزمینی 
كاهش و آب های سطحی افزایش پیدا كند.

به  اشاره  با  كشور  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
اینکه یکپارچه سازی شركت های آب و فاضالب 
شهری و روستایی پس از ماه ها تصویب از سوی 
دولت از شنبه هفته آینده رسماً اجرایی خواهد 
عامل  مدیران  از  تن  سه  حکم  بنابراین  شد، 
شركت های آب و فاضالب استان تهران، اصفهان 

و آذربایجان غربی صادر شده است.
  تخصیص اعتبار 50 میلیون یورویی برای رفع 

تنش های  آبی در سال 99
فاضالب  و  آب  مهندسی  شركت  مدیرعامل 
بهره برداری  مراسم  حاشیه  در  همچنین  كشور 
از پروژه های آب روستایی استان تهران با حضور 
 50 اعتبار  تخصیص  از  خبرنگاران،  جمع  در 
میلیون یورویی برای رفع تنش های آبی در سال 
99 خبر داد و گفت: پیشنهادی در كمیسیون 
دو  به  رقم  این  كه  شده  مطرح  مجلس  عمران 

برابر افزایش یابد.
 7 حدود  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  جانباز 
سراسر  روستاهای  در  نفر  هزار  و 200  میلیون 
بهداشتی  و  سالم  شرب  آب  از  بهره مند  كشور 
و  سال  یک  تا  كه  داریم  برنامه  در  و  هستند 
نیم آینده به بیش از 3 میلیون نفر از جمعیت 
روستایی كشور آب شرب سالم و پایدار برسانیم 
و در پایان این دولت جمعیت روستایی بهره مند 
از آب شرب سالم و پایدار به بیش از 10 میلیون 

نفر خواهد رسید.
وی افزود: هم اكنون در تمام 31 استان كشور، 
پروژه های آبرسانی روستایی در حال انجام است 
و حدود 4 هزار قرارداد تاكنون در این بخش با 

بخش خصوصی منعقد شده است.
جهانی  شاخص های  طبق  كرد:  تصریح  جانباز 
آب  به  مردم  دسترسی  بر  مبتنی  كه  بهداشت 
است،  پیاده روی  مختصری  با  باكیفیت  شرب 
ایران  روستایی  جمعیت  درصد   95 از  بیش 
این  دنبال  به  اما  می شوند،  محسوب  بهره مند 
آب شرب  روستاها همچون شهرها  كه  هستیم 
خود  منازل  در  لوله كشی  صورت  به  باكیفیت 
روستاها  در  آب شرب  كیفیت  و  كنند  دریافت 

برابر با كیفیت آب شرب در شهرها باشد.
مدیرعامل شركت مهندسی آب و فاضالب كشور 
با بیان اینکه 12۶ تصفیه خانه فاضالب تا سال 
گفت:  می شود،  بهره برداری  مدار  وارد   1400
فاضالب،  بزرگ  تصفیه خانه های  از  بهره برداری 

بزرگترین پروژه زیست محیطی كشور است.
جانباز خاطرنشان كرد: برای اولین بار در خطوط 
آبرسانی بزرگ كشور از پمپ ها و الکتروموتورهای 
ساخت داخل استفاده كرده ایم به طوری كه در 
پروژه تلمبه خانه خط انتقال چاه نیمه به زاهدان 
چالش،  سال  دو  از  پس  داخل  تولید  پمپ های 
نصب  زاهدان  پمپاژ  ایستگاه  در  گذشته  هفته 
شد و وقتی بزرگترین ایستگاه پمپاژ كشور را با 
الکتروموتور ساخت داخل مجهز كرده ایم بسیار 
برای ما امیدبخش بوده كه در دیگر پروژه ها نیز 
از این توان ساخت داخل استفاده خواهیم كرد.

وی افزود: امروز با حضور رئیس جمهور در بخش 
آب و فاضالب استان تهران بیش از هزار میلیارد 
تومان پروژه به بهره برداری رسید و جمعیت دو 
میلیون شهرنشین و 14۶ روستایی استان از این 

پروژه ها بهره مند شدند.
روستایی  فاضالب  موضوع  اینکه  بیان  با  جانباز 
روستایی  آبرسانی  پروژه های  تکمیل  از  پس 
و  آب  مهندسی  شركت  بعدی  هدفگذاری 
با  می كنیم  تالش  گفت:  است  كشور  فاضالب 
آبفا،  شركت های  داخلی  منابع  از  بهره مندی 

پروژه های فاضالب روستایی را اجرایی كنیم.
فاضالب  و  آب  مهندسی  شركت  مدیرعامل 
تکمیل  برای  دولت  تالش  به  اشاره  با  كشور 
پروژه های آبرسانی روستایی گفت: 150 میلیون 
یورو پیشنهاد شده كه برای پروژه های آبرسانی 
هنوز  كه  یابد  اختصاص   98 سال  در  روستایی 

این مهم انجام نشده است.
جانباز درخصوص تخصیص منابع در زمینه رفع 
تنش های آبی گفت: اعتباری كه برای سال آینده 
برای رفع تنش های آبی در نظر گرفته شده 50 
میلیون یورو است كه البته در كمیسیون عمران 
مجلس پیشنهادی مطرح شده كه این رقم دو 
ردیف  این  تصویب  منتظر  هنوز  اما  شود  برابر 

اعتبار برای سال 99 هستیم.

گزارش



جایگاه آب 
در هزاره 

سوم
 
حمیده داال�ی   
کارشناس سازمان هواشنایس کشور
عضو باشگاه پژوهشگران جوان

مقدمه
دستیابی  برای  ضروری  و  مستمر  نیاز 
مطمئن و مداوم به منابع آب شیرین همراه 
با ثابت بودن حجم این منبع ارزشمند از 
توزیع  ناهمگونی  سو  دیگر  از  و  سو  یک 
و  زمانی  نیازهای  با  آن  مکانی  و  زمانی 
مکانی انسان سبب شده است تا با افزایش 
گاه  و  تدریجی  دگرگونی های  و  جمعیت 
رشد  ضریب  انسانی،  رفتارهای  شتابان 
روند  از  بیشتر  مراتب  به  آب  برای  تقاضا 
این  پیامد  باشد.  جمعیت  رشد  طبیی 
رخداد موضوع آب را به یکی از چالش های 
كرده  تبدیل  سوم  هزاره  در  عمده جهان 

است.

واقعیت جهانی آب
دنبال  به  بیستم  قرن  پایانی  دهه  دو  در 
قدرت های  تخاصم  و  سرد  جنگ  پایان 

جهانی كه با هدف گسترش نفوذ و سلطه بیشتر بر جهان و كسب منابع مادی و طبیعی 
ایدئولوژیک، سیاسی،  منازعه های  به  نظامی  از صف بندی های  آن  دامنه  و  انجام گرفت 
اقتصادی نیز گسترده بود موضوع جدیدی به نام طبیعت و توسعه پایدار رفته رفته در 
اذهان نظریه پردازان شکل گرفت نبرد نهفته و طوالنی مدت انسان با طبیعت كه برای 
فائق آمدن بر نیروهای طبیعی و به خدمت گرفتن اجزای جاندار و بی جان آن برای بقا 
و رفاه در طول تاریخ جریان داشته است از نیمه دوم قرن بیستم اندك اندك به سود 
طبیعت پیش رفت و انسان بیش از گذشته دریافت كه به رغم توانمندی های علمی و در 
اختیار داشتن فناوری های پیچیده تا چه اندازه در برابر قدرت طبیعت و نظام های حاكم 
بر آن مقهور و ناتوان است. در حقیقت توسعه پایدار چیزی جز اعتراف به این نکته نیست 
كه نه فقط رفاه و توسعه كانون های انسانی بلکه ادامه حیات آن نیز به این موهبت الهی 

وابسته است.
در پایان قرن بیستم افزونی جمعیت و تغییر در شیوه زندگی كه توسعه شهر نشینی نمود 
برجسته آن می باشد همراه با آلودگی رو به گسترش منابع آب، نه تنها برآورده ساختن 
نیازهای گوناگون آبی 8 تا 9 میلیارد نفر جمعیت جهان را در سال 2050 با نگرانی هایی 
دو چندان رو به رو كرده است بلکه آینده امنیت غذایی كره زمین و چرخه پایدار آب را 
نیز به جد تهدید می كند.  همچنین حجم آب شیرین ثابت و غیر قابل جایگزینی است به 
رغم آنکه 70 درصد از سطح كره زمین را آب پوشانده است تنها 3 درصد آن را آب های 
شیرین تشکیل می دهد كه 3/4 آن نیز در یخهای قطبی انباشته شده و از دسترس انسان 
خارج است به این ترتیب كمتر از یک درصد كل آبهای كره زمین كه رقمی در حدود 
12500تا14000 كیلومترمکعب برآورد شده است و در دریاجه ها، رودخانه ها، نهرها و یا 

در زیر زمین جریان دارد برای كاربری های مختلف قابل استفاده است.

عدم تطبیق توزیع مكانی و زمانی منابع آب با نیازهای بشر
جایی  جنوبی  درجه   50 جغرافیایی  مدار  در  استفاده  قابل  شیرین  آب  میزان  حداكثر 
در  دارد.  وجود  است  اندك  آن  در  نیز  جمعیت  پراكندگی  و  كم  آن  در  كه خشکی ها 
نظیر  پرآبی  كشورهای  شمالی  درجه   40 تا   70 جغرافیایی  مدار  بین  سرزمین های 
كانادا،نروژ،روسیه و ایاالت متحده قرار گرفته اند. كشورهایی كه بین خط استوا و مدار 
30 درجه جنوبی قرار گرفته اند نیز در زمره كشورهای پر آب دنیا محسوب می شوند. 
سرزمین هایی كه بین 40 تا 10 درجه شمالی قرار دارند كم آب هستند در این مناطق 
كمبود آب با توزیع فصلی بارندگی تشدید می شود. چین،مصر، هند و هاییتی از جمله 
در  میلیمتر  از 1800  بارندگی  گستره  ایران  در  می شوند.  محسوب  آب  كم  كشورهای 
سواحل شمالی تا كمتر از 50 میلیمتر در نواحی مركزی )كویرمركزی( متغیر است. 5۶ 
درصد از مجموع بارندگی ساالنه ایران تنها در 30 درصد از پهنه كشور می بارد و 70 
درصد آن تنها 44 درصد از مجموع نزوالت آسمانی را دریافت می كند و این در حالی 
است كه حدود نیمی از جمعیت ایران در مناطق غربی كشور كه 70 درصد از منابع آبی 

در آن جای گرفته اند زندگی می كنند.
در سال 1998 سهم هر نفر از ساكنان كره زمین از منابع آبی آن رقمی در حدود 9 
هزار مترمکعب بوده است با احتساب 2 میلیارد نفر جمعیتی كه در فاصله زمانی سالهای 
1989 تا 2025 به فهرست ساكنان كره زمین افزوده خواهد شد سرانه منابع آب شیرین 

و قابل استفاده در سال 2025 به 5100 متر مکعب در سال كاهش خواهد یافت.

افزایش میزان استحصال منابع آب
بنا بر اظهار نظر پژوهشگران، در نیمه دوم قرن نوزدهم تقاضا برای آب سه برابر شده 
است و در آغاز هزاره سوم میالدی هر سال 4000 كیلومتر مکعب از منابع آبی كره زمین 
استحصال می شود. تهی شدن ابهای زیر زمینی با سرعت ساالنه 5/2 میلیارد متر مکعب 
در حال انجام است و پیش بینی شده است كه در فاصله سالهای 2000تا 2010 منابع 
آب زیر زمینی این كشور قبل از اتمام كامل به قدری شور خواهد شد كه استفاده از آن ها 
بدون تحمل هزینه های سنگین شیرین سازی آب میسر نخواهد بود. در یک نگاه كلی، 
افزایش تقاضا برای آب را معلول دو پدیده همسوی افزایش جمعیت و تغییر شیوه زندگی 
می توان دانست. عامل هایی همچون توسعه شهرنشینی و گسترش شهرها به حاشیه منابع 
آب، بهبود شاخص های بهداشتی و رفاه اجتماعی، توسعه فنی و اقتصادی، افزایش سطح 
زیر كشت زمین های زراعی و سر انجام تغییر در الگوهای رفتاری و عامل های مترتب بر 

آن همگی میزان تقاضا برای آب را متاثر و فزونی می بخشند.
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آلودگی منابع آب در حال فزونی است
برآوردهای جهانی حکایت از آن دارد كه هر ساله حدود 450 كیلومتر مکعب فاضالب به 
منابع آب تخلیه می شود برای رقیق سازی این مقدار فاضالب به گونه ای كه آب دوباره قابل 
استفاده شود ساالنه به ۶ هزار كیلومترمکعب آب نیاز است در صورتیکه این روند همچنان 
ادامه یابد در نیمه قرن حاضر تمامی دبی پایه رودخانه های جهان نیز پاسخگوی رقیق سازی 

و انتقال آالینده های تخلیه شده به آن ها نخواهد بود.

هزینه های استحصال، انتقال و پاالیش آب باال می رود
پیامد افزایش جمعیت و ناهمگونی و پراكندگی آن و راهیابی طیف وسیعی از آالینده ها به 
بستر های آبی،متولیان تامین آب را ناگزیر به روی آوردن به گونه هایی ساخته است كه پیش 
از این اقتصادی نبوده و یا از نظر فنی، اجرای آنها پیچیده و گاه تجمل گرایانه می نمود. بنا بر 
اعالم دفتر برنامه ریزی زیست محیطی ملل متحد )UNEP( در پایان قرن بیستم 50 واحد 
بزرگ آب شیرین كن در این منطقه از جهان با هزینه های سرسام آور عهده دار تامین بخشی 
از نیاز آبی كشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بوده اند پیش بینی این سازمان حکایت از آن 
دارد كه ظرفیت آب شیرین كن های نصب شده از 231۶ میلیون مترمکعب در سال 199۶ به 

بیش از 3000 میلیون مترمکعب در سال 2020 افزایش خواهد یافت. 

نازیدن دولت ها به آب
اولیه  نیازهای  تامین  و  حیات  ادامه  برای  ماده ای  از  آب  شد  شمرده  بر  كه  دلیل هایی  به 
اگر  این نقش  با ماهیت راهبردی و سیاسی بدل شده است و  اقتصادی  زندگی به كاالیی 
چه از گذشته های دور در طول تاریخ نیز با شدت و ضعف در مناسبات اجتماعی انسان ها 
جاری بوده اما امروز چنان بارز و جلوه گرمی نماید كه یکی از عامل های مهم برتری و تفوق 
اقتصادی و سیاسی كشورها و در عین حال تعامل و تنازع برای دستیابی مطمئن و مستمر 

به منابع آب شیرین، یکی از هدف ها و چالش های مهم منطقه ای و بین المللی دولتهاست.
 آب باارزشترین سرمایه و مهمترین عامل تولید در كشاورزی است.  كشتزارهای جهان با 
مصرف سه چهارم آب شیرین، بیشترین میزان مصرف این ماده حیاتی را به خود اختصاص 
می دهند. در مناطق خشک و كم آب افزایش تولید بستگی تنگاتنگی با مصرف بهینه آب 
دارد چرا كه استفاده از اراضی مستعد، عملیات به زراعی و بذر و كود هنگامی نتیجه می دهد 
كه آب كافی در دسترس گیاه قرار گرفته باشد. كشور ما به دلیل استقرار در منطقه خشک 
و نیمه خشک جهان همواره با پدیده خشکی و خشکسالی و كمبود آب روبه رو می باشد باید 
اذعان داشت كه نقش آب در حیات انسان كنونی را باید فراتر از تامین نیازهای فیزیولوژیک 
فرآورده های  انواع  تولید  برای  اولیه  ماده  عنوان  به  آب  چنانکه  دانست.  خانگی  مصارف  و 
صنعتی و كشاورزی كابری دارد به طوریکه بدون دسترسی مطمئن و مستمر به آب، ادامه 
فعالیت های گوناگون شهری، صنعتی و كشاورزی ممکن نخواهد بود. از روزگاران كهن در 
اختیار داشتن منابع آب، مایه قدرت و برتری و نزاع و درگیری بر سر آن یکی از درگیری های 

رایج بوده است. كه تا امروز هم ادامه دارد.
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با  كه  اسالم  از  پیش  ایرانیان  باورهای  بین  در 
بر  احکام مذهب زرتشت گره خورده است عالوه 
شعار »پندار نیک-گفتار نیک-كردار نیک« در این 
مذهب به پاكی جسم و طهارت و نقش و ارزش 
آب نیز توجه ویژه و اهمیت فوق العاده شده است.

دستور هایی كه در آیین زرتشت در زمینه طهارت 
و پاكیزگی داده شده است فراوان و روی هم رفته 
مفید می باشد ولی گاهی در احتیاط و سختگیری 
تنها  نه  كه  شده  پیموده  مبالغه  راه  حدی  به 
تقریبا  بلکه  نمی نماید  تطبیق  علمی  موازین  با 
اوقات  بسیاری  دیگر  طرف  از  می باشد.  غیرعملی 
چیزهایی را كه اساسا ارتباط با حفظ الصحه ندارد 
یا ضرری به سالمتی شخصی وارد نمی كند ناپاك 
ناپاك  و  پاك  تشخیص  همچنین  است.  شناخته 
گاهی اوقات معلول احترام یا تنفری است كه آن 
مذهب درباره اشیاء مادی و معنوی قائل شده است. 
مثال ارتکاب به گناه یا خویشاوندی با مرده ولو در 
موقع مرگ از هم دور باشند باعث نجاست شخص 
می گردد و اعتقادی كه آنها به آب و آتش و خاك 
دارند باعث شده است كه ملوث كردن این اشیاء را 
خطای بزرگی بدانند در صورتی كه می دانیم آب 
و خاك معموال و آتش مخصوصا لوث بردار نبوده 

خود قوی ترین پاك كننده ها می باشند.
به طور خالصه مسایل نجاست و طهارت در مذهب 
مادی  مالحضات  از  است  مجموعه ای  زرتشت 
آثار  با  مخلوط  دینی  اخالقی-  نکات  و  بهداشتی 
اوهامی محمد معین در كتاب »مزدیسنا و تاثیر آن 

در ادبیات فارسی« در باب باورهای ایرانیان پیش 
از اسالم راجع به آب و باران می نویسد: »آریاییان 
از دیرباز به دو مبداء خیر و شر قائل بوده اند.... امور 
نیک و خیر همانند روشنایی و باران را به خدایان 
نسبت می دادند و امور بد و شر همچون تاریکی و 
خشکی را به اهریمنان. آتش پسر آسمان در شکل 
ابتدایی خود كه برق باشد در مبارزه ارواح منور، 
كه حامل و حامی روشنی، گرما و زندگی هستند 
و  تاریکی  پلید،  روان های  با  هستند  روان های  با 
این  میدان  می شود.  شمرده  موثر  عامل  خشکی 

مبارزه بین آسمان و زمین در جو است...«
باید دانست كه همه ابرها ابرهای بارانی نیستند، 
از  بریان  بر روی زمین تشنه و  آنها  از  اگر بعضی 
رفع عطش  و  زندگی می ریزند  آفتاب، آب  گرمی 
در خود  را  باران  آنها  از  برخی  بالعکس  می كنند. 
پنهان  خویش  بطون  اعماق  در  كرده  حبس 
می دارند، تا آنگاه كه نیزه آتشین برق آنها را از هم 

بشکافد و باران زندانی را نجات دهد....
با محبت یک قوم شبان، به آسانی  دماغ ساده و 
مقایسه  خرم  و  سبز  مرتعی  با  را  آسمان  صحنه 
به  آسمان  فضای  در  كه  را  لطیف  ابرهای  كرده 
در  كه  گاو  گله های  به  جنبش اند  در  آهستگی 
چراگاهها حركت می كنند مشابه می سازند و باران 
موجوداتی  همه  و  زمین  تغذیه  برای  كه  نیکوكار 
منزله  به  می رود  كار  به  دارند  سکنی  آن  در  كه 
شیر احشام تصور می شود... یقینا اعتقاد به اینکه 
ابرها گاوانی هستند كه در آسمان حركت می كنند 

عقاید  كهن ترین  از  یکی  تشبیه  سادگی  واسطه 
آریاییان است.

نیز  دیگری  تشبیه  ابرها  برای  آریایی  اساطیر  در 
فوق  تشبیه  بسادگی  چه  اگر  كه  است  موجود 

نیست ولی خالی از تناسب و لطف هم نمی باشد:
ابرهای سپید لطیف را به زبان زیبا تشبیه كرده اند. 
زنان  مقدس،  آبهای  حامل  آسمانی،  دختران  این 
می باشد.  وارونه  آسوره  زن  ویژه  به  و  آسوره ها 
همین  ابرها مادر برق؛ یعنی آتش آسمانی هستند. 
كه  پلید  ارواح  می گردد  پدیدار  تشبیهات  این  از 
را  گرسنگی  و  خستگی  شده  باران  ریزش  مانع 
زن دزدند...  و  گاودزد  حکم  در  می شوند،  باعث 
نفرت یک قوم شبان و نجیب نسبت به گاودزد و 
زن دزد محتاج به شرح نیست. مطابق افسانه های 
آریایی ابرهای سیاه كه در كنار افق پیدا می شوند 
و شکل قلل جبال و یا دیوار و برجهای كنگره دار 

قالع را دارند، زندان ابرهای باران می باشند.
ایندره }indra {، در این هنگام است كه ایندره 
یا آندره )Andra( رب النوع رعد سالح درخشان بر 
تن كرده دوچرخه جنگی خود را به اسبان تندرو و 
خاكستری رنگ گلگون )ابرهای تندرو خاكستری( 
بسته، با دوست دائمی خود وایو )vayu( )باد كه 
در طبقات عالیه جو می وزد( آماده جنگ می شود. 
را تشکیل می دهند،  ایندره  تند كه سپاه  بادهای 
دنبال او می روند و جنگ آغاز می گردد، سپاهیان 
حمله  است  زندان  كه  حصاری  یا  كوه  به  رعد 
پایداری  نداشته  مقاومت  تاب  زندانبان  می كنند. 

 آب در ادبيات و اعتقادات 
ایرانيان پيش از اسالم

نادر کریمیان رسدش�ت   
آب و آب شنایسی در ادب پاریسی  

 مقاله
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آنان بر اثر ضربات شدید و مکرر آتشین ایندره در 
هم شکسته؛ قلل كوه و دیوارهای قلعه فرو ریخته، 
مطابق تشبیه نخستین گاوان خالص می شوند و 
شیر خود را به روی زمین می ریزند و طبق تشبیه 
محمول  یافته  رهایی  اسیر  زنان  و  دختران  دوم 

خویش را به زمین تشنه تقدیم می كنند.
آریایی ها  اجداد   :)Ahi( آهی  و   )Vritra( وریتره 
خود  دشمن  بزرگترین  نمی داد  باران  كه  را  ابری 
می خواندند-وریتره  وریتره  نام  به  می دانسته 
وریتر هن  بنابراین  و  دزد-  و  مخفی كننده  یعنی 
وریتره كش  معنی  به  اصل  در   vritrahan
لقبی  محتر م ترین  و  بزرگترین  نام  این  می باشد. 
است كه به خدایان كه به وریتره حمله می كنند و 
بدن او را سوراخ سوراخ ساخته باران محتوی آن 
را به زمین می ریزند، داده شده- به ویژه كه ایندره 
آتشین  نیزه  و  است  وریتره  بزرگترین دشمن  كه 
او- برق-كافی است كه این دزد باران را نابود كند، 
بدین لقب خوانده می شود. در فرهنگ های پارسی 
و  آمده  ابر  مطلق  معنی  به  دزد  قطره  و  دزد  آب 
آن در اصل ابری بوده كه باران را در خود ضبط 
و از باران منع می كرد. اهریمن دیگری موسوم به 
آهی، مار یا اژدها، در كوه مسکن داشته دیوان را 
و  بوران  سیاه  آهی-رعد  می طلبد.  خود  یاری  به 
طوفان است كه با هزاران حلقه و پیچ و تاب بر فراز 
قله كوه می پیچد و دیوار مانند به سوی آسمان باال 
می رود، این بار هم، همان ایندره پر طاقت مصاف 

داده او را می كشد.
در ریگ ودا بارها از این مبارزه سخن رفته است...

آمده،  پارسی  ادبیات  در  ماركه  به  ابر  تشبیه  اما 

منشاء باستانی دارد.
منوچهری در وصف ابر گوید:

برآمد زكوه ابر مازندران
چو مار شکنجی و ماز اندر آن

مانندآب،  روشنایی  و  آبادی  عوامل  زرتشتیان 
اهورامزدا  محبوب  و  مخلوق  كه  را  آتش  و  خاك 
محافظت  و  احترام  فوق العاده  می دانستند 
می نمودند. به طوری كه در كتاب »زند« مسطور 
است موقعی كه زرتشت به آسمان رفته بود فرشته 
خرداد به او چنین می گوید: »ای زرتشت من آب 
را به تو می سپارم. آبی كه جاری است و آبی كه 
راكد می باشد. آب رودخانه ها، آبهایی كه در كوه ها 
می آید... به مردم بیاموز كه آن چیزی كه قوت به 
آب  به  دنیا  خرمی  و  می باشد  آب  می دهد  اشیاء 
یا  یا در آن مرده  نموده  آلوده  را  است. مبادا آب 
شما  خوراك های  اینکه  برای  زیرا  بریزید  ناپاك 

سالم باشد الزم است در آب پاك پخته شود«.
خطاب  چنین  خود  نوبه  به  اسپندار  فرشته 
از خون  را  زمین  كه...  زرتشت  ای  »تو  می نماید: 
را جایی  نما. مردگان  از كثافات مردگان حفظ  و 
ببر كه خالی از كشت و زرع باشد و آب و انسان از 

آنجا گذر نکند.«...
دارند  بر  در  بزرگی  فواید  دو  هر  دو سفارش  این 
ولی در عین حال انسان را در وضع مشکلی قرار 
تطبیق  طبیعت  حقایق  با  صددرصد  و  می دهند 
و  نشویند  آب  به  را  آلودگی ها  اگر  نمی نمایند. 
چه  كنند؟  پس  نریزند  رودخانه  در  را  ناپاكی ها 
مگر طبیعت آب را برای همین كار مسلح نکرده 
است؟ برای جا دادن مردگان و جلوگیری از مضار 

آنها چه جایی بهتر از درون خاك؟ كشت و زرع 
نه تنها از دفن مردگان پلیدی و آزاری نمی بیند 
زشت ترین  از  یکی  می برد.  طراوت  و  انتفاع  بلکه 
انداختن  بوده  فوری  اعدام  مستوجب  كه  اعمال 
امر  این  برای  كه  دلیلی  است.  رودخانه  در  مرده 
قابل توجه است: چو كسی  آورده شده مخصوصا 
نسا )مردار( به آب و آتش بزند مرگرزان )مستحق 
مرگ( باشد چه سدر 72 در دین فرماید كه سین 
)پشه( و ملخ كه بسیار آید از آن جهت آید كه نسا 
سردتر  زمستان  همچنین  باشند  رسانیده  آب  به 
بود و تابستان گرمتر بود. و لذا زرتشتیان رودخانه 
دست  آن  در  نبایستی  دانسته  محترم  بسیار  را 

بشویند یا قضای حاجت كنند.
تا  باشد  افتاده  مرده  آن  در  كه  رودخانه ای  آب 
حدود ۶ قدم از دو سمت 9 قدم باال دست و فقط 
باشد(  بر عکس  باید  )قاعدتا  پایین دست  قدم   3
از  پس  بیفتد  مرده  چاه  در  گاه  هر  است.  ناپاك 
چاه  آب  خمس  یک  بایستی  مرده  كردن  خارج 
شمار  به  مقدس  آب  باستان  ایران  در  بکشند.  را 
آتش،  از  پس  زرتشتیان،  عقیده  به  و  می رفته 

مقدس ترین عنصر است.
هفتگانه ای  آفریندگان  از  آفریده  دومین  آب   .1

است كه اورمزد خلق كرده.
2. آفرینش آب پس از آسمان و در مدت 50 روز 
)از روز چهل و ششم پس از اعتدال بهاری( انجام 
گاهنبار دوم  روز  آن 5  پایان  در  است كه  گرفته 

قرار دارد.
3. در همه جا در زیرزمین آب قرار دارد

4. نگاهبانی آب ها بر عهده خرداد امشاسپند است.
5. بنابر عقیده ای، همه خلقت در اصل به صورت 
همه  اصل  دیگری،  نظر  بنابر  و  بود  آبی  قطره 
و  مردمان  تخمه  جز  به  بود  آب  از  آفریندگان 

چهارپایان مفید كه از آتش است.
ایرانیان باستان، دریای بزرگی به نام  ۶. به تصور 
فرافکرد در كنار كوه البرز بر روی زمین است كه 
یک سوم زمین را فرا گرفته است و همه آب های 
سرانجام  آلودگی ها  از  شدن  پاك  از  پس  جهان 

بدان می ریزند.
آلوده  از آب و عدم  به هر روی در مورد مراقبت 
مذهب  در  دقیقی  دینی  دستورهای  آن  ساختن 
زرتشتیان هست و آب در آیینهای دینی زرتشتیان 

از عناصر الزم به شمار می رود.
ارتباط  خصوص  در  اوستا  یسنای  بند های  در 
راستی با آب اینگونه گزارش شده است: اهورا مزدا 
راستی را در اندیشه خود آفرید و او پدراشا است. 
از راستی است كه خورشید و ستارگان می چرند. از 

راستی است كه ماه می افزاید و می كاهد.
از  استوارند.  آسمان  و  زمین  كه  است  راستی  از 
راستی است كه آب می جوشد و درخت می روید. 
از  می بارد.  ابر  و  می وزد  باد  كه  است  راستی  از 
از  و شب می خوابد.  روز می تابد  است كه  راستی 
راستی است كه انسان به جایی رسیده كه خدای 
خود را بشناسد و پی به آیین پیروی از راستی برد. 
چنین دركی از راستی موجب می شود كه زرتشت 
راستی  به سوی  را  مردم  كه  بندد  پیمان  با خود 
راهنمایی كند و ارزش و قداست آب و باد و ابر را 

در پیروی از راستی بداند.
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تاریخ آب و زمين در ایران
محمد برشان 

کارشناس گنجینه میل آب، آب منطقه ای کرمان

 مقاله

تاریخ ایران پیش از مهاجرت ایرانیان بر ما مجهول 
نوع  یعنی  مردم  زیستگاه  روزگار  آن  در  است. 
معمول مسکن دهکده بود. مردم بر حسب قبیله 
زمان  در  آنان  ملکی  اراضی  كه  می شدند  تقسیم 
هخامنشیان تاثیر مهمی در اوضاع و احوال كشور 
داشتند و همه زمینها متعلق به شاه بوده و آنها را 
به رسم بخشش و یا به عنوان تیول به رعایای خود 
می داده است. قانونا رعایایی كه این زمینها به آنان 
تملک  نه  تصرف می كردند  را  آنها  سپرده می شد 
هر یک از رعایای شاه در ازای استفاده از چنین 
انجام دادن خدمتی خاص برای  زمینی مکلف به 
مالکیت  سلب  خود  از  كه  نداشت  اما حق  بود  او 
كند یا ملک خود را به دیگری انتقال دهد مگر به 
از بعضی  اقوام بالفصل خود. هخامنشیان  از  یکی 
روشهای فئودالی و ملوك الطوایفی پیروی كردند و 
شهربانان به عنوان حکام محلی جانشین روسای 
به  والیت  قاضی  بزرگترین  شهربان  شدند.  قبایل 
شمار می رفت و امنیت راهها را تضمین می كرد و 
راهزنان و گردنکشان را سركوب می نمود. مالیاتی 
كه مردم می پرداختند نقدی و جنسی بود مردمان 
مستطیعی كه شخصا نیاز به كشت زمین نداشتند 
موظف بودند در دربار حضور یابند. پس از تشکیل 
سلطنت هخامنشیان سرچشمه قدرت آنان امالك 

وسیعی بود كه در سراسر امپراتوری وجود داشت 
ظاهرا اسکندر كه داریوش سوم را در سال 330 
سلوكی ها  همچنین  و  انداخت  بر  میالد  از  بیش 
اما  دادند  ادامه  را  اصلی هخامنشی  و سنن  آداب 
قبایل  كه  بود  اشکانیان  آمدن  كار  روی  از  پس 
و  دادند  تشکیل  را  حاكم  طبقه  دسکایی  بیابانگر 
منتهی  به  اسالم  از  پیش  الطوایفی  ملوك  اصول 
امالك  دارای  سکاها  رسید.  خود  تکامل  درجه 
خانواده  هفت  ایران  در  بودند.  وسیع  اراضی  و 
بزرگ بودند كه طبقه فئودلهای بزرگ را تشکیل 
دوره  در  اجتماعی  و  اقتصادی  حیات  می دادند. 
در  و  بود  الطوایفی  ملوك  ماهیت  دارای  اشکانی 
راس كارها تیول داران عمده قرار داشتند و تیول 
خرده  بودند  دهات  و  شهرها  مالک  جزء  داران 
زرع كرده  و  را كشت  زمین خود  مالکان مستقال 
مالکان  مالکان و خرده  برای عمده  بردگان هم  و 

كار می كردند.
حکومت ساسانیان بطور كلی مبتنی بر این عقیده 
بود كه عالیق خانوادگی مقدس است و مقصود از 
وضع قوانین حفظ خانواده و امالك زراعتی است و 
در سلسله مراتب هر طبقه در جای مخصوص خود 
قرار دارد و در این دوره تیول داران عمده مالک 
یا متصرف زمینهایی بودند كه در نواحی مختلف 

اجتماعی  مراتب  سلسله  در  بود  پراكنده  كشور 
یا دهقانان قرار  تیولدار دهخدایان  از نجبای  پس 
تشکیل  را  مهمی  بسیار  طبقه  دهقانان  داشتند 
نمایندگان  روستاییان  قبال  در  آنان  می دادند. 
به سبب آشنایی دهقانان  بودند  حکومت مركزی 
با وضع كشور و مردم بود كه مالیات كافی برای 
و  ساسانی  پرست  تجمل  دربار  امور  اداره  مخارج 
جنگهای آنها فراهم می آمد با این همه زمینداران 
و  نفوذ  نبودند  دهقانان  و  داران  تیول  به  منحصر 
قدرت روحانیون نیز تا حدی متکی به امالك آنان 
مکلف  و  بودند  زمین  به  وابسته  روستاییان  بوده 
خدمات  و  كنند  كار  و  بکشند  زحمت  كه  بودند 
سربازی را انجام دهند یعنی به عنوان سرباز پیاده 
خدمت كنند و هنگامی كه هرمز چهارم سپاهیان 
خود را مجبور كرد كه به هنگام جنگ دست به 
از  او  بر مردم صلح جو دراز نکنند مقصود  تجاوز 
نه روستاییان كه منبع  بود  مردم، طبقه دهقانان 
در  كه  ماموری  بود.  كشاورزی  مالیات  عمده 
استریوشان  داشت  قرار  مالیات  وصول  دستگاه 
ساالر یا رییس كشاورزان خوانده می شد كه در امر 
كشاورزی و آبیاری نیز نظارت می  كرد و در ساختن 
نهر ونگهداری و تعمیر آنها و طرز استفاده از آنها و 
ساختن سدها و بندها و پلها و سایر امور آبیاری و 
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كشاورزی كمک می كرد. اردشیر بابکان نخستین 
كسی بود كه پرداخت خراج اراضی را معمول كرد 
و غلبه اعراب شکاف بزرگی در تاریخ ایران پدید 
انطباق  برای  فقها  كه  كوششی  وجود  با  و  آورد 
با روش اسالمی می كردند دستگاه  مالیاتی  روش 
دستگاه  شبیه  جهات  بسیاری  از  خراج  وصول 
ساسانی بود ولی دو مفهوم مالکیت و زمین داری و 
توسعه و تکامل این امراز اسالم تاثیر كلی داشته 
به  مرتع مشتركا  و  به عقیده مسلیمن آب  است. 
همه آنان تعلق داشت. فقها زمینهای تسخیر شده 
كه  زمینهای   -1 كردند:  تقسیم  طبقه  سه  به  را 
اسیر  یا  كشته  آن  سکنه  و  شده  تسخیر  زور  به 
شده یا گریخته بودند. 2. زمینهای كه با صلح و 
سلم بدست آمده بود زیرا صاحبان آنها زمینهای 
زمینهای   .3 بودند.  گریخته  و  كرده  رها  را  خود 
كه بر اثر عهدنامه ای به مالکیت مسلیمن در آمده 
ولی به شرط خراج در تصاحب صاحبان اصلی آن 
باقی مانده بود و خلیفه دوم پس از فتح زمینها را 
به كشاورزان و روستاییان در برابر قیمتی كه در 
حکم خراج بود می بایست سالیانه بپردازند فروخت 
تقسیم  و جزیه  دو دسته خراجی  به  را  زمینها  و 
شد  قرار  بنی امیه  حکومت  آخر  سالهای  در  كرد. 
كه هم اعراب و هم ایرانیان به نسبت دارایی خود 
خراج بپردازند. در دوره عباسیان بر وسعت امالك 
اینها  از  و  شد  افزوده  صوافی  به  معروف  خالصه 
حکومتی  قرق های  خالصه  امالك  نوعی  گذشته 
احشام  و  اغنام  آنها  در  كه  است  داشته  وجود 
خلیفه و اسبان قشون و چهارپایان چارپارخانه و 
از دهات مجاور  غیره را می چرانده اند در هر یک 
نهاوند چراگاهها و علفزارهایی برای اسبان خلیفه 
اختصاص داده بودند یکی دیگر از انواع زمین داری 
بود  وقفی  زمینهای  كرد  پیدا  اهمیت  بعد ها  كه 
زمینهای  ایجاد  فکر  كه  می رسد  نظر  به  چنین 
وقفی در اصل از اینجا پیدا شده باشد كه پس از 
غلبه تازیان زمین به مسلمانان فاتح متعلق گرفت 
و ملک آنان شد و اگر چه آنان زمینهای خود را 
به دلخواه و با در برابر گرفتن پاداش تسلیم كردند 
درآمد  موقوفه  صورت  به  پس  آن  از  همه  این  با 
مال االجاره  پرداخت  برابر  در  روستاییان  و سپس 
اصالح  به  و  انتقاع  حق  دارای  مزبور  امالك  در 
به  وقفی  زمین  مورد  این  در  زیرا  شدند  منفعت 
تضعیف  با  بود.  شده  حبس  اسالمی  جامع  نفع 
حکومت عباسی و از قرن سوم به بعد یکی از انواع 
یافت  رواج  اقطاع  یعنی  زمین داری  مهمی  بسیار 
اصل و منشاء اقطاع به صدر اسالم بر می گردد اما 
كه  بود  پنجم  قرن  در  و  سالجقه  دوره  در  تنها 
این نوع زمینداری مهمترین انواع آن در مملکت 
می كنند؛  یاد  اقطاع  نوع  دو  از  مورخین  شد. 
به  معرف  اولی  اقطاع االستغالل،  و  اقطاع التملیک 
چندین  عواید  به  معرف  دومی  و  واگذاری  زمین 
زمین بود. بعدها تحوالت بیشتری در روش اقطاع 
پدید آمد كه در نتیجه زمین های اقطاعی غالبا به 
به ملک خصوصی شد. رسم  وسیله غصب مبدل 
خلیفه  عمال  نبود  خلفا  به  منحصر  دادن  اقطاع 
در نواحی ای كه زیر فرمان داشتند زمین هایی به 
زیردستان خود می دادند احکام محل بیش از این 
روش پیروی می كردند و سلجوقیان مسیر شرفی و 
تکامل روش اقطاع را مشخص كردند و این همان 

روشی است كه در سراسر قرون وسطحی معمول 
بود و تا قرن بیستم میالدی همچنان دوام یافت. 
از روش اقطاع گاهی به عنوان فئودالیزم یاد شده 
پیشرفت  و  ایجاد  مایه  كه  شرایطی  كه  حالی  در 
روش و اقطاع داری گشته با آنچه هنگام توسعه و 
با  تکامل فئودالیزم در مغرب زمین وجود داشته 
هم متفاوت بوده است. نتایج این دو روش یعنی 
اقطاع شرقی و فئودالیزم غربی به هم شبیه نیست. 
اروپای  فئودالیزم  اصول  در  كه  دو جانبه ای  تعهد 
غربی میان ارباب و رعیت وجود داشته در روش 
اقطاع نبوده و چنین رابطه ای وجود نداشته است. 
روش اقطاع ابتدا به عنوان یکی از روشهای اداری 
و بروكراسی شکل گرفت و سپس تبدیل به یک 
آن  امر  این  و سبب  نظامی شد  و سیستم  روش 
شکست  دچار  پولی  اقتصاد  آنکه  از  پس  كه  بود 
بپردازند  را منظم  نتوانستند حقوق سپاهیان  شد 
به  متوسل  ناچار  نظامی  مشکل  این  حل  برای  و 
طوسی  الملک  نظام  خواجه  شدند.  اقطاع  روش 
سلطان رایگانه مالک زمین می داند. یعنی سلطانی 
كه فرمان روای همه سرزمین های امپراطوری است 
و نسبت به تمام آنها دارای حق مالکیت است. در 
دیوان  اقطاع  سلطنتی  اقطاع  بر  عالوه  دوره  این 
نیز  بخشیدن  شخصی  امالك  احکام  و  لشکری 
وجود داشت اما نظام الملک در روش اقطاع وحدتی 
به وجود آورد. وی می نویسد” اگر در جایی نشانی 
بیدرنگ  باید  رعیت دهند  پراكندگی  و  ویرانی  از 
را  عامل  و  مقطع  وضع  پرداخت  علت  تحقیق  به 
برزگران  و  نگردد  ویران  جهان  تا  كرد  رسیدگی 
پریشان نشود و كسی به ناحق از آنان مالی نستاند. 
نظام الملک تاكید می كند كه “ مقطع نباید رعیت 
منع  كردن  تظلم  و  سلطان  درگاه  به  آمدن  از  را 
وی  از  را  اقطاع  و  شد  خواهد  تنبیه  و گرنه  كند 
مالکیت  سلجوقیان  مجموع  در  گرفت”.  خواهند 
صاحبان  ظاهرا  می شناسند  رسمیت  به  را  فردی 
را  اسناد  این  و  بوده اند  قباله  و  سند  امالك داری 
قاضی می نوشته است. سلجوقیان شریعت اسالمی 
را به مقیاس وسیع با اوضاع و احوال جدید وفق 
ابتدایا  از  عهد  این  در  كه  عامل  مهمترین  دادند. 
كماكان در تعیین مالکیت زمین موثر بود مالکیت 
و  آبادی  و  مالکیت حقیقی  نه  بوده  زمین  بالفعل 
قدرت  به  بستگی  بیش  و  كم  زمین داری  امنیت 

و عدالت نسبی حاكم محل و ماموران را داشت.
ایران  به  هجری  هفتم  قرن  در  مغوالن  یورش  با 
آن تحولی كه با حمله اعراب آغاز شده بعد راكد 
عبارت  ایران  بر  مغول  حمله  آنی  اثرات  ماند. 
مردم  از  آنها  تهی شدن  و  شهرها  ویرانی  از  بود 
و  عام  قتل  سبب  به  زمین ها  از  بسیاری  چنانچه 
جوینی  قول  به  و  شد  تهی  مردم  از  سکنه  فرار 
بایر و ویران  از اراضی مسکونی و زراعی  بسیاری 
را  خورده  شکست  سرزمین های  مغوالن  ماند. 
برای  و  می دانستند  خود  سلطنتی  خاندان  یورت 
ملل مغلوب حقی قائل نبودند آنها خود را فاتح، و 
محصول زمین را حق می دانستند. یغماگری گله 
داران پیوسته مایه نگران مردم ده نشینی بود كه 
در مجاورت چراگاهها بسر می برند عمال حکومت 
دهات  مردم  مزاحم  و  انگل  بودند  كه  نوع  هر  از 
می شدند و چهارپایان متعلق به دهقانان و مسافران 
و دیگران را می بردند. شکارچیان دربار نیز یکی از 

عوامل بیدادگری بودند و استر و االغ كشاورزان را 
پیدا  كه  می شدند  كاری  مرتکب  یعنی  می بردند 
عمال  دارند.  كشاورزان  برای  وخیمی  عواقب  بود 
حکومت چنان مردم را می دوشیدند كه هنگامی 
می شدند  نزدیک  دهی  به  مالیات  محصالن  كه 
رشید الدین  می كردند  خالی  را  ده  روستاییان 
می نویسد كه اگر گذار كسی به دهات یزد می افتاد 
كسی را سراغ نمی كرد كه با او سخن گوید یا راه 
را از او بپرسد عمده معدودی كه در دهات باقی 
و  بانی می گذاشتند  دیده  به  را  یکی  بودند  مانده 
همین كه او از نزدیک شدن كسی خبر می داد در 

قنات ها یا در میان ریگها پنهان می شدند.
به راستی هرگز مملکت خراب تر از آن ایام نبوده 
بذر  محتاج  دهقانان  موارد  از  بسیاری  در  است. 
می شدند اما چنان دچار تنگدستی شده بودند كه 
حتی اگر دیوان بذر به آنان می داد آن را به جای 
اینکه بکارند می خورند. غازان خان فهمید كه عدم 
فساد  علل  از  یکی  زمین داری  مسئله  در  امنیت 
تا  آمد  وجود  به  دیوان مخصوص  و  است  موجود 
هر كس كه می خواست ملکی را بفروشد یا به رهن 
گذارد تاریخ حجت ها نویسد و روزنامه داشته باشد. 
مطابق یاسای چنگیزی دعاوی ارضی چنانچه در 
این  انقضای  از  پس  نمی شد  اقاء  سی سال  ظرف 
داد كه  نیز دستور  غازان خان  و  بود  باطل  مدت 
كه  زمینهایی  مورد  در  نادرست  اشخاص  نگذارد 
و  ادعایی كنند  نداشتند  آنها  به  هیچ حق نسبت 
به  یا  بود  شده  فروخته  كه  زمینهایی  اسناد  اگر 
ارث رسیده بود به دست اشخاص غیر مجاز مانده 
یا افتاده باشد كسی نتواند از آنها بهره برداری كند 
و كاتبی كه سندی نویسد بهر سندی كه به مبلغ 
صد دینار باشد یک درم بستاند و مدیری كه در 
دعاویی شهادت دهد نیم دینار بستاند و قضاوت 
باید به دعاوی مردن چنان به دقت رسیدگی كنند 
غازان  نپوشد.  حق  جامه  باطل  ادعای  هیچ  كه 
را  نیرومند  و  سالم  دهقانان  كه  داد  دستور  خان 
از كسی  لشکریان  و  نکنند  نظام  به خدمت  وادار 
لشکریان  به  بعدها  خان  غازان  نخواهند.  علوفه 
كه  زراعت شوند  مسئول  تا خود  داد  اقطاع  خود 
زمینهای بودند كه به علت مرگ یا فرار صاحبانش 
حق  چریکها  یا  سربازان  بود.  مانده  بی سرپرست 
اقطاعات  را ضمیمه  مجاور  زمینهای  كه  نداشتند 
از چراگاه خود  را  مردم  نمی بایست  و  كنند  خود 
آبادانی  بر  می كوشید  كه  غازان  سازند  محروم 
كشور بیفزاید زمینهای ویران شده را به سه دسته 
تقسیم كرد؛ نخست زمینهایی كه آب داشت و آباد 
نبود، مقرر شد  فراوان  كردن آن مستلزم زحمت 
كه صاحبان این زمینها در سال اول چیزی ندهند 
و در سال دوم یک ثلث حقوق دیوان را بپردازد 
و در سال سوم آن از كسی باشد كه زمین را آباد 
كرده است به عالوه همه محصول زمین به او تعلق 
یابد و در سال چهارم حقوق دیوانی از وی وصول 
گردد. دسته دوم، عبارت بود از زمینهایی كه تهیه 
آب برای آنها محتاج كار و كوشش بوده نباشد كه 
صاحبان این زمینها در سال اول چیزی ندهند و 
سوم  دو  سوم  سال  در  و  سوم  یک  دوم  سال  در 
زمینهایی  بپردازند. دسته سوم،  را  دیوانی  حقوق 
یا  بند  ساختن  محتاج  آنها  كردن  آباد  كه  بودند 
تعمیر كاریز بود از صاحبان این زمینها در سال اول 
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چیزی نمی گرفتند در سال دوم یک ثلث حقوق 
می ستاندند.  را  آن  نصف  سوم  سال  در  و  دیوانی 
هر كس زمین مواتی را آباد می كرد نسبت به آن 
اداره  برای  می شد  بیع  و حق  مالکیت  واحد حق 
امور زمینهای مواتی كه خالصه بودند دیوانی بنام 
دیوان خالصه تشکیل شد. در یورت های مغول از 
به  زراعت  اجازه  مغوالن  داشت  احتمال  كه  آنجا 
می بایست  را  موات  زمینهای  ندهند  را  دهقانان 
فرمان  به موجب  آباد كنند.  بوسیله غالمان خود 
غازان خان به ایلچیان خرج سفر الزم داده می شد 
و دیگر حق ندارند از دهاتی كه می گذرند چیزی از 
دهقانان بگیرند. علوفه چهارپایان را دیوان فراهم 
می كرد، یکی از خصایص بارز دوره مغول آن است 
كه در این زمان امالك و اموال شخصی به مقدار 
كشوری  ماموران  و  است  یافته  افزایش  كثیری 
خواه از زمین داری و خواه از سرمایه هایی كه در 
بهم  سرشاری  ثروتهای  می كردند  صرف  كار  این 
زدند و مغوالن به عنوان مقطعان و صاحبان امالك 
شخصی زمینهای نسبتا وسیعی در اختیار داشتند 
شماره  رفته  رفته  كه  بودند  عواملی  از  قضات  و 
دهقانان  میان  دشمنی  و  نهاد  فزونی  به  رو  آنها 
این  میان  فاصله  و  گرفت  اوج  حاكمه  طبقات  و 

دو بیشتر شد.
از آغاز  ظهور صفویه در قرن دهم هجری نشانی 
دوران جدید در تاریخ ایران است. از لحاظ سیاسی 
ایران دارای حکومتی ملی یعنی امروزی و از نظر 
به عنوان  یا جعفری  اثنی عشری  مذهبی مذهب 
و  زمین  مسئله  اما  شد.  معرفی  رسمی  مذهب 
زمین داری در دوره صفویه دارای معنی و مفهوم 
جدید می گردد. صفویه جانشینان بالفصل سلسله 
سالطین تركان قراقویونلو و آقاقویونلو بودند و در 
واقع اوایل دوران صفویه سومین مرحله حکفرمایی 
تركمانان در ایران بود. در دوره صفویه اقطاعات به 
چند دسته كلی معین قسمت می شد و در مورد 
تیولدار  می رفت.  بکار  تیول  اصطالح  آنها  همه 
نسبت به تیول خود دارای اختیارات كامل دیوانی 
بود وضع او بیشتر شباهت به وضع صاحبان اقطاع 
بر  تیول همچنین داللت  دیوانی داشت. اصطالح 
ماموران  به  به جای حقوق  زمینهایی می كند كه 
تفتیش  از  زمینها  این  می شود.  داده  حکومت 
ماموران شاه معاف بود و تیولداران با سکنه تیول 

به دلخواه خود رفتار می كردند.
صفویه بسیاری از امالك را وقف مقاصد خیریه به 
خصوص وقف بقاع متبركه شیعه و از همه باالتر 
آستانه امام رضا و حضرت معصومه در قم كردند و 
در دوران شاه عباس اول بیش از هر گروه دیگر به 

عده امالك موقوفه اضافه شد.
را  بهایی آن  نامه كه شیخ  به موجب مواد وقف   
تنظیم كرد قرار شد كه عواید اوقاف پس از وضع 
بنا  و  متولی  نظر  و  اختیار  بر حسب  التولیه  حق 
سفرنامه  موجب  به  شود.  زمان صرف  اقتضای  به 
شاردن بسیار كسانی كه ملک خود را از راه حرام 
به دست آورده بودند از ترس آنکه از دست نرود 
كه  می شدند  امیدوار  بدینگونه  و  می كردند  وقف 
غصب مال مردم از نظر اخالقی عواقبی برای آنان 
به بار نیاورد و مکافات عمل گریبانشان را نگیرد. به 
عقیده شاردن امالك خصوصی متعلق به اشخاص 
همان امالكی است كه 99 ساله به آنان اجاره داده 

مالیات سالیانه ای  می شد. در مورد بعضی زمینها 
نیز مقرر می شد. شاردن می نویسد زمینهای موات 
برحسب جایی كه در آن واقع شده بود یا به دیوان 
اموال  مالک همه  اما شاه  به شاه.  یا  تعلق داشت 
دیوانی بود هر گاه می خواست آنها را به زمینهای 
خالصه مبدل سازد چنین می كرد در صورتی كه 
مباشری  می شد  خالصه  به  مبدل  زمینی  چنین 

برآن می گماشت و او از طرف شاه زمین را تحویل 
می گرفت.

به  خطاب  عباس  شاه  طرف  از  كه  فرمانی  در 
وی  وظایف  جمله  از  شده  صادر  اصفهان  وزیر 
بناها  تعمیر  و  زراعت  تکثیر  و  رعایا  كردن  جمع 
و قناتها و محافظت رعایاست تا از احدی برایشان 
جور و تعدی نرود. در دوره صفویه گاه مردم را به 

علت فقر ناشی از بالیای آسمانی یا علل دیگر از 
آب  مالیات  اصفهان  در  می كردند.  معاف  مالیات 
باغات  و  زمینها  شاردن  گفته  به  می گرفتند.  نیز 
اصفهان و حومه سالیانه مبلغی بابت آب رودخانه 
به شاه می دادند و نرخ مالیاتی آب چشمه كمتر 
بود. میراب یکی از ماموران مهم به شمار می رفت 
میراب  برای  زیردستان  كه  وجوهی  از  گذشته  و 

وصول می كردند درآمد شغلی نیز داشت. وظیفه 
او تعیین سرپرست نهرها یا مادی ساالر و تنقیه 
انهار و جداول و رساندن آب به تمامی جاهایی كه 
از آن مشروب می شد، از دیگر وظایف او این بود 
بر دیگری  درباب حقابه  رعایای محل  نگذارد  كه 
بر ضعفا  اقویا  از طرف  تجاوز كنند و نگذارند كه 
در باب حقابه زیاده  شود. وی می بایست به دعوای 
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ارباب و رعایای هر محل درباره حقابه رسیدگی و 
تصمیم خود را با تصویب وزیر و كالنتر و مستوفی 
تغییری كه  زمان صفویه مهمترین  اجرا كند. در 
در تركیب طبقه زمیندار پدید آمد عبارت بود از 
اینکه بر عده زمینهای متعلق به طبقه روحانیون 
به مراتب افزوده شد. در بعضی نواحی كشور خاصه 
آذربایجان و اصفهان طبقات روحانی كماكان یکی 

از عوامل مهم طبقه زمیندار را تشکیل می دادند. 
هر جا كه روش مزارعه متداول بود مالک، همه یا 
نیمی از كود و آب بر حسب قرارداد فراهم می كرد 
و زارع زمین را می كشت و بذر می افشاند و غله را 
درو می كرد. همه مخارج كشت و زرع با زارع بود. 
بسته  مالک  و  می كردند  قسم  را  حاصل  طرفین 
بر  را  آن  نصف  تا  چهارم  یک  از  زمین  وضع  به 

می داشت. به طور كلی پس از دفع مقدار بذر یک 
سوم محصول به مالک می رسید و این ترتیب هم 
در امالك شخصی و هم در امالك خالصه معمول 
بود. سهم مالک از درختان میوه دار از نصف تا دو 
عقیده  به  بود.  سوم  دو  عادی  درختان  از  و  سوم 
به  پیوسته  مالک  مزارعه  روش  مورد  در  شاردن 

بدترین وجهی با زارع معامله می كرد.

دوره  اراضی  امور  اداره  و  زمینداری  تاریخ  نظر  از 
افشاریه اهمیت فراوانی ندارد و موجب تغییرات و 

تحوالتی دیرپا در این باره نشده است.
 چنین می نماید كه نادر شاه به طور كلی امرای 
است  كرده  منع  مال  و  ملک  تحصیل  از  را  خود 
كه  بود  كوتاه  چندان  نادر  فرمانروایی  دوران  و 
او  دائمی  واحد  آن  در  و  خارجی  گرفتاری های 

به قدری بود كه نتوانست راه و رسم تیول دادن 
پیش  او  كه  گفت  بتوان  شاید  كند.  دگرگون  را 
عشایر  اسکان  سیاست  خود  سلف  سالطین  از 
سلطنت  سال  آخرین  در  نادر  كرد.  دنبال  را 
خود فرمایی صادر كرد و اوقاف را از مردم گرفت و 
آنها به انضمام امالك خالصه در دفاتر ثبت اراضی 
كه پس از آن معروف به رقبات نادر می شد وارد 
كردند و از طرفی این كار سبب اختصاص مالکیت 
حقیقی شد. سلطنت نادر جز رنج و محنت ثمری 
برای مردم نداشت. مخارج لشکركشی های دائمی 
سنگین  باجهای  و  گزاف  مالیاتهای  محل  از  او 
تامین می شد. در سال 1149 هجری كه در صدد 
چنان  كند  تسخیر  را  قندهار  دوباره  بود  برآمده 
مردم كرمان را بینوا كرد كه تا هفت، هشت سال 
زنان  و  مردان  و  شدند  قحطی  دچار  آن  از  پس 
كرمان را وادار كرد تا برای او از كرمان تا قندهار 
او  لشکر  در  باركش  زیرا چهارپایان  كنند  حمالی 
نادر  كه  احوال، مشهد  این  اما در طی  بودند  كم 
آن را تختگاه خود می شمرد در سال 1154 قمری 

آباد بوده است.
آخر  سالهای  در  افشاری  دولت  زوال  از  پس 
آرامش  و  صلح  از  ایران  كریمخان زند  سلطنت 
كه  می رسد  نظر  به  چنین  شد.  برخوردار  نسبی 
او رئوس مسائل كشور و مملکت داری  در روزگار 
غالب  میل  نادر  زمان  مانند  و  ماند  ناپذیر  تغییر 
ماموران  بوسیله  بود كه مملکت مستقیما  این  بر 
اعطای  بر  مبنی  قدیم  سنت  و  شود  اداره  دیوان 
به موجب  نگردد.  احیا  به سركردگان سپاه  تیول 
فرمان كریمخان ماموران وظیفه داشتند كه امور 
آباد  را  كشاورزی را سر و سامان دهند و والیات 
كنند و رعیت را بنوازند و یاغیان و گردنکشان را 
و دست  كنند  دفع  را  راهزنان  و  گوشمالی دهند 
قوی را از ضعیف و فقیر كوتاه گردانند و با رعایا به 

نیکی رفتار كنند و آنها را گرد آورند.
نخستین كار مهم آقامحمدخان بازگرداندن نظم و 
انتظام در مملکت و تا اندازه ای ایجاد امنیت بود. 
در این كار تا حدی توفیق یافت و همین كه امنیت 
پدید  دهقانان  دروضع  بهبودی  اندك  شد  بیشتر 
فعال  و  مقتدر  نسبتا  مردی  محمدخان  آقا  آمد، 
بود و ترس از مجازات او تا حدی مانع از اخاذی 
تا  او  دوران  در  می شد،  مردم  از  دیگران  و  حکام 
حدی مملکت آباد شد. قاجاریه عقیده به حکومت 
سلطان  وجود  بودن  مقدس  و  پادشاه  استبدادی 
نویسنده  فریزر  بودند.  برده  ارث  به  صفویه  از  را 
ماجراهای  و  سفرها  داستان  كتاب  در  اروپایی 
از  پس  قاجاریه  دوران  در  ایران  والیات  در  من 
را  مردم  از  طبقه  هیچ   “ می نویسد  شاه  فتحعلی 
نمی توان یافت كه به قدر دهقانان و برزگران ایران 
از  زور  به  پیوسته  باشند.  ستمکش  و  محنت زده 
و  می كنند  ستم  آنان  بر  و  می ستانند  مال  آنان 
دهقانان را از این معنی گریزی نیست آنچه بیشتر 
دل آدمی را به درد می آورد آن است كه این ظلم 
و ستم را نه از حیث كمیت پایانی است و نه از نظر 
چقدر  و  چگونه  كه  نمی داند  كسی  زیرا  كیفیت. 
بخواهند”.  پول  او  از  قبلی  بی اخطار  است  ممکن 
خود  كتاب  حواشی  از  یکی  در  او  دیگر  طرف  از 
این عقیده را تعدیل كرده و می نویسد كه “ چنین 
از آسایش نسبی  بنظر می رسد كه دهقانان غالبا 
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لباسشان  و  می خورند  كافی  غذای  و  برخوردارند 
بر فرض كه خشن باشد آنان را كفایت می كند”.

مؤلف علت این امر را ارزانی ارزاق و گرانی دستمزد 
می داند، فریزر می نویسد كه “ دهات بین راه تهران 
و قزوین در فاصله اندكی پیش از مرگ فتحعلی 
شاه و پس از مرگ او مبدل به بیابان بی آب و علف 
شد. پس از سلطنت آقا محمد خان میل غالب بر 
عنوان  به  مملکت  از  وسیعی  اراضی  كه  بود  این 
تیول به این قران واگذار شود و به وسعت نواحی 
به  نسبت  اداره می شد  مستقیم  غیر  بطور  كه  ی 
افزوده  می شد  اداره  مستقیما  كه  نواحی  سایر 
زمان صفویه مشتمل  مانند  تیول  اصطالح  گردد. 

بر انواع مختلف از عطایا بود. 
اختصاص  از  بود  عبارت  تیول  موارد  بعضی  در 
عوایدی كه به مناصب معین تعلق می گرفت و در 
برخی موارد عبارت بود از اعطای زمین خالصه به 
از  این نوع تیول بیش  جای حقوق و مواجب كه 
همه معمول و متدوال بود. از این گذشته در دوره 
قاجاریه میل غالب بر این بود كه این نوع تیولها 

موروثی گردد. 
به تدریج كه از نظارت دیوان بر تیولها كاسته شد 
را  تیولها  كه  آمد  پدید  تیولداران  در  تمایل  این 
مبدل به امالك شخصی كنند و خود مالک بالفعل 
آنها شوند تا بتوانند آنها را موروثی كنند یا از طریق 
ماموران  بدین گونه  انتقال دهند.  دیگران  به  بیع 
بر  تیولداران  همچنین  و  حکومت  الحق  و  سابق 
عهده مالکان به معنی اخص افزوده شدند. تصاحب 
داشت  فراوان  نسبتا  سودی  زمین دار  برای  زمین 
را  مسلح  مالزمان  از  عده ای  می كرد  قادر  را  او  و 
او  به  بسیاری  قدرت  كار  این  كه  كند  استخدام 
می بخشید در سراسر دوره قاجاریه طبقه مالک كه 
شامل خوانین ایالت هم می شد مقتدرترین عوامل 
پر  زمینه  زمینداری  می رفتند،  شمار  به  مملکت 
كسب  مایه  و  بود  سرمایه گذاری  برای  سودی 

حیثیت اجتماعی مالک به شمار می رفت.
 در دوره قاجاریه اداره امور محلی بیشتر بر حسب 
عرف یا قوانین عادی صورت می گرفت و مجریان 
آن عبارت بودند از شاه و نواب او، والیان و حکام و 
سایر ماموران محلی و كدخدایان اوامر آنان عمال 
حکومت بر حسب خوی و مشرب سلطان مستبد 
می كردند.  تعدیل  و  تنظیم  را  خود  اعمال  زمان، 
طرز وصول مالیات با طرز اجرای عدالت در كشور 
ارتباط داشت. دستگاه قضایی و مالی كشور تحت 
به خلق و  اقدام بسته  این  بود و  ریاست یک تن 
گرفتن  بود.  فرخنده  یا  مردم شوم  برای  او  خوی 
رشوه و انعام از امور معمول و متداول بود در واقع 
و  نوكران  مزد  پرداخت  معمول  روشهای  از  یکی 
مورخین،  نوشته  به  بنا  بود.  همین  خدمتگزاران 
امید  مالیات چشم  وصول  برای  پیوسته  حکومت 

به دهقانان داشت. 
در دوره قاجاریه در همان حال كه از عده زمینهای 
خالصه  زمین های  شمار  بر  می شد  كاسته  وقفی 
می افزود و این زمین ها به تدریج اهمیت بیشتری 
دهقانان  را  خالصه  زمین های  می كرد،  حاصل 
بود  به صرفه كشاورزان  بسیار  كه  طبق شرایطی 
و  مالک  مسئولیت  همه  این  با  می كردند  زراعت 
مالیات های  این گونه  پرداخت  به  منحصر  زارع 
عادی نبود و غالبا از عامه مردم باج گرفته می شد. 

وصف اسلوب مالیات اراضی و اراده كردن آن را در 
دوره قاجاریه می توان در چند كلمه خالصه كرد 
اداره  نظر  از  ناامنی.  و  ظلم  تدبیر،  سوء  انحطاط، 
چندان  مملکت  در  عدالت  اجرای  و  محلی  امور 
قاجاریه وجود  اوایل دوره  و  اواخر  میان  اختالفی 
تمام  مالکان  عمده  به  متعلق  دهات  در  نداشت. 
رسیدگی  مالک  را  ده  مردم  به  مربوط  مرافعات 
كدخدای  یا  مباشر  طریق  از  او  قدرت  و  می كرد 
ده اعمال می شد. در دهات خرده مالک داوری نزد 
كسانی از روستاییان می برند كه آنان را بی طرف 
می پنداشتند همین قدرت را تیولدار در دهی كه 

تیول او بود داشت.
هر  مستوفی  بود.  مستوفی  با  مالیات  امور  اداره   
را  مالیاتی  درآمدهای  میزان  سال  هر  والیت 
دفتر  به  موسوم  دفتری  در  را  آن  و  كرده  برآورد 
هر  دستورالعمل  می كردند،  وارد  دستورالعمل 
از نوروز تکمیل می شد و به امضای  والیت پیش 
شاه  صحه  و  صدراعظم  و  الممالک  مستوفی 
وصول  را  مالیات ها  آن  روی  از  سپس  می رسید 
روابط  می پرداختند،  را  آن  مصارف  و  می كردند 
مالک و زارع به نسبت متنابهی از محل تا محل 

فرق می كرد.
دوران  نشانه   1285 درسال  مشروطیت  انقالب 
اعم  مختلف  طبقات  میان  روابط  تاریخ  از  تازه ای 

از مالک و متصرف زمین است.
 قانون اساسی مالکیت فردی را مقدس می شمارد. 
هیچ  كه  می گوید  اساسی  قانون  متمم   10 ماده 
بیرون  نمی توان  ملک  تصرف صاحب  از  را  ملکی 
كرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و 
تادیه قیمت عادله است. باز هم در ماده شانزدهم 
عنوان  به  مردم  اموال  و  امالك  ضبط  كه  آمده 
حکم  به  مگر  است  ممنوع  سیاست  و  مجازات 
قانونی  مقررات  از  مجموعه ای  تدریج  به  قانون. 
مربوط به امالك فراهم شد و در فصول مربوط به 

قانون مدنی تنظیم گشت.
تعیین  اول  ملی  شورای  مجلس  اقدامات  از  یکی 
اصالحات  مسئله  در  مطالعه  برای  كمسیونی 
اقتصادی بود كه ارتباط كامل با مسئله زمین داری 
و اداره كردن امور مالیات اراضی داشت حاصل كار 
كمیسیون چهارقدم اصالحی بزرگ بود كه تمامی 
كه  مختلفی  وظایف  و  زمین داری  مسئله  در  آنها 
در  و  افتاد  موثر  سخت  بود  زمین داران  عهده  بر 
این میان لغو تیولداری بیش از همه جالب توجه 
بود ولی در طول سالهای جنگ جهانی اول قدرت 
محلی  زعمای  و  رفت  میان  از  مركزی  حکومت 
دیگران  و  عشایر  و  ایالت  خوانین  و  مالكان  و 
توانستند ادعای استقالل واقعی خود را فاش كنند 
كه  معافیت هایی  و  امتیازات  خود  برای  دوباره  و 

سابقا تیولدار از آن برخوردار بود قائل شوند. 
سپس  كه  رضاخان  اول  جهانی  جنگ  از  پس 
فرد در  به عنوان مقتدرترین  پهلوی شد  رضا شاه 
صحنه سیاست ایران ظاهر گشت در سال 1300 
قانون ثبت اسناد و امالك به تصویب رسید و هیئت 
وزیران كمسیونی را مامور مطالعه و رسیدگی به 
به  كه  كرد  زمین هایی  به  مربوط  اسناد  صحت 
بود.  آنان  تصرف  در  و  بودند  بخشیده  اشخاص 
بتدریج نظم و ترتیبی در وضع مالی مملکت پدید 
مركزی  حکومت  فرمان  دوباره  كه  همین  و  آمد 

در اقصا نقاط كشور نافذ شد اداره مالیه در آنجا 
قانون  شد.  داده  مالیات  وصول  ترتیب  و  تاسیس 
20 دیماه 1304 موسوم به قانون امالك اربابی و 
دواب، مالیات ارضی یکسانی را در سراسر كشور 
 3 دیمی  و  آبی  زمین های  از  شد  بنا  كرد  برقرار 
درصد كل محصول را بیش از آنکه غله میان مالک 
و زارع قسمت شود و بیش از كسر مخارجی كه به 
غله تعلق می گیرد به عنوان مالیات بگیرند، مالیات 
قنواتی كه آب آنها به مصرف آبیاری می رسید نیز 
5 درصد عایدات مالکانه تعیین شد. پس از تشکیل 
اداره كل ثبت امالك و اسناد بعدها باز هم قوانینی 
از  آنها عبارت است  از  به تصویب رسید كه یکی 
قانون ثبت عمومی امالك و مرور زمان مصوب 21 
امالك  ثبت  قانون  متمم  دیگری  و   130۶ بهمن 

مصوب 11 دی 1308.
این قوانین حدود وظایف ثبت كل را معین كرده 
حق   1308 مهر  مصوب  قانون  موجب  به  است 
موجب  به  كرد  ثبت  می توان  نیز  را  آب  مالکیت 
تاریخ 10 فروردین  بخشنامه شماره 143 كه در 
1309 از طرف مدیر كل اسناد و امالك صادر شد 
تقاضای ثبت آب از چهار صورت خارج نیست یا 
تقاضا مربوط است به قنات یا به چشمه سار یا به 

نهرها و یا به رودخانه.
سهم  باشد  داشته  مالک  یک  از  بیش  قناتی  اگر 
گردش  و  ساعت  روی  از  مالکی  هر  متصرفی 
شبانه روزی آب باید تصریح شود، قنوات و امالك 
مورد  در  و  برسد  ثبت  به  باید  جداگانه  یک  هر 
چشمه ها نیز به همین ترتیب باید عمل كرد. اگر 
سهم صاحبان متعدد یک چشمه سار را نتوان به 
دقت معلوم كرد در این صورت باید تقاضای ثبت 
آب را فقط در ضمن تقاضای ثبت ملک و به عنوان 
حقابه ثبت كرد. آب های منشعب از چشمه سارها 

تابع همین قاعده است.
ضمن  در  باید  را  منشعب  نهرهای  ثبت  تقاضای 
است  الزم  كرد.  قبول  ملک  خود  ثبت  تقاضای 
مقدار  چه  كه  كند  نظر  اظهار  ملک  صاحب  كه 
آب بر حسب زمان و بر طبق معمول محل به او 
تعلق می گیرد تقاضای ثبت آب رودخانه را فقط 
به عنوان حق الشرب در ضمن تقاضای ثبت خود 

ملک باید پذیرفت.
 در آذرماه 1314 قانون مربوط به كدخدایان به 
به موجب  به تصویب رسید.  قانون كدخدایی  نام 
این قانون كدخدا نماینده مالک و مسئول اجرای 
قوانین و نظام نامه هایی است كه از طرف دولت به 
یا قصبه یکنفر  برای هر ده  او مراجعه می شود و 
عبارت  كدخدایی  شرایط  می شود  تعیین  كدخدا 
ایران، عدم محکومیت به جنجه و  تابعیت  از  بود 
جنایت، معروفیت به درست كاری و امانت و لیاقت، 
مقیم بودن در یکی از دهات محل ماموریت خود 
و داشتن رعیتی در یکی از محال ماموریت خود، 
مطابق  را  فالحتی  و  رعیتی  امور  باید  كدخدایان 
دستور و نظریات مالک تحت مراقبت قرار دهند 
و می توانند دعاوی جزیی بین اهالی را به كدخدا 
منشی حل و تسویه نمایند بدینگونه كدخدا نوكر 
بهر  است.  رفته  به شمار  او  منافع  و حافظ  مالک 
چه  بارزی  تغییرات  بعد  به   1285 سال  از  حال 
وضع  در  چه  و  ایران  اداری  دستگاه  درتركیب 

اجتماعی پدید آمده.
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تاثير 
آب در 

فرونشست 
زمين

 
محمود حاجیان 

کت ذخایر آب مدیر عامل رسش

پدیده  وقوع  در  مهم  علت های  از  یکی  مقدمه: 
است.  ژئو تکنیکی  عامل های  زمین،  فرونشست 
و  تحکیم  پدیده  اثر  در  است  ممکن  فرونشست 
خاكهای  تغییرات حجمی  و  فرسایش  یا  و  تراكم 
شکل گیری  معمول  به طور  گردد.  ایجاد  ناپایدار 
دلیل  به  وسیع  پهنه  یک  در  زمین  فرونشست 
سطح  رفتن  پایین  اثر  در  ریز دانه  رسوبات  تراكم 
محدود  نشست های  شکل گیری  و  آب زیرزمینی 
محلی به دلیل تراكم خاك در اثر بارگذاری و یا 

حضور خاك های ناپایدار است. 
با این وجود در بررسی پدیده فرونشست از نقش 
به طور  نمود.  غفلت  نباید  نیز  ناپایدار  خاك های 
زیر  شرح  به  گروه   5 در  ناپایدار  خاك های  كلی 

می باشند.
جزو  خاك ها  این  شونده:  منبسط  خاك های   )1
مخلوطی  معمول  به طور  و  رسی  خاك های  گروه 
مشخصات  است.  رسی  غیر  و  رسی  كانیهای  از 
این خاك ها توسط بخش رسی آن ها  ژئوتکنیکی 

كنترل می شود.
توجهی  قابل  مقدار  دارای  خاك ها  از  گروه  این 
بر  و  متورم  آبگیری  با  كه  مونتموریونیت اند  كانی 
رس های  در  می شود.  منقبض  آب  دست  از  اثر 
مونتموریونیتی چرخه های خشک و مرطوب شدن 
همین  كه  دارد  همراه  به  را  متفاوت حجم  تغییر 
فرآیند عامل اصلی خسارت ناشی از این مواد است.

خاك  در  موجود  مونتموریونیتی  كانیهای  مقدار 
این  با  است.  آن  پذیری  تورم  در  عامل  مهمترین 
حال عوامل دیگری نیز چون بافت خاك و مقدار 
از  برخی  سهیم اند.  امر  این  در  آن  كربنات های 
رسها  پذیری  تورم  در  موثر  عوامل  مهمترین 

عبارتند از:
 0/001( كلوییدی  اندازه  اغلب  رسها  الف. 
میلی متر( دارند. در نتیجه سطح مخصوص، یعنی 
میزان سطح پیرامونی دانه ها در واحد حجم بسیار 
این نکته رسها قادرند آب  به  با توجه  زیاد است. 

زیادی را به سطح خود جذب نمایند.
ب. مقدار كربنات خاك نشانه ای از شرایط فیزیکی 
و شیمیایی محیط خاك است. كربنات ها در خاك 
كربنات ها  )caco( اند.  كلسیت  صورت  به  عمدتا 
نقش سیمان را به عهده دارند و با به هم چسباندن 
ذرات ریز رس، ذرات و دانه های درشت تری را به 
قابلیت  از  عمل  این  نتیجه  در  می آورند.  وجود 
مقاومت  مقابل  در  و  شده  كاسته  خاك  خمیری 

خاك افزایش می یابد.
بر  موثر  محیطی  عامل  مهمترین  هوا  و  آب  پ. 
عامل  این  زیرا  است،  شونده  منبسط  خاك های 
فعال  منطقه  و  ایستایی  سطح  عمق  كه  است 
رطوبت خاك را كنترل می نماید. مشکل خاك های 
سطح  كه  مرطوب،  اقلیم های  در  شونده  منبسط 
دیده  كمتر  است،  زمین  سطح  نزدیک  ایستایی 
می شود. در مقابل در نواحی خشک سطح ایستایی 
در اعماق زیاد قرار داشته، در نتیجه تاثیر كمی بر 

مقدار رطوبت خاك در نواحی سطحی دارد.
ت. گیاهان ممکن است به علت جذب آب به ویژه 
در  را  زیادی  حجم  كاهش  خشک،  فصل های  در 

خاك های مستعد به وجود آورند.
ث. در خاك های منبسط شونده واقع در دامنه ها، 
نوع خاصی از خزش صورت می گیرد. به این نحو 
كه در خالل تورم خزش ایجاد شده عمود بر شیب 
دامنه و در خالل انقباض به موازات نیروی گرانی 
جهت  در  دو  این  برآیند  مولفه  نتیجه  در  است. 
شیب دامنه قرار می گیرد. تورم پذیری خاك های 
آزمون  با  جمله  از  مختلف  روش های  به  را  رسی 

تورم آزاد می توان سنجید.
Hydro-( فروریزنده  خاك های   )2

زمین  فرونشست  از  نوع  این   :)compaction
كه به برداشت آب زیرزمین ارتباط ندارند، زمانی 
نرم خیس  اتفاق می افتد كه یک خاك خشک و 
اشباع  آب  از  آن كه  محض  به  خاك ها  این  شود. 
می شوند حجم شان به سرعت كاهش می یابد. این 
خاك ها در طبیعت اغلب به صورت نیمه اشباع یا 
خشک یافت می شوند و مانند خاك های منبسط 
نکند،  تغییر  خاك  رطوبت  كه  زمانی  تا  شونده 

مشکلی ایجاد نمی كنند.
خاك های فروریزنده اغلب مصالحی در حد ماسه، 
الی و رس هستند كه در محیط های خشک در 
این  شده اند.  گذارده  جای  بر  كوهها  دامنه  پای 
خاكها كه به صورتی نیمه پایدار ته نشین شده اند، 
بر اثر آبگیری و اشباع به صورت ناپایدار در می آیند

 به نظر می رسد كه ساخت خاك در حالت نیمه 
در محل  كه  آبی  علت كشش سطحی  به  اشباع، 

تماس بین ذرات قرار دارد، پابرجاست.
بر اثر آبگیری و اشباع خاك منافذ از آب پر شده و 
كشش سطحی صفر می شود و خاك فرو می ریزد.

را  زیادی  بارهای  خشک اند  وقتی  خاك ها  این 
تحمل می كنند ولی زمانی كه در نتیجه نفوذ آب 
نشان  مالحظه ای  قابل  فرونشست  شوند،  خیس 
میزان  به  تراكم  آنها  در  كه  طوری  به  می دهند. 
25 درصد غیر عادی نمی باشد. اگر خاك به طور 
نسبی عمیق باشد، این عمل می  تواند فرونشست 

چند متری را سبب شود.
خاك  ساختمان  شدن  متالشی  سبب  كه  آبی 
می گردد ممکن است از كانال های جدید آبیاری، 

از  حاصل  سطحی  جریان  آبیاری،  تحت  مزارع 
كردن  جمع  پشت بام ها،  و  جاده ها  روی  بارندگی 
تامین  غیره  و  خاكریزها  و  سد ها  وسیله  به  آب 
پهنه های  بین  فرونشست  میزان  اختالف  گردد. 
خیس شده، یا بین پهنه های خیس شده و خیس 
نشده، خسارت را افزایش داده حتی ممکن است 
سطح  در   )fissure( شکاف هایی  ایجاد  باعث 

زمین گردد.
3( خاك های روانگرا: خاك های مستعد روانگرایی 
الیه هایی  و  ریزدانه  ماسه های   )liquefaction(
)silt( هستند كه از تراكم كمی برخوردار بوده، به 
طور معمول به حالت اشباع می باشند. در صورتی 
كه این خاك ها تحت تاثیر بارگذاری لرزشی مانند 
القایی  لرزه های  زمین  یا  طبیعی  لرزه های  زمین 
متراكم  می شوند.  متراكم  سرعت  به  قرار  گیرند 
بین  ناگهانی فشار آب  افزایش  باعث  شدن سریع 
منفذی می گردد كه در نتیجه آن مقاومت برشی 
به سرعت كاهش می یابد، تا حدی كه گاه مقاومت 
برشی به صفر رسیده، خاك مانند مایعات جریان 

می یابد.
4( رس های سریع )Quick Clay(: رسهای سریع 
نهشته های  معمول  طور  به  حساس  رسهای  یا 
كشور های  در  كه  هستند  رس  حد  در  یخچالی 
در  لوران  رودخانه سن  امتداد  در  و  اسکاندیناوی 
گسیختگی  سازوكار  می شوند.  یافت  كانادا  شرق 

این خاك ها هنوز مورد بحث است. 
بررسی های آزمایشگاهی نشان داده است كه پودر 
سنگ غنی از كوارتز با یک رطوبت ثابت می تواند 
عمل  جامد  صورت  به  هم  و  مایع  صورت  به  هم 
تنجش  سرعت  با  ویژگی  این  كند.  عمل  جامد 
در  كه  ترتیب  این  به  می شود.  كنترل  نمونه 
و  جامد  صورت جسم  به  تنجش  كم  سرعت های 
صورت  به  و  )ضربه(  تنجش  زیاد  سرعت های  در 

مایع رفتار می كنند.
5( خاکهای آلی )peat(: خاک های آلی همچون 
خاک های  اغلب  تورب دار،  مواد  و  پیت ها 

کشاورزی خوبی را تشکیل می دهند. 
سطح آزاد آب در این خاک ها ممکن است بسیار 
باال و جهت امور زراعی نیازمند زهکشی باشد. 
وقتی سطح آزاد آب در چنین خاك هایی توسط 
زهکشی پایین می رود و فرونشست نه تنها در نتیجه 
انقباض  علت  به  بلکه  دانه ای،  بین  فشار  افزایش 
بیواكسیداسیون  و  آب(  دادن  از دست  موقع  )در 
)وقتی  میکروارگانیسم ها  وسیله  به  آلی  مواد 
اكسیژن اتمسفری در خاك به طرف عمق حركت 
می كند( نیز می تواند به وقوع پیوندد. خشک شدن 
بادی  فرسایش  مقابل  در  را  آن ها  آلی  خاك های 
و آتش آسیب پذیر می سازد. خاك های آلی اغلب 
چنین  زهکشی  هستند.  محدودی  عمق  دارای 
به  منجر  است  ممکن  كشاورزی  برای  خاك هایی 

نابودی كامل آنها گردد.
بسیاری از نشست های محلی و محدود زمین در 
پهنه تهران می تواند در رابطه با وجود خاك های 
احتمال  ولی  باشد.  آفرین  مشکل  و  ناپایدار 
و  اندازه  چنین  با  تهران  فرونشست  شکل گیری 
ویژگی های در اثر وجود این خاك ها بسیار ضعیف 

است.
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 بائوباب درختی كه 
120 هزار ليتر آب ذخيره می كند

ترجمه: مهندس غالمعیل معماری  
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بسیاری از مردم دنیا وقتی واژه "دهکده جهانی" را 
شنیدند، نمی دانستند كه این كلمه با چه سرعتی 
تبدیل  روزگار  شگفتی های  بزرگترین  از  یکی  به 
"دهکده  كه  كشید  نخواهد  طولی  و  شد  خواهد 
آن"خانواده  بجای  بلکه  نداشته  معنا  جهانی"، 

جهانی" متداول می گردد.
از  استفاده  به  جوامع  اشتیاق  علت  به  امر  این 
فن آوری انتقال سریع دانش و اطالعات به صورت 
شبکه های  از  گسترده  استفاده  و  الکترونیکی، 
حاضر  حال  در  شد.  فراهم  اطالع رسانی  جهانی 
نگرانیها،  از جمله  و  دنیا  مسایل  اكثر  تقریبا،  هم 
هشدارها، بیماریها، زنگ خطرها، خرید و فروش ها 
و غیره به سرعت و با چند لحظه و یا حداكثر چند 
ساعت تاخیر، به اطالع عموم و عالقمندان می رسد. 
مثال گاهی الزم است مسیر پرواز پرندگان مریض 
و مبتال به بیماریهای واگیردار تحت كنترل درآید 
و یا گاهی بایستی، عزم همگان برای ترمیم روزن 
سپر حفاظتی كره مسکون، برانگیخته شود گاهی 
دیدگان  آسیب  زنمجوره  و  ناله  می توان،  اوقات 
آثار  و  بیگناهان  وحشیانه  كشتارهای  و  كشت  از 

مخرب بالیای طبیعی را مشاهده كرد.
كه  دریاها  زالل  آبهای  و  امن  سواحل  هم  گاهی 
ماهیان رنگارنگ آن به هر طرف سرك می كشند 

را می توان دید.
یک  مانند  جهانیان،  همه  واقع  در  و  حال  هر  به 
خانواده، بدون اینکه رنج سفر با خودروهای بزرگ 
پروازهای  تحمل  به  نیاز  یا  كشیده،  را  كوچک  و 
طوالنی با پرنده آهنین را داشته و یا اینکه ترسی 
مبهم  و  تاریک  شبهای  و  دریایی  مسافرت  از 
اوضاع سیاسی،  وقایع،  از  باشند،  اقیانوسها داشته 
اجتماعی، اقتصادی، بالیا و بیماریها و زلزله و سیل 
و طوفان، غمها و شادیهای مردمان دور و نزدیک و 

یا اطراف خود باخبر می شوند. 
خیال انگیز  ابزار  با  كوچک،  اشاره ای  با  و  تنها 
الکترونیکی، پا در سواحل گرم آفریقا می گذارند، 
به سرزمینهای یخ زده قطبی می روند و در كهکشان 
راه شیری سیاه چاله ها را می بینند و هزاران هزار 
چه  كه  می كنند  سیر  را  اخترها  دورتر،  كیلومتر 
این  از  است.  كشف نشده ای  شگفت انگیز  دنیای 
می ماند،  آنچه  درجا"،  و  نشسته   " سفره های 
"افکار شکل پذیر"  شگفتی  جهان پر رمزو راز در 

انسان است.
به راستی این فن آوری چقدر فاصله بین "تفکر" و 
"دریافت حقیقت" و "دالیل سازگاری با محیط"را 
انسان  بهتر،  به عبارت  كم و كوتاه نموده است و 
متفکر، "معلول" را می بیند و "علت" را جستجو 
"ارتقاء دانش"  به  با شناخت هر علتی  و  می كند 
حقایق  كشف  و  جلو  به  گامی  برداشتن  و  خود، 
دیگر كمک می كند. بنابراین از هر سیر و سلوك 
را  شگفتی ها  از  دنیایی  جهانی،  شبکه  در  ساده، 

می توان دید.
به  شگفت آور"  جهان  در  "سیری  با  می توان   
غرب آفریقا رفت، به سال های 1700 میالدی كه 
سرزمینی  ساحل  در  پرتقالی،  بادبانی  كشتی های 
تا  انداخته اند  لنگر  پوست  مردمان سیاه  از  آكنده 
و  اروپا  به  را  "داهومی"  زبون  و  نحیف  بردگان 

سرزمین های شمالی تر، حمل كنند.
غرب  در  مرتفعی  چندان  نه  سرزمین  داهومی، 

در  فاسو  بوركینا  و  نیجر  رودخانه  آفریقاست. 
شمال، جمهوری نیجریه در شرق و كشور توگو در 
غرب آن قرار گرفته است. این سرزمین به صورت 
چندان  نه  بیشه های  و  تلوزارها  از  باریکی  داالن 
داهومی،  كوچک  خلیج  یا  بنین  خور  تا  متراكم 
از  آن  بارندگی  فصل  دو  در  است.  شده  كشیده 
آوریل تا ژوییه )فروردین تا تیرماه( و از سپتامبر تا 
نوامبر )شهریور تا آبان ماه( 1200-800 میلی متر 
باران، در سطح 112 هزار و ۶20 كیلومتر مربعی 
نوسانات  منطقه  این  در  می ریزد.  فرو  كشور  این 
كمتری  باران  و  باال  رطوبت  كم،  حرارت  درجه 
می بارد،  آفریفا  غرب  كشورهای  سایر  به  نسبت 
هوای داغ و مرطوب این منطقه كه گاهی با وزش 
خنک تر  كمی  شبها  در  آن هم   ،" هرماتان   " باد 
اقامت به وجود  می شود. شرایط دشواری را برای 
و  حاشیه  در  آن  بزرگ  شهرهای  اغلب  می آورد. 

نواحی نزدیک به خور داهومی ایجاد شده اند.
نفری  میلیون   8/5 جمعیت  از  عمده ای  قسمت 
و  داشته  اقامت  ساحلی  مناطق  در  كشور،  این 
شده اند.  پراكنده  ساحل  از  دورتر  نواحی  در  بقیه 
ناخالص - سرانه هر  و درآمد  باال  تراكم جمعیت 
فرد نزدیک به 1100 دالر در سال است. داهومی 
و  عجیب  رسوم  و  عادات  لحاظ  به  فعلی  بنین  یا 
غریب و صادرات برده از همان سال های بسیار دور 
به " سواحل برده " معروف گردید. در اوایل قرن 
هفدهم میالدی، اولین ارتش" زنان " را در جهان 
كرده  برقرار  كه  قانونی  یک  طبق  داد.  تشکیل 
سالگی  پانزده  سن  در  كشور،  زنان  كلیه  بودند، 

توسط دولت ارزیابی می شدند.
زیبارویان به قصر پادشاه فرستاده می شدند تا به 
حرمسرای شاه ملحق گردند، زشت رویان و آنان 
كه بنیه بدنی ضعیفی داشتند برای فروش انتخاب 
و از بین آنان تعدادی را برای كشتن و یا قربانی در 
راه خدایان خود، راهی مسلخ یا قربانگاه می كردند. 
بقیه زنان را برای مدت 2 سال به سربازی اعزام و 

آموزشهای نظامی می دادند. 
قربانی كردن انسان، رسم متداول آن روزگار بود 
كه در مناسبت  های خاص و بعضی از اعیاد هزاران 
نفر از بردگان و یا زندانیان را به رسم نیاكان خود، 

قربانی می كردند.
تجارت برده در این منطقه كه در اواخر قرن 17 
دوام  سال   300 حدود  بود،  رسیده  خود  اوج  به 
و  بر" خالی می آمدند   - "برده  داشت. كشتیهای 

پر بر می گشتند. 
در این سرزمین، شکارچیان انسان، معتاد به شکار 
غارت  را  روستاها  بودند.  شده  بردگان  ماهه  همه 
كنند،  پیدا  بیگاری  برای  را  برده ای  تا  می كردند 
شکار بردگان و غارت و یغمای مردم، باعث شده 
بود كه تعداد برده های داهومی از 20 هزار نفر در 
سال در دهه 1772 به 12 هزار نفر در سال، در 
دهه اول قرن هیجدهم كاهش پیدا نماید. تدریجا، 
تحول فکری استعمارگران و زمزمه های غیر قانونی 
تلقی نمودن تجارت برده، این تجارت شرم آور را 

زیر سئوال برده بود. 
برده   " پرتقالی  آخرین شناور  كه  تا سال 1885 
در  كشید.  لنگر  داهومی،  كوچک  خور  از   " بر   -
اواخر قرن هیجدهم، داهومی به به فکر جداشدن 
به  ترتیب  بدین  و  افتاد  آفریقا  غرب  پادشاهی  از 

فرانسویان فرصت داد كه در سال 1892، این كشور 
را اشغال نمایند. تا سرانجام پس از كشمکشهای 
و  بنین  بسیار، و در سال 1975، جمهوری خلق 
بنین  سرمایه داری  دولت های  هم  بعد  سال  چند 

روی كار آمد.
در  و  بنین  زده  فقر  كشور  به  كوتاه  سفر  این  در 
بین درختچه های " ساوانای " این منطقه از غرب 
آفریقا، درخت عجیب و متورمی دیده می شود كه 
سرشاخه های كوتاه و زمخت و بی برگ آن، همراه 
با تنه گرد بزرگ و ورم كرده و ارتفاع 20 تا 30 
متری آن از دور مانند یک درخت سر و ته به نظر 
به  درخت،  این  انواع  از  بعضی  واقع  در  می رسد. 
گرم  مناطق  در  درخت  این  دارد  شباهت  بطری 
قسمت های  ماداگاسکار،  سنگال،  مانند  آفریقایی 
گرم استرالیا و نواحی كه یخ بندان نداشته باشند 

قابل رویش است.
كه  عجیب  درخت  این  متورم  تنه  داخل  در 
"بائوباب" نام دارد گاهی تا حدود 120 هزار لیتر 
تانکرهای  بزرگترین  حجم  برابر   ۶ تقریبا  یعنی 
را  خشک  فصل  تا  شده،  ذخیره  آب  آب،  حمل 
فصل  در  هم  درخت  این  برگهای  كند،  سپری 
مانند  دور  از  آن  ساقه های  و  ریخته  خشک 
تخمین  می شود.  دیده  هوا  در  معلق  ریشه های 
عمر این درختان، مشکل است زیرا به علت شرایط 
یکنواخت آب و هوایی، حلقه های رشد سالیانه، در 
هزاران  است  بنابراین ممکن  نمی گیرد.  آن شکل 

سال عمر داشته باشند. 
میوه  دارای  آفریقایی  خزان كننده  درخت  این 
خوراكی گرد یا بیضوی، كرك دار و متورم است كه 
پس از شکستن پوسته آن، مجموعه ای " آردی " 
كه چند هسته صاف و براق )مانند هسته ازگیل( 
این  از  بومیان  دارد دیده می شود.  قرار  آن  داخل 
غذاهایی  تهیه  برای  مستقیما  رنگ  سفید  آرد 
استفاده می كنند. مخلوط  پوره،  یا  و  مانند سوپ 
به  و  گرفته  بخود  حالت خمیری  آب،  با  آرد  این 
همین خاطر، بومیان درخت را به عنوان " درخت 
نامیده اند.   " نان  درخت   " یا  و   " میمون ها  نان 
و  تازه  صورت  به  می توان  را  مزه  ترش  میوه  این 
میوه  و هسته  برگها  كرد.  یا خشک شده مصرف 
نیز خوراكی است، از پوست درخت نیز به عنوان 
الیاف محکم برای تهیه سبد و یا لباسهای محلی 

استفاده می كنند. 
به  درخت  شده  خالی  و  متورم  محفظه  از  گاهی 
حتی  یا  و  احشام  نگهداری  برای  اتاقکی  عنوان 
خطرناك  زندانیان  كشیدن  بند  به  برای  زندان 
در   ،1890 دهه های  در  است.  شده  استفاده 
به  درختان  این  از  یکی  تنه  استرالیا،  دربی  شهر 
"زندان  نام  به  و  به كار گرفته شده  عنوان زندان 
بائوباب استرالیا" معروف است از این درختان هم 
اكنون به عنوان جاذبه توریستی استفاده و ساالنه 

توریست های زیادی از آن دیدن می كنند.
داستانهای  از  تعدادی  در   " بائوباب   " خاطره 
شازده   " در  مثال  است  شده  آورده  هم  كودكان 
"شاه زاده  اگزوپری  سن  جاودانه  اثر   -" كوچولو 
كوچک" می خواست درختی به بزرگی یک قصررا 
روی ستاره كوچک خود به كارد و یا "رفیکی"در 
روی  بر  را  خانه اش  خود  شیر"  "شاه  داستان 

درخت"بائوباب" ساخته بود.
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اخبار

آغاز رهاسازی آب از سد دریک

 و استمرار رهاسازی از سد شهرچای به سمت دریاچه اروميه

 مدیرعامل شركت آب منطقه ای لرستان خبر داد:

اتمام الیروبی ۷۵ كيلومتر از رودخانه های لرستان

منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
آذربایجان غربی از آغاز مرحله نخست 
دریك  مخزنی  سد  از  آب  رهاسازی 
سد  از  رهاسازی  استمرار  و  سلماس 
در  ارومیه  دریاچه  سمت  به  شهرچای 

سال آبی 99-1398 خبر داد.
این خبر گفت:  اعالم  اتابک جعفری ضمن 
احیای  ستاد  مصوبات  اجرای  راستای  در 
ابالغیه اخیر شركت  ارومیه و پیرو  دریاچه 
نخست  مرحله  ایران،  آب  منابع  مدیریت 
با  دریک  سد  از  آب  رهاسازی  عملیات 

از 15بهمن ماه سال  حداكثر دبی مطمئن 
جاری به میزان 3 میلیون متر مکعب آغاز 

می شود. 
زیست  آبه  حق  رهاسازی  در خصوص  وی 
سد  محل  از  ارومیه  دریاچه  محیطی 
شهرچای نیز افزود: در حال حاضر عملیات 
به  و  ثانیه  بر  مکعب  متر   12 دبی  با  فوق 
میزان 45 میلیون متر مکعب در حال اجرا 
بوده و از امروز پانزدهم بهمن این عملیات 
به میزان 15 میلیون متر مکعب و با حداكثر 

دبی مطمئن استمرار یافت.

جعفری با اشاره به اینکه پس از رهاسازی 
و  دست  پایین  مناطق  سدها،  این  آب 
رودخانه های دریک و شهرچای تحت تاثیر 
قرار خواهند گرفت، از عموم مردم و ساكنان 
ایمنی  نکات  رعایت  ضمن  خواست  محلی 
نزدیک  از  آن  از  و پس  رهاسازی  زمان  در 
شدن به حریم و بستر رودخانه ها خودداری 
راستای  در  نیز  منطقه  كشاورزان  و  كرده 
حمایت از برنامه های احیای دریاچه ارومیه 
از برداشت های غیرمجاز آب در طول مسیر 

برای اهداف زراعی خودداری نمایند.

منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
لرستان گفت: بعد از سیل 12 فروردین 
کیلومتر   75 تاکنون  جاری  سال  ماه 
شده  الیروبی  لرستان  رودخانه های  از 

است.
رضا میرزایی اظهار داشت: مجموع اعتبارات 
مصوب سیل شركت آب منطقه ای لرستان 
 72 تخصیص  با  تومان  میلیارد   98 معادل 
ساماندهی  بخش  سه  در  كه  بوده  درصد 
و  آبی  تاسیسات  بازسازی  رودخانه ها، 

ایستگاه های هیدرومتری هزینه می شود.

وی با اشاره به اینکه پروژه های سیل شامل 
حال  در  قرارداد   3۶ قالب  در  طرح   31
انجام است، افزود: در 79 بازه كاری شامل 
ساماندهی  نقطه   24 الیروبی،  نقطه   55
مشغول  لرستان  سطح  در  دیوارسازی  و 
فعالیت هستیم و در مجموع تاكنون حدود 
استان  رودخانه های  طول  از  كیلومتر   75

الیروبی شده است.
وی گفت: در نقاطی كه به علت تغییر مسیر 
راه های  و  جاده ها  از  بخش هایی  رودخانه، 
دسترسی تخریب شده با اداره كل راهداری 

از  مهم  قسمت  پنج  تاكنون  و  همکاری 
خرم آباد  به  پلدختر  آسفالته  جاده  مسیر 
و  دیده  به شدت آسیب  اخیر  كه در سیل 
قطع شده بود، بازسازی شده و رودخانه را 

به وضعیت سابق برگرداندیم.
اسناد  تهیه  و  مطالعه  حال  در  افزود:  وی 
اولویت دار  و  اضطراری  نقطه   25 مناقصه 
هستیم  كشکان  رودخانه  حوزه  در  دیگر 
اعتبارات مرحله دوم سیل  با اختصاص  كه 
را  آنها  اجرایی  عملیات  پیمانکار  انتخاب  و 

شروع خواهیم كرد.
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اقدامات دولت
 برای توسعه صنعت آب و برق

اهداف  از  یكی  برق  و  آب  صنعت  توسعه 
مهم دولت تدبیر و امید در راستای توسعه 
پایدار در کشور بوده و در این مسیر علی 
اقدامات  تحریم ها  و  زیاد  مشكالت  رغم 
قابل توجهی انجام شده است و همچنان در 

دستور کار قرار دارد.
طی ۶ و نیم سال گذشته تا كنون 39 سد بزرگ 
به بهره برداری رسیده و تا پایان دولت دوازدهم 
رسید.  خواهند  بهره برداری  به  دیگر  سد   31
این مدت  نیز در  همچنین تعداد تصفیه خانه ها 
اساس  بر  و  داشته  برابری  دو  از  بیش  افزایش 
برنامه ریزی ها تا پایان دولت تدبیر و امید به سه 

برابر می رسد.
یکی  نیز  آشامیدنی  پایدار  سالم  آب  تامین 
توسعه  راستای   در  دولت  مهم  اهداف  از  دیگر 
صنعت آب و ایجاد عدالت در تامین آب سالم و 

بهداشتی بوده  است. 
دسترسی  برابری   7 افزایش  از  ها  بررسی 
به  نسبت  سالم  آشامیدنی  آب  به  روستاییان 
دولت  پایان  تا  و  دارد  قبل حکایت  های  دولت 

این رقم به 10 برابر می افزایش می یابد.
گسترده ای  اقدامات  نیز  برق  تولید  زمینه  در 

انجام شده است.
 بر این اساس گزارش ها نشان می دهد تعداد 
نیروگاه های آبی در دولت تدبیر و امید رشد 218 
موثری  اقدامات  همچنین  است.  یافته  درصدی 
صورت  برق  میزان  تلفات  كاهش  خصوص  در 
برق طی سال های 1392  تلفات  گرفت. میزان 
تا 1397 از 15.2 درصد به 11.1 درصد كاهش 
یافت كه بیانگر كاهشی 4.1 درصدی است. این 
احداث  در  صرفه جویی  به معنای  كاهش  میزان 
سرمایه گذاری  با  نیروگاه جدید  مگاوات   2500
میلیارد   8 كاهش  و  یورو  میلیارد   1.5 حدود 
نیروگاه ها در  گاز طبیعی در  مترمکعب مصرف 
توسعه  روند  همچنین  است.   زمانی  بازه  این 
نیروگاه های خورشیدی و خوداتکایی در ساخت 
شتاب  گذشته  سال  نیم  و   ۶ در  آن،  تجهیزات 

گرفته است.
از  یکی  #هرهفته_الف_ب_ایران  پویش 
افتتاح  هدف  با  نیرو  وزارت  مهم  برنامه های 
هفتگی طرح های بزرگ و مهم صنعت آب و برق 
كشور است كه از نیمه دوم امسال كلید خورد و 

اینک به ایستگاه چهاردهم را پشت سر گذاشته 
است. هدف گذاری پویش الف. ب ایران تا پایان 
در  برق  و  آب  بزرگ  پروژه   227 افتتاح  سال، 
سراسر كشور با سرمایه گذاری 33 هزار میلیارد 

تومان خواهد بود.
در این راستا روز سه شنبه 8 بهمن ماه با حضور 
رئیس جمهوری و وزیر نیرو، طرح های مهمی 
در حوزه برق و آب استان تهران به بهره برداری 
رسید.  بر این اساس  فاز دوم تصفیه خانه هفتم 
بهره  به  پاكدشت  شهرستان  در  تهران  آب 
برداری رسید.  با آغاز بهره برداری از این طرح، 
آب آشامیدنی شهرستان های پاكدشت، ورامین، 
قرچک و پیشوا از نظر كمی و كیفی ارتقا خواهد 

یافت.
عالوه بر این افتتاح دو پروژه آب رسانی روستایی 
تومان  میلیارد   54.8 گذاری  سرمایه  ارزش  با 
شامل آب رسانی به 72 روستا در سطح استان با 
2 كیلومتر خط انتقال11۶كیلومتر شبکه توزیع 
به منظور تامین آب شرب سالم و بهداشتی برای 
بیش از 100 هزار نفر از جمعیت تحت پوشش 
امامزاده  روستای  فاضالب  تاسیسات  ایجاد  و 
شبانه روز  در  مترمکعب  ظرفیت 200  به  داوود 

با دستور رئیس جمهور انجام شد.
شامل  تجدیدپذیر  نیروگاه  پروژه  سه  همچنین 
ری،  شهر  مگاواتی   10 خورشیدی  نیروگاه 
و  ری  شهر  مگاواتی   2.7 خورشیدی  نیروگاه 
با  دماوند  مگاواتی   8.4 خورشیدی  نیروگاه 
ارزش سرمایه گذاری 127 میلیارد تومان نیز با 
دستور رئیس جمهور از طریق ویدئوكنفرانس به 

بهره داری رسید.
در این مراسم همچنین با دستور رئیس جمهور 
سرمایه  ارزش  با  استان  برق  تامین  پروژه   21
ارتقای  شامل  تومان  میلیارد   347 گذاری 
شهدای  تركیبی  سیکل  نیروگاه  علمی  توان 
پروژه   7  ، مگاوات   200 ظرفیت  به  پاكدشت 
به   استان  برق  و خطوط  برق  انتقال  پست های 
قابلیت  افزایش  و  مشتركین  نیاز  تامین  منظور 
اطمینان شبکه و كاهش خاموشی ها و 13 پروژه 
پست های فوق توزیع و خطوط برق رسانی نیز به 

بهره برداری رسید.
فاز  از  برداری  بهره  مراسم  در  رئیس جمهوری 
دوم تصفیه خانه هفتم آب تهران  و همچنین 

طرح های صنعت آب و برق استان تهران با اشاره 
به افتتاح فاز یک این تصفیه خانه در سال 94 
گفت: آن روزها ما نگرانی شدیدی برای تامین 
واقعا  اگر  و  داشتیم  تهران  مردم  نیاز  مورد  آب 
تابستان  در  شد  نمی  افتتاح  روز  آن  واحد  این 
سال 95 دچار مشکل اساسی در تامین آب مورد 
نیاز بخش بزرگی از منطقه جنوب و شرق تهران 

می شدیم.
دكتر حسن روحانی در ادامه با بیان اینکه امروز 
دوم هستیم   واحد  افتتاح  از 4 سال شاهد  بعد 
 5 ثانیه  هر  در  واقع  در  تصفیه خانه  این  گفت: 
جمعیت  برای  سالم  و  بهداشتی  آب  مترمکعب 
جنوب  منطقه  در  نفر  میلیون   2 حدود  بزرگی 
پاكدشت،  ورامین،  همچنین  و  تهران  شرق  و 
پیشوا، باقرآباد و روستاها و شهرهای این منطقه 

را تامین می كند.
او با اشاره به اهمیت توسعه صنعت آب و برق 
در كشور به خصوص در شرایط تحریم تصریح 
كرد:  افتتاح بیش از 1000 میلیارد تومان پروژه 
در یک روز در استان تهران همیشه مهم و در 

شرایط تحریم و سختی و فشار، مهم تر است.
ماه  اینکه در عرض 4  بیان  با  رئیس جمهوری 
133 پروژه مهم آب و برق در 22 استان با ارزش 
نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان پروژه افتتاح 
و  دولت  قدرت  معنی  به  این  كرد:  اظهار  شده 
مردم و تالش ارزشمندی است كه امروز در حال 

انجام است.
اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  نیز  نیرو  وزیر 
و  تامین  با  رابطه  در  مهمی  و  ارزنده  طرح های 
توزیع آب باكیفیت برای استان تهران اجرا شده 
در  میلیونی   14 جمعیت  حضور  گفت:  است، 
استان تهران نشان از اهمیت توجه به پروژه های 

آب این استان دارد.
الف ب  پویش  در  داشت:  اظهار  اردكانیان  رضا 
ایران در سطح كشور و در 22 استان 133 پروژه 
 19 سرمایه گذاری  با  برق  و  فاضالب  آب  مهم 

هزار و 440 میلیارد تومان افتتاح شده است.
تا  آنچه  برابر   2 دولت  این  در  گفت:  اردكانیان 
پیش از این دولت، اجرا شده، تصفیه خانه احداث 
شده است، و با 31 تصفیه خانه دیگری كه طبق 
این  افتتاح می شود  نیمه سال 1400  تا  برنامه 

رقم به 3 برابر افزایش خواهد یافت.
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 معاون وزارت ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خبر داد:

ارائه تسهيالت برای متقاضيان سرمایه گذاری در بخش گردشگری آبی

معاون سرمایه گذاری، حقوقی و امور مجلس 
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  وزارت 
گردشگری در سومین نشست هم اندیشی 
اعطای  از  آبی  گردشگری  فعالیت های 
بخش  سرمایه گذاران  برای  الزم  تسهیالت 

گردشگری آبی خبر داد.
سرمایه گذاری،  معاون  تاجگردون  ساسان 
فرهنگی  میراث  وزارت  مجلس  امور  و  حقوقی 
هم اندیشی  نشست  سومین  در  گردشگری  و 
فعالیت های گردشگری و تفریحی كه با حضور 
مدیرعامل شركت مادر تخصصی مدیریت منابع 
آب ایران، مدیرعامل شركت توسعه منابع آب و 
میراث  و  منطقه ای  آب  مدیران  و  ایران  نیروی 
میزبانی  به  استان های كشور  از  برخی  فرهنگی 
شركت آب و نیرو برگزار شد، گفت: خوشبختانه 
تاكنون اقدامات ارزشمندی در زمینه گردشگری 

منابع آب و تأسیسات آبی انجام گرفته است.
برای  جمهور  رییس  ابالغ  به  اشاره  با  وی 
تأسیسات  و  آب  منابع  به كارگیری ظرفیت های 
افزود:  فعالیت های گردشگری  توسعه  برای  آبی 
ایجاد شده  زیرساخت های  و  اندیشمندانه  تفکر 
در  گردشگری  اقتصاد  كشور،  سدهای  كنار  در 
این حوزه را به سمتی هدایت خواهد كرد كه با 
كمترین هزینه بیشترین بهره وری را ایجاد كند.

مجلس  امور  و  حقوقی  سرمایه گذاری،  معاون 
در  افزود:  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  وزارت 
حوزه سرمایه گذاری، وزارت میراث فرهنگی هم 
دارای چارچوب و مقرراتی كه هر اندازه بتوانید 
در  هم  ما  كنید  ظرفیت سازی  حوزه  این  در 
اصالح آیین نامه ها به نحوی اقدام خواهیم كرد 

تا به نقطه مشتركی دست یابیم.

وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای 
صدور معافیت های گمركی برای تأمین تجهیزات 
حمایت های  منظور  بدین  افزود:  گردشگری 
بگیرد  شکل  باید  دولت  بدنه  جانب  از  ویژه ای 
كند  سرمایه گذاری  به  ترغیب  را  متقاضیان  تا 
و  دولت  ویژه  تمهیدات  با  راستا  همین  در  كه 
فرهنگی،  میراث  وزارت  سیاست های  اساس  بر 
بانکی  تسهیالت  گردشگری،  و  صنایع دستی 

مناسبی به متقاضیان این حوزه اعطا می گردد.
محمد حاج رسولی ها مدیرعامل شركت مدیریت 
منابع آب ایران نیز ضمن اعالم آمادگی وزارت 
نیرو و شركت های زیرمجموعه برای بهره گیری 
از ظرفیت سدها و منابع آبی در زمینه توسعه 
صنعت گردشگری اظهار داشت: تا كنون حدود 
هر  كه  شده  احداث  كشور  در  ملی  سد   190
كدام شاهکار خاص مهندسی خودش را دارد و 
با توجه به قرارگیری آن ها در اقلیم های مختلف 
در  آماده سرمایه گذاری  و هم اكنون  جغرافیایی 

زمینه توسعه گردشگری است.
الزم  امور  تسهیل  جهت  افزود:  حاج رسولی ها 
است تا تمامی اقدامات الزم از قبیل صدور موافق 
اصولی، مجوزهای قانونی و استعالم ها در حوزه 
فرایند  كه  كنیم  مدیریت  نحوی  به  را  استانی 
به  سرمایه گذار  و  گردد  تسهیل  سرمایه گذاری 
را  خود  استعالم های  و  مجوزها  بتواند  راحتی 

دریافت كند.
در  شده  ایجاد  زیرساخت های  به  اشاره  با  وی 
افزود: در زمان اجرای پروژه های  حاشیه سدها 
منابع آبی عملیات زیرساختی مناسبی از قبیل 
و...  اقامتی  اماكن  دسترسی،  جاده های  پل ها، 
می توان  مستحدثات  این  از  كه  شده  ایجاد 

عنوان  به  دولتی  بخش  آورده  سهم  عنوان  به 
زیرساخت گردشگری استفاده كرد.

نرم افزاری  نگاه  لزوم  بر  تأكید  با  حاج رسولی ها 
شركت های  افزود:  كشور  آب  بخش  به 
دارند  كامل  آمادگی  نیرو  وزارت  زیرمجموعه 
با رعایت  از ظرفیت منابع و تأسیسات آبی  كه 
شرایط زیست محیطی در زمینه توسعه صنعت 

گردشگری و اشتغال زایی بهره برداری نمایند.
مدیرعامل  مرادی  بهروز  نیز  جلسه  ابتدای  در 
طی  ایران  نیروی  و  آب  منابع  توسعه  شركت 
پویش   راستای  در  داشت:  اظهار  سخنانی 
فراخوان  اولین  از  #هرهفته_الف_ب_ایران 
آبی  گردشگری  طرح های  سرمایه گذاری 
محدوده مخازن سدها در سد سردشت با حضور 
در  نیرو  وزیر  و  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 

آبان ماه سال جاری رونمایی شد.
منظور  به  متعددی  جلسات  افزود:  مرادی 
بررسی و تسهیل فرایند سرمایه گذاری طرح های 
فرهنگی  میراث  مدیركل  حضور  با  گردشگری 
سردشت  سد  پیرامون  غربی  آذربایجان  استان 
در شركت آب و نیرو تشکیل شده كه امیدوارم 
فرایند  تسهیل  بر  عالوه  جلسه  این  مصوبات 
سردشت،  سد  در  گردشگری  سرمایه گذاری 
تسهیل  برای  راهبردی  و  كلی  رویه  بتواند 
سرمایه گذاری در دیگر سدهای كشور را تنظیم 
به تجارب موفق جهانی در  اشاره  با  نماید. وی 
نیرو  افزود: شركت آب و  حوزه گردشگری آبی 
چهار سد سردشت، گتوند، كارون4 و داریان را 
برای مطالعه در زمینه گردشگری در نظر گرفته 
پایان سال مطالعات گردشگری  تا  امیدوارم  كه 

این سدها به پایان برسد.
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 معاون آب و آبفای وزارت نيرو خبر داد:
رشد بيش از ۳ هزار درصدی بارش ها در سيستان و بلوچستان

 كاهش بارش در حوضه آبریز دریاچه اروميه

بومی سازی یکی از تجهيزات دمایی در نيروگاه های برق آبی

گفت:  نیرو  وزیر  آبفای  و  آب  معاون 
و  سیستان  استان  در  بارش ها  میزان 
پارسال رشد سه  به  بلوچستان نسبت 

هزار و 300 درصدی داشته است.
قاسم تقی زاده خامسی با اعالم این مطلب 
آن  بیانگر  كشور  در  بارش ها  روند  افزود: 
ابتدای  از  داده  رخ  بارندگی های  كه  است 
انتهای  تا   98 )مهرماه  جاری  آبی  سال 
مناطقی  در  بیشتر  تاكنون   )99 شهریور 
بوده كه با كم آبی درگیر هستند و مناطق 

پرآب بارندگی های كمی را تجربه كرده اند.
در  داده  رخ  بارندگی های  داد:  ادامه  وی 
پنج استان به این گونه است كه در استان 
سیستان و بلوچستان میزان بارش ها نسبت 
 300 و  هزار  سه  رشد  دارای  پارسال  به 
رشد  هرمزگان  استان  در  و  است  درصدی 
بارش ها 520 درصد، در استان كرمان 239 
در  و  درصد   135 جنوبی  خراسان  درصد، 
به ترتیب 100  استان های فارس و یزدهم 

و 11درصد رشد بارش دارند و این درحالی 
آبی  كم  با  بیشتر  استان ها  این  كه  است 

درگیر هستند.
دوشنبه  روز  نیرو  وزیر  آبفای  و  آب  معاون 
در گفت و گو با ایرنا خاطرنشان كرد: میزان 
بارندگی ها در استان هایی كه از وضعیت آبی 
با رشد منفی  به نسبت بهتری برخوردارند 
استان  در  كه  گونه ای  به  است  شده  روبرو 
 54 گلستان  درصد،   57 شمالی  خراسان 
درصد،   54 بختیاری  و  چهارمحال  درصد، 
و  كهگیلویه  41درصد،  شرقی  آذربایجان 
51درصد،  كرمانشاه  درصد،   4۶ بویراحمد 
غربی  آذربایجان  درصد،    48 كردستان 
45درصد و خوزستان 51 درصد نسبت به 

سال گذشته كاهش بارندگی داشته اند.
به گفته تقی زاده خامسی وضعیت بارندگی 
در  معمول  طور  به  خوزستان  استان  در 
باید  البته  بود  خواهد  بهتر  بعد  ماه های 
منتظر ماند و دید در ماه های آینده وضعیت 

این استان چگونه خواهد شد.
دریاچه  آبریز  حوضه  در  بارش  کاهش 

ارومیه
كاهش  از  نیرو  وزیر  آبفای  و  آب  معاون 
بارش ها در حوزه آبریز دریاچه ارومیه خبر 
اقلیم  تغییر  پیامدهای  از  را یکی  داد و آن 

دانست كه در كشور به وجود آمده است.
سطح  نگهداری  برای  برنامه ها  باره  در  وی 
وزارت  گفت:  دریاچه  این  در  آب  مناسب 
نیرو برنامه های خود مبنی بر رها سازی آب 
از مخازن سدها را همچنان در دستور كار 
دارد ضمن آنکه نمی توان قاطعانه گفت در 
فصل های بعد وضعیت بارندگی این حوضه 

چگونه خواهد بود.
سه  از  بیش  هم اكنون  ارومیه  دریاچه  
میلیارد و 430 میلیون مترمکعب آب دارد، 
حجم آب دریاچه در مقایسه با سال گذشته 
مترمکعب  میلیون   700 و  میلیارد  یک 

افزایش یافته  است.

سد  بهره برداری  امور  مدیر  كاویانی  فریبرز 
افزود:  این خبر  اعالم  با  نیروگاه كارون4  و 
هر ساله در زمان انجام بازرسی های سالیانه 
از  دمایی،  سنسورهای  كالیبراسیون  جهت 
نمونه خارجی كوره دمایی خشک استفاده 
می شود كه این كوره دمایی دارای معایبی 
پروسه  پایین  كیفیت  و  دقت  جمله  از 
توجه  با  دمایی،  سنسورهای  كالیبراسیون 
به ساختار كوره موجود، صرف زمان زیادی 
و  دمایی  سنسورهای  كالیبراسیون  پروسه 
سالیانه  اورهال  هر  در  زیادی  هزینه  صرف 

جهت اجاره این نوع كوره دمایی بود.
وجود  به  مشکالت  به  توجه  با  افزود:  وی 

 Oil Bath كالیبراتور  ساخت  ایده  آمده، 
)كوره دمایی حمام روغن( كه الهام گرفته از 
طراحی كنترل كننده تطبیقی مقاوم برای 
كنترل دما و غلظت راكتور شیمیایی است، 
توسط مهندس »مجتبی مرادی« كارشناس 
و  كارون4 شکل گرفت  نیروگاه  ابزار دقیق 

این مهم را به انجام رساند. 
در  طرح  این  مبتکر  مرادی  ادامه،  در 
اظهار  دستگاه   این  ویژگی های  خصوص 
نمونه  با  مقایسه  در  دستگاه  این  داشت: 
مشکالت  رفع  بر  عالوه  خارجی  مشابه 
از  مزایایی  و  قابلیت ها  دارای  موجود، 
پنج  هم زمان  كالیبراسیون  قابلیت  جمله 

هم زمان  استفاده  قابلیت  دمایی،  سنسور 
سنسور دمایی مرجع و سنسور دمایی تحت 
دمایی،  ظرفیت  افزایش  قابلیت  آزمایش، 
دمایی،  سنسورهای  انواع  اتصال  قابلیت 
كالیبراسیون  پروسه  باالی  كیفیت  و  دقت 
نگهداری  و  تعمیر  و  دمایی  سنسورهای 

آسان است. 
با  كارون4  نیروگاه  دقیق  ابزار  كارشناس 
دستگاه  این  شده  تمام  قیمت  اینکه  بیان 
یک سوم نمونه خارجی است، افزود: هزینه 
ساخت این دستگاه، با هزینه ای كه هر ساله 
جهت اجاره نمونه خارجی پرداخت می شد، 

برابری می كند.
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رؤسای موسسه تحقیقات آب و پارک 
و  تقویت  هدف  با  نیرو  فناوري  و  علم 
دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت 
تفاهم نامه   آبفا،  و  آب  زمینه  در  فعال 

همكاری امضا کردند.
 بر اساس این تفاهم نامه، موسسه تحقیقات 
نیرو  فناوري  و  علم  پارك  همکاری  با  آب 
كارخانه نوآوري نیرو )فعال در حوزه آب و 
آبفا( و مركز كسب و كار صنعت آب و آبفا 

را راه اندازي می كند.
تفاهم نامه  این  مدت  گزارش،  این  بنابر 
تأمین  مدت،  این  طی  و  است  سال  دو 

و  آب  صنعت  كار  و  كسب  مركز  فضاي 
تعهدات  از  نیرو  نوآوري  كارخانه  و  آبفا 
بسترسازی  و  بوده  آب  تحقیقات  موسسه 
براي جلب سرمایه گذاري و توسعه فناوري 
هزینه هاي  تمامی  تأمین  و  مؤسسه  در 

مراحل آماده سازي زیرساخت هاي موسسه 
كار  و  كسب  مركز  راه اندازي  همچنین  و 
نیرو  نوآوري  كارخانه  و  آبفا  و  آب  صنعت 
از تعهدات پارك علم و فناوري نیرو است.

شركت های  تفاهم نامه،  این  اساس  بر 
و  كسب  مركز  در  مستقر  دانش بنیان 
نوآوري  كارخانه  و  آبفا  و  آب  صنعت  كار 
آزمایشگاه های  خدمات  از  می توانند  نیرو 
هیدرولیک، شیمی و كالیبراسیون موسسه 
و  امکانات  همچنین  و  آب  تحقیقات 
پرداخت  با  موسسه  این  عمومي  فضاهاي 

تعرفه  آن ها استفاده كنند.

تعرفه آب در روستاها پس از ادغام شركت های آب و فاضالب تغيير نمی كند

گفت:  تهران  استان  آبفای  مدیرعامل 
با ادغام شرکت های آبفای روستایی و 
شهری تعرفه آب در روستاها تغییری 
نكرده و با همان نرخ سابق محاسبه و 

دریافت خواهد شد.
محمدرضا بختیاری افزود: با یکپارچه سازی 
شركت های آبفای روستایی و شهری اقدام 
خوبی در باال بردن كیفت آب در روستاها 

صورت خواهد گرفت.

وی افزود: قیمت تمام شده آب در شهرها 
هر  در  تومان   1200 توزیع  بخش  در 
مترمکعب است و قیمت توزیع و تولید آب 

در شهر تهران 2500 تومان است.
مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: قیمت 
معدنی 2500  آب  لیتری   1.5 بطری  یک 
تومان است در حالی كه آبی كه ما به مردم 
 ۶50 مترمکعب  هر  ازای  به  می فروشیم 
تومان است؛ پس مشتركان و مردم در نظر 

داشته باشند كه با چه هزینه گزافی آب با 
كیفیت و ارزان برای آنها تأمین می شود.

وی خاطرنشان كرد: همواره این درخواست 
در  مشتركان  و  مردم  كه  داشته ایم  را 
مصرف آب صرفه جویی كنند و از این آب 
باالیی  بسیار  هزینه های  با  كه  كیفیت  با 
مصارف  برای  می شود  تأمین  و  تولید 
غیرضروری مانند شستن خودرو و یا معابر 

نکنند. استفاده 
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حفاظت سد »سرنی« از دشت ميناب در سيل اخير

معاون آب و آبفای وزیر نیرو در جلسه 
رضوی  خراسان  استان  بخشی  انسجام 
استفاده  رضوی  خراسان  اولویت  گفت: 
بهینه از آب در بخش کشاورزی و شرب 

و همچنین استفاده از پساب است.
قاسم تقی زاده خامسی با اشاره به یکپارچه 
طرح  این  آبفا،  و  آب  شركت های  سازی 
پیشبرد  جهت  در  استانی  تقویت  باعث  را 
نیرو  وزارت  و خاطرنشان كرد:  دانست  امور 
مصمم است عالوه بر هفت میلیون جمعیت 
تحت  امید  و  تدبیر  دولت  در  كه  روستایی 
پوشش آب پایدار و مطمن قرار داده است، 
را  دیگر  نفر  میلیون  نیز سه  دولت  پایان  تا 

از آب شرب و قابل اطمینان بهره مند سازد.
وی در ادامه از افزایش 1۶ درصدی بارش ها 
در خراسان رضوی نسبت به سال گذشته و 
53 درصدی در مقایسه با متوسط سال های 
بارش  میزان  این  گفت:  و  داد  خبر  نرمال 
منجر به آبگیری حدود 50 درصد از مخازن 
سدهای استان شد كه این میزان 44 درصد 

نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
اینکه  بیان  با  نیرو  آبفای وزیر  و  معاون آب 
 250 حدود  از  شرب  آّب  ساالنه  مصرف 
به 400  مشهد  شهر  در  مترمکعب  میلیون 
میلیون مترمکعب در افق آینده خواهد رسید، 
بر استفاده از پساب تاكید و اضافه كرد: اولین 

اقدام وزارت نیرو و شركت های آب و فاضالب 
استفاده از پساب است كه بخش خصوصی 
می تواند در تولید و مصرف آن نقش جدی 
داشته باشد. به گفته تقی زاده خامسی تولید 
شهر  برای  اقتصادی خصوصاً  نظر  از  پساب 
مشهد مقرون به صرفه است و اولین دستور 
كار  شركت آبفای استان و شهر مشهد باید 
تصفیه خانه  ایجاد  و  فاضالب  خطوط  اتمام 

توسط بخش خصوصی و شهرداری ها باشد.
وی یادآور شد: به موازات این مهم اقدام در 
مورد انتقال آب دریا، مصرف بهینه در بخش 
كشاورزی و شرب، بازچرخانی آب و توجه به 

پساب نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

شرق  جنوب  در  بارندگی  باالی  حجم 
استان  بروز سیالب شدید در  و  کشور 
هرمزگان و در منطقه میناب باعث شد 
سد سرنی طی ابتدای هفته سیالبی با 
ثانیه را  بر  دبی متوسط 120 مترمكعب 

کنترل و ذخیره کند.
بهروز مرادی مدیرعامل شركت توسعه منابع 
با  آب و نیروی ایران ضمن اعالم این خبر 
بیان اینکه بارندگی های اخیر در استان های 
مهیب  سیالب  بروز  باعث  كشور  جنوبی 
این  در  كه  آمادگی  به  توجه  با  شد، گفت: 
آمادگی ها  و  هشدارها  تمام  داشتیم  زمینه 
توجه  مورد  سرنی  سد  در  همکاران  توسط 
قرار گرفته و با آمادگی كامل و برنامه ریزی 
انجام شده بارندگی ها را پیش بینی و رصد 
به خوبی  را  سیالب  این  توانستیم  و  نموده 

مهار كنیم.
وی افزود: این سیالب از ظهر روز 20 دی ماه 

در منطقه میناب آغاز شد، به طوری كه آب 
ورودی به مخزن سد سرنی در طول سیالب 
معادل 25،71 میلیون مترمکعب برآورد شد 
و با مدیریتی كه در مخزن سد صورت گرفت 
موفق شدیم تا از رها شدن سیالب در دشت 
میناب و وارد آمدن خسارت به پایین دست 
عمل  به  جلوگیری  زیادی  حد  تا  سد  این 
به  باالدست  از  ورودی  آب  تمامی  و  آورده 

مخزن سد سرنی را ذخیره كنیم.
مدیرعامل شركت توسعه منابع آب و نیروی 

ایران ادامه داد: 
این سیالب طی روزهای 22 و 23 دی ماه 
نیز در جریان بود و زمان وقوع سیالب در 
بوده  محدوده سد سرنی حدود ۶0 ساعت 
به مخزن  باالترین میزان حجم ورودی  كه 
در ساعت 5 صبح 21 دی ماه با دبی معادل 
داشته  جریان  ثانیه  بر  مترمکعب   8۶3
طول  در  رودخانه  متوسط  دبی  همچنین 

ثانیه  سیالب در حدود 120 مترمکعب در 
بوده است. 

وی گفت: با توجه به حجم ورودی سیالب 
به مخزن و موجودی قبلی در مخزن سد، 
حجم فعلی آب موجود در مخزن سد سرنی 
تراز  و  بوده  مترمکعب  میلیون   35 معادل 

فعلی معادل 131 متر از سطح دریاست.
طبق  آینده  در  كرد:  خاطرنشان  مرادی 
برنامه هدف گذاری شده بخشی از آب مهار 
به آبخوان دشت میناب  شده صرف تزریق 

جهت احیای آن خواهد شد. 
 25 مهار  با  اخیر  سیالب  در  سرنی  سد 
ورودی  بآب  ورودی  آب  مترمکعب  میلیون 
 8۶3 سیالب  پیک  و  ساعت   57 طول  در 
مترمکعب بر ثانیه، توانست از بروز خسارتی 
جلوگیری  سد  پایین دست  در  سهمگین 
كرده و از هدررفت تمامی حجم آب و رفتن 

آن به سمت دریا جلوگیری كند.
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بــه جانهــا معــرب اســت جســم و تن هــا را 
اســت رحمــن  را  مــا  آغوشــش  گــریم 
چــون کــه نیکــش بنگری نامش خداســت
رهنماســت را  جهــان  ذرات  جملــه 
گل وز آن رحمت همه مل گشــته اســت
اســت جــان گشــته  ش  بســرت در  تــن  آب 
شدســت اخگــر  ش  بســرت هــم  را  خــاک 
اســت خامــش  دایــم  کــه  آتــش  پــاره ای 
اوســت مهتــاب  همــه  روشــنیهای 
شدســت آتــش  همــه  رحمــت  زآن  آب 
شدســت اخگــر  همــه  عالــم  بــر  بــاد 
آتــش چــو خاکســرت شدســت خــاک زان 
اســت جوهــر  عالــم  اســمای  بســرت 
اســت گوهــر  بمانــد  جوهــر  در  ذره 
انبیاســت از  یــی  بســرت  آن  در  خــود 

اســت رهرب را  جــان  کــه  گــذر گایه  آن 
اســت تــن  آغــوش  کــه  گــذرگایه  آن 
ماســت آغــوش  �ب انتهــا  رحمــت 
ماســت آغــوش  خــدا  نــام  بــرش  ای 
اســت گشــته  گل  او  آغــوش  در  دانــه 
خاک از رحمش چه خندان گشته است
شدســت بســرت  همــه  را  عالــم  خــاک 
اســت آتــش  پــاره  خــاک  ایــن  اخگــر 
اوســت آن  از  روشــ�ن  کان  خامــویسش 
شدســت رحمــت  را  آب  گــر  آتــیش 
شدســت بســرت  را  بــاد  گــر  آتــیش 
شدســت آتــش  بســرت  گایه  بــاد 
اســت دیگــر  آیــه  آیــه  هــر  بســرت 
اســت بســرت  را  آن  ذره  هــر  جوهــر 
چون که خود بسرت شود  آن خود  خداست

ویه - روشنا نارص طاهری برش

روشني من گل آب
ابري نيست 
بادي نيست 

مي نشينم لب حوض 
گردش ماهي ها، روشني، من، گل، آب 

پاكي خوشه زيست 
مادرم ريحان مي چيند 

نان و ريحان و پنير 
آسماني بي ابر اطلسي هايي تر 

رستگاري نزديك الي گلهاي حياط
نور در كاسه مس چه نوازش ها مي ريزد 

نردبان از سر ديوار بلند صبح را روي زمين مي آرد 
پشت لبخندي پنهان هر چيز 

روزني دارد ديوار زمان كه از آن چهره من پيداست 
چيزهايي هست كه نمي دانم 

مي دانم سبزه اي را بكنم خواهم مرد 
مي روم باال تا اوج من پر از بال و پرم 

راه مي بينم در ظلمت من پر از فانوسم 
من پر از نورم و شن 

و پر از دار و درخت 
پرم از راه از پل از رود از موج 

پرم از سايه برگي در آب 
چه درونم تنهاست 

سپهری سهراب

آب زان رحمت همه آتش شدست
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معرفی كتاب

اصول پیاده سازي سیستم تولید ناب و نظام 
مختاري  علي  مهندس  نوشته  آراستگي؛ 
به  پرداختن  با  که  است  کتابي  موغاري 
و  مدیریتي  نوین  ابزارهاي  و  دستاوردها 
مدیران  آماده سازي  براي  گامي  اقتصادي 
تصمیم ساز کشور براي رسیدن به شاخص ها 

و معیارهاي جهاني برداشته است. 
نویسنده در پیشگفتار كتاب چنین مي آورد: با توجه 
به تحوالت اخیر در سطح منطقه و جهان و پذیرش 
 )OTW( عضویت ایران در سازمان تجارت جهاني
به عنوان عضو ناظر، آماده سازي سازمان هاي كشور 
و  ارتقاي سطح كیفیت محصوالت، خدمات  براي 
استانداردهاي  و  شاخص ها  با  مطابق  عملکردها، 

بین المللي، ضرورتي اجتناب ناپذیر است.
از دیگر سو مدیران ارشد و میاني سازمان ها، باید 
با به كارگیري سازوكارها و ابزارهاي نوین مدیریتي، 
سازمان ها و بنگاه هاي خود را ارتقا بدهند و آن را 
امواج سهمگین  با  تا در مواجهه  رقابت پذیر كنند 

جهاني شدن تجارت آماده باشند.
در دنیاي رقابت امروز، موجودیت یک سازمان به 
سازمان ها  عمده  تالش  دارد،  بستگي  مشتریانش 
جدید  مشتریان  جذب  كنار  در  كه  است  این 
این  در  كند.  حفظ  نیز  را  خود  قدیمي  مشتریان 
مختلف  تکنیک هاي  از  تا  است  شده  سعي  راستا 
از  یکي  شود.  استفاده  هدف  این  به  نیل  جهت 
مدرن ترین و مفیدترین این تکنیک ها، به كارگیري 

سیستم تولید ناب است.
آن چه در این سیستم به آن توجه خاصي مي شود، 
رضایت مشتري است. هر چه كاال با خدمات كیفي 
باالتر و قیمت پایین تر عرضه شود، رضایت مشتري 

نیز بیشتر تامین مي شود.
آخرین  با  كشور  میاني  و  ارشد  مدیران  آشنایي 
و  مدیریتي  نوین  ابزارهاي  و  دستاوردها  پدیده ها، 

اقتصادي )مدیریت كیفیت(، آماده سازي مدیران 

و  شاخص ها  به  رسیدن  براي  كشور  تصمیم ساز 
معیارهاي جهاني ) پایداري و رقابت پذیري، توسعه 
رویکرد حضور در تجارت جهاني(، افزایش كیفیت 
انساني  منابع  و  فرآیندها  و  خدمات  و  محصوالت 
)تعامل فعال با تجارت جهاني( از اهداف تالیف این 

اثر است.
تحقیق چندین  دارید حاصل  رو  پیش  كه  كتابي 
ساله نگارنده در بسیاري از كارخانه ها و سازمان هاي 
جنبه  بیشتر  مجموعه،  این  است.  كشور  صنعتي 
تجربي داشته كه از تجارب مدیران ارشد و  میاني 
كارخانه ها و اساتید بر جسته دانشگاهي سود فراوان 
برده است. آن چه این كتاب را به دیگر كتاب هاي 
مشابه متمایز مي سازد، جنبه تجربي آن است. كلیه 
مثال ها و نمونه هاي ذكر شده بر مبناي عینیت آن 
در كارخانجات داخلي كشور و همچنین الگوبرداري 
از چندین شركت مشابه خارجي است كه از این 

جهت، حائز اهمیت مي باشد.
تجارب گروهي و فردي گردآورنده این كتاب، پس 
از بررسي چندین سازمان داخلي كشور گویاي این

سیستم هاي  چنین  پیاده سازي  كه  است  امر   
كیفیتي در سازمان ها و شركت هاي داخلي امري 
محال نیست، بلکه به برنامه ریزي مناسب، دقت و 

زمان كافي نیاز دارد. 
از  باید  نیز  سازمان ها  ارشد  مدیران  همچنین 
تا  كنند  حمایت  سیستم ها  گونه  این  پیاده سازي 

نتایج آن به خوبي حاصل شود.
این كتاب از دو بخش تشکیل شده است؛ در بخش 
اول سعي شده تا با ارائه مطالب كلي و مفید، احاطه 
كلي بر مفهوم تولید ناب، اصول، فواید و نحوه پیاده 
سازي آن در واحدهاي خدماتي و صنعتي حاصل شود. 
به    5S آراستگي  نظام  بر  تمركز  با  در بخش دوم 
سیستم  پیاده سازي  در  گام  اساسي ترین  عنوان 
تولید ناب سعي شده تا با مفاهیم كلي، اصول، مزایا 
و نحوه پیاده سازي به انضمام نمونه هاي عملي در 

شركت هاي ایراني آشنایي بیشتري حاصل شود.
 همچنین در قسمت پیوست، واژگان و اصطالحات 
مورد  این سیستم  در  رایج، كه  انگلیسي  و  ژاپني 

استفاده قرار مي گیرد نیز آورده شده است.

 اصول پياده سازي 
 سيستم توليد ناب 
و نظام آراستگي

نوشته مهندس علي مختاري موغاري














