




آب عالمتي براي زنده بودن و رود نشانهاي براي حيات.
فرات شکل گرفت،  و  رود دجله  کنار  در  بشريت که  تمدن  اولين  بين النهرين،  تمدن 
سرمشقي براي ساير تمدنها و عالمتي براي نشان دادن ميزان وابستگي حيات انسان به 
آب شد. اين شماره از مجله ي ارگ از رودخانه آغاز مي شود. در هر جهتي ميتوان نطفه ي 
يک شهر را از لبه ي رودخانه پي گرفت. از زرجوب، کن، کارون، بهمنشير و خرم رود تا 
همين اصفهان و شهرهاي اطراف که از زاينده رود و انشعابهايش جان گرفته اند. همين 
رودخانه هاي درون شهري جدا از دليل پيدايش و گسترش شهرها، فراز و فرود زيادي 
را در تاريخ شهرها از سرگذرانده و خاطرات زيادي را در خود غرق کرده اند. اگر همه ي 
کلمات اين شماره را جمع کنيم و درون رودخانه هاي خشک شهرها بريزيم، به رودها 
جاني بخشيده نمي شود. پس در تالشي عبث براي موجوديت بيکران رودخانه در مشتي 
کاغذ، در هر باقي مانده جويي سراغي از رودخانه گرفتيم. در انتها براي تکميل خوانش 
اين شماره، حواس شنيداري را با ضميمه کردن راديويي در همين خط فکري پيوست 
زديم، تا بلکه بتوانيم صداي رود و خاطراتش را براي آنان که رودها را نديده اند حفظ 

کنيم.

شادي گله دار
زمستان 1400
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شهرها خانه ی ما
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آمارها نشان می دهد که آب مصرفی خانوارهای شهری از نظر کمی، پس از کشاورزی و صنعت، رتبه ی 
سوم مصرف آب شيرين را در کشور داراست؛ اما تأمين آبی که کيفيت مصرف انسانی را داشته باشد، 
دشوار است. از اين رو رسانه ها و نهادهای مرتبط همواره توصيه هايی را برای صرفه جويی در مصرف آب 
بيان می کنند. از اين رو در اين مطلب سعی شده است که برخی از راهکارهای کاهش مصرف آب را در 

مقياس شهر بررسی کنيم.
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آب را گل نکنید!

آب را ببندید!

روی چمن راه نروید!

محض خنده شهر نسازید!

غيراصولی  نگهداری  و  ايجاد  ارزشمند،  مايع  اين  بی جهت  و  بی خود  ساختن  مهدور  راه های  از  يکی 
تأسيسات آب رسانی است. نشتی در شبکه ی فرسوده، تخريب لوله به هنگام انجام خاک برداری، خطا به 

هنگام انتخاب نوع لوله و يا جايگذاری اشتباه، مواردی هستند که منابع آب آشاميدنی را تلف می کند.

استفاده از عنصر آب يکی از عوامل مهم زيباسازی مناظر شهری است اما اين تنها راه ايجاد جذابيت 
برای شهر نيست! آب نماها، حوض ها و درياچه های مصنوعی سطح تماس وسيعی را بين آب وهوا ايجاد 

می کند که منجر به تبخير حجم بااليی از آب می شود.

فضای سبز شهری نيز می تواند مضرات زيست محيطی قابل توجهی را به همراه داشته باشد:
کاشت گونه های گياهی غيربومی آب دوست مانند چمن و برخی از درختان وارداتی؛

کاشت گونه های گياهی آلوده، مهاجم و تخريب گر مانند درختان سوزنی برگ و برخی بوته های انگلی؛
و آبياری فله ای و کم بازده لکه های سبز شهر.

الزم است قبل از اقدام با چند فرد آگاه و متخصص مشورت کرد.

روش های متعددی در زمينه  مديريت رشد جمعيت و تأمين مسکن 
و امکانات زندگی پيشنهاد شده است. هرساله نشست های بسياری 
پيرامون اين موضوعات در سراسر جهان برگزار می شود، تاکنون 
صدها مقالۀ علمی به چاپ رسيده اما مشخص نيست کدام  يک 
می گويد برويد و وسط بيابان شهر ايجاد کنيد! مثاًل آدم قرار 
آب  نه  که  می رويد؟ جايی  کند، خودتان  زندگی  آنجا  است 

دارد نه هيچی!

شهرها خانه ی ما
محمد جواد بی غم، کارشناسی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
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گ، شماره دوازدهم
شجویی ار

شریه علمی دان
ن

بگذارید باد بیاید!

هرسال يک تابستان جديد می آيد؛ هوا گرم تر، برق ضعيف تر و آب کمتر از قبل. کولرگازی را که 
نمی شود با گاز روشن کرد! کولرآبی هم اگر آب باشد ساعتی 20-15 ليتر آب مصرف می کند. 
بهبود  باشيم.  توسط ساختمان ها  برای کاهش جذب گرما  فکر روش هايی  به  منطقی است که 

عايق بندی حرارتی ساختمان؛ به کارگيری مصالح دافع حرارت برای جداره ها و موارد ديگر.
همچنين می توان مانند دوران پيشين از جريان طبيعی هوا برای تأمين شرايط مطلوب هوايی 

استفاده کرد و اين به اين مسئله در طراحی خانه ها و استخوان بندی شهرها توجه داشت.

www.e-architect.com :تصویر1: پنل های خورشیدی، منبع
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خشک نام یک رودخانه!

هاجر اسدپور، پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
h.asadpour@aui.ac.ir

آرشیو عکس الهه رزازان



گ، شماره دوازدهم
شجویی ار

شریه علمی دان
ن

بررسی تصاوير تاريخی که در بازه دويست سال اخير توسط جهانگردان 
نشان می دهد که رودخانه  است،  ترسيم شده  از منظر شيراز  خارجی 

خشک به عنوان سومين عنصر طبيعی مهم در تصاوير حضور جدی دارد 
 7 و   6  ،3  ،1 مناطق  در  رودخانه  اين   .)407  :1395 همکاران،  و  )اسدپور 

شيراز قرارگرفته و به عنوان جزئی از ساخت شهر، تمام طول خطي شهر را طی 
می کند. »رودخانه خشک« يکي از مهم ترين عناصر طبيعي موجود در شهر است 

که در گذشته »خرم دره« نام داشت. رودخانه خشک که خط القعر بستر طبيعي شهر 
را مي سازد از غرب به شرق شهر شيراز حرکت کرده و نهايتاً به درياچه مهارلو )نمک( در 

شرق شيراز مي ريزد. همان طور که از نام رودخانه برمي آيد، رودخانه در نيمي از سال خشک 
است و در سال هاي پرآب از اواسط پاييز تا اواسط بهار جريان هاي سيالبي ناشي از بارش را به 

درياچه نمک منتقل مي کند. در سال هايي که خشک سالي وجود دارد رودخانه در اکثر ماه هاي 
سال بدون آب است )مسکن و شهرسازي فارس، 1370(. منظر ذهني رودخانه خشک به عنوان 
رودي فصلي توسط سکنه بومي منطقه در طول تاريخ و در تعامل انسان و محيطش شکل گرفته، 
بودن  اينکه سيالبي  با  پذيرفته شده و خاطره ساز گشته است )منصوری و حبيبی، 1389: 77(. 
رودخانه تهديدي براي شهر بوده، چهره پرآب آن مي تواند در ارتقاء کيفيت بصري و بهبود کيفيت 
سيماي شهري شيراز مؤثر باشد که خود گامي مؤثر در جهت توسعه پايدار شهري مي باشد. لذا 
براي تحقق اين هدف پس از مهار سيالب مي توان از آب به دست آمده در توسعه فضاهاي متنوع 
و سبز شهري استفاده کرد )منصوری و حبيبی، 1389: 69(. بالياي طبيعي مانند سيلی در سال 
1395 هجری شمسی، منجر به طغيان اين رودخانه شد و رودخانه همچون آتشفشانی خاموش 
پس از مدتی طوالنی جانی دوباره گرفت. جاری شدن سيالب در رودخانه خشک شيراز از جانب 
مردم مورد استقبال قرار گرفت و با وجود خطر حضور در حاشيه رودخانه، مردم به تماشای آن 
و ثبت خاطرات خود با گرفتن عکس از اين رويداد پرداختند. بر روی اين لبه مهم شهری شيراز 
پژوهش هايی انجام شده است. منصوری و حبيبی )1389( با تأکيد بر نقش منظر آن در پايداري 
باالي  محيط به بررسی رودخانه خشک پرداخته اند. آن ها دريافتند که سطح نسبتاً 
ادراک عمومي در ارتباط با رودخانه وجود دارد و هويت مکاني که يکي از ارکان 
مهم در پايداري محيطي بوده از نگاه کاربران در سطح پاييني قرارگرفته است 

)منصوری و حبيبی، 1389: 75(.

خشک نام یک رودخانه!
مروری بر رودخانه خشک شیراز

هاجر اسدپور ، پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
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اسدپور و همکاران )1395( نيز مطرح کردند که بررسی شاخص های ادراک اجتماعی در رودخانه 
خشک شيراز نشان از اين دارد که بخش ميانی رودخانه به سبب کاهش شديد ويژگی های طبيعی 
در عين حضور خاطرات جمعی، عناصر تاريخی و بناهای ارزشمند در پيرامون خود، کمتر از بخش 
باال دست دارای ادراک اجتماعی است )اسدپور و همکاران، 1395: 412(. نمونه ای از مجموعه 
پژوهش های حوزه اکولوژيکی رودخانه خشک، بررسی آثار گسترش فيزيکی و تغيير کاربری های 
شهری بر حريم رودخانه است. جمالی و همکاران )1395( به گسترش فيزيکی شهر در حريم 
رودخانه در بخش گلدشت معالی آباد و احداث کنارگذرها در بستر رود برای حمل ونقل عمومی 
بستر  مساحت  کاهش  به  منجر  شهر  فيزيکی  گسترش های  اين  که  دارند  اذعان  و  اشاره کرده 

رودخانه نسبت به سال 1346 هجری شمسی شده است )جمالی و همکاران، 1395(.
 در کنار جنبه منفی اين توسعه ها، با شکل گيری فضاهای جمعی در اطراف رودخانه و حضور 
بيشتر شهروندان، تجربيات فضايی از رودخانه افزايش يافته است. پياده راه سالمت )استاد شجريان( 
و محور چمران دو لبه مصنوع ايجاد شده به موازات رودخانه خشک هستند که با تقويت جايگاه 
ساختاری آن در فرم شهری ارتباط شهروندان با آن را بيشتر کرده و در ايجاد قابليت دسترسی 
بصری به رودخانه مفيد بوده اند. عالوه بر اين به منظور ايجاد ارتباط بين دو بخش شهری جدا شده 
امکان تجربه بصری  نيز  پياده ای احداث شده است که همگی  توسط رودخانه، پل های سواره و 
رودخانه و محيط اطراف آن را فراهم می کنند. تصوير شماره 1 موقعيت رودخانه و اطراف آن را 

نشان می دهد.

تصویر 1: موقعیت رودخانه خشك در شهر شیراز و لبه های مصنوع ساخته شده اطراف آن )نگارنده(
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به طورکلی 11 پل بر روی رودخانه خشک واقع شده است که عالوه بر دسترسی سواره امکان ديد 
پياده به منظر رودخانه را نيز فراهم می کنند. سد آبی چمران بر روی رودخانه خشک قرار دارد. 
اين سد در فصول پاييز و زمستان پر آب شده و شاهد حضور مرغان مهاجر است. اين بخش با 
ايجاد تمهيدات کالبدی در بستر رودخانه امکان حضور نزديک تر شهروندان به بستر رودخانه را 
رقم زده است. اين گونه تجربه های فصلی، تعامالت اجتماعی را گسترش داده و با افزايش خاطرات 
جمعی، هويت رودخانه خشک نيز ارتقاء خواهد يافت. تصوير 2 حضور مرغان مهاجر و شهروندان 

را نشان می دهد.

تصویر 2: مرغان مهاجر و رودخانه خشك )آرشیو عکس الهه رزازان(
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رودخانه در سال های اخير گاهی بستر خلق آثار هنری نيز شده است. انجام انواع هنر محيطی و 
زمينی و هنرهای اجرايی  در بستر رودخانه توجه شهروندان را به اين لبه مهم شهری جلب خواهد 
کرد. به عنوان مثال مصالح هنر اجرايی »آبی بی آب« به کمک مشارکت مردمی جمع آوری شده بود 
و عالوه بر افزايش تعلق خاطر شهروندان به رودخانه خشک، آرزوی پرآبی آن را به خوبی نمايش 
داد. تمامی اين هنرها تلنگری برای مديران شهری و شهرسازان نيز خواهد بود تا هرگونه اقدام در 

مجاور و يا بستر رودخانه را هوشمندانه تر و با بررسی عواقب زيست ميحطی آن به انجام رسانند.

تصویر 3: منظر رودخانه و هنرهای محیطی و زمینی انجام شده در آن )اسدپور و همکاران، 405:1395(
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رودخانه خشک شيراز پتانسيل بالقوه ای برای ايجاد 
يک فضای شهری موفق را دارا است و می تواند به 

لبه فعالی درون شهر تبديل شود. عالوه بر اين 
طرح های  اجرای  پتانسيل  شهری  لبه  اين 

گردشگری شهری را دارد. بروز هنرهای 
جلب نظر  می تواند  محيطی  و  زمينی 

مردم و مديران شهری را توأمان به 
حال  اين  با  باشد.  داشته  دنبال 

ويژه  توجه  اقدامی  هر  از  قبل 
رودخانه  اين  اصلی  نقش  به 
ساير  و  آب  مسيل  به عنوان 

آن  زيست محيطی  ويژگی های 
موجود  گياهی  گونه هايی  )مانند 

و ...( بايستی در اولويت باشد.
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سایت خبری تحلیلی شیراز،1395-1400

13



نقش آب بازیافتی در شهرنشینی 

عارف قدیری، کارشناسی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
ghadiriaref@yahoo.com

www.zistnegar.com



گ، شماره دوازدهم
شجویی ار
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 30 به  نزديک  نيويورک تايمز  از  نقل  به 
ميليون شهرنشين در سرتاسر جهان با مشکل 
بسياری  که  مشکلی  هستند،  روبه رو  کم آبی 
داشته  وا  بدان  را  متفکران  و  انديشمندان  از 
جنگ  را  آينده  جنگ های  از  برخی  داليل  تا 
خبرگزاری های  از  نقل  به  نمايند؛  تلقی  آب 
شدن  شروع  حال  در  آبی  جنگ های  مختلف 
جوامع  در  را  نزاع ها  اين  می توان  و  هستند 
کارشناسان  گفته  به  نمود.  مشاهده  مختلف 
از  بي رويه  برداشت هاي  طبيعي،  منابع  و  آب 
به خصوص  آبي  سفره هاي  و  زيرزميني  ذخاير 
در سال های اخير به سادگی جبران پذير نيست. 
از کشور های کم  را می توان يکی  ايران  کشور 
بارش و کم آب جهان به شمار آورد و هم اکنون 
کمبود  با  استان هايش  برخی  در  ايران  کشور 
آب شرب و کشاورزی روبه رو است، مسئوالن 
کشوری با تخصيص آب های سايرهای استان ها 
که  داشت  آن  بر  تالش  آب تر  کم  مناطق  به 
از کم آبی را کاهش دهد،  نارضايتی های مردم 
برخی  در  امروزه  متأسفانه  عمل  اين  با  اما 
آبی  درگيری های  شاهد  ايران  استان های 
اعتراضات  با روش  هايی  هستيم که کشاورزان 
خود را به مسئولين مربوطه دائماً اعالم می دارند. 
اقدامات  کم آبی  مشکالت  از  جلوگيری  برای 
گرفته  صورت  مختلف  کشور های  در  مختلفی 
از جداسازی آب  به عنوان مثال: می توان  است؛ 

نوشيدنی از آب نظافتی در کشور های اروپايی، 
کشور های  توسط  شور  آب های  شيرين سازی 
از  با روش های بهينه و يکی  عربی، کشاورزی 
آب  از  مناسب  استفاده  روش های  جديدترين 
بازيافت آب شناخته می شود، نام  که به عنوان 
در  تصفيه شده  فاضالب  کاربرد  )دامنه  برد. 
در  آن  صحيح  مديريت  اهميت  و  کشاورزی 

کشور، جالل شايگان(

نقش آب بازیافتی در شهرنشینی

Entekhab.ir :منبع تصویر

عارف قدیری، کارشناسی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
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وجود آب هميشه باعث توسعه جوامع مختلف بوده است؛ با اينکه منابع آب شيرين در کشور ما 
بسيار محدود است، اما با اين  وجود شهر های ايرانی دائماً درحال توسعه و رشد هستند و با توسعه 
خود هميشه جوانان جويای تحصيل و کار را به خود جذب می کنند تا با افزايش جمعيت، نياز های 
مختلف من جمله نياز به آب شيرين، هميشه در حال افزايش باشد و با استفاده نادرست آب های 
سطحی مانند زاينده رود و همچنين خشک سالی های موجود باعث خشک شدن رود های شهر های 
مختلف بشوند؛ با اين اتفاق شهرنشينان با مشکل کم آبی روبه رو شده و با گذر زمان ساکنين شهر ها 
و همچنين روستا ها مجبور به مهاجرت از خانه و کاشانه خود به مناطق مسکونی ديگر شده و در 
متضرر  کشاورزی  محصوالت  صادرات  مانند  کشور  اقتصادی  بخش های  می شود  باعث  زمان  گذر 
بشوند. بدين منظور است که روش های ذکرشده باال پيشنهاد می شود. فاضالب ها در همه  کشور ها 
منابع آلوده کننده ای شمرده می شوند که ضمن جمع آوری، نياز به دفع آن ها نيز هست. اما برخی 
از متخصصان آب کشور ايران و جهان فاضالب را به عنوان منبع تمام نشدنی آب می شمارند که با 
جمع آوری  آن ها و تصفيه  دوباره آن ها قابل استفاده می شوند. کشور ايران نيز در راستای کمک به 
ساکنان شهری و روستايی که با مشکالت کمبود آب دست و پنجه نرم می کنند، تالش های بسياری 

برای تحقيقات و همچنين کاهش مصرف آب در صنايع خود انجام داده است.

)ig7.ir( تصویر 1: تصفیه فاضالب
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 : قبیل  از  زیادی  بسیار  مزایای  آب  بازیافت 
کاهش هزینه خرید آب، عدم ورود فاضالب به 
داشت.  خواهد  صنایع  برای   ... و  محیط زیست 
انواع  تمام  می گردد  تصور  آنچه  برخالف 
می توانند  و  بوده  بازیافت  قابل  فاضالب ها 
آب  گردند.  تبدیل  نوشیدنی  آب  به  حتی 
تولیدی می تواند در پروسه تولید صنعت مجدداً 
مورداستفاده قرار گیرد؛ ذوب آهن اصفهان اقدام 
شهری  مناطق  برخی  در  فاضالب  ساخت  به 
آن ها  تصفیه   و  فاضالب ها  انتقال  با  که  کرده 
کارخانه های خود جهت خنک سازی  در  بتواند 
دفعی  آب های  از  دیگر  استفاده های  و  فلزات 
نهایت استفاده را نماید. محققان و متخصصان 
تحقیقات  انجام  با  کشور  کشاورزی  و  آبی 
مختلف اذعان داشتند که: استفاده از پساب های 
بودن  دارا  دلیل  به  کشاورزي،  در  تصفیه شده 
افزایش  سبب  که  گیاه  موردنیاز  مغذي  مواد 
مفید  بسیار  می شود،  محصوالت  تولید  میزان 
می باشد. کشور اسپانیا با داشتن بیشترین نرخ 
بازیافت آب و بازگشت آن به چرخه های موجود 
در استفاده های شهری، توانسته است مشکالت 
روستایی  و  شهری  ساکنان  از  بسیاری  آبی 
خود را برطرف کند. همان طور که گفته 
برای  مختلفی  روش های  شد 
در  صرفه جویی 

مصرف 

روش ها  این  ادغام  با  می شود،  پیشنهاد  آب 
می توان مشکالت آبی شهر ها را در گذر زمان 
نرخ صرفه جویی در شهر و منطقه،  افزایش  با 
کاهش داد. از فاضالب تصفیه شده براي مقاصد 
سبز  فضاهاي  آبیاري  مانند  غیر شرب شهري 
شهرها، کنترل حریق، مصارف زیست محیطی 
براي  به ویژه  صنعتي،  مصارف  تفریحي،  و 
ازجمله  تجاري  مصارف  خنک سازی، 
تغذیه  در  همچنین  و  ماشین ها  شست وشوي 
و حتي در  زیرزمینی  مصنوعي سفره های آب 
مواقع لزوم، در تهیه آب های آشامیدني استفاده 
می شود. این گونه صرفه جویی در شهر ها باعث 
به وجود آمدن فرصت های فراوانی برای توسعه 
شهر شده و فرصت جذب ساکنین جدید را به 
شهر ها می دهد و همچنین با کاهش مشکالت 
آبی کشاورزان، روستاییان مجبور به ترک محل 
زندگی خود نخواهند شد. در بسیاری از مناطق 
هزینه  است،  زیاد  شیرین  آب  منابع  که  دنیا 
آب بازیافتی بیش از هزینه آب شرب می باشد. 
ارزان تری  نرخ  با  اصالح شده  آب  بااین حال، 
استفاده  برای  تشویق  به منظور  شهروندان  به 
به  شیرین  آب  منابع  می شود.  فروخته  آن  از 
کاهش  یا  تقاضا  افزایش  توزیع،  هزینه  دالیل 
به دلیل تغییرات آب و هوایی و هزینه  منابع 

از  استفاده  می شوند.  محدود  تکامل، 
اصالح شده  آب 

www.quora.com
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استفاده می شود،  اهداف غيرشرب  برای  ازآنجايی که آب شرب کمتری  اهداف غير شرب،  برای 
باعث ذخيره آب شرب برای نوشيدن می شود. آب های بازيافتی گاهی شامل سطوح باالتری از 
مواد مغذی مانند نيتروژن، فسفر و اکسيژن می شوند که ممکن است به حاصل خيزی باغ ها و 
بازيافتی  آب های  از  استفاده  کنند.  کمک  می شوند  استفاده  آبياری  برای  هنگامی که  کشاورزی 
باعث کاهش آلودگی محيط زيست و همچنين بهبود تاالب ها می شود که برای حيات وحش آن 
اکوسيستم مفيد می باشد)سايت مراقبت از طبيعت آمريکا(. همچنين احتمال خشک سالی را به 
دليل اينکه بازيافت آب، مصرف آب شيرين از منابع زيرزمينی را کاهش می دهد، کم می کند. 
به عنوان مثال، کارخانه کنترل آلودگی آب سن خوزه برنامه بازيافتی ای به منظور حفظ مرداب های 
آب  شور طبيعی منطقه خليج سان فرانسيسکو، ايجاد کرد. از ساير نمونه های موردی برای بازيافت 
آب می توان به اسپانيا که ازجمله کشور های پيشرو در بازيافت آب می باشد اشاره نمود؛ کشور 
اسپانيا به دليل آب وهوای متغير و کم آبی های احتمالی در کشور به استفاده از آب های بازيافتی 
در مسائل مختلف شهری مانند مسائل بهداشتی، آبياری گياهان شهری  و موارد ديگر پرداخته 
و با استفاده از دستگاه های تصفيه خود آب های قابل بازيافت را به مناطق روستايی جهت آبياری 
و  اسپانيا، چالش ها  در  نمک زدايی  و  از آب  استفاده مجدد   ( است  نموده  محصوالت کشاورزی 
فرصت ها،  ترسا ناوائرو(. ازآنجايی که استراليا در چند سال گذشته با مشکالت کم آبی می جنگد، 
آب بازيافتی گزينه ای ملی و محبوب به شمار می آيد که دو شهر استراليا، آداليد و بريزين، در حال 
حاضر آب های بازيافتی را به سد های خود اضافه می نمايند. همچنين در تفريحگاه های ملبورن، 
با استفاده از  اياالت متحده آمريکا  بازيافتی به منظور توليد برف استفاده می شود. در  از آب های 
تکنيک و تکنولوژی های گوناگون، آب بازيافتی حدود 20 درصد از آب آشاميدنی منطقه شهری 

فيرفاکس در ايالت ويرجينيا را تأمين می نمايد. 

)imna.ir( تصویر 2: ورود فاضالب به رودخانه
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همان طور که گفته شد با رشد جمعيت شهرها 
رفع  به منظور  مسکونی، حکومت ها  مناطق  و 
از  که  داده  انجام  را  تحقيقاتی  آبی  نياز های 
می باشد.  آب  بازيافت  تحقيقات،  اين  جمله 
چگونه  که  شد  داده  توضيح  نوشتار  اين  در 
می توان تا 20 درصد آب آشاميدنی شهر ها را 
با استفاده از آب های بازيافتی تأمين نمود. از 
جمله شهرهای پيشگام در اين مسئله می توان 
به ملبورن، ويرجينيا و شهر های اروپايی اشاره 
نمود. با استفاده از اين روش با کم ترين ميزان 
اساسی  نيازهای  می توان  طبيعت  به  صدمه 
شهرنشينان، کشاورزان و صنعتگران را تأمين 
نمود. شايان  ذکر است که اين روش نيازمند 
کمک و همراهی مردم می باشد. اميد است با 
تحقيق های بيشتر در اين مورد از بروز خشکی 
کشورمان  در  زاينده رود  همچون  رودهايی 

جلوگيری شود.

   منابع: 

https://www.epa.gov
https://www.isna.ir

https://neom.com
https://www.watereducation.org

https://www.euronews.com

گ، شماره دوازدهم
شجویی ار
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ن

www.pinterest.com
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امیر کامیار فتوحی، کارشناسی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
kamyrcr7@gmail.com

www.vietfuntravel.com



گ، شماره دوازدهم
شجویی ار

شریه علمی دان
ن

نقش رودخانه در مدیریت 
و توسعه شهر

امیر کامیار فتوحی، کارشناسی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

آن ها  دارند.  تعامل  رودخانه ها  با  جوامع  که  قرن هاست 
با  که  هستند  ما  محلی  محيط  از  جدايی ناپذير  بخشی 
است.  کرده  تخريب  را  آن ها  شهرنشينی  زمان،  گذشت 
و  بوده  ارتباط  در  ما  با محيط محلی  جامعه مدرن کمتر 
فعاليت های  است.  کرده  تغيير  رودخانه ها  از  مردم  تصور 
بين  از  آسياب(  مثال  )به عنوان  رودخانه  بر  مبتنی  سنتی 
آبگير  معنای رودخانه های  به  توسعه شهری  و  است  رفته 
و کانال دار است. بسياری از مردم از موقعيت رودخانه ها و 
پارک های محلی خود بی اطالع هستند و اغلب فضاهای باز، 
آن ها  در  رودخانه های شهری  مکان هايی هستند که  تنها 
قابل مشاهده است. بازسازی رودخانه ها به ايجاد محيطی 
با  نزديک تر  تماس  در  را  مردم  و  می کند  باکيفيت کمک 

طبيعت قرار می دهد. در محيط های شهری اين امر به ويژه اهميت دارد؛ زيرا احيای رودخانه ها می تواند 
فضای سبز مورد نياز مردم را تأمين کند و مکانی را به دور از تنش ها و فشارهايی که اغلب با شهرها 
مرتبط است به مردم ارائه دهد. در بسياری از شهرهای بزرگ در سرتاسر جهان، رابطه بين شهرها 
و رودخانه ها به دليل تعامالت عميق آن ها هميشه در تحقيقات تاريخ شهری، اساسی تلقی می شود. 
به ويژه در کشورهای جنوب شرقی آسيا، جايی که کشت برنج مرطوب پايه فرهنگ است؛ رودخانه ای 
که آبرفت را به ارمغان می آورد برای توسعه يک شهر ضروری است. برای مثال رودخانه سرخ در هانوی، 
بر توسعه شهری ده شهر در شمال ويتنام دارد و منبع زندگی  تأثيرات گسترده ای  پايتخت ويتنام، 

ساکنان دو ساحل آن محسوب می شود.

www.researchgate.net

www.cafeland.vn
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ن نقش تعیین کننده رودخانه سرخ و مناطق رودخانه ای آن برای هانوی و ظاهر سد

قبل از بررسی چگونگی تغيير مناطق رودخانه، بايد اهميت رودخانه سرخ را برای شهرهای شمال ويتنام، 
به ويژه هانوی، مطالعه کنيم. در اکتبر 1010، پادشاه »لی تای تو« تصميم گرفت هانوی را به عنوان 
پايتخت جديد ويتنام به دليل مزايای آن در توپوگرافی و موقعيت استراتژيک تعيين کند. رودخانه سرخ 
برای اين تغيير تاريخی بسيار منحصر به فرد استفاده شد. ازآنجا، در زمينه توسعه شهری هانوی، رودخانه 

قرمز هميشه يکی از مهم ترين عناصر بوده است.
نخست، اين رودخانه اولين منبع تأمين کننده آب و آبرفت است که مزارع شاليزار در شمال ويتنام را 
تغذيه می کند. هرساله حدود يک  ميليون تن آبرفت و رسوب توسط رودخانه سرخ برای تجميع طول ها 
آبياری  و  زهکشی  برای  موثر  به طور  آب  سد،  ساختن  با  درحالی که  می شود.  آورده  آن  و حوضه های 
کشاورزی مورد استفاده قرار می گيرد. اين موضوع، همچنين می تواند ريشه کلمه “قرمز” را توضيح دهد: 
»رنگ رسوب و آبرفت«. عالوه بر اين، برداشت زياد از رودخانه نيز يک عنصر مهم است که بهره وری 

پايدار برنج و ساير درختان ميوه را تضمين می کند.
مورد بعد، در طول تاريخ اين رودخانه يک مانع طبيعی مهم بود که از هانوی در برابر دشمنان شمال، 
نبرد تبديل شدند که  به ميدان  بار رودخانه سرخ و شاخه های آن  به ويژه چينی ها محافظت کرد. 3 
دشمنان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. همچنين رودخانه سرخ خط اصلی حمل ونقل رودخانه ای است 

که می تواند اکثر شهرها و استان های شمال ويتنام را از طريق شاخه های خود به هم متصل کند.
با سيستم پيچيده درياچه ها و رودخانه های هانوی، رودخانه سرخ دو نقش مهم در  سرانجام، همراه 
به چند شاخه تقسيم  از سراسر شهر،  از عبور  ايفا کرد: قبل  حمل ونقل و سيستم تخليه آب هانوی 

و  داشت  جريان  شهر  داخل  در  که  شد 
هانوی مالقات  را در جنوب  يکديگر  آن ها 
کردند و به دريا رفتند. اين شاخه ها به طور 
را  قرمز  رودخانه  آب  نيروی  توجهی  قابل 
در فصل بارندگی کاهش می دهند و برای 
هانوی  رودخانه ای  حمل ونقل  سيستم 

ضروری هستند.
در طرف مقابل، رودخانه قرمز نيز به دليل 
ساالنه،  سيل  پيش بينی  غيرقابل  رژيم 
داده  قرار  منفی  تأثير  تحت  را  پايتخت 
پروژه های  انجام  از  قبل  درگذشته،  است. 
را  هانوی  هميشه  رودخانه  سيل  برق آبی، 
تهديد می کرد. برای مثال می توان به برخی 
از سيل های تاريخی اشاره کرد که خسارات 
جدی به هانوی وارد کرد: در سال 1945، 
افزايش  متر   14.05 به  قرمز  رودخانه  آب 
يافت و مساحت سيالب حدود 310،000 

هکتار بود؛ در 
www.tripadvisor.co.uk
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گ، شماره دوازدهم
شجویی ار

شریه علمی دان
ن

سال 1971، سطح آب به 14.13 متر رسيد و حدود 100000 نفر در شمال ويتنام در اين فاجعه 
تاريخی کشته شدند. اين تهديد نگران کننده مستلزم ايجاد يک پروژه بود که می تواند از سيل 
در فصل بارندگی جلوگيری کند، اما همچنين می تواند در فصل خشک برای آبياری کشاورزی از 
رودخانه آب بگيرد. درنتيجه، سد ساخته شد. ويتنامی ها با ساختن سد، يک روش کارآمد برای 
کنترل آب و سيالب دارند؛ زيرا می دانند که ارتفاع سد در حال حاضر به حدود 14.5 متر می رسد. 
بااين  وجود، اين سد نيز به مانعی تبديل شد که شهر و رودخانه را از هم جدا می کند. از زمان 
بلند شدن سد، سيل شديدتر شد؛ زيرا مقدار زيادی آبرفت که در وسط رودخانه قرار دارد سطح 

آب را به تدريج باالتر می برد.

نقش رودخانه قرمز همچنين می تواند در مناطق رودخانه منعکس شود. اين مناطق نقش اصلی 
را به عنوان يک راهرو سبز دارند که روستاهای کشاورزی مستقر در اين مناطق، با ريخت شناسی 
سنتی و چشم انداز بسيار نزديک به طبيعت، عناصر مهمی هستند که قسمت های شهرنشين و 

طبيعت را هماهنگ می کنند.
و  شهرها  ديگر  و  هانوی  که  بود  راهی  مهم ترين  رودخانه  حمل ونقل  هانوی،  پيدايش  زمان  از 
استان های شمال ويتنام را به هم متصل می کرد. عالوه بر اين، به داليل نظامی)برای جلوگيری از 
حمله دشمنان از شمال(، پايتخت در طول تاريخ طوالنی خود، گسترش حوزه را به ساحل چپ 
رودخانه سرخ محدود کرده است. درنتيجه، اکثر پروژه های زيربنايی مهم رودخانه ای و نظامی 
مانند بندرها يا پادگان ها در ساحل راست رودخانه نصب و از مرکز به حاشيه کشيده شد. ازنظر 
فرهنگ، اين روستاهای کشاورزی با ويژگی های سنتی و خاص خود، دارای پتانسيل بزرگی برای 
تبديل شدن به ميراث فرهنگی هستند که شايسته حفظ، نگهداری و بهره برداری از آن ها به عنوان 

مکان های جذاب گردشگری است.

مناطق رودخانه ای: بخش های مهم هانوی

www.afd.fr
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عالوه بر اين، در دوره انقالب به ويژه از سال 2008، 
پايتخت  تشکيل  برای  بزرگ  پروژه  يک  که  هنگامی 
جديد انجام شد که هانوی، استان همسايه، ها تای1  
ادغام  را  فوک  وينح  و  بينح2  هوآ  مناطق  از  برخی  و 
يک  به  هانوی  جنوب  در  رودخانه ای  مناطق  کرد، 
جاده ها  که  شد  تبديل  حمل ونقل  مهم  انتقال  نقطه 
و بزرگراه های جديد مرکز شهر و قسمت های جديد 
پايتخت و ديگر شهرهای مهم در شمال شرقی هانوی 
را به هم متصل  کرد. سرانجام، مناطق رودخانه ای در 
هانوی  آب  مديريت  در  مهمی  بسيار  نقش  جنوب، 

دارند.
به طور کلی، اين رودخانه از يک سو يک عنصر طبيعی 
و  به هم متصل می کند  را  و طبيعت  است که شهر 
ساکنان  معاش  امرار  برای  عنصری  ديگر،  سوی  از 
ديگر  قرمز  رودخانه  امروزه  اما  است.  رودخانه  کنار 
در توسعه شهری هانوی به اندازه ی گذشته مشارکت 
نداشته و در طرف مقابل، اين شهر رودخانه قرمز را 
به عنوان يک جزء طبيعی مهم برای توسعه پايدار در 
نظر نگرفته است؛ درحالی که تقاضا برای توسعه پايدار 
در اين شهر باعث می شود تا دوباره رابطه ميان شهر 

و رودخانه مورد بررسی قرار گيرد.
آنجا  اطراف  ساکن  مردم  فرهنگ  در  رودخانه  اين 
نقش پررنگی دارد؛ به طوری که سنت ها و آداب ورسوم 
روستاهای ماهی گيری و صنايع دستی در کنار رودخانه، 
سرخ  رودخانه  تمدن  است.  ويتنامی  فرهنگ  تجسم 
يکی از 36 تمدن اصلی در جهان است که مهد کشت 

           Ha Tay -1
 Hoa Binh -2

برنج مرطوب در شمال ويتنام نيز محسوب می شود. 
می توانند  سرخ  رودخانه  تور  گردشگران  همچنين 
تحسين  را  باستانی  روستاهای  شاعرانه  چشم انداز 
رودخانه  کنار  متعدد  بتکده های  و  معابد  در  کنند. 
توقف کنند. در جشنواره های مردمی شرکت کنند تا 
دين پرستش مادر را کشف کنند و از روستای سفالی 
معروف بات ترانگ ديدن کنند که قدمت آن بيش از 
و  متنوع  بسيار  جاذبه های  و  پل ها  است.  سال   700
متعدد رود سرخ، هريک جزو مهم ترين جاهای ديدنی 

هانوی هستند.
در بين پل های ساخته شده بر روی رود سرخ، مواردی 
وجود دارد که حتی به نمادی برای شهر هانوی تبديل 

شده اند.
مهم  مسئله  يک  نيز  سيل  شد  اشاره  که  همان طور 
از  بسياری  درنتيجه،  است.  سرخ  رودخانه  در 
زيرساخت های هيدروليکی در حوضه، به طور کامل يا 
جزئی به کنترل سيل اختصاص يافته است. برعکس، 
زيرساخت نيز می تواند باعث جاری شدن سيالب در 
اخير،  سال های  در  که  صورتی  به  شود؛  پايين دست 
سدهای  از  سدها  ناگهانی  خروج  از  تکرار  به  ويتنام 

برق آبی چين شکايت می کند.

     منابع:
- L. H. Phong, The relationship between rivers and cit-
ies:influences of urbanization on the riverine zones – a 
case study of Red River zones in Hanoi, Vietnam, De-
partment of Genie Civil and Urbanism, National Institute 
of Applied Sciences of Lyon, France
- www.Vovworld.vn
- www.britannica.com/place/Hanoi 
- www.vietnam-briefing.com/news
- www.chinadailyhk.com/articles
- safarmarket.com

www.hanoilocaltour.com
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در  اینکه یک ساعت  از  بعد  کنید  تصور  از شما می خواهم 
و  پرکرده اید  را  اتومبیل  باک  ایستاده اید،  پمپ  بنزین  صف 
همان طور که ماسک بر صورت دارید، در ترافیک و هرج ومرج 
را  تا خانواده  به سمت خانه می روید  پایین  با سرعت  شهر 
سوار کنید. قیمت مسکن و زمین در شهر اصفهان به شدت 
بهداشت  نبود  دلیل  به  زیادی  بیماری های  و  آمده  پایین 
برای  تصمیم گیری  است.  فراگرفته  را  شهر  سطح  مناسب، 
مهاجرت آسان و انتخاب مقصد بسیار سخت شده و قیمت 
باال  زمین در استان های همسایه اصفهان به شدت در حال 
رفتن است. تقریباً سرمایه های زیادی در پی کاهش قیمت 
شما  پذیرای  بزرگ  شهرهای  حاشیه  و  شده  پوچ  اراضی 
باز  را  عقب  صندوق  می رسید.  خانواده  پیش  شما  هستند. 
می کنید تا وسایل را جای دهند. از وسط ماشین دسته کلید 
را برمی دارید. با نگاهی حسرت بار تمام درب های ساختمان 
را قفل می کنید و سوار می شوید و به سمت ناکجاآباد قابل 
سکونت حرکت می کنید و شهر اصفهان را از زمان گذشته 
تا به حال به تاریخ می سپارید. تبریک می گویم شما آینده ای 
را متصور شده اید که ممکن است جماعتی در واقعیت تجربه 
کنند! با این تفاوت که می توان به صورت های دیگر متصور 
این  برای  کرد.  تجربه  را  واقعیت  می توان  یک بار  اما  شد 
آب  اصفهان  نشده؛  فراگیر  شهر  در  عجیبی  اتفاق  تصورات 

ندارد. آب مایه حیات است.

خواهد  باقی  آیندگان  برای  آنچه  آب  معضل  بررسی  در 
از  انسانی است که زیر سوال رفته و این حجم  ماند شعور 
تناقص در انسانی که خود را  صاحب شعور می داند، موضوع 
در  بود.  خواهد  آینده  سال  صد  چند  در  خردمندان  بحث 
از کمبود  حال حاضر، موضوع آب در اصفهان و زاینده رود 
و جنبه های  رفته  فراتر  برای شهروندان  آب شرب  مقطعی 
اگر  و  اما  با  را  اصفهان  شهر  در  سکونت  و  زیست محیطی 
زیادی  تاریخی  جنبه های  معضل،  این  می کند.  بیان  هایی 
زیادی مطرح  و پرسش های  داده است  قرار  را تحت الشعاع 
قدیمی  پل های  سر  بر  بالیی  چه  روند  این  با  که  می شود 
موارد،  این  از  دردناک تر  و  آمد؟  خواهد  تاریخی  بناهای  و 
اصفهان  استان  شرق  زحمت کش  و  کشاورز  مردم  معیشت 
که با زاینده رود گره خورده است، چه می شود؟ فرونشست 
باتالق هر چه درون  مانند  دارد  امکان  لحظه  هایی که هر 
خود قرار دارد را به پایین بکشد و خسارت های جانی و مالی 

زیادی به بار بیاورد.
روانشناسان می گویند زمانی که شما فردی را سرزنش می 
کنید، احتمال اینکه شما هم به میزانی مقصر باشید، بسیار 
باال است. پس متهمان ردیف نخست را بررسی می کنیم تا 
به مردم برسد. موضوعی که بیش از همه عامل ایجاد شکاف 
و درگیری ذهن شده، این است که ما اساسا با طیف وسیعی 
از فرازمینی ها سر و کار داریم که ارتباط کالمی مردم با آن 

ها رمزنگاری نشده است.

www.wordforest.org
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این  بدهم،  آنچه رمزگشایی شده شرح  از  برایتان  بگذارید 
می گویند  رانت  به  خشکسالی،  می گویند  فساد  به  طیف 
گردن  شورش.  می گویند  مردم  اعتراض  به  آب،  کمبود 
آب و طبیعت از شرم و از این همه اتهامی که به گردنش 
انداخته اند شرمسار است. از طرفی کمر آب هم از فروش دو 
برابر حجم زاینده رود به مناطق مختلف برای فعالیت هایی از 
جمله صنعتی، خدماتی و مصرف شرب شکسته شده است. 
طبیعت  و  شکسته  کمر  هم  و  خمیده  گردن  ما،  آب 
زمینی ها  فرا  صحبت های  به  پاسخگویی  توان  دیگر 

را ندارد.
زمینی  فرا  زمینی، همیشه یک  فرا  ثابت کرده یک  تاریخ 
در  کنیم.  رمزگشایی  باید  را  ثمربخش  ارتباط  تنها  است. 
مسئله آب همانند دیگر مسئله های کشور کمبود یک مورد 
به چشم می خورد که مغایرت کامل با ارزش های اسالمی 
رسیدن  برای  که  است  مهمی  مسئله  شفافیت  نبود  دارد. 
به راه حل و حل مشکالت شرط الزم و حتی کافی است. 
کارشناسان می گویند دو برابر حجم آب رودخانه زاینده رود 
به دلیل های گوناگون از این بستر برداشت شده، اما هیچ 
بانک اطالعاتی جزئیات را منتشر نمی کند و حتی داده به 
صورت کامل جمع آوری نشده و وجود ندارد. یعنی عالوه 
بر اینکه شفافیت به عنوان یک امر مدیریتی برای مسئولین 
دشوار می باشد، فرآیند تخصصی هم برای جمع آوری داده ها 

و ساخت پایگاه اطالعاتی شکل نگرفته است.
مریض  زمینی ها،  فرا  از دست  اصفهان  هوای شهر  و  حال 
شده است. مردم شهر حال و هوای خود را با آب هایی که 
صرف مصارف گوناگون صنعتی شده، خرج کرده اند. بناهای 
اسالمی  ایران  تمدن شکوهمند  نماد  و  اعتبار  که  تاریخی 
در زمان صفوی و قبل تر از آن بوده هر لحظه ممکن است 
فرو بریزد. شکاف هایی که سی و سه پل و پل خواجو را در 

برگرفته بر همگان مشهود است، به جز فرا زمینی ها. پینه ی 
آبرومند  و  بودند  حاتم  روزگاری  که  کشاورزهایی  دستان 
بر  می باشد  لنگ  شبشان  نان  امروزه  و  می کردند  زندگی 
در  فرونشست  زمینی ها.  فرا  به جز  است،  مشهود  همگان 
اصفهان و شکاف یک متری در  قسمت های مختلف شهر 
شهرک فرودگاه زنگ هشداری بود که همگان شنیدند به جز 
فرا زمینی ها. شاید هم دیده و هم شنیده اند اما طفیلی هایی 
و  تقویت می شوند، کر  فرازمینی ها  و  زاینده رود  از آب  که 
را  فرازمینی ها  که  تشرهایی  و  توپ  است.  کرده  کورشان 
و  شفافیت  شد،  بیان  که  راه حل هایی  و  داد  قرار  مخاطب 
ایجاد پایگاه داده های اطالعاتی بودند که کمک شایانی به 
خواسته های  انجام  برای  مردم  اما  می کند.  شرایط  بهبود 
ظالم  خود  آیا  ظلم پذیران  داده اند؟  انجام  کاری  چه  خود 
نیستند؟ ظالم به نفس خود و به شهر خود هستند. شهرها 
به مردم پویا نیاز دارد. داخل دو شماره قبل مرتبط با بافت 
بافت  از  میزان  چه  شما  پرسیدیم  سوال  انتها  در  فرسوده 
فرسوده شهر اصفهان را نگاه کردید. تنها نگاه کردن، بدون 
اولین قدم  نگاه کردن و دیدن،  اوقات  بعضی  راهکار.  ارائه 
مطرح  اینگونه  را  موضوع  این  حال  است.  اقدام  بهترین  و 
می کنم. شما شهروند شهر اصفهان و کنشگر محیط زیست 
در سطح ملی برای احیای بستر رودخانه چه  کاری انجام 
داده ای؟ آیا تا به حال به حرف مردمی که درآمدشان به این 

آب گره خورده گوش داده اید؟
 ،1400 آبان   25 صبح  می خوانید  را  متن  این  که  زمانی 
گذشته است و گوشه ای از مردم برای درخواست و مطالبه 
به حق آب زاینده رود در کنار یکدیگر جمع شده اند. اگر آن 
روز حضور داشتید این نوشتار را به خوبی درک می کنید 
و اگر نه، به عنوان یک رمان و تلنگر کوتاه از آن خواهید 

گذشت.

عکس از مجتبی جهان بخش
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نقش آب، اثری از علی راسترو )کارشناسی نقاشی از دانشگاه یزد(
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» فروردین 98 با همه ی سال ها متفاوت بود، 
چراکه مردم بیشتر شهرهای کشور به واسطه 
بودند،  برادر شده  و  باهم خواهر  رنج سیالب 
تا شیراز  گرفته  مازندران  و  گلستان  از سیل 

و لرستان «
شب را به اين اميد خوابيديم که فردا باران بند می آيد 
و می توانيم بساط ناهار را در کوهپايه های اطراف 
شهر برپا کنيم، به رسم عادت اخبار هواشناسی را 
دنبال کرديم که مطلع شويم باران همچنان ادامه 
دارد يا به زودی بند می آيد ولی اخبار گويای چيز 

ديگری بود. باران 24 ساعت گذشته کار خودش را 
کرده بود. حجم دبی آب باالتر از ظرفيت رودخانه رفته 

و طغيان کرده بود. اين خبر شوکه کننده بود. چون خبری از 
باران شديد و ترسناک نبود، خيلی آرام و ماليم باران لباسی از سيل را 

دوخته بود و حاال داشت تن شهر می کرد. در قسمت هايی که عرض رودخانه 
به هر دليلی کم شده بود، شدت خرابی و خساراتی که به گوش می رسيد، بيشتر بود. 

فقط همين نبود، اين حجم خروشان آب رفته رفته که به شهرستان های اطراف می رسيد با 
به هم پيوستن شاخه های ديگر، قدرت و شدتش بيشتر و بيشتر می شد.

خاطره ای از پل دختر نداشتيم، بيشتر ازآنجا گذر کرده بوديم و از داخل ماشين آن را تماشا کرده بوديم، 
چون بستگانی آنجا نداشتيم متقابال هم احساس تعلقی نداشتيم. فقط در ابتدای ورودی آن با ديدن پل دختر 
اينکه می گويند پل دختر  پدرم داستان های بريده بريده ای تعريف می کرد که به خوبی به خاطر ندارم... فقط 
را يک دختر ساخته و قدمت آن به زمان هخامنشيان و ساسانيان برمی گردد. خيابانی که به سمت پل دختر 
می رفت خيلی خطرناک بود، چراکه ازيک طرف کوه و سمت ديگر آن رود دره کشکان بود. خبر سيل پل دختر 
به مراتب شديدتر از سيل داخل شهر خرم آباد بود. در خر م آباد چند پلی که جديد در مسير خرم رود ساخته شده 
بودند، تخريب شده و ديواره رودخانه در قسمت های مختلفی دچار آسيب شديدی شده بود و اکثر خانه های 
اطراف رودخانه به زير گل والی نشسته بودند. ولی در پل دختر وضعيت بحرانی تر بود، ساکنين نزديک رودخانه 
تا جايی که فرصت و توان داشتند جان خود را برداشته و به دامنه کوه پناه برده بودند و با چشمانی تر به 
تماشای يک عمر زحماتشان نشسته بودند که حاال بر دوش سيالب به اين طرف و آن طرف می رفت. صدای 
نعره رودخانه بيشتر از اينکه ناراحت کننده باشد، لرزه به تن آدم می انداخت، مثل فردی بود که يک عمر رنج 

 کشيده باشد و دم نزند و حاال از عصبانيت لبريز بود و غيظ1 و توز2 به پا کرده بود.

1- خشم
2- در زبان لری به معنای گردوخاک

www.irna.ir
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حجم وسيعی از آب وارد شهر در شمال کشور با گذر زمان چندروزه 
شده بود و همه ی مردم در ابتدای 
ولی  بودند.  آن شده  متوجه  رخداد 
چند  در  پل دختر  و  خرم آباد  سيل 
با مشتی  بود و  افتاده  اتفاق  ساعت 
که به شهر زده بود، امان به کسی 
از  زمان  همين  در  فيلم هايی  نداد. 
افرادی که به پشت بام خانه هايشان 
در پل دختر پناه برده بودند و سيل 
آمده  باال  پشت بام هايشان  لبالب  تا 

نودونه  سال  فروردين  سيزده  می چرخيد.  مجازی  فضای  در  دست به دست  نداشتند  گريزی  راه  و  بود 
مردم همه  و  بودند  داده  پيش رو هشدار  احتمالی  از خطر  دفعه  اين  افتاد، چون  اتفاق  همين  مجدداً 
ترفندی را برای کاهش ميزان خسارت به خانه و کاشانه شان انجام می دادند. با سيمان و ايزوگام در 

خانه هايشان را می پوشاندند تا سيالب وارد خانه هايشان نشود.
خرم آباد شبيه به  روزهای عاشورا شده بود. شهر پر از گل شده بود. در آداب ورسوم استان لرستان مردم 
در عزا و غم از دست دادن عزيزانشان بر شانه، سر و صورت هايشان گل می گذارند که طبق آداب خاصی 
يک روز قبل از عاشورا، با خاک  رس الک شده و گالب درست می شود. در سيل 98 همين اتفاق افتاده 

بود با اين تفاوت که خانه ها هم در اين عزا شرکت کرده بودند و شانه هايشان را گل گرفته بودند.
“ در شهر تا جایی که سیل پیش رفته بود، گل به جای مانده بود؛ طوری که انگار همه شهر در 

عزای عمومی شرکت کرده باشند و همه در غم یکدیگر شریك بودند.”
رخداد سيل آن قدر عجيب بود که حتی بعد از فروکش کردن رودخانه، هنوز هم قابل قبول نبود که 
اين حجم از سر ريز آب مربوط به يکی دو شب گذشته بوده است. الزم به ذکر است که ساختار شهر 
خرم آباد خطی است و دورتادور آن با کوه محاط شده و از هر قسمتی از شهر می توان کوه های سر به 
فلک کشيده را ديد. رودخانه خرم رود که از ميانه شهر می گذرد عرضی نزديک به درازای دو اتوبوس و 
ديواره ای به بلندای حداکثر چهار متر دارد. در حالت عادی در آن جوی آب بسيار کم عمقی روان است 
با زباله های زيادی در اطراف آن منظره ی بدی را به تصوير کشيده است، به طوری که از خرم رود  که 
فقط اسمی باقی مانده است که حاکی از رودخانه های خرم و خروشان است که روزگاری از مرکز شهر 
می گذشته و اتصاالت و ارتباط زيادی را بين کالبد شهر و تعامالت ساکنين ايجاد می کرد، ولی االن 
بيشتر عابرين حتی روی برنمی گردانند تا به سمت آن نگاهی بيندازند! هميشه برايم سؤال بود آخر چرا 
عرض رودخانه خرم رود اين چنين بزرگ است وقتی حجم رود چندان زياد نيست! ولی سيل 98 نشانمان 
داد اين عرض چندان هم زياد نيست. وقتی به در زمانی و همزمانی1 رودخانه دقت می کنم همه چيز 

منطقی به نظر می آيد... سيل امروز داللت بر اشتباهات ديروزمان داشت.
1- رويکرد درزمانی و هم زمانی- فرديناندو دوسوسور
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خاطره ای که خاله حاجی از خرم رود برايم تعريف می کرد اصاًل در تخيالتم نمی گنجيد. آيا اين 
جوش وخروشش  از  حاجی  خاله  که  است  همانی  است،  افتاده  نفس نفس  به  که  باريکی  جوی 
صحبت می کند؟! خاله حاجی تعريف می کرد: » صدای خروشانش هميشه از داخل خانه به گوش 
می رسيد، بيشتر شبيه به فيلم ها بود. با زن های همسايه لباس ها را به دوش می گذاشتيم و به 
رودخانه می برديم و آنجا می نشستيم و دائم بايد مراقب می بوديم که لباس هايمان و يا خودمان را 
آب با خود نبرد. « انگار با خاطرات او سيل خرم رود چيز منطقی به نظر می آمد نسبت به خاطرات 

و تصوير من از آن، چراکه او روزگار جوانی، خروش و وقار خرم رود را ديده بود و من نه...
پدرم از خاطراتش می گويد، از صدای ناله آب. زمانی که ساخت وساز کمتر بود و اکثر سرزمين های 
بودند، هميشه چندمتری در دو طرف رودخانه زير کشت نمی رفت. اطراف رودخانه کشاورزی 

چون جريان حرکت رودخانه هرسال منعطف بود و برحسب شدت و حجم آب تغيير می کرد. با 
لبخند از شنا کردن در رودخانه می گفت؛ اين که با هم سن وساالنش مسابقه می گذاشتند که چه 
کسی زودتر عرض رودخانه را می پيمايد و اينکه هميشه مابقی فاميل از آمدن به محله شان ذوق 
می کردند؛ چون جدا از همه بازی ها و سرگرمی ها، يک شيرجه حالشان را جا می آورد. می خواهد 
مرتبط تر صحبت کند و موضوع را ربط بدهد به رشته و درس من، می گويد:»ببين همين جا کنار 
پل حاجی قباًل الوار فروشی بود. آب رودخانه که باال آمد همه الوارها را برد زير پل و عبور آب 
را سد کردند، ببين اين موضوع ها چقدر مهمه. يک سال هم آب رودخانه همه ی درخت های لبه 
رودخانه را با خودش برد. آخر هر درختی که نميشه کاشت، بايد درختی بکاری که ريشه اش زمين 

رو سفت و محکم بچسبه.«

www.irna.ir
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 مادرم هميشه تعريف می کند که يکی از لنگه کفش هايش 
را جوی های منتهی به رودخانه با خودش برده. دقيقاً برايم 
تعريف کرده که کجا کفشش را به آب سپرده، در خاطرم 

جوری ثبت شده که انگار کفش خودم را ازدست داده ام.
از همه که بگذريم به خاطرات شهر می رسيم، خاطرات 
خودم را از رودخانه که امروز همچون جوی باريکی است 
و  اقوام  حاجی،  خاله  مادرم،  پدرم،  خاطرات  همراه  به 
آشنايان می ريزم توی رودخانه ولی کافی نيست هنوز هم 

چيزی کم است...
به قصه ی شهر  از قصه ی سيل  تا  اين ها گفته شد  همه 
برسيم. از ابتدايی ترين شهرها که در بستر رودخانه شکل 
گرفتند همچون تمدن بين النهرين در بين دو رود دجله و 
فرات تا مادر شهرهايی که از رودخانه هايشان تنها خطی 
خشکيده بر تن شهر باقی مانده است. به قول دکتر سيد 
محسن حبيبی “ شهرها مدام در حال شدن هستند، در 

حال تعريف مجدد از خودشان.”
خاطره سيل 98 را نه از خاطر مردم و نه از خاطر شهر 
از ميانه شهر گذر  نمی توان پاک کرد. رودخانه هايی که 
می کنند تجربه زيسته مردم را به همراه دارند و جزئی از 

شاکله شهر محسوب می شوند.
باوجود خرابی های زياد ناشی از سيل ولی معنای زندگی 
تغييری نکرده است. در پژوهشی که کالرک و همکاران 
انجام دادند، نشان دادند که برخالف مطالعات   )2018(

را  حاکميت  که  افرادی  در  مکان  به  دل بستگی  قبلی، 
ناکافی می دانند، به مراتب قوی تر است و تجربه ی سيل و 
خطر آن به قدرت دل بستگی به مکان و پشتيبانی افراد 
برای حمايت در سيل اثر نمی گذارد. همان اتفاقی که در 
از  دولت  پشتيبانی  در  ضعف ها  باوجود  افتاد.  سيل  اين 
مردم و صدای نارضايتی مردم، ولی همگی شاهد سرريز 
سمت  به  ارگانی  هر  از  مردمی  کمک های  و  محبت ها 
اين  از  حاکی  پژوهش  اين  ولی  بوديم.  سيل زده  مناطق 
با تحوالت شکل  نياز سازگاری  است که در مواقعی که 
می گيرد، توجه و نظارت بر افرادی که تحت تأثير حوادث 
قرارگرفته باشند و يا نگرفته باشند، بسيار حائز اهميت 
است. رودخانه ها آواز می خوانند و همچنان تداعی کننده 

معنای زيستن بشريت به شمار می روند.

     منابع :
شهرسازی.  سمينار   .)2018( حبيبی  دکتر  سخنرانی   -

دانشگاه تهران
- خبرگزاری ايرنا

- ويکی پديا
Clarke, Darren. Murphy, Conor. Loren-
zoni Irene.)2018(. Place attachment, dis-

 ruption and transformative adaptation.
Environmental Psychology. 81-89
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خشک سالی و فرونشست زمين را می بايد از يکديگر تفکيک کرد. اين دو پديده اگرچه باهم قرابت 
نسبی دارند، اما نه علت و معلول هم و نه حتی شرط الزم و کافی برای رخداد يکديگر می باشند. 
موضوعی که در ميان تمامی مجادالت و بحث های اقليمی اين روزها بايد مطرح می شد تا از 
برخی ابهامات بکاهد، اين است که جنس خاک و زمين در مناطق مختلف ايران به نوعی است 
که در هر جا رابطه ای خاص با آب برقرار می کند. اين يادداشت به تشريح رودخانه ها يا در لفظی 

بهتر، کريدورهای آبی زيرزمينی اصفهان و خوزستان به عنوان دو نمونه می پردازد.
در اصفهان ما با زمين های عمدتاً از جنس ماسه ای و شنی سروکار داريم. اين جنس از خاک 
اهواز،  اما در  نفوذ کند.  به سرعت در خاک  برسد  به آن  تا هراندازه هم که آب  باعث می شود 
سبب  که  مواجهيم  ُرس  خاک  جنس  از  زمين هايی  با  اهواز  جنوب  نواحی  در  علی الخصوص 
می شود در بارندگی های حتی چند دقيقه ای سيالب هايی ويرانگر ايجاد شود. ُرس در مقابل شن 
و ماسه نوعی فيلتر و بهتر است بگوييم سدی تلقی می شود که نفوذ آب به اليه های زيرين و 
تشکيل همان کريدورهای زيرزمينی را ناممکن می سازد. حال موضوع مهم اين است که هرچقدر 
جذب و برداشت آب از اين جنس خاک  بيشتر می شود، مثل احداث و بهره برداری از چاه های 
عميق، کريدورهای ماسه ای ضعيف و ضعيف تر می شوند و در تحليل نهايی کاماًل از بين می روند 
تا با کمترين لرزش، استرس، و نيرويی بدون هيچ مقاومتی در خود فرو بريزند که نمونه اخيرش 

را در فرودگاه اصفهان و نواحی نزديک کاشان شاهد بوده ايم. 
نگاهی کوتاه در حد چند ثانيه کافی است تا به اين گزاره ايمان بياوريم که شمار فراوان سدها در 
استان هايی چون اصفهان و خوزستان نسبت وثيقی با پديده فرونشست دارد. شايد حتی بتوان 
اين پديده را سونامی سدسازی در ايران معاصر نام نهاد که محل بحث و بسط آن در اين نوشتار 
نمی گنجد. مضاف بر اين، شمار روزافزون سدهای در حال بهره برداری در بيشتر استان های ايران 
را بايد در نظر داشت که می تواند در آينده ای نه چندان دور بخش های ديگر از قلمروی سرزمينی 
را درگير همين پديده کند. نکته اصلی وضعيت کنونی انديشيدن چاره ای برای برون رفت از اين 
پديده می باشد. پديده هايی همچون فرونشست، حاصل يک روز و دو روز و ده يا پنجاه سال 

نيست، بلکه قدمتی ديرينه و هم پايه تاريخ شهری شدن دارد. 

مناسبات آبی؛ تاملی بر دیروز و امروز
مجتبی لرزنگنه
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چالش آب مسئله ای اساسی در جهان اين روزهاست. کافی است نگاهی به دياگرام تنش آبی 
)تصوير1( در سطوح کالن، ميانی، و محلی بيندازيم تا عمق شرايط فعلی را بهتر درک کنيم. 
ايران در بحرانی ترين، چالشی ترين، و فاجعه بارترين قسمت نقشه مستقر است. نسبت برداشت به 
عرضه آب در ايران تا 2040 بيشتر از 80 درصد پيش بينی  شده است. مسئله ای که همين لحظه 

نيز به نقطه بحرانی رسيده است.  
اکنون می دانيم مناقشه آب در ادوار تاريخی بسيار بيشتر از قبل شده است. در تمامی طول تاريخ 
از ابتدای نگارش اولين تکلم های تاريخ در دوران باستان تا به امروز، اولين تمدن ها در کنار آب ها 
شکل گرفتند. آب و آبادانی همواره در تاريخ معناشناسی دو مفهوم کاماًل پايدار و در کنار هم 
بوده اند. اما با وضعيت نوسانی و رو به کاهش منابع آبی در داخل بافت های مختلف در اقليم  های 

مختلف می بايد نگاهی نو به وضعيت آب و حتی اکولوژی سياسی داشت. 
ژئوپليتيک منطقه ايران که جزئی از خاورميانه است نيز در اين روند بی تأثير نيست. سد ايليسو1 
، که در حال ساخت در ترکيه است، می تواند حجم و دبی آب دجله در عراق را تحت الشعاع خود 
قرار دهد و ما در کمتر از چند سال آتی شاهد خشکی بيش ازاندازه سوريه و عراق خواهيم بود 
و پديده ريزگردها کل ايران را فرا خواهد گرفت. ژئوپليتيک در سطح داخلی و ميانی هم مزيد 
بر علت است. به طور مثال اتفاقی که با انتقال آب در کاشان رخ داده است و جبران اين خأل و 
شکاف نيز انتقال و برداشت متواتر از منابع استان چهارمحال و بختياری است و خوِد اين سبب 
شده است تا مهاجرت ها به سمت مناطق شمال ايران بيشتر از پيش شود. تفسير شهری اين 
اتفاق، خالی  از  سکنه شدن مناطق غربی و مرکزی و جنوب غربی ايران به همراه افزايش قيمت 

سرسام آور زمين در مناطق شمالی خواهد بود.

تصویر 1: دیاگرام تنش های آبی در جهان تا سال 2040 میالدی2

Ilısu Dam -1
https://reliefweb.int/map/world/water-stress-country-2040 -2
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تصویر 2: زاینده رود اصفهان، تابستان 1398؛ مأخذ: آرشیو شخصی نگارنده
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برای مثال، خود درگير مناسبات داخلی و سياست های ملی است.  اصفهان  اين ميان،  در 
زاينده رود اصفهان )تصوير 2( که نماد هويت و بخش مهمی از فرهنگ ايران است و نقش ما 
می تواند حفظ اين ميراث و تحکيم سازمان فضايی و الگوی کهن بافت تاريخی اش باشد، مانند 
ميدان نقش جهان که می توان آن را تنها ميدان شهری حال حاضر دانست. اين امر حاوی 
نکته ای انضمامی است که حفظ بيشتر بافت های کهن نيازمند چارچوب های فکری منظمی 

است که درعين حال بايد به توسعه هم انديشيد و راه حل ارائه داد و پيش رفت. 
بعدی  ايران ُجست و شناخت و گام  را می بايد در معماری و شهرسازی  حکمت عملی آب 
نيز کاربست اين کهن الگوها در ساختارهای کهن ديگر است. حکمت عملی آب در خوزستان 
متفاوت از اقليمی همچون دريای خزر است و در مرکز و شرق ايران هم به نحوی ديگر. اين 
امر حتی در شکل گيری فرهنگ اجتماعی هر اقليم بی تأثير نبوده است. به عنوان مثال؛ نوع 
دسترسی آب در مناطق حاشيه دريای مازندران به گونه ای بسيار متفاوت با مناطق گرم و 
خشکی همچون يزد يا حتی اقليم گرم و مرطوبی همانند حوزه خوزستان است. اين مسئله 
حتی در نوع رفتارهای محيطی افراد هم تأثيرگذار می باشد. در اين ميان، حلقه مفقوده حِل 
اين پديده به ظاهر پيچيده، درک و پذيرش اين موضوع است که خشک سالی در ايران زمين از 
دوران باستان تا به امروز همواره وجود داشته است. اين مسئله چنان بااهميت و سرنوشت ساز 
بوده که داريوش اول در کتيبه ای به درگاه اهورامزدا دعا می برد که: »اهورامزدا، باخدايان 
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خاندان سلطنتی، مرا ياری کناد! و اين کشور را اهورامزدا از دشمن، از خشک سالی، از دروغ محفوظ 
داراد! به اين کشور نيايد، نه دشمن، نه خشک سالی، نه دروغ!...«1 . 

تحليل ساده اين متن که از هزاران سال قبل در اين سرزمين بر سنگ هايی سترگ کنده  شده اين 
است که اين سرزمين در معرض نيروهای سه گانه مخربی بوده است. اولين، همان پديده هميشگی 
)امنيت( همواره متغيری مهم در شکل  ايران است و عامل تثبيت بی بيمی  دشمن و غارت دفاع 
نگرفتن کاميونيتی2 در ايران بوده است تا آنجا که به عقيده پيران در قراردادی نانوشته معلول بر سه 
عامل ايالت و روستاها و تجارت است.3 دومين، خشک سالی است، همين مسئله ی ما در اين نوشتار 
و پديده ای سرراست در دوران کنونی، که هم تراز با دشمن و پديده غارت-دفاع قلمداد شده است. 
خوانش بسياری ديگر از منابع در تاريخ شهری شدن در ايران نگارنده را به اين باور رسانده است که 
فراز و نشيب حکومت ها رابطه ای معنادار با خشک سالی، دغدغه اوليه و ايده نگارش اين متن دارد. 
سومين، می ماند دروغ، آفتی که به  زعم سريع القلم گويی در طول زمان در ژنتيک ايران پايدار شده 

است و يکی از علل اصلی افول حکومت هايی چون قاجار همين بوده است.4 
حال سری بزنيم به خوزستان و بحث را بر نمونه موردی دزفول متمرکز کنيم. نام خوزستان همواره 
با کارون گره  خورده است، رودی که شرقی ترين سرحدات هالل الخضيب را سيراب می کند؛ يک 
ساختار آبی حياتی در تمامی ادوار تاريخ، اما مسئله اساسی در باب آب و اکولوژی سياسی قلمرو 
به علت ضعف مديريت در سطوح کالن، ميانی و خرد )محلی( هدايت و  خوزستان آن است که 

1- کتيبه داريوش اول در تخت جمشيد، )DPd(، خط 15-18، نورمن شارپ، رالف، 1388. فرمان های شاهنشاهان هخامنشی، انتشارات پازينه، چاپ سوم.
Community -2

3- پيران، پرويز، 1384. نظريه آبادی جانشين نظريه شهر. ايرانشهر: دفتر پژوهش های فرهنگی.
4- سريع القلم، محمود. 1393. اقتدارگرايی ايرانی در عهد قاجار، تهران: نشر فرزان روز، چاپ هشتم.

www.samanakhbar.ir
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تخصيص درست منابع آب در قلمرو خوزستان 
کالمی  در  و  مشکل  دچار  اصفهان(  )همانند 

بهتر گره شده است. 
از  بخشی  همواره  دزفول  بين،  اين  در 
بازرگانی اش  که  است  بوده  ايران  جغرافيای 
تا  است،  بوده  کشاورزانش  تالش های  وامدار 
باورند که ظهور دزفول  آنجا که برخی بر اين 
بازرگانی  آن رشد  به  تبع  و  مرهون کشاورزی 
اتفاقاً  که  است  معتقد  نگارنده  اما  است؛  بوده 
مکانی  امنيت  و  قوی  بازرگانی  اين  برعکس، 
دزفول بوده که آنجا را به آبادانی بکر و خوش 
آب وهوا و دارای امنيت برای سکنی گزينی بدل 
شکل  آن  در  بتواند  منطقه ای  اقتصاد  تا  کرد 
بگيرد و حوزه نفوذش تا شوش و شوشتر نيز 
برود. ضروريات بی بيمی)امنيت( و اقليمی همه 
و همه و در کليتی يکپارچه خود را در دزفول 
متبلور می سازد. به بيانی، اقتصاد سياسی حاکم 

بر دزفول در اين گزاره  بازنمون می شود.1 
نبوِد  امروز دزفول کنونی هنوز هم  اما مسئله 
بازرگانی  مديريت  در  درست  سياست  و  ثبات 
در بخش مهمی همچون کشاورزی است. خيل 

1- رجوع شود به :
 Purmosavi, S.N. 2017. Mohalla. Jundi Shapur University of 

Technology, Dezful
لرزنگنه، مجتبی. 1399. دگرديسی مفهوم محله، تهران: آريا دانش

باعث  کشاورزی  کار  به  مشغول  افراد  عظيم 
خودش  نياز  برابر  حدود شش  دزفول  تا  شده 
اين  بالطبع  باشد.  داشته  کشاورزی  توليدات 
بخش های  به  بايستی  مازاد  توليد  از  حجم 
بازرگانی  مناسبات  اما  شود  صادر  ايران  ديگر 
در اين مرحله به سمتی می رود که اين اتفاق 
رخ ندهد. مسائلی همچون؛ بسته شدن مرزها 
روزافزون  کاربری های  تغيير  به روی صادرات، 
و  گردشگری،  کاربری های  به  باغ  اراضی  در 
جاری ساختن فاضالب ها و پساب های شهری 
و روستايی به زهکش های روستايی و امثالهم. 
آب  چراکه  است؛  گران  دردی  آخری  اين  که 
برخی زهکش ها در دزفول بسيار باکيفيت تر از 
برخی نقاط شهری است و اين مسئله ای است 

که نبايد به آن بی اعتنا بود.2   
از  دزفول  در  شهری شدن  رشد  وسيع ترين 
ادوار  در  پيش تر  می شود.  آغاز  صفويه  دوره 
اعتالی  نهايت  به  قاجاريه  و  زنديه،  افشاريه، 
صفويه  دوره  در  اساسی  مسئله  می رسد.  خود 
به بعد شروع روابط بازرگانی و تجاری تازه ای 
است که دزفول را هم رده شهرهای بزرگ ايران 
خدمات  شاخص ترين  از  يکی  می دهد.  قرار 
در  دزفول  شهرسازی  توسعه  در  که  شهری 
می رسد،  خود  پيشرفت  نهايت  به  دوران  اين 
احداث  آب رسانی،  زيرساخت های  و  تأسيسات 

https://www.irna.ir/news/84409167 -2

www.wikipedia.com
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اراضی  آبياری  جهت  قنات 
رودخانه  آب  مهار  کشاورزی، 
آسياب های  احداث  به منظور 
نيل سازی،  صنعت  توسعه  آبی 
و  موقوفات  ازدياد  بازار،  توسعه 
اماکن خيريه، گسترش مدارس، 
است.  فرهنگی  مراکز  و  مساجد 
شهر  در  قنات ها  شکل گيری 
دوره  مشخصه های  از  دزفول 
صفويه و ناشی از سياست توسعه 
به حساب  دوران  اين  شهرسازی 
در  دزفول  قنات های  می آيد. 
کناره های  از  شهر،  ناحيه شمال 
و  سرچشمه  رودخانه  سواحل 
نقاطی  در  می شدند.  آب  گيری 
گويش  )به  آب ها  سرد  شهر،  از 
محلی ُقِمش( به منظور دسترسی 
به آب شرب و در مسير قنات ها 
قنات ها  اين  بودند.  شده  احداث 
درنهايت و در مظهر خود اراضی 
جنوب  مناطق  پايين دست 
مشروب  را  شهر  غربی  و  شرقی 

می ساختند.1  
آبياری  و  آب رسانی  سيستم 
شهری در دزفول در حال حاضر 
بين شهروندان به قمش )سيستم 
خود  که  است  معروف  باالبند( 
آب   بر  )کانال  سفته2  سه  در 

است  شده  ساختارمند  شوپلشکی  و  مومنون  جيحون،  سفته  نام های  به  مجزا  کاماًل  زيرزمينی( 
به  اينجا الزم  آبياری می نموده است. در  را  از ديرباز زمين های حومه جنوبی شهر  و  )تصوير3( 
توضيح است که نام گذاری مدخل های متعدد و قسمت ها يا سر به  طاق ها هرکدام از سيستم ها در 
درازای زمان و در هر نسلی با توجه به موقعيت سازه و هويت اشخاص متنفذ صورت می گرفته و در 
موارد بسياری هم  تغيير نام يافته اند. مانند؛ قمش آمهدی، قمش چيتا آقامير، قمش بولعال، قمش 

1-  مقدسيان، عبدالمجيد.1391. پروژه طرح مرمت خانه تيز نو.
Sefteh -2
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سفته  و  مثلث(  عالمت  )با  مومنون  سفته  دایره(،  )عالمت  حجیون  سفته  سه  هر  موقعیت   :3 تصویر 
شوپلشکی ) با عالمت مربع( را در امتداد رودخانه دز نشان می دهد؛ مأخذ: )پورموسوی، 1395(
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سرکنده، قمش نعل اشکن و قمش پل عجری. قمش چوغابفون )تصوير 4( يکی از استثنايی ترين 
از  ياری جستن  با  آبرسانی سفته جيحون است که  آبياری و  از سيستم  باقی مانده  بخش های 
مقياس عظيمش می توان به عظمت، زمان و انرژی صرف شده برای حفاری و مديريت فن آب و 

آبياری در ايران باستان پی برد.1
تحقق هرگونه اقدام در سطح يک کشور وابستگی زيادی به ثبات سياسی در آن کشور دارد. اين 
گزاره دقيقاً همان بحث کاماًل بسط داده شده در گزارش طرح آمايش ستيران در دهه 50 شمسی 
بايد چنين پيش بينی ها و چشم اندازهای  نيز  ايران است.2  در بحث مناسبات آب و کشاورزی 
عميقاً انسانی را ارائه داد تا از ورطه هولناک توسعه نامتوازن و تشديد نابرابری در شاکله سرزمينی 

برحذر ماند. 
و درنهايت بايد خاطرنشان ساخت که مسئله خوزستان يا اصفهان و هر بخشی از کشور ايران 
را می توان نوعی استعمار داخلی توأم با به تاراج رفتن منابع نام نهاد. خوزستان در بستری از 
پُرآب ترين و طوالنی ترين رودهايی است که در شاکله جغرافيايی ايران قرار دارد؛ اما نمی بايد از 
ياد برد که ايران کشوری کم آب است. نابِخردی در پروگرام3  های کالن ايران و عدم برنامه ريزی در 
تمامی سطوح وضعيت کنونی را ايجاد کرده است. اين جريان، همان گونه که پيگری شد، ردپايی 

عميق در تاريخ سرزمينی و روندهای اشتباه توسعه دارد.

1- پورموسوی، نادر، 1395. گزارش سيستم آبياری و آبرسانی جيحون )ُقمش چوغابفون(، سازمان ميراث فرهنگی شهرستان دزفول.
2- مهندسان مشاور ستيران. 1355. مطالعه ی استراتژی درازمدت طرح آمايش سرزمين، سازمان برنامه و بودجه: مرکز برنامه ريزی آمايش سرزمين.

Program -3

گ، شماره دوازدهم
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تصوير 4: سکشن قمش چوغابفون. اين قمش با پله های به پهنای 166 سانتيمتر به عمق 29 متر، طول 37 متر، ميل های متعدد، و 
نيز معماری منحصربه فرد يکی از زيباترين سازه های زيرزمينی شهر ديوار شده دزفول است؛ مأخذ: )پورموسوی، 1395(
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سکونتگاه های آبی
علی برومند، کارشناسی شهرسازی دانشگاه 

هنر اصفهان

سکونتگاه ها در ابتدا با توجه به نيازهای انسان ها در کنار آب ها شکل می گرفتند، بدون شک آب يکی از 
نياز های اوليه زندگی هر انسانی است؛ همچنين انسان ها برای کشاورزی و دامداری نيز به طور مستقيم 
از آب استفاده می کرده اند. با اين تفاسير، سکونتگاه ها، وابسته به آب و مواد غذايی موجود در اطراف 
رودها، کوهستان ها و درياها شکل می گرفتند و گسترش می يافتند که همه اين سکونتگاه ها وابسته 
به آب هستند و درجاهايی که آب بيشتر است، جمعيت نيز بيشتر می باشد. در اين ميان رودخانه ها 
جايگاه ويژه ای را دارا هستند. رودخانه ها منبع عظيمی از آب برای آشاميدن، کشاورزی و دام پروری 

را مهيا می کنند.
رودخانه ها يادآور حيات، شادابی و سرزندگی می باشند. می توان گفت شهرهای زيادی زندگی خود را 
به رودخانه ها مديون هستند، عالوه بر نقش يک رودخانه برای تشکيل يا ادامه حيات شهر، آن ها در 
ايجاد تعامالت  شهرهای مختلف جايی برای مراسمات و جشن های اهالی شهر شده اند، جايی برای 
اجتماعی و گذران اوقات فراغت شهروندان و گردشگران. برای مثال در شهر اصفهان جشن آب در آخر 
تيرماه گرفته می شده است و مردم با رفتن به زاينده رود اين روز را جشن می گرفتند، نمونه ديگر رود 
شيکاگو در آمريکا که در روزهای مختلف سال رنگ های مختلفی به آن می دهند که سبب جلب توجه 
باعث  بلکه  تأمين می کنند،  را  نه تنها آب ساکنان خويش  ساکنان و گردشگران می شود، رودخانه ها 
ايجاد فرصت های تفريحی و اقتصادی می شوند و ساختار اصلی سکونتگاه ها را تشکيل می دهند. در 
ابتدا سکونتگاه های انسانی در طول رودخانه ها شکل و گسترش می یافتند و این امر سبب 
می شد تا شکل و فرم شهر نیز در پی پیچ وخم رود شکل گیرد؛ اما با گسترش تکنولوژی اين 

www.yjc.news

43



ساختار کم رنگ تر از قبل شده است و با لوله کشی ها و انتقال آب، ساکنان به راحتی به آب دسترسی 
دارند؛ اما در پی گسترش تکنولوژی در سطح جهان، مصرف آب به شدت زياد شد و با لوله کشی و انتقال 
آب، بسياری از منابع آبی از بين رفتند. زيرا از طرفی با بهبود سطح بهداشت، جمعيت به صورت روزافزون 
افزايش پيدا کرد و در پی آن نياز به آب آشاميدنی زياد شد و از طرفی صنايعی به وجود آمدند که بسيار 

آب بر بودند و از اين زمان بود که آب و رودخانه ها ارزششان بيش ازپيش گرديد.
انقالب صنعتی سبب شد تعادل بين عرضه و تقاضای طبيعت به هم بخورد. تا قبل از انقالب صنعتی 
انسان ها به عنوان تقاضاکننده از منابع اطرافشان به گونه ای استفاده می کردند که طبيعت فرصت بازيابی 
از  را  بازيابی خود  به هم خورد و ديگر طبيعت فرصت  اين چرخه  با رشد صنعت  اما  را داشت  منابع 
دست داد و انسان ها نيز روزبه روز نيازهايشان گسترده تر شد. نه تنها جمعيت انسان ها افزايش می يابد و 
در پی آن نياز به منابع زياد می شود بلکه خواست شخصی انسان ها نيز بيشتر و گسترش می يابد و در 
پی اين نيازها به طبيعت حمله ور می گردد و آن را از تعادل خارج می کند. دانشمندان و برنامه ريزان 
در دهه های اخير از بحران هايی که پيش  روی انسان امروزی است هشدار می دهند؛ يکی از مهم ترين 
اين بحران ها، بحران های آبی و تغييرات آب و هوايی در سطح جهان می باشد، ذوب شدن يخ های قطب 
شمال و جنوب، کمبود آب شرب، گرم شدن هوای زمين و... ازجمله بحران هايی است که پيش  روی 
جامعه بشری هستند. بايد بدانيم که از بين بردن تعادل در يک سيستم باعث می شود آن سيستم در 
جهتی حرکت کند که آن عدم تعادل را از بين ببرد و گاهی اين حرکت سيستم )طبيعت( باعث از بين 

رفتن جوامع بشری می شود.

)iranjib.ir( انقالب صنعتی
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بازی ايران و حريف است. می گويم حريف، چون مهم نيست چه کسی مقابلمان باشد. اگر يکسر 
بازی ايران باشد بقيه اش ديگر مهم نيست. همه چشممان به توپ و سفيدپوش هايمان است. 
تمام 90 دقيقه بازی را با هول و هراس ديده ايم. جلو ناداوری ها خم به ابرو نياورده بوديم. و حاال 
5 دقيقه مانده تا همه چيزمان تغيير کند. دو يا سه روزی می شد که آب رسيده بود به اصفهان 
و قرار بود بعد از بازی برويم ديدن آب! همه بندوبساطمان را گذاشته بوديم دم در و منتظر 
سوت پايان بازی بوديم. دو سالی می شد که زاينده رود آب به خودش نديده بود. بابا سفارش 
کرده بود دوربين را ببريم لب رودخانه يک عکس يادگاری بگيريم. گفته بود: »معلوم نمی کند 
دفعه بعد که آب را باز کردند، ما زنده باشيم يا نه.« با صدای فرياد بابا از جايم پريدم : »آخ 
دردمان گرفت.« يکی از ما افتاده بود روی چمن های سبزرنگ و به خودش می پيچيد اما بازی 
همچنان ادامه داشت. چرا بازی را متوقف نمی کردند؟ از جايم بلند شدم به تلويزيون نزديک 
شدم که ببينم خونمان روی زمين ريخته يا نه؟ سفيدپوش ها، وسط سبزی زمين می دويدند 
بوديم. زخممان عميق و  نبود. بدجور زخمی شده  به دنبال توپ  يارمان. ديگر کسی  به طرف 
می داد.  نشان  بازيکن حريف  با  را  برخوردمان  تلويزيون صحنه های  بود.  نکردنی  انکار  دردمان 

کمتر  را  دردمان  نبودنش  عمدی  اما  است  نبوده  کار  در  عمدی  که  بود  معلوم 
نکرد. بابا يک جوری ساق پايش را بغل گرفته بود که انگار توپ از تلويزيون 

رد شده است و صاف خورده به ساق پای راستش! واقعا دردمان گرفته 
بود. بازی را به کل متوقف کردند و همه باالی سر يارمان جمع شده 

شويم  مطمئن  که  نمی داد  تکان  را  دستش  يارمان  چرا  بودند. 
هيچ چيز  باشد؟  شده  بی هوش  نکند  است؟  روبه راه  حالش 

گفت.  بابا  نه؟«  گرفت  دردش  »بدجور  نبود.  مشخص 
نکنند  قطع  را  تصوير  کاش  گرفت.  دردمان  بدجور 

ببينيم بلند می شود يا نه؟ تصوير را قطع کردند. 
نتيجه بازی معلوم بود، برده بوديم. گذاشتيم 
بگويد.  را  حالمان  می خواستيم  خبر،  شبکه 
حال يارمان. گوينده اخبار اول خبر بردمان را 

مقابل گروه حريف اعالم کرد. سرتاپايمان ذوق 
شده بود، اما خوشحال نبوديم. چرا حال يارمان 

داشت  بابا  بوديم؟  آمده  هوش  به  نمی گفت؟  را 
از بازی خوبمان تعريف می کرد. چطور نگذاشتيم 

سفيدپوش هايمان  برود.  هدر  پاس  يک  حتی  که 
ُگل کاشته بودند. صدای گوينده خبر، بابا را وادار به 

سکوت کرد: »...و اما خشک سالی و کم آبی هورالعظيم 

رودمان را بخشیده ایم
مریم عشقی نژاد، کارشناسی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
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جان گاوميش ها را گرفته است... « گوينده از وضعيت بد آب در سال آينده می گفت و تصوير 
حيوان  همه  اين  بود.  فاجعه ای شده  می شد. چه  پخش  روی صدايش  نيمه جان  گاوميش های 
زبان بسته در حال مرگ! صاحب گاوميش ها با لباس بلند عربی اش ايستاده بود جلوی دوربين و 
به زبان عربی تندتند حرف می زد. معلوم بود بی آبی جانشان را به لب رسانده. گاوميش ها تنها 
دل  پيرمرد،  چشم های  بغض  می شدند.  هالک  داشتند  چشمش  جلوی  حاال  و  بود  دارايی اش 
 سنگ را آب می کرد. لب های خشکيده اش داد می زد که يک شبانه روز است آب به خودش نديده 
است. بابا ساق پايش را ول کرده بود و حاال دست به کمر ايستاده بود جلوی تلويزيون. »از بی آبی 
چه باليی سرمان آمده؟ چرا آبمان تمام شد؟ گاوميش هايمان را.« صدای بابا بود که از ته چاه 

درمی آمد. چطور به ديدن آب برويم وقتی آبی برايمان نمانده؟ 
اين اولين بار بود که دلم از باز شدن زاينده رود خوشحال نبود. به ديدن آب نرفتيم. پشت به 
آب، کنار پل خواجو، با آب عکس نگرفتيم. دل ودماغ اینکه عکس رودمان را استوری کنیم 
و زیرش بنویسیم: » و زاینده رود دوباره آب دارد.« را هم نداشتیم. اصاًل چرا آب را باز 
کردند؟ ما که به خشك بودن رودمان عادت کرده بودیم. یاد گرفته بودیم وسط زاینده رود 
حصیر پهن کنیم و چایی بخوریم. تمام تابلوهای » در این مکان شنا ممنوع است.« را 
هم جمع کرده بودیم. ما به آسفالت کردن مسير زاينده رود و تبديل شدنش به بزرگراه هم فکر 
کرده بوديم. چرا حاال که گاو ميش های مان دارند از بی آبی تلف می شوند آب را باز کرديد؟ همه جا 
حرف از بی آبی خوزستان است ما چطور برای آمدن آب زاينده رود جشن بگيريم؟ چرا کارون 

ديگر  کرديد؟  باز  را  آب  چرا  شده؟  حال  ندارم، حتی ديگر اين  را  ذوق ديدن آب 
پيچيده  آب  بوی  نمی کنم.  باز  را  را پنجره  حالم  هوا،  توی 

ما رودمان بد می کند. کی آب را می بنديد؟ 
 ، بخشيده ايم  سال هاست  چرا را 

حاال آب را باز کرديد؟

منبع: دنیای اقتصاد
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نقش رودخانه ها در شکل گيری سکونتگاه های انسانی غيرقابل چشم پوشی 
است. جايی که بزرگ ترين و اولين تمدن ها در کنار رودخانه های مهم سر 

برآورده اند. نيک اگر بنگريم می بينيم که از قديم االيام به منظور مکان يابی 
سکونتگاه ها به سراغ مکان هايی می رفتند که همجوار با رودها و رودخانه های 

اوضاع متفاوت است؛ سکونتگاه، کارخانه و  امروزه  اما  باشند.  استراتژيک  بزرگ و 
از آن به ستيز  اين اصل کهن مکان يابی می شوند و پس  به  و... بدون توجه  شهرک 

با رودخانه ها بر می خيزند و هر کس برای تأمين آب ضربه ای بر پيکره رودخانه ها، اين 
تمدن سازان کهن، می زند. با رجوع به تاريخ می توان دريافت که انسان و رودخانه از مهم ترين 

به عنوان يک  انسان  ازآنجا رخ داد که  اشتباه  اما  بوده اند.  بازيگران و عامالن ظهور يک تمدن 
تمدن ساز، بسيار قدرت گرفت و در مقابل اين افزايش قدرت )عامل انسانی(، عامل مهم ديگری 
ما سال های سال  در کشور  بخصوص  بزرگ  اشتباه  اين  تضعيف می شود.  رودخانه  و  آب  يعنی 
همچون بذری در جای جای کشور کاشته شد و اکنون بعد از گذشت سال ها نتيجه اين اشتباه 
و محصول اين کشت را می بينيم و به اجبار درو خواهيم کرد: زاينده رود بی جان و تشنه افتاده 
است و سی وسه پل را چشم انتظار خود گذاشته است. کارون بی تاب رسيدن به فرزند تشنه اش 
حورالعظيم است. َکشکان بی رمق به بستر خود می خزد. دز ديگر همچون سابق خروشان نيست. 
را سکون  و حرکتش  فراگرفته  را زشتی  است؛ چهره اش  ناخرم گشته  فاضالب  زهر  با  خرم رود 
داده اند. خالصه بگويم که اگر به ديروز، امروز و فردايمان در ارتباط با رودخانه ها فکر کنيم، متوجه 

می شويم که چه کرديم، چه می کنيم و چه کارهايی بايد انجام بدهيم.
مختصر بگويم و مفصل تفکر کنيم:

»حال رودخانه ها، مادران تمدن ها، خوب نیست.«

گ، شماره دوازدهم
شجویی ار

شریه علمی دان
ن

حال رودخانه ها، مادران 
تمدن ها، خوب نیست!

علی ایسپره، دانشجوی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس
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گ، شماره دوازدهم
شجویی ار

شریه علمی دان
ن

اثری از شادی گله دار

تهران  که  عليين  خاقان  مگر 
نمی  برگزيد،  پايتختی  به  را 
خوش  کوهپايه های  توانست 
اوين  و  شميران  آب و هوای 
و  قصرسازی  برای  را  درکه 
کند؟  انتخاب   سرسره بازی 
رازی  زکريای  پدران  مگر 
سه  زندگی  آثار  هنوز  که 
خرابه های  در  هزارساله شان 
رودخانه  برجاست،  پا  ری 
آب  پر  چشمه های  و  ها 
نمی ديدند  را  شمالی 
چشمه  محدوده  از  که 

نمی خوردند؟ تکان   علی 
در  که  می رسد  نظر  به  چنين 

دست  بزرگی  مشکل  با  عينيت 
حافظه  مشکل  اين  و  بودند  به گريبان 

تاريخی بود. پدران و پدربزرگانشان چنين می 
غولی  خفته،  کوه  البرز  پای  در  غولی  که  پنداشتند 

را جابجا  را می لرزاند و سنگ ها  بازدمش زمين  و  که دم 
می کند. گاهی خميازه می کشد و مشتی به سينه می کوبد 
آن  به  ورای  و  می شود  گهواره جنبان  زمين  آن،  اثر  در  که 
روز که غول بيدار شود و از زير زمين بيرون بيايد، درختان 
ريشه کن می شوند و صخره ها فرو می ريزند و راه فراری برای 
سیدمحمد.  علمی،  مهدیه؛  )دلشاد،  نمی ماندہ.  باقی  جنبنده ای 

)1400(. کالبد شهری تاب آور در برابر زلزله. تهران: گیتاتک.(

منابع تصویر:
Woman with a veil, album folio attributed to Riza-i ‘Abbasi, circa 1590-95. Isfahan, Iran. Sackler Gallery, Smithsonian
Leyli and Majnun last meeting. Khamsaof Nizami, Mid 16th century. Shiraz, Iran. Freer Gallery of Art. 
The Khamsah, or five poems, of Niẓāmī Khusraw va Shīrīn (خسرو وشيرين) Soltan Mohammad 1539-1543, Titley: Miniatures from Persian 
manuscripts (London: British Library, 1977), p. 139.
Nightmare of the tyrant Zahhaka, from the Shahnameh of Shah Tahmasp, Mir Musavvir, private collection, 1525–35
Miniatures, Gouache and gold, 13.7x10.5 cm. Origin: Iran, Late 16th century. Source of entry: Museum of the Stieglitz School, 1924.
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شاید درمانگران زاینده رود قصد درمانش 
راندارند!
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شاید درمانگران زاینده رود قصد درمانش را ندارند!

مائده طالبیان، دانشجوی کارشناسی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
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اين روزها بحث زاينده رود و تقسيم آب بسيار داغ است؛ به طوری که مکررا شاهد تخريب ها و زيان های ناشی 
از قطعی جريان آب زاينده رود هستيم. بر اساس منابع تاريخی و شواهد باستان شناختی، ايرانيان باستان، در 
زمينه آب و آبياری و بهره برداری از آب رودخانه ها و نهرها و تقسيم و توزيع آن و ابداع و اجرای سازه های 
آبی، دقت نظر، طرح و برنامه، کارآيی و مهارت زيادی داشته اند. لذا از جمله ويژگی های فرهنگ و تمدن ايرانی 
که از ديرباز برای آنان شناخته شده، نظام آبياری ايران است که همه شيوه های گوناگون آبياری را در مناطق 
مختلف جغرافيايی از دشت های پست و هموار و رودهای سرکش گرفته تا دشت های کويری خشک و ريگزار 
با دره های کوهستانی و مناطق مختلف ديگر در بر می گيرد و مراحل مختلف آن را هم از آب يابی و آب رسانی 
و آبگيرسازی و ديگر مراحلی را که بايد آب تا کشتزارها بپيمايد، شامل می شود. رودخانه زاينده رود که جزو 
مهم ترين رودخانه های ايران می باشد نيز از اين امر مستثنا نبوده است و از ادوار باستانی، حکومت ها نسبت به 
تقسيم و توزيع آب آن اقدام نموده اند. اين سنت باستانی ايرانی در دوره اسالمی نيز استمرار می يابد؛ چنانکه 
فرمانی از صاحب بن عباد، وزير معروف ديلميان در قرن چهارم هجری قمری، در مورد حکم انتصاب شخصی 
به سرپرستی آب رودخانه زرينه رود موجود است که اساس سهميه بندی آب رودخانه را به  صراحت مبتنی بر 
دستورهای قديمی و ثبت های کهن و رسم های معهود و سنت های موروث ذکر نموده است. در فرمان مزبور 
که داللت بر اهميت اين شغل از نظر فرمانروايان و حکومتی بودن آن نيز می نمايد، آمده است: »اما تو را ... 
مورد اعتماد قرار داديم و به سرپرستی تقسيم آب رودخانه زرينه رود گماشتيم که با رعايت تقوا و با پيشه 
ساختن عدالت بين مردم روستاها و دين ها اين کار را در دست بگيری تا هر يک از آن ها سهم خود را از آب 
در وقت معلوم دريافت دارند و دست زورمندان را از حق آن ها کوتاه کنی تا تمام مردم در حقوقشان همسان 

باشند!«
به منظور تقسيم آب زاينده رود و تعيين سهم و حقابه هر روستا و محله ای، طومار و يا طومارهايی مانند طومار 
منسوب به شيخ بهايی تدوين شده و برخی مشاغل و مسئوليت های اجتماعی و دولتی مرتبط با آن مانند 
به طور کلی در عصر صفوی »مادی ساالر« و »ميراب«  به وجود آمده است.  »امير آب« و »نوکر ميرآب« 

mirabsaze.com :تصویر 1: آبیاری باستانی، منبع
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تصویر 2: سی و سه پل، منبع: سایت ایران نگری

گ، شماره دوازدهم
شجویی ار

شریه علمی دان
ن

و  می شدند  محسوب  دولتی  مهم  صاحب منصبان  از 
ميراب  ايالت،  هر  است  نوشته  شاردن  که  همان طور 
مخصوصی داشت که آب رودخانه ها را تقسيم می کرد 
و از بابت آن، حقوقی دريافت می داشت. آب رودخانه 
به شيخ  بر حسب سهام طومار مشهور  را  زاينده رود 
چشمه  سی وسه  معادل  سهم،  سی وسه  به  بهايی 
نهرها  به وسيله  و  می نمايند  تقسيم  اهلل ورديخان  پل 
مادی  را  آن ها  که  رودخانه  از  منشعب  جوی های  و 
قرار  به  مزبور  به روستاها می رسانند. سهام  می نامند 

زير است:
1- بلوک لنجان: شش سهم؛ 2- بلوک النجان: چهار 
بلوک جی:  ماربين: چهار سهم؛ 4-  بلوک  سهم؛ 3- 
بلوک   -6 سهم؛  سه  کرارج:  بلوک   -5 سهم  شش 

رودشتين: شش سهم؛ 7- بلوک برا آن: چهار سهم
طومار  تقسيمات  زمان  در  يزد  که  است  توجه  قابل 
شيخ بهايی هيچ سهمی از زاينده رود و سرشاخه های 
اينکه  دليل  به   1368 سال  در  نداشت.  زاينده رود 
آب  و  ابهام  دچار  به شدت  يزد  شرب  آب  وضعيت 
شرب موجود در اين استان نيز بی کيفيت و شور بوده 
است، درخواست هايی شد که وزارت نيرو آن را مورد 
بررسی قرار داد؛ بنابراين ابتدا منابع آب قابل انتقال و 
سپس وضعيت استان يزد را بررسی و با حضور وزير 
نسبت  اصفهان  و  يزد  منطقه ای  آب  مديران  و  نيرو 
يزد  استان  به  آن  انتقال  و  آب  سهميه  تخصيص  به 
تصميم گيری کردند. در دوره رياست جمهوری آقای 

خاتمی قرار شد برای تأمين آب شرب يزدی ها از سهم 
آب اصفهان و زاينده رود برداشت شود به شرطی که 
تونل سوم کوهرنگ به طور کامل به بهره برداری برسد. 
و  تقسيم  قباًل  کوهرنگ  دوم  و  اول  تونل  آب  سهم 
و  بود  شده  مشخص   ... و  صنعت  کشاورزان،  حقابه 
يزد سهمی از اين دو منبع نداشت. بر اين اساس قرار 
بود بعد از حفر تونل سوم کوهرنگ آب به استان يزد 
منتقل شود اما متأسفانه از زمان کلنگ زنی اين پروژه 
که هنوز بعد از 16 سال به اتمام نرسيده آب به يزد 
منتقل می شود. در حال حاضر ميزان سهمی که پيش 
کمتر  می شد،  داده  استان  آشاميدنی  آب  به  اين  از 
شده است. به دليل کاهش بارش ها و سهم آب استان 
روستاهای  و  شهرها  بيشتر  حاضر  حال  در  اصفهان، 
استان با افت فشار آب مواجه شده اند. اينجاست که 
بايد گفت چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام 
است. اما اين بی تدبيری ها منجر به خشکی زاينده رود 
شد. عدد »سی وسه« در دو پدیده مهم و مرتبط با 
هم یعنی »طومار منسوب به شیخ بهایی« و »پل 
جلب  خود  به  جدی  به طور  را  توجه  چهارباغ«، 
زاینده رود،  مزبور، آب  زیرا در طومار  می نماید؛ 
پل  و  است  شده  تقسیم  سهم«  »سی وسه  به 
»سی وسه  با  زاینده رود  روی  بر  نیز  چهارباغ 
چشمه« احداث گردیده است. وجه اشتراک ديگر 
به عبارت کلی تر،  اين دو پديده، »آب زاينده رود« و 
صنايع  فرهنگی،  ميراث  کل  مدير  می باشد.  »آب« 
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ن دستی و گردشگری استان اصفهان از بروز شکستگی در زير پل های تاريخی اصفهان به سبب تداوم خشکی 
زاينده رود و نشست زمين خبر داد و گفت که مجموعه ای از بناهای ديگر نيز به اين علت با تهديد نشست و 

شکستگی مواجه است.
اما هنر تقسيم آب ايرانيان باستان کجا رفته؟! چنانچه نماينده مردم شريف اصفهان در جلسه علنی شورای 

اسالمی شهر اصفهان می گويد: »زاينده رود نماد اوج بی هنری در مديريت منابع آبی کشوراست.«
اگر از فرونشست زمين و تخريب پل های تاريخی بگذريم به بحث کشاورزانی می رسيم که اين آب انتقال داده 
شده، مهريه زنان بسياری از اين کشاورزان است و يا راه درآمد ديگری به غير از کشاورزی ندارند. اعتراضات 
از سمت مسئولين مواجه شد ولی هيچ وقت  پاسخگويی هايی  با  اين موضوع شده است که  زيادی من باب 
عملی نشدند. برای مثال سال 1397 کشاورزان اصفهانی در مقابل پل خواجو تجمع کردند؛ معاون سياسی و 
امنيتی استانداری اصفهان، کشاورزان را به آرامش دعوت کرد، اما گويا از اقدام مؤثر خبری نبود و تنها آب 
به استان هايی همچون چهارمحال و بختياری و يزد منتقل شد و کشاورزان از حقابه خود همچنان بی نصيب 
ماندند. قرار بود با بررسی وضعيت زاينده رود در تاريخ 15 آذرماه، اقدامات الزم در باالدست برای رسيدن روان 

آب ها به سد زاينده رود صورت گيرد که اين کار انجام نشد.
به گزارش خبرگزاری تسنيم در سال 1399 کشاورزان شرق اصفهان سرما، آلودگی هوا و مشکالت کرونا را 
به جان خود خريدند و روبروی رودخانه زاينده رود تجمع کردند. يکی از کشاورزان می گويد: »سال هاست که 
بايد برای حقابه خود جمع شويم و مطالبه گری کنيم درحالی که حقابه کشاورزان موضوعی بديهی است و 

نبايد شاهد اين باشيم که برای گرفتن حق طبيعی مان هرسال تجمع کنيم.«
حجت االسالم حسين ميرزايی، نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، فرمودند: »حقابه ای که از 
طريق طومار شيخ بهايی در نظر گرفته شده رعايت می شود و عمده کوتاهی اتفاق افتاده از سمت مسئولين 
دولتی بوده که پيش از آنکه به تأمين آب مصوب برای اصفهان بپردازند به برداشت از منابع آبی اقدام کردند 

و آب را به ساير استان ها منتقل کردند.«
در سال 1400 هم کشاورزان در مقابل استانداری جمع شدند و با دام های خود خواستار حقابه خودشان 
مدتی  از  بعد  ولی  شد  جاری  زاينده رود  کوتاهی  مدت  برای  که  شد  به گونه ای  اعتراض  اين  نتيجه  شدند. 
شرايط به همان اوضاع سابق برگشت. با اين اوصاف تاکنون به غير از وعده های پوچ توخالی هيچ کاری انجام 
نشده است. گویا هیچ کس نمی تواند این مشکل را درمان کند یا شاید درمانگران زاینده رود قصد 

درمانش را ندارند!

    منابع:

1- زاينده رودويادگارهايی ازفرهنگ ايران باستان، فيروز مهجور
https://khabarban.com -2

3- خبرگذاری ايسنا
4- خبرگذاری تسنيم

5- خبرگذاری مهر
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بهروز باُجغلی،  ارشد معماری دانشگاه تهران

www.Lordfa.com



هم
ازد

دو
ره 

ما
 ش

گ،
 ار

یی
جو

ش
دان

ی 
لم

ه ع
شری

ن

بهروز باُجغلی، ارشد معماری دانشگاه تهران

از  نمونه ای  و  زاگرس  خلف  فرزند 
DNA یک شهر ایرانی

هر آبادی زاده ی آب است. بی دليل نيست که 
در زبان ما آب و آبادی و آبادانی هم  ريشه  اند. 
انگليسی  زبان  در  فرزند جغرافياست .  نيز  زبان 
بستر سرسبز  در  و  دارد  التين  ريشه  که خود 
اروپا باليده است، معادل دقيقی برای واژه آبادی 

وجود ندارد. 
هرچيز که به وفور يافت شود، موضوعيتش را 
از دست می دهد و برعکس، آنچه نادر و کمياب 

باشد قيمتی می گردد.
در گستره جغرافيايی چون اروپا که آب تقريبا 
اساس  بر  دارد، سکونتگاه ها  در همه جا وجود 
رو  همين  از  می شوند.  خوانده  خانه ها  تراکم 
خانه های  از  دسته ای  معنای  به   village واژه 
يکجاست. حال آنکه در جغرافيای گرم و خشک 
ما واژه “ آبادی “ به اعتبار حضور “ آب “ پديد 

آمده است.
ايران به واسطه ديوار های بلند پيرامونش، البرز و 
زاگرس، در فالت مرکزی همواره با مساله “آب” 
و “باران” روبرو بوده است. البرز و زاگرس چون 
ابرها را به خود جذب کرده و به شکل  آهنربا 
چشمه و رودخانه در دامنه شان جاری می کنند. 
دامن خود  در  را  فرزندانی  کوه  رشته  هر  پس 

می پرورد که از آب آن تغذيه می کند.
اصفهان، به اعتبار همين آب، يکی از فرزندان 
شهر  يک   DNA از  نمونه ای  و  زاگرس  خلف 
به  تماميتش  و  حيثيت  که  شهری  ايرانيست. 
مفهوم آب گره خورده است. بی دليل نيست که 
با معنای زندگی پيوند دارد و  نام رودخانه اش 
حتی ذکر اين نام موجی از آسودگی و اطمينان 

به خاطر می آورد.

تمامی  بلند،  نخ تسبيحی  “زنده رود” همچون 
چه  می کند.  متصل  يکديگر  به  را  شهر  اهالی 
شهروندان حال حاضر و چه آنان که زمانی در 
اين شهر زيست می کرده اند. پدر، پدربزرگ، و 
و  کم  زيسته ی  تجربه  پدربزرگ همگی  پدران 

بيش مشترکی در جوار زنده رود داشته اند.
به آن حد است که در  تا  اعتبار  و  اين قدمت 
شيراز،  مرتبه  باالبردن  برای  حافظ  زمانه ی 
رود  زنده  دامان  به  دست  شعرش  در  خواجه 

می شود:
“ اگرچه زنده رود آب حيات است

                      ولی شيراز ما از اصفهان بِه “
سلسله  هنوز  که  شده  سروده  زمانی  در  شعر 
نکرده  بنا  رود  بر  را  زيبايش  پل های  صفوی 
تماشايی تر  را  است. پس گرچه پل ها رودخانه 
کرده اند، زنده رود اعتبارش را از پل ها نمی گيرد. 
اين پل ها هستند که وامدار زيبايی رودخانه اند.

در  رودخانه  گفت:  می توان  ترتيب  همين  به 
پيرامون  اصفهان  بلکه  نيست،  اصفهان  ميان 
نام  به  آنچه  تمام  عبارتی  به  است.  رودخانه 
از زنده  بارقه هايی  اصفهان می خوانيم در اصل 

رود در دلش نهفته  است. 
در مورد اصفهان می توان ساعت ها نوشت و شعر 
خواند و سرود؛ ليک درنهايت نگاهداشت اصفهان 

جز با زنده ماندن زنده رود ميسر نمی شود.
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مقدار آب رودخانه ها در مقايسه با حجم آب کره بسيار ناچيز است. 
با اين وجود، بسياری از تغييرات ايجاد شده در سطح خشکی های عالم ، 

ناشی از عملکرد آب های جاری است. رود و بستر آن يعنی رودخانه نقش مهمی 
در زندگی بشر دارند.

در شکل گيری و کمال معماری و شهرسازی از روزگارهای کهن، آب ايفاگر نقش ارزشمندی 
بوده است. انسان با شروع عصر کشاورزی، پس از عبور از عصر فلزات در آستانه قدم گذاشتن به 

عرصه تاريخ، بهترين مکان را برای ساخت شهرهای خود در کنار رودخانه ها يافت. نياز انسان به آب 
باعث شده است تا اکثر تمدن هاي بشري در کنار رودخانه ها که دارای توان توليد بيشتر آذوقه با اتکا بر 

زمين حاصل خيز و آب فراوان بوده اند شکل بگيرند. 
اگر به جغرافيای شهرهای ايران توجه کنيد به وابستگی ميان زندگی شهری و دسترسی به منابع آب 
پی خواهيد برد. عواملی که در تغيير مقدار آب يک رودخانه در طول زمان موثرند عبارتند از؛ شرايط 

اقليمی، جنس زمين، توپوگرافی، پوشش گياهی و انسانها.
انسان هاي اوليه  با زندگي در کنار رودخانه ها  بطور فطري و تجربي آموخته بودند که جهت استفاده 
بهينه از اين منابع خدادادي، مي بايد رودخانه ها را دوست داشت و حتي در بعضي از فرهنگ هاي کهن، 
آب و رودخانه به عنوان موجودي مقدس و حيات بخش مورد ستايش و احترام  بود.  با توسعه شهرنشيني 
و اجراي طرح هاي عمراني و دور شدن انسانها از رودخانه اين دوستي گسسته شد و انسان با برداشت 
بي رويه شن و ماسه از بستر رودخانه، خانه و شهرک سازي در حريم رودخانه، احداث سازه هاي تقاطعي و 
... اقدام به تعرض به رودخانه و بر هم زدن رژيم متعادل و پايدار آن نمود. منابع آب کره زمين، در حال 
حاضر با بحران ها و چالش های نگران کننده ای همچون کمبود آب، عدم دسترسی به آب شرب بهداشتی 

و تميز، کنترل منابع آب و درهم گسيختگی شبکه مديريت منابع آب مواجه است.
افزايش جمعيت جهان و از جمله کشور ايران، سبب افزايش تقاضا برای آب در همه عرصه های اصلی 
محسوب  جهان  نيمه خشک  و  خشک  مناطق  جزء  ايران  است.  شده  صنعت(  و  شرب  آن)کشاورزی، 
می شود و متوسط بارندگی ساالنه آن از يک سوم متوسط بارندگی ساالنه جهان کمتر است. بنابراين، از 
يک سو افزايش تقاضا برای آب و از سوی ديگر محدوديت و کمبود آب باعث شده بحران آب، بيش از 

پيش چشم گير شود.
امروزه آب به عنوان يک نعمت اليتناهی و فراوان تلقی نمی شود بلکه دولت ها و دانشمندان پی به اين 
نکته برده اند که از ذخاير آبی بايد حداکثر بهره برداری را با کمترين اتالف و ضايعات به عمل آورد. با 
وجود اينکه نزديک به 70 درصد از سطح زمين را آب فرا گرفته است ولی »بحران آب« در بسياری از 
کشورهای جهان از جمله کشورهای واقع در کمربند خشک زمين مثل ايران، روز به روز ابعاد پيچيده 

تری به خود می گيرد.

زهرا شیاسی، دانشجوی کارشناسی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
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نفر به آب آشامیدنی سالم  »جنگ آینده جنگ آب است«، »در جهان حدود یك میلیارد 
دسترسی ندارند«، »روزانه 50 هزار نفر در جهان بر اثر مصرف آب غیر بهداشتی جان خود 
را از دست می دهند« ، »تا سال 2050 میالدی بیش از نیمی از کشور ها در سراسر دنیا در 
تامین آب آشامیدنی مورد نیاز خود با بحران روبرو خواهند شد«. تمام اين جمله های هشدار 
دهنده، بيانگر آن هستند که بحرانی جدی با نام »بحران آب« در حال گسترش و پيچيده تر شدن است.

مديريت منابع آب بخشی از برنامه ريزی توسعه کشورها تلقی می شود و هر کشوری بر مبنای ميزان 
منابع آب در دسترس، استراتژی و برنامه خاصی را برای بهره برداری بهينه از منابع آب موجود اجرا 

می نمايد.
هم اکنون آب يک عنصر کمياب می باشد که بايد بيش از پيش به آن بپردازيم و در حفظ آن بکوشيم.

    منبع:
www.birjand.irib.ir

 pavisapsd.ir : منبع تصویر 

گ، شماره دوازدهم
شجویی ار
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معرفی مستند: ایران، جنوب غربی

شادی گله دار، دانشجوی ارشد طراحی شهری دانشگاه هنر اصفهان | 
شبنم گله دار، دانشجوی ارشد طراحی شهری دانشگاه هنر تهران | 

shadigalehdar@gmail.com

shabnamgalehdar@gmail.com

منبع عکس: مستند ايران، جنوب غربی



معرفی مستند: ایران، جنوب غربی
شادی گله دار، دانشجوی ارشد طراحی شهری دانشگاه هنر اصفهان
شبنم گله دار، دانشجوی ارشد طراحی شهری دانشگاه هنر تهران

تاالب هورالعظيم در قسمت جنوب غربی ايران قرار دارد. يک سوم اين تاالب در ايران و دو سوم آن 
در عراق که در ايران با نام هورالعظيم1 و در عراق با نام تاالب هورالهويزه2 شناخته می شود. اين تاالب 
فاصله  در  تاالب  اين  عراق شکل می گيرد. مساحت  در  رودخانه دجله  و  ايران  در  رودخانه کرخه  از 
 UNEP,(بين 560000 تا 450000 هکتار گزارش شده است )زمانی حدود 20 سال )1345-1367
2001( به نقل از )مختاری و همکاران، 1388(. و در سال 1973 به کمتر از 100 هکتار رسيده است. 
به گفته ی فرطوسی، کارگردان مستند ايران، جنوب غربی، در مصاحبه با برنامه ی نردبان در شبکه ی 
مستند، بيان می کند که تاالب های بين النهرين، بزرگترين تاالب های دنيا هستند که به مادران جهان 
يا ام الدنيا شناخته شده اند. چراکه تاالب ها منشاء بشريت به  شمار می روند. به طوری که گفته می شود 
محدوده  همين  به  مختص  بوده اند،  آنجا  در  حوا  و  آدم  که حضرت  بهشتی  باغ های  يا  عدن3  جنات 
جغرافيايی زمين می شود. حتی شهر اور که حضرت ابراهيم در آنجا متولد شده است، يکی از شهرهای 
حاشيه تاالب مرکزی می باشد. در قسمتی از مستند ذکر می شود که باستان شناسان ساکنان تاالب 
هورالعظيم را ميراث دار تمدن سومر و بين النهرين می دانند. تصاوير حک شده در آثار تاريخی موجود 
پيش  سال  هزار   5 از  آنان  دارد.  هورنشينان  کنونی  زندگی  با  بسياری  شباهت های  بغداد  موزه  در 
تاکنون روش زندگی خود را تغيير نداده اند. در ابتدا ساکنان اين نواحی با کمک نی های خوِد تاالب 
سکونتگاه هايشان را بر روی آن می ساختند که اتفاقات پيرامون مسِبب تغيير اين سبک زندگی آنان 
شده است. وجود تاالب نمونه خود را در سبک و مدل زندگی مردمان آن نواحی نشان داده است. از 
مشاغل وابسته به تاالب که ماهی گيری، شکار پرندگان و نی هايی که با مهارت دست ساکنين به ظروف 
حصيری و کف پوش های حصيری تبديل می شوند، تا ابزار موسيقی که از همين ها ساخته شده و به 
موسيقی تاالب معروف است به نام ساز نی جفته يا مطبگ. اما علی رغم همه ی این موضوعات در 
سال 2001 برنامه محیط زیست سازمان ملل UNEP رسمًا به ایران هشدار داده است که 
در جنوب غربی ایران و جنوب عراق فاجعه ای در مقیاس بزرگترین فجایع زیست محیطی 

تاریخ بشریت در حال وقوع است.
جنگ ايران و عراق شروع روند نابودی تاالب هورالعظيم را به دنبال داشت. در قسمت عراقی تاالب، 
اين  برای حل  و  استفاده می کردند،  آن  پناه گرفتن در  تاالب جهت  نيزار  از پوشش  مخالفان صدام 
مشکل صدام مسير دجله را به بهانه ورود آب به کوير منحرف کرد و همين موضوع سبب خشک شدن 
قسمت عمده ای از تاالب شد. سپس در دهه 70 کشف و حفر ميدان نفتی آزادگان و احداث سد کرخه 
باعث نابودی بخش ديگری از اين تاالب شد و در سال های اخير احداث جاده ی خاکی در وسط تاالب 
برای مشخص کردن مرز دقيق ايران و عراق، خشک شدن قسمت ديگری از تاالب و بالاستفاده  شدن 
به دنبال  را  اين جاده خاکی مرزی  برای احداث  انتقال خاک آن ها  زمين های اطراف تاالب به خاطر 
داشت و همين امر ضرر بسيار زيادی را به کشاورزان اين نواحی وارد کرد. در قسمتی از مستند بيان 
می شود که وزرای عضو کميسيون اقتصادی دولت ايران واگذاری بيش از هفت هزار و پانصد هکتار از 

Houralazim Marshland -1
Houralhoveizeh Marshland -2

3- عدن به معنی هميشگی است .جنات عدن اشاره به  آيه 23 سوره الرعد دارد.
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تاالب هورالعظيم را برای عمليات حفاری به وزارت نفت تصويب کرده اند. کارشناسان محيط زيست 
اين اقدام دولت را تير خالص برای نابودی کامل هورالعظيم می دانند. 

تاالب  به  ورودی  آب  کيفی  و  کمی  تغييرات  بررسی  در   )1392( همکاران  و  فوالدوند  پژوهش  در 
هورالعظيم در اثر احداث سد مخزنی کرخه نشان داد که از آزمون مقايسه های قبل و بعد از بهره  برداری 
از سد، کاهش کميت و کيفيت آب ورودی به تاالب متأثر از دو عامل احداث سد و به مقدار کمتری 
کاهش بارندگی در سال های اخير می باشد. گونه های آبزی و پرندگان مهاجر از ديگر خدماتی بود که 
به واسطه تاالب ساکنان اين نواحی از آن بهره می بردند که طبق بررسی راد و همکاران )1390( در 
روند تغييرات ماهانه تنوع و تراکم جمعيت پرندگان آبزی تاالب هورالعظيم از دی ماه 1386 تا شهريور 
1387 نشان دادند که در مجموع گونه های مشاهده شده 60 % مهاجر، 23 % جوجه آور، 17 % بومی، 
که از اين تعداد 6/5 % گونه ها در ليست سرخ IUCN قرار می گيرند. بررسی تراکم جمعيت پرندگان 
آبزی در کل ايستگاه های مطالعاتی نشان داد که از شمال تاالب)جاده شهيد باکری مجاورت رودخانه 
نيسان( به سمت قسمت های ميانی تاالب )شط علی( به نحو چشم گيری از اين تراکم کاسته می شود؛ 
به طوری که در دی ماه، ايستگاه شط علی با تراکم دو پرنده در هکتار کمترين ميزان تراکم را در کل 
ايستگاه های منتخب نشان می دهد. به واسطه پايين آمدن آب تاالب، گونه های آبزی و پرندگان مهاجر 
کاهش پيدا کرده که همين موضوع، امرار معاش را برای ساکنين اطراف هورالعظيم مشکل کرده است. 
تاالب هورالعظيم  ديگر ساکنان  و  فرهان سواری  زندگی خانواده  روايت  ايران، جنوب غربی  مستند 
را  زندگی خود  هزينه های  و  دامپروری خوراک  و  ماهی گيری  پرندگان،  با شکار  ساکنان  اين  است. 
تأمين می کنند. نگهداری و پرورش گاوميش در گذشته هزينه ای را در بر نداشته است؛ چراکه پوشش 
تاالب،  و خشک شدن  زمان  با گذشت  ولی  است.  بوده  آنها  روزانه  پاسخگوی خوراک  تاالب  گياهی 
نگهداری از گاوميش ها بسيار مشکل و هزينه بر شده است و در گذشته هرکسی از هر تعداد گاوميشی 
که نگهداری می کرده مجبور به فروش آن نبوده ولی با گذشت زمان، صاحبان آنها گاهی برای تأمين 
اين هزينه های زندگی و خوراک گاوميش ها مجبور به فروش آنها می شوند. عدم توجه به اين مستند 
در سال های ابتدای توليد آن مبتنی بر ادعايی بود که در ارتباط با دليل ريزگردها بيان شد. در اين 
مستند دليل ريزگردهايی که در قسمت جنوب غربی ايران وجود دارد و حتی به نواحی مرکزی و 
پايتخت سرايت کرده را خشک شدن تاالب هورالعظيم بيان می کند ولی تا آن زمان بيشتر خبرگزاری ها 
در  می دانستند.  عراق  بيابانی  وسيع  نواحی  را  اطراف  استان های  و  خوزستان  هوای  آلودگی  دليل 
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اين  بررسی  و  مطالعه  و  زمان  گذشت  با  نهايت 
اثبات  مستند  اين  در  فرطوسی  گفته ی  موضوع 
کردوانی)1393(  و  قربانيان  پژوهش  در   شد. 
بيان می کند که کانی های ريزگرد اهواز با نمونه 
بوده  مشابه  هورالعظيم  تاالب  بستر  خاک های 
و  بيت لفته  و  است  تاالبی  ريزگردها  اين  منشا  و 
اشعه  پراش  الگوی  مقايسه  با  همکاران)1394( 
ايکس ذرات ترسيبی در شرايط وقوع و عدم وقوع 
پديده گرد و غبار با خاک محلی تاالب مشاهده 
شد که ذرات گرد و غبار نمونه برداری شده دارای 
کانی های مشابهی با خاک تاالب هستند. بنابراين 
می توان نتيجه گرفت که بخشی از ذرات ترکيبی 
با و بدون وقوع طوفان های گرد  در هر دو دوره 
الزم  است.  داخلی  منشاء  دارای  احتماالً  غبار  و 
يا  و  همچون ساخت سد  اقداماتی  است  ذکر  به 
دکل های نفتی همه به اسم شروع توسعه و ورود 
ارز و ايجاد مشاغلی برای ساکنين نواحی به وجود 
می آيد ولی آيا منفعت توسعه نسبت به ضرر آن 

به محيط زيست قابل مقايسه است؟
ساخته های  که  است  آمده   UNEP گزارش  در 
بشری در ايران ، عراق و ترکيه 90 % از بزرگترين 
تاالب خاورميانه را به نمک زار تبديل کرده است. 
خساراتی که در پی خشک شدن تاالب به وجود 
از نظر  نيست. هم  اندازه گيری  قابل  اصاًل  می آيد 
هر  که  چرا  انسانی  نظر  از  هم  و  زيست محيطی 

آسيب، آسيب ديگری را به دنبال خواهد داشت. 
به دنبال  را  بيکاری ساکنين  تاالب،  خشک شدن 
نيروی کار  بيکاری، مهاجرت و عدم وجود  دارد؛ 
ماهر باعث حاشيه نشين شدن اين افراد در اطراف 
شهرهای بزرگ می شود که همين حاشيه نشينی 
سبب روی آوردن ساکنين به مشاغل غيرقانونی 
و ساير آسيب های احتمالی همچون فرد بزهکاری 
حل  برای  شهرداری  به طوری که  می شود.  غير  و 
اين مشکل تصميم به ويرانی حلبی آبادهای اين 

نواحی کرد.
همين موضوع اشاره به اثر پروانه1  دارد؛ برای مثال 
اقدام  کشور،  غرب  جنوب  توسعه  درباره  تصميم 
با  بيشتر در کشور  ارز  توليد  خودخواهانه صدام، 
احداث ميدان نفتی و غيره، همه و همه آسيب های 
جبران ناپذيری را برای ايران و حتی سياره زمين به 
دنبال خواهد داشت. بخش مهمی از اين تغييرات 
توسعه، ضمن  نام  با  فعاليت هايی  به علت  بيشتر 
ناديده گرفتن تأثيرات آن انجام می شود و از اين 
رو انجام اقدامات اصالحی به منظور جلوگيری از 
اقدامات  روند تخريب تاالب هورالعظيم، مستلزم 
مشترک دو يا چندجانبه و برخی موارد با قبول 
و  می يابد)مختاری  اولويت  کشور  يک  مسئوليت 
همکاران 1388(. همه ی کشور در برابر نفس های 
1- اين تئوری بيان می کند بال بر هم زدن پروانه ای در يک منطقه، 

می تواند باعث طوفانی در يک نقطه ی ديگر در دنيا شود.

www.kojaro.com
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با وجود خشک سالی های خوزستان  اخير  در سال های  تاثيرگذار هستند.  و  آخر هورالعظيم مسئول 
همواره بزرگترين توليدکننده محصوالت کشاورزی شناخته شده است. در پژوهش سعيدی و دشتی 
1396 به کمک روش تاپسيس، مخاطرات بر اساس سه شاخص) شدت اثر، احتمال وقوع و حساسيت 
محيط پذيرنده( اولويت بندی شدند که در نتيجه ايجاد کانون گرد و غبار با وزن 0/828477 و نشست 
لوله های انتقال نفت با وزن 0/82658 به عنوان مهم ترين مخاطره ها و کاهش دامپروری در منطقه 
با وزن 0/089965 به عنوان کم اهميت ترين مخاطره شناسايی شدند. در واقع بحران گرد و غبار و 
آلودگی لوله های انتقال نفت هنوز در اولويت جهت توجه و اقدام می باشد و کنترل و کاهش آلودگی و 

برگرداندن آن به تاالب هورالعظيم نيازمند توجه و اقدام دوسويه دو کشور ايران و عراق است.
به عنوان سخن آخر، امين زاده و همکاران)1396( در پژوهشی با عنوان “تعهد دولت ها به حفاظت 
از تاالب هورالعظيم/ هورالهويزه بر اساس حقوق بين الملل” بيان می کنند؛ حفاظت از منابع مشترک  
همکاری مشترک طلب می کند و هرگونه اقدام يک جانبه بدون در نظر گرفتن مصالح و منافع ساير 
کشورها می تواند آثار زيان باری نه تنها در نسل کنونی، بلکه بر نسل های آتی همراه داشته باشد و اضافه 
می کنند که اين موضوع زمانی از اهميت بيشتری برخوردار خواهد شد که محيط زيست را به منزله 
ميراث مشترک بشريت احاطه کنيد. در داوری النو، ديوان بيان کرد: »امروزه دولت ها نگران تعارض 
منافع شان هستند که با کاربرد صنعتی رودخانه ها شکل می گيرد؛ لذا ضرورت ايجاب می کند تا بين 
منافع آنها تعادل برقرار شود. تنها راه رسيدن به چنين توافقی انعقاد يک موافقت نامه با لحاظ کردن 

منافع جمعی دولت هاست.«

    منابع:
هورالعظيم/  تاالب  از  حفاظت  به  ها  دولت  تعهد  رضازاده.)1396(.   حسين  و  شارق  سادات  الهام،  زاده،  -امين 

هورالهويزه براساس حقوق بين الملل. مطالعات حقوق انرژی)3(3. 217-193
-بيت لفته، رضا، لندی، احمد، حجتی، سعيد و غالمعباس صياد.)1392(. نرخ ترسيب، کانی شناسی و الگوی توزيع 

اندازه ذرات گرد و غبار در اطراف تاالب هورالعظيم در استان خوزستان. آب و خاک)3(. 707-695 
-راد، بهروزی، راسخ، عبدالرحمن، اشرافيان، نسرين، موال، سيد عادل و اردشير امينی.)1390(. بررسی روند تغييرات 

ماهانه تنوع و تراکم و جمعيت پرندگان آب زی تاالب هورالعظيم. علوم و تکنولوژی محيط زيست)3(13.
-فوالدوند، سميرا، صياد، غالمعباس، حمادی، کاظم و هادی معاضد.)1392(.  بررسی تغييرات کمی وکيفی آب 

ورودی به تاالب هورالعظيم در اثر احداث سد مخزنی کرخه. علوم مهندسی آبياری)4(36.
-قربانيان، جبرائيل و پرويز کرد وانی.)1393(. آناليز بافت ريزگردهای شهر اهواز به روش پرتو ايکس و رابطه تشديد 

اين طوفان ها با تخريب تاالب هورالعظيم. اکولوژی تاالب)20(6. 101-93
-مختاری، سحر، سلطانی فرد، هادی و احمد رضا ياوری.)1388(. خود سازمان دهی در تاالب هورالعظيم/ هورالهويزه 

با تأکيد بر اکولوژی سيمای سرزمين. پژوهش های جغرافيای طبيعی)70(. 105-93
-يسری، سعيد و سولماز دشتی.)1396(. بررسی مخاطرات زيست محيطی خشک شدن مخازن چهارم و پنجم تاالب 
هورالعظيم به منظور توسعه ميدان نفتی آزادگان با استفاده از روش تاپسيس. علوم و مهندسی آبياری. 139-152. 
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با موضوع  از پادکست ارگ  اپیزود  اولین 
“رودخانه” منتشر شد!

از تمام کسانی که برای ما از حس و  ممنون 
حال رودخانه شهرشان گفتند. اميدواريم از اين 
پادکست که با الهام گرفتن از تمام صوت های 

شما تهيه شده، لذت ببريد

تهیه کننده: شادی گله دار، مریم عشقی نژاد
مونتاژ و تدوین: علیرضا مهندس

گویندگان: فاطمه سادات میرمحمدی و محمدرضا 
میرزایی

بارکد  پادکست  شنیدن  برای 

روبه رو را اسکن کنید.



arg_aui

khesht.arg@gmail.com

Telegram.me/ Arg_aui

Telegram.me/ shahrsazi_aui


