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کرمانشاهاب

با ما باشید:
اسکن کنید

تجارت برف در 
کرمانشاه قدیم  

بهره وري آب در 
کشاورزي

مردان برون حوضه ای...

خبرها و 

رویدادهاي آب



یح ءکُلَّ شَی اءنَ الْملْنَا معجو

And We have made from water every living thing

لھ ئاویش ھ ھموو شت�کی زیندوومان ف ھراھ ھم ھ�ناوه 

و ما از آب هر چیزي را زنده گردانیدیم همکاران

کرمانشاهاب

مجله داخلی شـرکت آب منطقه اي 

کرمانشاه، با نام فعلی کرمانشـاهآب 

نشریه اي داخلی است که به صورت 

الکترونیکی و در راســتاي انعکاس 

فعالیتهاي کلی شـرکت که در قالب 

جلســـــات داخلی و بین سازمانی 

برگزار می گردد منتشر می شود این 

خبرنامه براي صـــــرفه جویی در 

مصـرف کاغذ به شکل الکترونیکی 

منتشر از طریق تارنماي شرکت آب 

منطقه اي کرمانشاه به خوانندگان و 

عالقه مندان به وقایع و فعالیـتهاي 

. هدف  این شـرکت تقدیم می گردد

اصلی این نشـریه صرفاً خبري بوده 

اما از درج رویدادهاي پژوهشـــی و 

ترویجی که در راستاي سـازگاري با 

کم آبی یا نشـــان دادن ابعاد فاجعه 

آمیز بحران آب باشـد نیز اســتقبال 

می کند. رویکـرد کلـی درج مطالب 

علمی و اخباري اســـت که بتوانند 

رویکرد تعالی سازمانی را هموار و از 

منظر آگاهی بخشـــــی مفید واقع 

شوند. 

خداوند همه چیز را آب آفریده اس ت حیات از دریاها و اقیانوسـها آغازیدن 

گرفت و جهان با آب پایدار گشت. بی سبب نیسـت که آب الفباي زندگی 

. چنین موهبتی  اسـت و بدون آب نمی توان به پایایی جهان امید داشـت

. حفاظتی که بتواند بسترهاي توسعه را با  نیازمند شناخت و حفاظت است

الگوهاي پایداري تامین نماید و به نســل بعد این نوید را بدهد که او هم 

آب خواهد داشت. 

این مقدمه به تنهایی می تواند مبین ارزش و اعتباري باشـــــد که باید 

مدیران و تصمیم گیران براي آب قایل شوند. ارایه اخبار و نشر فعالیتهاي 

ســازمانهاي مرتبط با آب می تواند جامعه را به این دلخوش کند که این 

. شــرکت آب  نعمت ارزشـمند از دید متولیان امور مغفول نمانده اســت

منطقه اي کرمانشــــــاه با درك این مهم و در راستاي ترویج فرهنگ 

صیانت از منابع آب بود که انتشــار الکترونیکی این خبرنامه را در دستور 

کار قرار داده اســـت. به آن امید که بتواند منادي خدمات صــــادقانه و 

مجاهدت همه تالشگران صنعت آب در این شرکت به عنوان تاللویی از 

فعالیتهاي عظیم وزارت نیرو باشد.

بهرام  درویشی
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

فهرست مطالب مدیر مسؤل بهرام درویشی

سردبیر کمال طاهري

شوراي سردبیري

عبداله اسکویی، وحید مومنه

دبیر خبر جواد جوادي

تحریریه 

شــهرام شـــیخی فر، دکتر محمد 

تاجبخش، دکتر سعید ناصري، دکتر 

میالد طاهري 

تنظیم و ویرایش اخبار

بهاره بیدهندي و پروانه عبدلی

مناسبتها و هماهنگی

مسعود اجاقی

تارنما و بارگذاري

حسین سیفی

همکاران این شماره

دکترسعید ناصري- آرین فتاحی
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به نام خداوند جان و خرد

تجارب برف در کرمانشـــاه قدیم داستان مهیجی دارد...برف 

براي بســــتنی و آب خنک... ترجمه این ماجراي جالب را در  

متن مجله بخوانید. 

: آسیاب آبی حوضه الر نوسود-عکس از عزیز  پشـــــت جلد

مصطفایی میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی پاوه

توســــعه اســـــتان هاي مرزي باید 
مبتنــــی بــــر ارتقاي بهـــــره وري در 
اســــــــــــــــــتفاده از منابع و رعایت 

مالحظات زیست محیطی باشد
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ظرفیت آب شیرین کن ها
براي تامین آب نواحی ساحلی

افزایش می یابد

کسب رتبه برتر در انجام

 اقدامات برجسته در 

شانزدهمین جشنواره

 شهید رجائی استان کرمانشاه

بهره وري و اقتصاد آب
در کشاورزي

 استاندار کرمانشــاه: در زمان وقوع 

سـیل مدیریت قابل قبولی توسـط 

شـــــرکت آب منطقه اي در مهار 

سیالب صورت پذیرفت که این امر 

باعث کاهش خسارت به مردم شد.



مناسبتها

گزیده خبرها

راهنماي نویسندگان

تولد دوباره «تجدیدپذیرها» در پساکرونا

به گزارش پایگاه اطالع رسـانی وزارت نیرو (پاون)، شــیوع ویروس مرگبار «کرونا»، همزمان با کاهش 

تقاضا براي خرید سوخت هاي فسـیلی مانند؛ نفت، گاز، زغال سنگ، باعث شده تا مصــرف انرژي هاي 

خورشیدي و مشـابه آن با افزایش ملموسی مواجه شود. در حقیقت «کرونا»، فرصتی در دل تهدید براي 

انرژي هاي نوین محسـوب می شود که با توجه به نوسان قیمت انرژي هاي فســیلی، بازار خوبی براي 

تولید و مصرف یافت. 

تجلیل استانداران کرمانشـــــــــــــاه و همدان از همســـــــــــــر «شهید میرزا محمد سلگی» و 

نویسنده کتاب �آب هرگز نمی میرد”

 به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداري کرمانشاه؛ «هوشنگ بازوند» در این دیدار که در منزل شهید 

سلگی و در نهاوند انجام شد؛ از حمید حسام نویسنده کتاب « آب هرگز نمی میزد» خاطرات جانباز میرزا 

محمد سلگی در دوران دفاع مقدس تجلیل نمود. سـردار حاج «میرزا محمد سـلگی» جانباز سـرافراز و 

فرمانده دالور گردان حضـرت ابوالفضـل (ع) و رئیس ستاد لشـکر انصـارالحســین (ع) در دوران دفاع 

مقدس، صبح 14 فروردین امسال در بیمارستان شهید بهشتی همدان به یاران شهیدش پیوست.

کارشناسان ایرانی برنده 3 جایزه بین المللی مسابقه صرفه جویی آب کشاورزي شدند

: پس از سه دوره دریافت جایزه بین المللی صرفه جویی آب کشاورزي در یک بخش، این بار جایزه بین المللی  پاون

صرفه جویی آب کشـــــاورزي در سه بخش شامل «فناوري صرفه جویی آب»، «مدیریت در صرفه جویی آب» و 

«ایده هاي کارشـناسـان جوان در صـرفه جویی آب» براي سـال 2020 از مجموع چهار بخش برگزار شـده جایزه 

مذکور، به طرح هاي پیشـــنهادي نمایندگان ایران تعلق گرفت. ناصر صداقتی  براي طرح «استفاده از سیســـتم 

آبیاري زیرسطحی کم فشار با لوله هاي پی وي سی سوراخ دار در جهت کاهش مصرف آب در باغ هاي پسـته» در 

بخش فناوري صرفه جویی آب،  مهدي افسري براي طرح «بهینه سازي مصـرف آب بوسیله نصـب سایه بان» در 

بخش مدیریت در صرفه جویی آب، محمد صادق کشــــاورز  و حامد ابراهیمیان براي طرح «کاهش تلفات آب و 

فســفر و فرسایش خاك با ایجاد مانع در آبیاري جویچه اي»  در بخش ایده هاي کارشناسان جوان در صرفه جویی 

آب به عنوان برندگان این مسابقه معرفی شدند.

مدیرعامل آبفاي استان کرمانشاه:

براي رفع تنش آبی شهر کرمانشاه 1000 لیتر در ثانیه کسري آب داریم

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو (پاون)، علیرضا کاکاوند گفت: آب کرمانشاه هم اکنون از طریق چاه هاي 

اطراف و داخل شهر، سراب، قنات و خط اضطراري گاوشان و پس از انجام عملیات تصـــــفیه و گندزدایی تأمین 

می شود. وي یادآور شد: این کسري آب تا زمانی که طرح آبرسانی بلندمدت شهر کرمانشاه از طریق سد گاوشان که 

شامل پروژه هاي تصـفیه خانه آب، مخازن و خطوط بین مخازن است، تکمیل نشـود همچنان پابرجاست و قادر به 

دریافت و تأمین کسري کنونی نخواهیم بود.

1 آذر 99 آذر جشن

4 آذر 99 والدت امام حسن 

عسکري علیه السالم ( 8 ربیع 

الثانی)

5 آذر 99 روز بسیج مستضعفان

5 آذر 99 روز جهانی مبارزه با 

خشونت علیه زنان ( 25 نوامبر)

6 آذر 99 وفات حضرت 

معصومه سالم اهللا علیها         

( 10 ربیع الثانی )

7 آذر 99 روز نیروي دریایی

9 آذر 99 جشن آذرگان ،آذر روز

10 آذر 99 روز مجلس

11 آذر 99 روز جهانی ایدز      

( 1 نوامبر)

13 آذر 99 روز بیمه

13 آذر 99 روز جهانی معلوالن   

( 3 نوامبر)

15 آذر 99 روز حسابدار

16 آذر 99 روز دانشجو

25 آذر 99 روز پژوهش

26 آذر 99 روز حمل و نقل

30 آذر 99 جشن شب یلدا

30 آذر 99 والدت حضرت زینب 

سالم اهللا علیها و روز پرستار و 

بهورز ( 5 جمادي االولی)

رهبر معظم انقالب اسالمی:

اولویّت بسیار مهمّ کشور، فرهنگ است. فرهنگ از ادبیّات و هنر تا 
سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخالق تا رفتار اجتماعی، شامل 

همه ي اینها است؛ ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیّت داریم...

مطالب و جســـتارهاي قابل چاپ در کرمانشـــاهاب را می توان به دسته هاي 

. قبل از ارسال  مختلف اخبار، گزارش، گفتگو و جستارهاي پژوهشی تقسـیم کرد

مطلب و یا مقاالت به آدرس مجله الزم است نکات زیر را رعایت فرمایید:

درج هــرگونه خبــر منوط به نامه کتبــی یا تاییدیه مدیـــر روابط عمومـــی 

. براي گفتگو و مصـاحبه از قبل با سردبیر یا شوراي  /سازمان متبوع است شرکت

سردبیري هماهنگ گردد. در نوشتار فارسی روان نویســـی رعایت گردد. از قلم 

نازنین یا میترا 12 بدون هرگونه نیم فاصله استفاده شود. عکســها و تصــاویر و 

. منابع با  نمودارها به صورت فایل مجزا و با کیفیت مناسب به مقاله الصـاق گردد

. رعایت اختصار و امنت در نقل  اختصار و به صورت شماره در متن مشخص گردد

. صحت و سقم مطالب بر عهده  قول و نیز اخالق پژوهشــــــــی الزامی است

نویســـنده/گان آن است. مجله در ویرایش و تخلیص مطالب آزاد است. مطالب 

ارسالی بازگردانده نمی شوند. شماره تلفن ارسال کنندگان الزامی است. 



دریچه

توسعه استان هاي مرزي باید مبتنی بر
 ارتقاي بهره وري در استفاده از منابع و

 رعایت مالحظات زیست محیطی باشد

وزیر نیرو در هجدهمین جلسه کارگروه ملی سازگاري با کم آبی:.

به گزارش پایگاه اطالع رســـانی وزارت نیرو (پاون)، رضـــا 

اردکانیان عصر امروز دوشنبه در هجدهمین جلسـه کارگروه 

ملی ســازگاري با کم آبی که به منظور بررســـی برنامه هاي 

سازگاري با کم آبی استان هاي کردستان و ایالم و با حضـور 

نمایندگان سازمان ها و وزارتخانه هاي عضـــو کارگروه ملی 

سـازگاري با کم آبی، اسـتانداران، مدیران شــرکت هاي آب 

منطقه اي و آب و فاضــــالب و ســــازمان هاي مدیریت و 

برنامه ریزي، جهاد کشـــــاورزي و صنعت، معدن و تجارت 

استان هاي کردستان و ایالم برگزار شد، بر ضـرورت توجه به 

اصول توسعه پایدار در توسعه استان هاي مرزي تاکید کرد.

وي ضــمن تقدیر از تالش هاي انجام شــده در دو کارگروه 

استانی براي تدوین برنامه هاي سازگاري با کم آبی تصــریح 

: توسعه استان هاي مرزي در شرق و غرب کشــور باید با  کرد

تمرکز بر ارتقاي بهره وري در اســــتفاده از منابع و با رعایت 

مالحظات زیست محیطی باشد.

بنا بر این گزارش، در بخش اول جلســـــه به بررسی برنامه  

. برنامه این  سازگاري با کم آبی استان کردستان پرداخته شـد

استان پیش از این در پنجاه و یکمین جلسه کمیته تخصصـی 

کارگروه ملی سازگاري با کم آبی مورخ ششــــم آبان 1399 

مطرح و پس از اعمال اصالحات پیشـــــــــنهادي تمامی 

دستگاه ها، در جلسـه هجدهم کارگروه ملی مورد بررسی قرار 

گرفت.

در این نشـســت به چالش هاي کمی و کیفی منابع آب 

استان کردستان به ویژه در بخش نواحی شرقی پرداخته و 

تاکید شــد، برنامه هاي آمایش و بهره برداري از منابع آب و 

خاك اســـتان باید به گونه اي تدوین شــــود که با اجراي آن 

وضعیت آبخوان ها و مسائل کیفی منابع آب استان تا افق 1405 

بهبود قابل مالحظه اي یابد.

در ادامه، برنامه سـازگاري با کم آبی اســتان ایالم و موارد محل 

اختالف در برنامه مورد نقد و اظهارنظر قرار گرفت. برنامه استان 

ایالم پیش از این در سی و هفتمین و چهل و هفتمین جلســات 

کمیته تخصـصــی کارگروه ملی سازگاري با کم آبی مورخ نهم 

مرداد 1398 و هجدهم شهریور 1399 مورد بررسـی قرار گرفته 

. در این برنامه، با تمرکز بر ضرورت تامین نیاز آبی طرح هاي  بود

توسعه کشـاورزي استان به ارائه مســائل و راهکارها در اصالح 

مصرف آب در استان پرداخته شد.

در پایان این نشـســت مقرر شد برنامه هاي سازگاري با کم آبی 

اسـتان هاي کردســتان و ایالم جهت بازنگري به کارگروه هاي 

استانی برگشــت داده شود تا با همکاري دستگاه هاي عضـــو 

کمیته تخصـــصــــی کارگروه ملی طی مهلت دو هفته مورد 

بازنگري قرار گیرند.

سال سوم، شماره 18، آذر 1399 کرمانشاهاب ۳



فرا استانی

ظرفیت آب شیرین کن ها
براي تامین آب نواحی ساحلی

افزایش می یابد

تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو:.

کرمانشاهاب

به گزارش خبرنگار مهر،  مهندس  قاسم تقی زاده خامسی  با 

ذکر این نکته که 97 درصـــد از منابع آبی در دریا قرار دارند، 

اظهار کرد: با توجه به کمبود آب شیرین، کشـــــــــورها با 

تکنولوژي مدرن براي اســــــــتفاده بهینه از آب دریا اقدام 

می کنند؛ حتی کشورهایی که به اندازه کافی آب شیرین دارند 

به آب دریا به عنوان یک منبع نگاه می کنند.

: با  وي استفاده از آب دریا را یک الزام دانســـت و عنوان کرد

توجه به رشد مصـرف آب در حوزه صنعت به سمت استفاده از 

آب دریا گام خواهیم برداشت. آبشـــــیرینکن «بندرعباس» 

هفتاد و دومین واحد نمک زدایی اســـــــت که بهره برداري 

می رسد. تقی زاده خامسی با بیان اینکه 54 واحد آبشـیرینکن 

در دولت تدبیر امید به بهره برداري رسید؛ تصـــریح کرد: 23 

واحد دیگـر نیـز تا پایان دولت تدبیــر و امید به نتیجه خواهد 

رسید.

: در  مدیرعامل شـرکت مدیریت منابع آب ایران ابراز داشــت

سال 1392 کشـور تنها 17 آبشــرینکن داشت که با اقدامات 

انجام شده در حال حاضر این تعداد به 72 مورد رسیده است.

مهندس تقی زاده خامسی با اشاره به جمعیت 800 هزار نفري 

بندرعباس و خمیر، گفت: آبشــــیرینکن «بندرعباس»، 15 

میلیون متر مکعب از نیاز آب شـرب شـهر بندرعباس و خمیر 

تامین خواهد کرد. این 15 میلیون متر مکعب به همراه بخشی 

از آبشـیرینکن 100 هزار متر مکعبی، نیمی از نیاز آبی این دو 

منطقه را تامین می کند.

 استفاده از آب دریا را یک الزام است و با 

توجه به رشد مصـــــــــرف آب در حوزه 

صــنعت باید به ســمت اســتفاده از آب 

دریا گام برداشت.

۴



خبر

:در شانزدهمین جشنواره شهید رجائی کرمانشاه:

در این جشــنواره  از شرکت آب منطقه اي و مدیرعامل شرکت در بخش 

اختصـــاصی، شامل انجام وظایف محوله و ماموریتهاي دستگاه متبوع، 

اسناد برنامه اي در جهت توسعه استان، سیاست هاي اقتصـاد مقاومتی و 

پیاده سازي آن، با اهداء لوح تقدیر گردید. در این جشـنواره که 65 دستگاه 

اجرایی استان حضــــور داشتند از 12  دستگاه اجرایی برتر توسط سازمان 

مدیریت و برنامه ریزي استان و هیئت ارزیاب به ریاست مهندس بازوند، در 

شاخص هاي مورد ارزیابی در بخش هاي اختصـــــاصی و عمومی تقدیر 

وقدردانی گردید.

الزم به توضیح است در ارزیابی بعمل آمده توسط کارشناسان امر، شـرکت 

آب منطقه اي بعنوان انجام اقدامات برجســته در بین دستگاههاي اجرایی 

بعنوان دستگاه برتر  شناسائی و معرفی گردید.

1 سال توسط شرکت آب منطقه اي صورت  کســب این رتبه برتر پس از 8

پذیرفت و مقام کســب شده قبلی به سال 1381 و دوران مدیریت مهندس 

میرزائی مدیریت وقت آب منطقه اي بازمیگردد.

: در زمان  در حاشیه این جشـنواره مهندس بازوند؛ استاندار کرمانشـاه گفت

وقوع ســیل مدیریت قابل قبولی توســط شــرکت آب منطقه اي در مهار 

سیالب صورت پذیرفت که این امر باعث کاهش خسارت به مردم شد.

مدیر ارشد استان افزود: در استان 12  سـد مخزنی وجود دارد که 6 سـد در 

دولت یازدهم و دوازدهم اجراء و به بهره برداري رسیده است.

وي با تقدیر از عملکرد همه مدیران دستگاههاي اجرائی خواسـتار خدمات 

رسانی بیشتر به مردم  و کار و تالش بیشـتر براي توسعه استان و الگو قرار 

دادن رفتار و منش شهیدان واال مقام رجائی و باهنر شد.

برنامه کاربردي وزیر نیرو که همه به دانشــمندي و توانایی 

هاي علمی ایشان معترفند موجبات   افتتاح طرحهاي آب و 

برق در سراسر کشور را فراهم ساخت. از این منظر و با مدد از 

راهبردهاي کالن وزارت نیرو تالش مضــاعف شرکت آب 

منطقه اي کرمانشاه در راستاي اجراي دقیق برنامه ساخت و 

سازها و سازوکارها طی دوسال گذشته و پس از انتصــــاب 

بهرام درویشـــی به عنوان مدیرعامل این شرکت و افتتاح 

چندین طـــرح مهم  آبـــی یکـــی از دالیل حــــرکت و 

پیشـرفت چشـمگیر شرکت آب منطقه اي  کرمانشــاه بوده 

است. شرکت آب  منطقه اي کرمانشاه در پاسخگویی، نظم  و 

انضـباط سازمانی و جذب اعتبارات روزهاي بسـیار خوبی را 

پشـت سر گذاشته  و همین  امر باعث شده که عنوان یکی از 

دستگاههاي برتر استان در جشــــنواره شهید رجایی به خود 

اختصاص دهد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشـــا ه 

در شانزدهمین جشــنواره شهید رجایی استان که به ریاست 

مهندس بازوند؛ استاندار کرمانشـاه و جمعی از مســئولین و 

مدیران دستگاههاي اجرائی استان در محل سالن جلســات 

شهداي دولت اسـتانداري برگزار گردید شـرکت آب منطقه 

اي کرمانشـاه پس از 18 سال موفق به کســب رتبه برتر در 

زمینه اقدامات برجسته در سال 1398 گردید.

سال سوم، شماره 18، آذر ۵1399کرمانشاهاب

شرکت آب منطقه اي کرمانشاه 

موفق به کسب رتبه برتر در 

زمینه اقدامات برجسته شد



دیدگاه

غالمرضا مدنیان، مدیر کل دفتر حقوقی

شرکت مدیریت منابع آب ایران: 

ضرورت تحول در قوانین آب
اهمیت  و جایگاه  ویژه اي  که  «آب» ها از نظر ارزشی  و حیاتی  و 

نیـز محوریت  زندگانــی  در ابعاد مختلف  دارند بــر هیچ کس  

پوشیده  نیســـت  و اینکه در معنی  واقعی  کلمه  بتوان  چرخش  

مدار هستی  را بر مبناي  آب  بیان  کرد، جاي  هیچ گونه  خدشه  و 

ابهامی  نخواهد بود و بدیهی  اسـت  که  ســر آغاز هر تحولی از 

تحوالت  عظیم  و دسـتمایه  هر تمدن  کهن  را باید در وجود آب  

و منابع  آبی  دانست زیرا حیات  هر سرزمین  بدون  وجود معادن  

متصور است  اما بدون  آب  غیرممکن .

از این  رو، در یک  اصـــــل  ثابت  همه  اتفاق  نظر دارند که  آب  

سر منشــاء حیات  و مایه  بقاي  انســان  و سایر موجودات  و نیز 

. اما آیا اعتقاد صرف  به  این  اصل  ثابت   زندگی  انســـانی  است 

باعث  شده  است  تا بشر بتواند با درك  واقعیات  پیرامون  محیط 

خود اهمیت  روز افزون  آب  را ادراك  کند؟

شاید پاسخ  ارایه  شده  به  این  سوال  ناامید کننده  

باشد که  دریابیم  برخالف آگاهی  و اشرافی  که 

 جوامع  و اقشار مختلف  انسـانی  از جایگاه  رفیع  

آب  در زندگی  ماشینی  بشـر کنونی  دارند، ولی  

در اســــتفاده ، بهره برداري  و حفاظت  از آن ، 

آن طور که  شایســـــته  این  ماده  حیاتی  است  

جدیت  و حســــــاسیت  به  خرج  نمی دهند و 

متاسفانه  برخالف کشـف  این  مهم  که  دنیاي  

کنونی  به  مرز «جدال  آبـی » یا «جنگ  بـراي  

آب » به سرعت  نزدیک  می شـود، هنوز هم  در 

نحوه  بهـره مندي  از آب  روش هاي نامعقول  و 

جبران  ناپذیري  براي منافع  کوتاه  مدت  خود به 

کار می برند.

شرایط حسـاس  و ویژه اي  که  آب  در زندگانی  

بشر دارد باعث  نشده  تا استفاده  کنندگان  از آن  

به  خود بقبوالنند که  دوام  اســـــتفاده  از آب  

مشروط به  حفظ اصل  جوهره  حیات  است.

به  همین  دلیل  که  آینده  و آتیه  جهان  از نظـر طبیعــی  به  آب  

بستگی  دارد، اقتدار جوامع  سیاسی  و اقتصـادي  دنیاي  کنونی  

. در این  راسـتا نظام  بهره گیري  از  نیز به  آب  پیوند خورده  است 

آب ها که  در یک  دوران  متوالی  و طوالنی  تابع  اراده  اشـخاص  

(تابع اصل آزادي اراده اشخاص  حقوق  خصــــــوصی  بوده  

موضوع ماده 10 قانون مدنی) و مباحث  آن  نیز در حوزه  قلمرو 

حقوق  خصوصی  مورد نقد و بررسی  قرار می گرفت؛ رفته  رفته  

بدان  ســمت  و ســـو گرایش  یافت  که  با پیدایش  دولت ها و 

حکومت هاي مــرکــزي  این  بخش  از مباحث  آب  در حیطه  

حقوق  عمومی (عنصـــر دخالت و نقش آفرینی دولت در امور 

) قـرار گـرفته  و دولت ها نیــز خود را ناچار از  عمومـی جامعه

دخالت  و هدایت  روند امور بدانند.

خبرنگار :امیر رضا آزاده

دبیر خبر :حمید ثریانی

منبع :پاون

۶کرمانشاهاب



امید{است} که قانونگذار با درك صحیح از شرایط سخت امروزي،

 بتواند قواعد مورد نیاز را با دیدگاه رفع چالش هاي موجود و به شکل

 وضع قواعد مربوط به هر حوضه آبریز به شکل نگاه به اقلیم هر منطقه،

 نگاه به نیازها و آمایش سرزمین و نیازهاي اساسی حفظ محیط زیست به تصویب برساند.

مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران:

 در اینکه این  دخالت  و هدایت  چقدر باعث  محافظت  از منابع  

آبی  شده  نظرات  مختلفی  مطرح  اسـتاما عمده ترین  بحث  آن 

اســـت  که  تدریجا این  واقعیت  را در می یابیم  که  دیگر حوزه  

حقوق  خصـــــوصی  بر روند بهره گیري  آب ها از تاثیر سابق  

بـــرخوردار نبوده  و بخش  عمده اي  از این  مقوله  در چارچوب  

. علت  این  رویکرد  مباحث  حقوق  عمومی  جاي  گرفته  اســت 

شاید به خاطر ضرورت  ساماندهی  و استفاده  بهینه  از آب ها یا 

حتی  عالقه  دولت ها به  ســبب حفظ اقتدار کامل  بر این  ابزار 

چند جانبه  باشد.

 دولت ها در حال  حاضر، عالوه  بر دیدگاه هاي اقتصــــادي ، 

اجتماعی  و رفاهی  که  از مسـائل  آب  دارند؛ آن را از نقطه  نظر 

امنیتی ، نظامی  و سیاسی  مورد توجه  و عنایت  قرار می دهند و 

همین  نقطه  نظرات  اســـــت  که  آب  را به عنوان  یک  عامل  

. اولین  نقطه   فراگیر در حوزه  مباحث  عمومی  جایگاه  مـی دهد

دخالت  حوزه  حقوق  عمومی  بر آب  از مباحث  پیـرامون  محیط 

زیسـت  که  یکی  از شاخه هاي  حقوق  عمومی  است  شروع  شد 

و تدریجا با روشـــن  شــــدن  جهات  مختلف  اهمیت  آب ها 

دولت ها نیز حاکمیت  خود را بر آب  و منابع  آبی  گســــترش  

. قانونگذاران  که  نمایندگان  جوامع  بــــراي  نظام هاي  دادند

اجتماعی  محســـــــوب  می شوند به عنوان  عامالن  تعیین  

سیاست هاي بنیادین  هر جامعه  دست  به کار شده  و تدریجا با 

وضع  قواعد مختلف ، نظام  بهره مندي  از آب  را، از حالت  سنتی  

.  در این   و فردي  خارج  و به  شـــکلی  نوین  پایه ریزي  نمودند

راستا آن  بخش  از مســــائل  آبی  که  ناشی  از سیاست گذاري  

پیرامون  آب  باشـد به  مراتب  بر جنبه هاي  فنی  مهندسـی  آب 

. زیرا با فقدان  سیاست  به خصــــوص و قانون    ارجحیت  دارد

مصــــوب  یا مدون  نمی توان  انتظار داشت  که  اقدامات  فنی  

بتواند عامل  حفظ آب ها باشد.

 در قرن  حاضر که  نشانه هاي  جدي  بحران  آب  چهره  واقعی  خود 

را در اقصی  نقاط دنیا واز جمله  کشـور ما بروز داده  آن است  که  با 

بررسـی  و نگرش  به  قواعد حقوقی  موجود راه حل هاي مناســبی  

براي  پیشگیري  از روند رو به  افزایش  تخریب  و ورود خسـارت  به  

منابع  آبی  ارایه  داده  و با هدف  تقویت  حساسیت  قانونگذاران  آنها 

را به  وضع  مقررات  موضـوعه  جدید و راهبردي  در حفاظت  آب ها 

تشویق  و ترغیب  کند. از سال 1347 با تصویب قانون آب و نحوه 

ملی شـــدن آن، تا ســــال 1361 که قانون توزیع عادالنه آب 

تصویب شد؛ قانونگذاري ها در خصوص منابع و تاسیسات آبی تا 

سال 1347 به شکل غیر منسـجم و با وضع موازین پراکنده و با 

محوریت حقوق خصـوصی همراه بود. حدود 46 قانون تا هنگام 

ایده وضع قانونگذاري منسـجم و جامع بر منابع آب تا این زمان 

به تصویب نهاد قانونگذاري رسیده بود. 

مطابق با قوانین مدنی و مقررات مربوط به حقوق خصــــوصی 

محض، در ابتداي امر، هرگونه دخالت در منابع آبـی، بـی آن که 

محتاج به کســـــب اجازه  یا اذن از شخص یا اشخاصی اعم از 

خصــوصی یا دولتی باشد؛ براي تمام افراد اجتماع، مســـتند به 

عمومات مشـــــــــترکات آزاد بوده و آنها قادر بودند تا از آب 

.  چون ادامه چنین  بهـره بـرداري و در مجاري آبـی دخالت کنند

روندي به صالح جامعه نبود، باگذشت مدت  زمان نســــــــبتا 

طوالنـی، این روند متوقف و به یک  روند منظم و قانونـی تبدیل 

. با وضـع مقررات جدید مبنی بر نظارت دولت بر امور مربوط  شد

به آب ها و دخالت روزافـزون دولت در جهت کاهش نقش افـراد 

در بهره برداري و حفاظت از این ثروت خدادادي تا بدانجا کشیده 

شد که دولت با چهره اي مقتدرانه درصـحنه روابط آبیاري پدیدار 

.  وضـع مقررات مربوط به ملی شـدن آب، باعث شـد قیود  شـد

جدیدي بر سیستم بهره مندي از آب حاکم شود.
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دیدگاه

 طبیعی اسـت که دولت به عنوان نماینده اجتماع این قدرت را 

به  واسطه اختیارات قانونی الزم داشـت تا بر اسـاس ضـوابط 

علمی و فنی، نظام جدیدي را براي متقاضـــیان آب به وجود 

آورد.  قانون آب و نحوه ملی شدن که در 66 ماده و 35 تبصره 

به تصـــــویب رسید؛ به مباحث، مالکیت عمومی و ملی آب، 

حقابه و اجازه مصرف، صدور پروانه مصرف، شرایط استفاده و 

نحوه مصرف آب، آب هاي مصرفی، وظایف و اختیارات وزارت 

آب و برق، آب هاي زیر زمینی، حفاظت و نگهداري تاسیسـات 

مشـــترك، وصول آب بها و دیون، جلوگیري از آلودگی منابع 

.  با تغییر رویکرد نهاد  آب، تخلفات و جرایم، پرداخته اســـت

قانونگذاري از رویکرد مبتنی بر حقوق خصــوصی محض، به 

محوریت قواعد حقوق عمومی، حجم وسـیعی از این قوانین را 

شاهد هستیم که دیگر بدون هیچ گونه اغماضی، نهاد دولت را 

بر منابع آبی مسلط ساخته و به تعبیري آب را از وجه خصوصی 

آن، به دولتی، تغییر ماهیت حقوقی داده اســــــت.  تغییر در 

مالکیت عمومی و ملی آب، نشـان دهنده این چرخش بنیادین 

 . نهاد قانونگذاري، از رویکرد قبلی به رویکرد جدید اســـــت

مولفه هاي متعددي براي این تغییر در قانون آب و نحوه ملـی 

. به نحوي که می توان به جرات  شدن، پیش بینی شـده اسـت

بیان داشت، به جز حق مکتســــبه ناشی از قانون مدنی براي 

شخص یا اشخاص خصـــــــــوصی، هیچ امتیازي را براي 

  . بهره مندي از آب، به جز اعمال حاکمیت دولتـی روا نمـی داند

براین اساس سایر قوانینی که در این راستا به تصـویب رسید، 

همین رویکرد را تا به زمان حال درپیش گـرفته اند. آب و نظام 

حقوقـی حاکم بـر آن کماکان با اعمال حاکمیت دولتـی و بـر 

اســـاس محورهاي مندرج در قوانین متعددي از جمله قانون 

توزیع عادالنه آب، به مصـــارف گوناگون، توسط وزارت نیرو 

تخصـــــــــیص داده می شود و توسط همین مرجع، مورد 

برنامه ریزي، نظارت و حفاظت قرار می گیرد.

 دسـتگاه هاي دیگري هم ممکن اسـت در فرآیند مباحث آب، 

ذي مدخل باشند، اما وظیفه نهادي و اساسـی این مهم همواره 

. تعداد کثیري از قوانین و  با این وزارتخانه بوده و هســــــت

مقرراتی که در ذیل این رویکرد، به انجام وظایف دستگاه ها یا 

وزارتخانه هاي دیگر می پردازند، با هماهنگی، نظارت یا صدور 

مجوز از ســوي این وزارت اســـت. (ماده 1 و 2 قانون توزیع 

عادالنه آب و ماده 13 آیین نامه تعیین بســتر و حریم 1379) 

بادا

این نظام بــــــه دالیل 

گوناگونی در حال حاضـر 

پاسـخگوي نیازها و رفع 

چالش هاي فـــــراوان، 

فرا روي آن نیســــــت. 

چالش هایی از قبیل: 

عدم توجه به عـرف هاي 

محلــــــــی در جامعه 

بهـره بــرداران   (قوانین 

عــرفـــی همواره مورد 

جامعـــــــــه  حمایت 

بهره برداران است) .

(قوانین با نگاه فنــی در  عدم توجه به واقعیت هاي فنــی  

دشت ها تطبیق ندارد) . 

عدم توجه به نظام هاي حقابه محلی و عدم تبیین شــرایط 

صحیح آنها.

عدم تناســــب بین جرایم و مجازات ها  (ارزش واقعی آب 

مالك تعیین مجازات ها نیست).

وضع قواعد توزیع آب به جاي وضع قواعد حفاظت از آب ها. 

عدم توجه به لزوم تبیین شرایط صحیح مالکیت، مدیریت و 

بهره برداري از آب در قوانین آب.

ضرورت اصالح قانون آب براي مدیریت یکپارچه دشـت ها 

توسط بهره برداران  (تعیین شرایط منافع مشترك) 

وجود اشکاالت فراوان در بحث تبعیت آب از زمین، موضوع 

مواد 27 و 28 قانون توزیع آب.

لزوم تغییر سـاختار وزارت نیرو در راســتاي مدیریت کالن 

(حل تعارض چالش هاي انتقال بین  حوضـــــه هاي آبریز 

حوضه اي)

ضرورت توجه به مشکالت بخش قضایی و کیفري قوانین 

آب، راه اندازي دادگاه آب، داوري آب، افــــــــــــزایش 

صالحیت هاي کمیسیون هاي تخصصی آب. 

امید که قانونگذار با درك صحیح از شرایط سخت امروزي، 

بتواند قواعد مورد نـیاز را با دیدگاه رفع چالش هاي موجود و 

به شکل وضـع قواعد مربوط به هر حوضـه آبریز به شـکل 

نگاه به اقلیم هر منطقه، نگاه به نیازها و آمایش سـرزمین و 

نیازهاي اساسی حفظ محیط زیست به تصویب برساند.
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مدیریت بحران

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشــاه ، 

جلســــه اضطراري ستاد مدیریت بحران شرکت به ریاست 

درویشی مدیر عامل شرکت ، معاونین ، و اعضـاء این ستاد در 

محل مرکز رصد و پایش داده هاي آبی استان در محل سـتاد 

شــرکت برگزار گردیددر این مرکز که کلیه اطالعات و داده 

هاي آبی استان بصــــــورت آنالین و به روز رصد و پایش 

میگردد میزان و درصد پرشدگی حجم مخازن سدها ،  میزان 

بارش هاي پیش بینی شده و پیش رو و تمهیدات مورد نیاز و 

مورد  لزوم در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت  

درویشـی مدیر عامل شرکت در این جلســه گفت طی هفته 

آینده شاهد بارش هاي سـنگینی خواهیم بود لیکن تمهیدات 

الزم در این خصــــــوص اتخاذ گردیده است که از آنجمله 

میتوان  به ظرفیت ســــازي الزم در ســـــدها ،  الیروبی     

رودخانه ها و رفع خطر در نقاط بحران زا  اشاره کرد .

  درویشـی در این جلســه گفت  با اتخاذ تدابیر الزم و تجربیات 

خوب بدسـت آمده از سـیالب فروردین 98  در صـورت احتمال  

وقوع ســـیالب عبور ایمنی را خواهیم داشـــت و جاي نگرانی 

نخواهد بود .

مدیر عامل شـرکت افزودند ، کلیه امکانات الزم در شـرکت آب 

منطقه اي به همراه تیم کارشناسـی از امروز تا پایان بارش ها در 

حالت آماده قرار دارند .

درویشـی در پایان این جلســه با اشاره به تعطیلی یک هفته اي 

بدلیل بیماري کرونا ، بر لزوم آمادگی و حضــور صدرصدي تیم 

هاي کنترل سـیالب و اندازه گیري و دفتر ســد و شــبکه و نیز 

گروههاي گشــت و بازرسی بمنظور پایش و کنترل رواناب ها و 

نیز حفاظت از دشــــــت ها براي جلوگیري از حفاري هاي  و 

برداشت هاي غیر مجاز تاکید نمود .

با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشاه:

جلسه اضطراري ستاد بحران

 شرکت آب منطقه اي کرمانشاه برگزار گردید.  
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سالی که گذشت سالی سـخت و دشـوار براي همه جهان بود. پاندمی کوید 19 و بیماري بی رحم و 

ناشناخته اي که لرزه بر پیکره جهان انداخت بسـیاري از تصـمیم گیري ها و تصــمیم سازي هاي 

. کشور ما نیز از این بالي جهانی بی نصیب نماند و بسـیاري از هم  دنیاي معاصر را دگرگون ساخت

. در چنین بحبوحه اي مدیریت یک سیســــتم و اداره یک  وطنان قربانی این بیماري مهلک شدند

سازمان که در تقابل تقاضا و نیازهاي انســانی و انجام ماموریتهاي سازمانی است بســیار دشوار و 

گاهی بغرنج است. 

پیچیدگی مدیریت در شــرایط اضــطرار زمانی چند وجهی تر می شــود که در کنار درگیري هاي 

جسمی و مسایل اقتصادي باید متوجه نشاط روحی و سالمت روانی همکاران و مشترکین سازمانی 

. در چنین حالتی براي برون رفت از پیچیدگی هاي شـرایط سـخت پاندمی باید برنامه ریزي  نیز بود

. برنامه هایی که هم حامل و عامل اجراي ماموریتهاي سازمانی  هاي دقیق و بهنگامی صورت گیرد

باشد و هم شکنندگی محیط اجتماعی و ساختار روحی-جسمی همکاران را بربتابد. 

مدیریت خوب و منسـجم بهرام درویشـی مدیرعامل شرکت آب منطقه اي کرمانشـاه در سالی که 

گذشت و در دوران کرونا آنچنان بود که عالوه بر مسـاعی در پرداخت حقوق و مزایا و انجام تکالیف 

. مزید بر  سازمانی به موقع در بسیاري از آالم و دردهاي همکاران مشارکت جسته و تسلی خاطر بود

این ایجاد فضاي آرام روانی و تنش زدایی از سیستم هنري بود که فقط از مدیران کارآزموده متجلی 

. این گفتگوي کوتاه  . کاري که منجر به تقدیر دســــته جمعی همکاران از نامبرده گردید می گردد

دریچه اي است بر سالی سخت که گذشت و با چشـم اندازي به آینده اي روشن که اگر خدا بخواهد 

نزدیک است...

گفتگویی کوتاه با مدیرعامل
شرکت آب منطقه اي کرمانشاه 

 وعصر کرونا  مدیریت

در شرایط اضطرار

۸
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جناب آقاي درویشـــــــــــــــــــــــــــــی  به نظر شما چه 

عواملی باعث شـد تا مدیریت شــما در ســالی 

که گذشــــــــــــت مورد قبول و البته رضـــــــــــــایت 

همکاران قرار گیرد؟ 

البته این لطف خداوند و استمداد از ائمه اطهار و معصـــومین 

(ع) است که اندك خدمت اینجانب و همکاران خدوم را بزرگ 

. مطمئناً هــر کاري که با خلوص نیت و در راه  جلوه مـی دهد

رسیدن به آرمانهاي واقعی مبتنی بر انســانیت و اخالق انجام 

گردد می تواند مقبولیت عام داشته باشد چه برسـد به اینکه از 

جانب خواص- همکاران- که قطعاً از پیچیدگـــــــی هاي 

سازمانی بیشتر مطلعند مورد پذیرش واقع شود. 

همه جهان امروزه می دانند پاندمی یک بال و مصـــــــیبت 

وحشـــتناك است که حتی اگر هر قرن یکبار هم اتفاق بیفتد 

عواقب و ناگواري آن تا سـالهاي سـال در ذهن و خاطر مردم 

. خود کوید 19 به اندازه همه مصائب بشري درد و  خواهد ماند

رنج ایجاد کرد در چنین حالتی اگر مدیري بخواهد بـر این درد 

و اندوه بیفزاید باید گفت که راه را به خطا رفته است و از مسیر 

انسانی دور گشته است.

 این موفقیتی که شما بیان می کنید شاید بیشــــتر مرهون درك 

شخصـی از عمق فاجعه کوید 19 باشد و البته بخش عمده زحمت 

آن را همکاري همه واحدها و بخشـهاي شرکت تقبل کرده اند. در 

.و اقتصادي بسـیار  شرایط اضطرار درك وضعیت روحی و جسمی 

. مهم این اســـت یک مدیر هرچند که خود او نیز در  مهم اســت

معرض آشیب باشد از رسـالتها و ماموریتهاي سـازمانی خود غافل 

نشود. مستحضـرید که بنده نیز به کوید 19 مبتال شدم اما به لطف 

خداوند بهبود یافتم و حتی در زمان بیماري نیز از رصــد امور فارغ 

. هرچند که باید اذعان داشت اعتماد به معاونین و مشـاورین  نبودم

و مدیران و به ویژه کارشناسـان و کارکنان سـاعی شـرکت من را 

دلگرم می کرد که هیچ کاري عقب نمـی ماند و همه امور به موقع 

انجام خواهد گرفت. 

این که همکاران لطف داشتند و تقدیر کردند ناشی از تشـــخیص 

. قدرشناسی و مســـــایل اخالقی اجبار یا  باال و درایت آنان است

تعارف نیست که بتوان کسـی را مجبور یا تشـویق به این کار کرد. 

این تقدیر حاکی از مســاعی و تاللوي ارزشمند کار و فعالیت همه 

همکاران است شاید من فقط کاتالیسـت و روان کننده جریان کار 

بوده ام.  

شرایط اضطرار به تصـــمیم گیري ها بهنگام و فوري و با رعایت 

همه جوانب نیاز دارد. ما به اندازه همکاران شرایط اقتصادي جامعه 

-مهندسی باید  را درك می کنیم و می پذیریم در کنار وظایف فنی

. بخش  مسـایل اقتصــادي و مالی هم در اولویت کاري قرار گیرد

. بخش مالی نیز هدفدار و  فنی شرکت قوي و متخصــــص است

 . منظم این بخش را پشــتیبانی کرد تا رضایت عمومی حاصل شد

البته ما معترفیم هنوز کاستی ها و ضـعفهاي متعددي مانده اسـت 

که انشــااله برنامه هاي جدي براي سال بعد و سامان بخشــی به 

امور زیربنایی سرلوحه برنامه هاي مدیریتی است. 

کرمانشاهاب ۱۱

این که همکاران لطف داشـتند و تقدیر کردند ناشـی 

از تشـــــــــخیص باال و درایت آنان است. قدرشناسی و 

مسایل اخالقی اجبار یا تعارف نیست که بتوان کسی 

را مجبور یا تشویق به این کار کرد. این تقدیر حاکی 

از مســــــــــاعی و تاللوي ارزشمند کار و فعالیت 

همه همکاران اســــــــــت شــــــــــاید من فقط 

کاتالیست و روان کننده جریان کار بوده ام. 

سال سوم، شماره 18، آذر 1399
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پاندمی کرونا به حدي آزاردهنده و سـخت بود که می توان از آن به 

عصر کرونا یاد کرد. عصـري که جهان را متاثر ساخت. چشـم انداز 

, چشـم انداز کار و تالش بیشــتر براي برون  فرداي عاري از کرونا

رفت از این همه خســـتگی و ضرر و زیان است. ما باید در سازمان 

تحت مدیریت خود تمام توانمان را براي حرکت شـــــتابان قطار 

. این حرکت بر مبناي برنامه ریـزي و مطالعات  خدمت بکار بگیریم

. بهره گیري از طرحهاي توسعه  پایه و انســــجام مالی خواهد بود

منابع آب و برنامه هاي درسـت براي بهره برداري و حفاظت از این 

. اخالق و هم  منابع و طرحها ابزارهاي ما بـراي این کار خواهند بود

فهمی و ایمان به خدا و اعتقاد به کار جهادي البته نیرو محرکه این 

حرکت است. 

. کوید 19 با همه مصائبی که داشت برخی آموزه ها را هم  قطعاً

. لزوم نقشــــه راه دیجیتال و استفاده از  با خود به ارمغان آورد

فناوري هاي روز براي رســیدگی ســـریعتر به تقاضـــاهاي 

. دورکاري تجارب جدیدي به همراه  مشـترکان و ذي مدخالن

داشــت. در برخی موارد موجب صــرفه جویی هاي ولو کم در 

. اعتماد درون سازمانی را افزایش داد و  سیســتم انرژي گردید

.  کرونا ویروس به ما  حس دلجویی و تعاون را بیشـــــتر کرد

آموخت مه اگر در این عصــــر فاجعه بار کرونا آب نبود یا ما با 

کمبود آن مواجه می شــدیم باید چه کاري می کردیم؟ بحران 

آب اگر با پاندمی چفت می شد چه فاجعه اي در انتظار بود؟ 

همه اینها ما را به این رهنمون می ســـــازد که باید مدیریت 

مصرف آب را سرلوحه کار خود قرار دهیم. 

همبسـت آب و انرژي و غذا یک اصل مسـلم و غیر قابل انکار 

است. باید برنامه هاي جدیدي براي شـرایط اضـطرار داشـت. 

کرونا ویـروس آالرم این آمادگـی را نواخت.  ما بـراي فـرداي 

پایدار باید برنامه ریزي هاي مدون و مبتنی بر شـرایط محیطی 

. براي  داشــته باشـــیم. آب رکن حیاتی در مواجه با کرونا بود

پایداري محیطهاي آبـی باید بحـران آب را مانند یک پاندمـی 

جدي گرفت. 

به نظر شــما کرونا ویروس با همه فجایعش 

توانســـــــــــــــــــــــت آموزه هایی به همراه داشته 

باشد؟

کوید 19 با همه مصـــــــائبی که داشت برخی آموزه ها را 

: لزوم نقشـــــــــــــه راه دیجیتال و  هم با خود به ارمغان آورد

اســــتفاده از فناوري هاي روز براي رســـــیدگی ســـــریعتر به 

تقاضاهاي مشــــــــــــــــــــــــــترکان و ذي مدخالن و بازتفکر در 

اهمیت آب و مدیــــــــریت آن بــــــــراي مواجه با بحـــــــــرانهاي 

اجتماعی و سالمت محور از اهم این مواردند.  

گفتگو
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و  اقتصـــــــــــــــــاد
و بهره وري آب در 
کشـــــــــــــــاورزي

جستارهاي پژوهشی

کمبود منابع آبی، رشد جمعیت، افزایش تقاضاي صنعت و شرب و به تبع آن کمبود آب در بخش 

کشــاورزي و زیســـت محیطی استفاده بی رویه از منابع آب زیر زمینی و کاهش ظرفیت خود 

پاالیی منابع آب زیر زمینی و همچنین افزایش هزینه برداشــت آنها در آینده بدلیل افت آبخوان 

کمبود منابع آب ســــــطحی جهت تغذیه منابع آب زیر زمینی تغییر اقلیم و به تبع آن افزایش 

(مناطق  بارندگی در عرضـهاي جغرافیایی باالتر و کاهش آن در عرضــهاي جغرافیایی پایین تر

) و افزایش سیکلهاي سیالبی و خشــــکی شور شدن آب زیر زمینی در اثر  نیمه گرمســــیري

فعالیتهاي کشاورزي و تجمع نیترات ها مواد سمی در خاکها و منابع آب زیر زمینی از مشـکالتی 

. کشـــور هاي خاور میانه، چین، هندوستان،  است که در آینده جوامع بشــري را تهدید می کند

آمریکاي التین و کشــورهاي آفریقایی جزء مناطقی هســتند که با مشــکل کمبود آب مواجه 

هســــتند. تغییر کاربري در سالیان  گذشته اثرات زیان باري بر روي کیفیت و کمیت منابع آبی 

داشته است. در طول 300 سال 460 درصد به سطح زیر کشـــت زمینهاي دیم و 560 درصد به 

سطح زیر کشـــت زمینهاي آبی افزوده شده است. این عامل باعث کاهش تبخیر و تعرق بدلیل 

تخریب جنگل و مراتع و افزایش برداشت آب از منابع سطحی و زیر زمینی شده است.

سعید ناصري دانشجوي 

دکتراي علوم و مهندسی 

آب گرایش آبیاري و 

زهکشی دانشگاه رازي و 

مدیر دفتر مشارکتهاي 

مردمی شرکت آب منطقه 

اي کرمانشاه است. وي 

مجري طرحهاي عمرانی 

متعددي در حوزه طرح و 

توسعه در یک دهه اخیر 

بوده است. مقاالتی از 

ناصري در کنفرانسها و 

مجالت داخلی به چاپ 

رسیده است.   

سعید ناصری
مدیر دفتر مشارکتهای مردمی

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
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از سال 1950 تاکنون سطح زیر کشـــــت اراضی آبی 174 

درصد افزایش یافته است و میزان مصـــــرف آب در بخش 

کشـاورزي به 90 درصد رسیده است. این عامل به خصـوص 

در کشــــــورهاي چین، هند و آمریکا باعث کاهش جریان 

سـطحی و باال آمدن سـطح آب زیر زمینی و باتالقی شــدن 

. روند افزایش سطح زیر کشــت اراضی  اراضی گردیده است

کشاورزي و مصرف نیتروژن در جهان در شکل روبرو نشـان 

داده شده است.[1]

از سال 1995 تا سال 2025 پیش بینی می شود که در جهان 

تقاضاي مصرف غالت به میزان 758 میلیون تن و سطح زیر 

. این عامل  کشـــت به میزان 54 میلیون هکتار افزایش یابد

نشـان می دهد که روند افزایش سطح زیر کشـت نسـبت به 

افزایش تقاضاي غالت کند است. بنابر این در آینده ناگزیر به 

. میزان افزایش  افزایش عملکرد در واحد سطح هســــــتیم

مصـرف آب از سال 1995 تا سال 2025 در جهان معادل 68 

درصد و در کشـورهاي در حال توسعه معادل 85 درصد است. 

در شکل  نمودار هاي ارایه شده  پتانسـیل تقاضاي مصـرف 

آب در بخش کشـاورزي و غیر کشـاورزي نشــان داده شده 

است.

مجموع برداشـت آب در جهان در سـال 1995 معادل 3722 

میلیارد متر مکعب (معادل 7/8 درصـد منابع آب تجدید پذیر) 

می باشد که از این میزان 2795 میلیارد متر مکعب مربوط به 

کشـورهاي در حال توسعه و مابقی (926 میلیارد متر مکعب) 

مربوط به کشورهاي توسعه یافته می باشد. میزان پمپاژ آب از 

منابع آب زیـر زمینـی معادل 817 میلیارد متـر مکعب (21/9 

درصد از کل آب برداشت شده)است.

 پیش بینی می شـود در حدفاصـل ســال 1995 تا 2025 به 

میزان 23 درصد به میزان برداشت آب در جهان افزوده شـود. 

کل حجم مخازن آبی جهان در ســــال 1995 معادل 3428 

میلیارد متر مکعب می باشـد که پیش بینی می شـود تا سـال 

2025 به میــزان 690 میلیارد متــر مکعب به حجم مخازن 

افزوده شود [2].

تغییرات زمانی اراضی کشاورزي آبی در جهان بر اساس 

 (FAOSTAT, 2006).میلیون هکتار در سال

جستارهاي پژوهشی

 روند افزایش سطح زیر کشت نسبت به افزایش 
تقاضاي غالت کند است. بنابر این در آینده چاره اي جز 

افزایش عملکرد در واحد سطح نیست!
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میزان آب مصرفی در 

بخش غیرکشاورزي 

بر حسب کیلومتر 

مکعب

پتانسیل تقاضاي آب 

در بخش کشاورزي بر 

حسب کیلومتر 

مکعب
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بهره وري آب براي 

محصول برنج (باال) و 

سایر غالت (پایین) در نواحی

 مختلف جهان

شافتها و غارهاي 

کارستی بخشی از 

ماجراجویی غارنوردي و 

تفرج انسان اند. آنچه 

که می تواند راهی براي 

ورود آلودگی ها باشد. 

راندمانهاي آبیاري یکی از مهمترین شاخصـــــهاي کلیدي در برنامه 

ریزي هاي کالن تامین، تخصیص و مصرف اصولی آب در بخش هاي 

مختلف از جمله بخش کشـــــاورزي به شمار می رود [4]. در سالیان 

گذشته سالیانه در ایران حدود 1 درصد به راندمان کاربرد اضافه گردیده 

. از علل مهم بهبود  است و راندمانهاي کل و توزیع نیز بهبود یافته است

راندمان می توان به تجهیز و نوسـازي اراضــی، افزایش میزان آگاهی 

هاي بهره برداران در باره مســائل آب و خاك، گســترش شبکه هاي 

آبیاري، توسـعه ســامانه هاي نوین آبیاري و ترویج و انتقال یافته هاي 

تحقیقاتی به بهره برداران، خشکسـالیهاي اخیر و کاهش آبدهی چاهها  

. در شــکل ذیل نمودار راندمان هاي آبیاري در ســالهاي  اشـاره نمود

. مختلف در ایران نشان داده شده است [4]

تصور بر این است که راندمان آبیاري در روش هاي سطحی و سنتی به 

. با این  مراتب کمتر از راندمان آبیاري در روش هاي تحت فشــار است

فرضیه برنامه ریزي ها و سیاستهاي کالن کشــــور به تجهیز اراضی 

سنتی با سامانه هاي مدرن و نیز بهبود وضعیت استفاده و مصــرف آب 

در اراضی سنتی معطوف است. اما دانشـمندان پیشـنهاد می کنند که با 

توجه به راندمان روشهاي مختلف آبیاري تحت فشـــار، توسعه سامانه 

هاي آبیاري بارانی، به ویژه کالســــــیک ثابت، بدلیل همراه بودن با 

یکنواختی کمتر در توزیع آب و مصرف انرژي بیشـتر در آینده با بررسی 

. نسـبت سطح اراضی تحت پوشش آبیاري  و دقت بیشـتري دنبال شود

سطحی و آبیاري تحت فشـــار (قطره اي و بارانی) در شکل هاي ارایه 

شده  نشان داده شده است [4].

۱۵کرمانشاهاب

تعریف خالصه بهره وري آب عبارتست از نسـبت عملکرد به 

مقدار آب به کار برده شده براي گیاه(محصـــــول). در واقع   

بهره وري آب مشــــخص می کند که به ازاي کاربرد مقدار 

مشــخصـــی از آب چه مقدار ماده تولید می شود و با  واحد 

. در زیر فرمولهاي    کیلوگرم  بر مترمکعب بیان می شـــــود

بهره وري فیزیکی و بهره وري اقتصادي ارایه شده اند:

Y/I+P=بهره وري فیزیکی

IN/I+P=بهره وري اقتصادي

 P ،میزان آب آبیاري I ،عملکرد محصـــــول =Y :که در آن

بارندگی و IN میزان درآمد به ریال است. 

به طور نسـبی میزان بهره وري آب در جنوب صحراي آفریقا 

. چین و کشورهاي  کم و در کشورهاي توسعه یافته زیاد است

واقع در جنوب شـرقی آســیا از بهره وري باالتري در زراعت 

. بنابر این سرمایه گذاري در بخش کشاورزي  برنج برخورداند

و تحقیق جهت بهبود بهره وري نســــــبت به سایر روشها 

. زیرا هر ساله شاهد مصــرف  اقتصــادي تر به نظر می رسد

بیشـتر آب و افزایش تنش در منابع آبی هســتیم .شکل ذیل 

میزان بهره وري در جهان براي زراعت برنج و ســــــــایر 

. محصوالت را نشان می دهد [2]

بر اساس گزارش موسسه بین المللی آب  IWMIکشور ایران 

براي حفظ وضع فعلی باید تا سال 2025 بتواند 112 درصد به 

. با توجه به پتانسـیل و  منابع آب قابل استحصال خود بیافزاید

نیازهاي روز افزون بخش کشـــــــاورزي، شرب، صنعت و 

حفاظت از سایر منابع زیسـتی، دستیابی به این امر مشـکل و 

. در این شرایط یکی از راههاي مهم و  حتی ناممکن می باشد

. در این میان  عملی صرفه جویی در مصـــــــرف آب است

مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزي که بخش عمده اي 

از مصـــــــارف آب در ایران و جهان را نیز شامل می   ش و  د ، 

می تواند بسیار مهم و راهگشا باشد. 
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راندمان کاربرد آب آبیاري براي محصــــــوالت مختلف و 

همچنین میانگین راندمان کاربرد آبیاري در محصــــوالت 

. همان گونه که مشخص  زراعی و باغی نشان داده شده است

است گوجه فرنگی بیشـــــترین راندمان و حبوبات کمترین 

راندمان را دارا هسـتند و محصــوالت زراعی داراي میانگین 

راندمان کاربرد 52.6 درصد و محصــــــوالت باغی داراي 

میانگین راندمان کاربرد 66.3 درصد هستند. 

بطور کلی متوســـط راندمان کاربرد آبیاري در اســـتانهاي 

مختلف از 22.7 تا 85.5 درصــد متغیر می باشــد و میانگین 

راندمان کاربرد در سطح کشـــور معادل 56 درصد است [4]. 

نتایج فوق نشـــــان می دهد که با سرمایه گذاري در بخش 

تحقیقات جهت بهبود راندمان کاربرد در اســــــتان هاي با 

راندمان پایین می توان بخش قابل توجهی از آب کشـاورزي 

. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از  را صــرفه جویی کرد

آب مصــرفی در سطح کشــور (بالغ بر 80 درصد) مربوط به 

مصرف در بخش کشـاورزي است، با بهبود راندمان می توان 

. در استان  مشــــــکل کمبود آب را تا حدودي برطرف کرد

کرمانشــــاه به دلیل شرایط توپوگرافی محل سدها از توزیع 

یکنواختی برخوردار نیســــت و تراکم سدها در بخش هاي 

. منبع تامین آب در نواحی مرکزي استان  غربی و شرقی است

. افزایش تقاضاي سالیانه مصـرف آب در  آب زیر زمینی است

این نواحی باعث شـده اسـت که 

فشــار زیادي به آبخوان وارد 

. بنابراین تنها راه ممکن  شود

جهت رفع مشکل کم آبی در 

نواحی مرکزي ســــــرمایه 

گذاري جهت احداث سیستم 

هاي آبـیاري مدرن و بهـبود 

راندمان آبیاري است.

عکس از ایرنا
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دنیاي زیـــــــر ِآب:
پایتخت تنوع زیستی 

بهزاد عظیمی

فراسو

سال سوم، شماره 18، آذر  ۱۷1399

محقق و عکاس حیات وحش   آشنایی انسـان با زیسـتمندان خشـکی زي، به دلیل داشتن 

زیستگاه مشـترك با بسـیاري از آنها، قدمتی دیرینه دارد، اما 

دنیاي زیر آب تا چندي پیش براي انســــــان تا حد زیادي 

ناشناخته بود، و آغاز کاوش در دنیاي زیر آب به منزله ي ورود 

به دنیایی جدید بود. این کمبود دانش در خصـوص دنیاي زیر 

آب و موجودات ســاکن در آن، موجب شـــد که براي قرون 

متوالی افسـانه هایی در خصـوص جانوران عجیب در دنیاي 

 . زیر آب نقل شــــود که غالباً غیر واقعی یا اغراق آمیز بودند

نخستین سفر اکتشافی رسمی براي بررسی دنیاي زیر آب در 

سال 1872 میالدي توسط کشتی چلنجر مجهز به تجهیزات 

علمـی بــراي جمع آوري اطالعات از اعماق اقیانوس انجام 

. در نیمه نخســـت قرن بیســــتم اتاقک هاي زیر آبی،  شد

پیشرفت مهم بعدي در کشف دنیاي زیر آب ها بودند. 

 تقریباً ســه چهارم زمین پوشــیده از آب اســت و این به خوبی 

نمایان می کند که دنیاي زیر آب باید بسیار گسـترده تر از دنیاي 

 . روي آب باشد و زیســـتمندان آن باید بســـیار متنوع تر باشند

ماهیان با حدود 33000 گونه، نماینده ي تنوعــی بـــی همتا و 

گسـترده در میان مهره داران اند (دانشــمندان بر این باوراند که 

تعداد گونه هاي ماهیان جهان حدود 40000 گونه اســــت که 

بسیاري از آنها هنوز شناسایی نشـده اند). همچنین اگر خزندگان 

آبزي، پســـتانداران دریایی و گونه هاي بی مهرگان شامل: نرم 

. را به این گونه ها  . . تنان، سخت پوستان، اسفنجها، کیسه تنان و

اضافه نماییم، آن گاه می توان تصـــوري از گســـتردگی تنوع 

زیستی دنیاي زیر آب را در ذهن تداعی نمود. 

کرمانشاهاب



 تنوع در بوم سازگان هاي زیر آب نیز خود بسـیار چشــمگیر 

اســت، از ژرفاي تاریک اقیانوس ها، تا صـــخره هاي هاي 

مرجانی، از دریاچه هاي آب شیرین تا یک جویبار کوهستانی، 

انواع مختلفی از حیات آبی را در خود جاي داده اند و هر کدام 

در نوع خود منحصــر به فرد اند و وجود گونه هاي بوم زاد  یا 

انـدمیک در بوم ســازگان هاي آبی مختلف، رایج اســت. بوم 

سازگان هاي آبی به دو دسته کلی بوم سازگان آب هاي شور 

. بوم سازگان  و بوم سازگان آب هاي شیرین تقسیم می شوند

آب هاي شور که حدود 71 درصد از سطح زمین را می پوشاند 

شامل دریاها و اقیانوس هاست که خود شامل زیستگاه هاي 

مختلف و متنوع اسـت و در مجموع حدود 59 درصـد از گونه 

. بوم سازگان  هاي ماهیان جهان در این آبها  زیست می کنند

آبهاي شــیرین حدود 78/0 درصــد از ســطح زمین را می 

پوشــانند و حدود 41 درصــد از گونه هاي ماهیان را در خود 

جاي داده اند.

بیشـــــــترین تنوع گونه هاي ماهیان آب شور در دریاها و 

اقیانوس ها از راسـته سـوف سـانان1 با حدود 10033 گونه، 

راسته عقرب ماهی سـانان2 با 1477 گونه، راسـته مارماهی 

سانان3 با بیش از 790 گونه ، کفشـک ماهی سانان4 با 678 

گونه، کاد ماهی ســانان5  با 555 گونه، مارماهی کاســـک 

سانان6 با 385 گونه ، شگ ماهی سانان7 با حدود 364 گونه ، 

چهاردندان ســانان8 با 357 گونه، ماهیان ماهیگیر9 با 313 

گونه، آترین ســانان10 با 312 گونه، شـــکم اســـتخوانی 

سانان11 با 278 گونه و اسملت هاي دریایی12  با 202 گونه 

است. 

همچنین 70 گونه دلفین و نهنگ، 7 گونه الکپشــــــت 

دریایی، حدود 1500 گونه ســـتاره دریایی، حدود 15000 

گونه خرچنگ، میگو و البسـتر، چند هزار گونه صدف هاي 

دو کفه اي، حدود 800 گونه از سرپایان (شـامل 300 گونه 

اختاپوس) و گونه هاي بیشــمار دیگري از حیات جانوري ، 

بخش دیگري از تنوع زیسـتمندان دنیاي زیر آب در دریاها 

و اقیانوس ها هستند.

 در بوم سـازگان هاي آب شـیرین نیز رودخانه هاي بزرگ 

جنگل هاي اســتوایی، متنوع ترین ماهیان را در خود جاي 

داده اند به طوري که بــیش از 5000 گونه از ماهــیان آب 

(مناطق  شـیرین در منطقه جغرافیاي جانوري نئوتروپیکال 

گرمســیري آمریکا و مناطق معتدل آمریکاي جنوبی) قرار 

. همچنین  دارند، که بیشتر آنها ساکن رود بزرگ آمازون اند

رودخانه کنگو در آفریقا و رودخانه مکونگ در جنوب شـرق 

آسیا نیز گونه هاي بسیاري از ماهیان آب شیرین را در خود 

. بیشــــترین گونه هاي ماهیان آب شیرن از  جاي داده اند

راسـته کپورشـکالن13 با 3268 گونه، راسـته گربه ماهی 

شـکالن14 با 2867 گونه، کاراسـین شـکالن15 با 1674 

گونه، ســــیکلید شــــکالن16 با بیش از 1350 گونه و 

کپوردندان سانان17 با 996 گونه است.

1- Perciformes
2- Scorpaeniformes
3- Anguilliformes
4- Pleuronectiformes
5- Gadiformes
6- Ophidiiformes
7- Clupeiformes
8- Tetraodontiformes
9- Lophiiformes
10- Atheriniformes
11- Gastrosteiformes
12- Argentiniformes
13- Cypriniformes
14- Siluriformes
15- Characiformes
16- Cichliformes
17- Cyprinodontiformes
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گنجینه
تجارت بـــــــرف در 

کرمانشاه قدیم:  

ریچارد واتسون
ترجمه: آرین فتاحی

ریچارد آلن واتسـون (23 فوریه 1931 - 18 

سپتامبر 2019) فیلســـــوف، غارشناس و 

نویســنده آمریکایی بود. واتســون به مدت 

چهل سال در دانشـــگاه واشنگتن در سنت 

. وي یکی از  لوئیس فلســــفه تدریس کرد

مهمترین متخصــصــان فلســـفه دکارت 

محســوب می شد. واتســون داراي مدرك 

زمین شناسی و متخصـــــص دیرین اقلیم 

. وي همراه با همسـرش پتی جو  شناسی بود

واتسـون که باستان شناس و مردمشــناس 

اسـت در اواخر دهه 1330 خورشـیدي براي 

همکاري با هیات باستان شناسی دانشــگاه 

شیکاگو در منطقه کرمانشـــاه به ایران آمد. 

وي و هـربــرت رایت با مطالعه یخچالهاي 

زاگرس اطالعاتی درباره وضـــعیت اقلیمی 

 . منطقه در پلیســــــتوسن به دست آوردند

واتســـون در بازدیدهایش از ارتفاعات کوه 

پرآو در شمال کرمانشــــاه با مردم روستاي 

مانگ هالت در تنگ کنشــــت آشنا شد و 

مشاهدات مردمشـناسی خود را در قالب یک 

گزارش در مجله آنتروپوس در ســال 1343 

منتشر کرد.

کرمانشاهاب سال سوم، شماره 18، آذر ۱۹1399

در کوه هاي مرتفع آهکی در شمال کرمانشـاه، تعدادي روستاي کوچک وجود دارند که ساکنان آن 

. در حالی که به دنبال شواهدي از یخبندان پلیســـــتوسن  در این  کردهاي رمه دار و کوچنده اند

کوهها بودیم، با مردم مانگ هالت آشـنا شـدم . امیدوار بودم که به کوه پراو صـعود کنم که مرتفع 

ترین قله توده آهکی بیســــتون است و در حدود 20 کیلومتري شمال کرمانشـــــاه و حدود 20 

کیلومتري غرب سراب بیستون قرار دارد. بیستون بواسطه وجود نقش برجسته هاي داریوش و چند 

اثر دیگر در صخره هاي سنگ آهکی مشــــرف به سراب و همچنین به دلیل کاوش هاي کارلتن 

کوون در غار بیستون شناخته شده است(کاوش غار در ایران 1949. فیالدلفیا 1951.) . طبق عرف 

. با همراهی یک  معمول براي اولین سفرم در کوهسـتان، می بایســت راهنماي محلی می گرفتم

تاجر کرمانشـــاهی که با کدخدا روستاي مانگ هالت آشنا بود به آنجا رفتیم. مذاکرات ما در چادر 

. عروس کدخدا هم مشـغول دم کردن چاي و در عین  کدخدا که از موي بز بافته شده بود انجام شد

حال تاب دادن کودك خردسـالی در یک ننو بود. چون اواخر سـال بود و انتظار می رفت که بزودي 

برف ببارد، صبح روز بعد (20 آبان 1338) با چوپان پیري به اسم علی خان و پســر کوچکتر کدخدا 

بنام علی شریف، حرکت کردم. 

از روسـتا تا قله30 کیلومتر فاصــله بود، براي صــعود تا ارتفاع 1830 متر و پایین آمدن حدود 12 

ساعت زمان نیاز داشتیم. راهنماهایم مسیري را انتخاب کردند که مسـتلزم صعود از از صخره هاي 

صاف بود و طبیعتا گاهی در معرض خطر قرار میگرفتیم. 

برف فروشان مانگ هالت

آرین فتاحی (16 آذر 1382) 16 ســــال ســـــن دارد و دانش 

آموز سـال دوم رشـته علوم تجربی دبیرســتان فارابی 

کرمانشــــاه است. آرین به ترجمه از زبان انگلیســـــی، 

موسیقی، فناوري اطالعات عالقمند است.



در هنگام پایین آمدن مســـــیري را انتخاب کردند که قابل 

. با این حال پایین آمدن براي من خطرناك بود  پیمایش باشد

  . و گـروه تالش مـی کـرد مــرا در جلو نگاه دارند تا جا نمانم

تفنگ پسر کدخدا که با تسـمه روي دوشش بسـته شده بود، 

. او در امتداد مســـــیر حرکت  روي شانه اش  تکان میخورد

میکرد، گاهی به سمت من برمی گشــــت و به شکمم اشاره 

میکرد،. گفته شده بود که این تفنگ ها را براي مقابله با گرگ 

آورده اند، اما در واقع عالوه بـــر راهنما، امیدوار بودند که در 

طول سفر شکاري هم بزنند.

راهنماها خیالشان از بابت هوا راحت بود، اما در حین بازگشت 

کمی با هواي برفی مواجه شـدیم، گروه ما چهار نفر بود و من 

به هر کدام از آنها 150 ریال پرداختم. به پســر بزرگ کدخدا 

هم براي مراقبت از جیپم یک بسـته سیگار به عنوان هدیه و 

150 ریال اضافه پرداختم. بعدا متوجه شدم که تنها یک سوم 

بیشــتر از حد معمول پرداختم که این براي یک غربی معامله 

.در خرداد ماه دوباره مجبور شدم از  خوبی محسـوب میشــود

کوه پراو باال بروم، من هـزینه هاي اولیه را پـرداخته بودم. اما 

زمانی که مانگ هالتی ها فهمیدند که هربرت رایت، دسـتیار 

من در این ســــــفر مرا همراهی میکند، دیگر عالقه اي به 

همراهی نشـان ندادند و تنها نگرانی آنها این بود که من نباید 

به تنهایی به کوه بروم.

 

 با همراهی یک تاجر کرمانشاهی 

که با کدخدا روستاي مانگ هالت 

آشنا بود به آنجا رفتیم. مذاکرات ما 

در چادر کدخدا که از موي بز بافته 

شده بود انجام شد. عروس کدخدا 

هم مشغول دم کردن چاي و در 

عین حال تاب دادن کودك 

خردسالی در یک ننو بود. چون اواخر 

سال بود و انتظار می رفت که 

بزودي برف ببارد، صبح روز بعد (20 

آبان 1338) با چوپان پیري به اسم 

علی خان و پسر کوچکتر کدخدا 

بنام علی شریف، حرکت کردم. 

 حین برگشـــت از از کوهســـتان با چهار مرد که یازده االغ 

. این افراد در حال جدا کردن  همراهشــان بود برخورد کردیم

بلوك هاي بـرف از یک توده بـرف باد رفتــی روي دامنهاي 

پرشیب با جهت شمال شرقی در ارتفاع 2700 متري بودند.

. منظره بی نظیري در  تصــمیم گرفتیم کمی استراحت کنیم

مقابل چشمانمان قرار داشت. از باالي دره اي با ارتفاع 1370 

متر، میتوانستیم زیر پایمان و کوه هاي پایانی بعدي در بخش 

جنوبی را ببینیم. در امتداد دامنه بیستون تعداد نه گروه چادر را 

شماردیم که هر کدام از پنج تا یازده چادر تشکیل شده بود. در 

شرق رودخانه قره سو با پیچ و خم به گاماسیاب می پیوست و 

در حاشیه آن چند روستا  کاهگلی به چشم میخورد.

مردان مانگ هالت در حال بـریدن قطعات بـرف و یخ بودند 

که قرار بود در کرمانشـاه فروخته شوند. برف با پاروي آهنی و 

صاف با تیغه اي به عرض 45-38 سـانتی متر در پایین و 12 

. بلوك هاي یخ را به  ســانتی متر در باال برش داده می شــد

طول 60 سـانتی متر و عرض 45 سـانتی متر می تراشـیدند،  

ابتدا کیسـه از قبل دوخته شده را روي آن می کشــیدند و  از 

کف باریک آن می تراشـیدند که براي سـوار کردن روي االغ 

مناسب باشد. 

مردي در حال برش بلوکهاي برف

۲۰کرمانشاهاب
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 براي هر نفر تنها 2 دقیقه طول میکشـــید تا یک قالب یخ را 

بتراشد. اما در این سراشیبی تند 40 درجه برف فرو می ریخت 

. در مرحله اول او برف را به محل برش  و مانع کار آنها میشـد

هدایت میکرد و بستري 90 سانتی متري در جایی که خودش 

. او ابتدا مقداري از یخ بسـته بندي  ایسـتاده بود آماده می کرد

شده را به محل برش انتقال میداد و با بیل بســـــته را روي 

کولش می گذاشت. در این زمان برف هنوز  عمقی نداشـت و 

. اگر چه  در هر بســــــتر تنها دو قالب برف جاي می گرفت

سرعت قالب بندي بسیار سریع بود، اما کل روند کار حدود ده 

دقیقه طول میکشــید. قبل از اینکه تمام 22 قطعه بارگزاري 

شوند، دو نفر بسـته هاي یخ را جفت جفت و با فشــار در کنار 

یکدیگر محکم می کـردند. از میان 11 جفت قالب یخ، تنها 3 

عدد با ریسمان بافته شده از موي بز بسته شده بودند و بقیه با 

طناب هاي نخی که قبال در کرمانشـاه خریداري شده بودند، 

بسته می شدند. 

 وقتی که دو نفر دیگر هم کارشــان تمام شــد، شـــروع به 

بارگیري کیسـه هاي یخ کردند. االغ باید خم میشـد تا دو نفر 

. هر دو کیســه یخ را بطور   کیسـه را روي پشــتش بکشــند

متعادل روي پشت دو االغ می بستند. از آنجا که هر کیسه یخ 

50 کیلوگرم وزن داشـــــت و پاي االغها حین بارگیري می 

. اما  لرزید، هیچ االغی راضـی به حمل این بار ســنگین نبود

هیچ کدام مقاومت جدي نشان ندادند، بعضی از کیسـه ها به 

قدري محکم بسـته شده بودند که جم نمی خوردند. وقتی که 

کار تمام شد احســـــاس کردم که این شیوه بارگیري روش 

مرسومی است. اما آخرین االغ به روش دیگري بارگیري شد. 

دو مرد به صورت ایسـتاده بار را بلند می کردند و پشـت االغ 

قرار میدادند. این شـــیوه براي االغ هایی که تن به بارگیري 

نمی دادند مناسب بود. 

پس از اتمام بارگیري، نوعی طناب بطور افقـی دور بار و زیـر 

دم حیوان پیچیده شد تا در صورت عبور از مناطق صـخره اي 

. پس از گذر ســــــالها پاهاي عقبی االغها  به پایین نیافتند

خراشیده و زخمی شده بود. هیچ گونه گیره اي استفاده نشـده 

بود و یک الیه پارچه ضـخیم کتان روي بار و  بدن حیوان را 

.  تمام  پوشانده بود تا از برف و یخ در مقابل گرما حفاظت کند

روند بارگیري 30 دقیقه زمان میبـرد. پس از اتمام بارگیـري، 

مردان ســـیگار خود را پیچیدند و قبل از ادامه کار لحظه اي 

آرام گرفتند.

.گـــرچه تماما کهنه و   آنها گیوه هاي خیس خود را درآوردند

پوسیده شده بودند، اما آنها را با گیوه خشـــــک دیگري که 

داشتند، عوض کردند. 

آنها پارو و گیوه هاي خیس را در بین صـخره ها پنهان کردند 

و گروه دوم براي آب خوردن ما را ترك کـردند، این اولین بار 

بود که از محل آبشـــــخور اطالع پیدا کردم، بر روي تخته 

سنگی آهکی، حوضچه اي به قطر 15 سـانتی متري با دیواره 

هاي گلی به ارتفاع 4 سـانتی متري ســاخته بودند. قطعه اي 

برف را روي دیوار کنار حوضــچه گذاشـــته بودند که در اثر 

گرماي خورشید آب شده و از شکاف دیوار وارد حوضـچه می 

شد. 

پس از مدت کوتاهی به پیشــروي ادامه دادیم، تقریبا ساعت 

4 بعد از ظهر آفتاب در حال  غـروب بود و تا قبل از اینکه  :30

. هنگام پایین آمدن مقداري از  به روستا برسیم هوا تاریک شد

. براي همین آنها مقداري سنگ بین یخ و طناب  برف آب شد

. نعل االغها کامال  گذاشتند تا بار االغ ها زیاد سبک نشــــود

صاف شده بود به طوري که حتی از روي سـنگ ها و صـخره 

. کفش افراد بســــــیار کهنه بود،  هاي صاف سر میخوردند

بطوریکه ناخنشان از کفش بیرون زده بود و نشان میداد که به 

. براي خرید  چهار جفت کفش  دفعات زیاد پوشـیده شـده اند

حدودا 50 ریال باید میپرداختند که قیمت مناسبی است. 

مسیر بسـیار پر فراز و نشـیب بود و باال و پایین زیادي داشت. 

بعضی جاها افراد مجبور بودند که االغ ها را به جلو هل بدهند 

و برخی جاها جلو آنها می رفتند تا از ســـقوط االغ جلوگیري 

. یکی از بارهاي یخ افتاد، اما خوشبختانه سـریعا  کنند

جمع شــد و دوباره به حرکت ادامه 

. کمــــــی که  دادیم

گذشـــت عرض دره 

اي را پــیمودیم و راه 

رفته رفته هموار مـی 

. گاها کنار مسـیر  شد

ســنگ روي هم می 

چیدند و گاهی سنگ 

ها را از مسیر کنار می 

زدند تا راه صـــاف و 

قابل پیمایش بشود. 

ریچارد واتسون:

مطالعه کامل تري درباره 

روستائیان گله دار-

کوچنده مانگ هالت 

توسط همسرم، پتی جو 

واتسون در حال انجام 

است. او به مدت سه 

هفته با آنها زندگی کرد. 

جمعیت مانگ هالت 160 

نفر و جمعیت کرمانشاه 

125000 نفر است.

گنجینه
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در یک لحظه متوجه نردبانی نو به ارتفاع چهار متر در 

دهانه غاري نزدیک دامنه شدم. دهانه غار که یک 

شــافت قائم به عمق ســی متر بود، قطري در 

. افراد به من گفتند که با  حدود سه متر داشت

اســـتفاده از نردبان از آن پایین می رویم و 

برف فرو ریخته را جمع مـی کنیم. زیـرا 

برف آنجا بیشتر از دامنه است.

 بعد از یک سفر سخت و 

پرشـــــتاب تقریبا 

غــروب به درون 

دره 

رسیدیم. 

6 کیلومتر تا روســتا فاصـــله  در این نقطه ما حدود 

. سر راه چند االغ دیگر که مشــــــغول چرا بودند را  داشتیم

همراهمان بردیم. هیچ باري بر روي پشـت االغ ها نبود. ما با 

عجله پایین می رفتیم. افراد گاهی ســوار االغهاي جدید می 

شدند. به من هم پیشـنهاد دادند که سوار شوم اما چون تجربه 

. اما رایت کمی سوار شـد، ولی خیلی  قبلی داشتم امتناع کردم

زود پیاده شد.

ســه کیلومتر مانده به روســـتا، دو نفر که جلوتر حرکت می 

کردند در باالي دامنه به فردي پیوستند که مشـــغول کندن 

بوته اي به قطر 150 ســـانتی متر بود. آن مرد شــــروع به 

چرخاندن بوته ها خار و خاشاك کرد و آنها را از دامنه به مسیر 

پرتاب کرد، ما هرچه را که توانســـتیم سوار االغ ها کردیم و 

بقیه را خودمان حمل کردیم.

 

از این بوته ها در یک کیلومتري روســتا براي ســاخت دیوار 

. پی  استفاده میشــد، این دیواره ها ساختار پیچیده اي داشتند

آنها به ارتفاع حدود 30 ســانتی متر خاکی بود که روي آنرا با 

الیه 30 تا 60 سانتی متري از سنگ پوشانده بودند. بوته ها را 

. یک مزیت این دیواره چاله خندق  روي دیواره می انباشــتند

مانندي که در نتیجه کندن زمین در امتداد دیواره بوجود آمده 

. هـرچند در  . این دویاره از مزارع گندم محافظت می نمود بود

کل طول مســــیر ادامه پیدا نیم کرد و در نتیجه تاثیر زیادي 

. هوا تاریک شده بود با صداي  سر و کله زدن االغ ها،  نداشت

پارس سـگ ها و هیاهوي مردان به روسـتا رســیدیم. بلوك 

هاي برف در ضلع شمالی یک دیوار گلی، در حیاط انبار شـد، 

تکه هایی از برف را بین دوستان تقسیم کردند. 

صبح روز بعد برف ها به کرمانشــاه در فاصله  15 کیلومتري 

روستا منتقل شـد. هر بلوك 50 ریال فروخته شـد و پول بین 

افرادي که در این کار مشارکت داشتند بطور مساوي تقسـیم 

. اگر براي این سفر االغ هاي اضافه اي امانت گرفته شده  شد

بود، بعدا با امانت دادن االغ به طرف مقابل جبران می شد.

یخها را بار االغ می کنند.

۲۲کرمانشاهاب
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   این برف ها توسط ثروتمندان، بســتنی فروشی ها و چایی 

خانه ها خریداري می ش که براي تهیه شــربت، نوشــیدنی 

. یک نفر به من  خنک و گاهی پپســی کوال استفاده می شود

گفت که پپســـــی کوال بومی ایران است. البته شربت قطعا 

. مردم معتقدند که برف خالص تر از یخ  بومی ایران اســــت

تولیدي کارخانه ها است که احتماال حق با آنها است.  

. ساخت بستنی  بیشتر برف را تولید کنندگان بستنی می خرند

با جوشاندن مقدار زیادي شیر در یک کتري مســـی به مدت 

30 تا 45 دقیقه در حالی که شخصـی آن را به طور مداوم هم 

. همزمان یک نفر دیگر تخم ها را می  بزنید شـروع می شـود

. بعدا  شــکند و زرده را درون یک کتري بزرگ دیگر می ریزد

شــــکر را درون کتري زرده ریخته و هم می زنند تا مخلوط 

ســفت و غلیظ شــود. ســپس آن را درون یک ظرف فلزي 

اســتوانه اي شــکل بزرگ می ریزند که درب آن را قفل می 

. این ظرف درون یک ظرف چوبی بزرگتر که بخشـی از  کنند

آن پر از برف است قرار داده می شود که دسـته ي به درب آن 

. در نتیجه چرخاندن ظرف بسـتنی خودش را می  وصل است

. همان طور که از این محصــول جالب  گیرد و آماده می شود

. این روش بستنی سازي را  انتظار میرفت، بسیار خوشمزه بود

. با توجه به چیز هایی که دیده ام  قبال در بندر انزلی دیده بودم

 . این محصـول در سرتاسر  جنوب غربی ایران مشــابه است

آوردن برف از کوهســــتان براي فروش در تمام ایران 

معمول است. گاهی اوقات برف در 

مقایســه با 

کرمانشــاه از 

 . فاصله دورتري آورده می شود

بـــراي مثال در دورود به من گفتند که 

برف از کوههاي به فاصــــله حدود 50 کیلومتر 

دورتر آورده می شود. محیط بســـــتنی فروشی 

5 ریال  دورود کامال خوشایند بود، بسـتنی بشـقابی 

قیمت دارد. 

اما کودکان بیشتر بستنی ساندویچی دوست دارند. یک قاشق 

بستنی بین دو نان بستنی نیم ریال قیمت دارد. قاشق بسـتنی 

توسط آهنگر محلی مخصــوصا براي اینکار ساخته می شود. 

قیمت ها از جایی به جاي دیگر فرق نداشــــت، طوریکه که 

. زمانیکه  قیمت بستنی قیفی در دورود و کرمانشاه 1 ریال بود

دورود بودم زنی یک کتري شـیر براي فروش آورد. صــاحب 

مغازه انگشــت خود را درون شیر فرو کرد و چشـــید، سپس 

درون یک کتري شیر خیلی بزرگتر پشـت پیشـخوان ریخت. 

شـاید آنها با یکدیگر توافق کاري داشـتند. زیرا او به زن پولی 

نپرداخت و سوال هاي من در مورد قیمت شـیر از فروشـنده و 

. در ایران  . شاید این یک راز کاري باشد خریدار بی جواب ماند

شـیر گاو، بز یا گوسـفند فرقی ندارد. شـیر، شـیر اســت. این 

توضیح می دهد که چرا محصوالتی همچون شیر، پنیر و کره 

در ایران خوشمزه است. 

مردم مانگ هالت بسته به هواي بهار و بارش برف زمسـتان 

قبل، در طول اردیبهشت و خرداد به فروش برف مشـغول اند. 

آنها در تابستان که گله هاي خود را به دامنه هاي مرتفعتر می 

برند تا حدودي به آب حاصل از توده هاي برفی که در شـفت 

هاي عمیق و فروچاله هاي کوه پرآو یافت می شود، وابســته 

. از دوران باستان برف را از کوهستان براي شاهان می  هستند

آوردند که تاکنون هم ادامه یافته اســــت. این یکی از جالب 

ترین کســب و کارهاي ماندگار مردم کوهســـتانهاي ایران 

است.

طناب را زیر دم االغ محکم 

می کنند

  این مقاله ترجمه اي 

است از:

Watson, R. A. (1964). 
The Snow Sellers of 
Mangalat, Iran. 
Anthropos, (H. 5./6), 
904-910.

  این بررسی با همکاري 

پروژه پیش از تاریخ ایران 

(1338-39) که توسط 

مؤسسه شرقی 

دانشگاه شیکاگو 

حمایت می شود، 

انجام شد. بنیاد ملی 

علوم نیز از این مطالعه 

حمایت کرد. طراحی ها 

توسط جیمز نودستاد 

تهیه شد.

گنجینه



گفتگو

ومردان برون حوضه اي 
زنان کتابخانه اي!

گفتگویی به مناسبت هفته پژوهش

.  امســــال مانند بســــیاري از  هر ساله ما شاهد برگزاري مراسم هفته پژوهش هســـتیم

مناسبت هاي دیگر این هفته هم به صورت مجازي قرار است برگزار گردد و به همین مناسبت 

در گفتگویی کوتاه با یکی از قدیمی ترین کارشــناســان تحقیقات شـــرکت آب منطقه اي 

. واکاوي  کرمانشاه به مهمترین مسائل پژوهش و ارتباط صنعت و دانشگاه پرداخته شده است

ارتباط صنعت و دانشــگاه فرآیندي پیچیده و بســـیار دقیق است و این گفت و گو در پی آن 

نیســت که به همه پرسش ها و چرایی افول یا تعالی این ارتباط پاسخ دهد بلکه تنها در پی آن 

است تا از دریچه اي نو، براي همگرایی بیشــتر صنعت و دانشــگاه گفتمانی صمیمی را آغاز 

کرده باشد...

کمال طاهري سومین دبیر کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه اي غرب سابق و کرمانشـــاه 

است. او بعد از مهندس مرتضی باقري باوندپور و دکتر مسـعود فتوت از حدود 16 سال پیش تا 

مهر 99 پیگیر فعالیتهاي تحقیقاتی بوده  است. فراز و فرودهاي زیادي را تجربه کرده اسـت و 

تجارب زیادي اندوخته است...او معتقد است ایجاد گرانتهاي پژوهشـــی و تعریف فرصتهاي 

کوتاه مطالعاتی دانشـجویان تحصـیالت تکمیلی در بخش صنعت آب می تواند پژوهشـها را 

. طاهري اخالق پژوهشــــــی و تقید به آن را  واقعی و به نیازهاي تحقیقاتی آب پاسخ گوید

. وي با بیش از یکصد مقاله علمی در کنفرانسهاي داخلی و  زیرساخت تعالی تحقیقات می داند

خارجی، 12 مقاله در ژورنالهاي معتبر(ISI ) و چهارده عنوان تدوین کتاب هنوز اشـــتیاق کار 

پژوهشی را از دست نداده است.

تحقیق یا پژوهش  در عبارتی عام “ جستجوي دانش” است. 

کاوشی علمی و نظامند براي رسـیدن به اطالعات مربوط به 

. در حقیقت؛ پژوهش هنر مشــاهده علمی  یک موضوع ویژه

است. در فرهنگ لغت انگلیسی  تحقیق به “ مشـاهده دقیق 

یا جستجوي ویژه در خالل پژوهش براي رسیدن به حقایقی 

نو در هر شاخه از دانش” اطالق شده اسـت.  تحقیق شـامل 

انواع مختلفی اسـت که می توان دســته بندي هاي آن را از 

کتابهاي تخصـصــی پیگیري کرد با این همه در حال حاضر 

تحقیق و پژوهش در بســیاري از سازمانها و نهادهاي متولی 

تحقیقات به سـه دسـته اصـلی تحقیقات بنیادي، کاربردي و 

. عالوه بر این ماهیت داده ها نیز  توسعه اي تقسـیم می شوند

در دسته بندي موثرند و تحقیقات کمی و کیفی را تشکیل می 

. منابع داده اي در نتایج تحقیق و سودمندي آنها اهمیت  دهند

ویژه اي دارند.  

کســـــی نمی تواند منکر اهمیت پژوهش گردد به نظرم در 

جهان امروز که سطح ارتباط بسیار باال و دانش عمومی فراتر 

از حد تصـور است بیان چرایی اهمیت پژوهش سهل و ممتنع 

اسـت. ســهل از این منظر که  همه معنا و مفهوم پژوهش را 

می دانند و ممتنع از این حیث که پژوهش به نظر می رسد یک 

اصل موضوع باشد و براي زندگی مدرن کامالً تعریف شـده و 

غیرقابل انکار باشد.

به نظر می رسد این یک موضوع جدي و یک پرسش کلیدي باشد پاسـخ به این پرسـش هایی در 

حیطه وظایف سیاستگذاران علم و پژوهش و تصمیم سازان صنعت است اما نگرش من به موضوع 

دیدگاه کارشناسی است و باید و نبایدهاي این نگرش صرفاً پیشـنهادي و بر مبناي نظر شخصــی 

.محسوب می گردد و دال بر ورود به حوزه سیاستگذاري یا نقد بدون سند نیست

پژوهش چیست و چرا مهم است:

بـــــــرخـــــــی از مدیـــــــران بـــــــر این باورند که جایگاه پــــــــژوهش در 

دانشــــــــــــــــــــــگاه ها است و نباید وقت صنعت را با فعالیت هاي 

لوکس و بدون کاربرد تحقیقات صـرف کرد آنها مثالی می- 

آورند و این که کدام یک از طرحهاي تحقیقاتی در صنعت به 

عمل رســـیده اســـت و کدام گره را از فعالیت هاي اجرایی باز 

کرده است نظر شما چیست؟

سال سوم، شمار ه 18، آذر ۲۴1399کرمانشاهاب



در پاسخ به این پرسش باید به جایگاه تحقیقات در صـنعت و 

جایگاه صنعت در دانشــــگاه ها نگاه کرد... کســـــانی که 

می پندارند جاي تحقیقات در صنعت نیســـــت همان هایی 

هســتند که به نفی دانشـــگاه نیز می پردازند، چون معتقدند 

دانشـگاه غیر از تولید مدرك کار دیگري بلد نیسـت، مدعیان 

حذف پژوهش از صنعت، در واقع برخی مدیران سنتی هستند 

که با انواعی از روابط و گاهی خوششانســـی خدمتی و کنار 

زدن نســل متعهد توانســـتند بر میز ریاست تکیه بزنند و به 

” کنند، آنها یادشان رفته است که  راحتی تصــمیمات را “وتو

براي رسیدن به همان جایگاهی که رسـیده اند چقدر تحقیق 

کردند و چقدر “رفتار پژوهی” مدیران باالدستی و روابط تنگ 

و باریک اداري و سازمانی را کاویدن تا به این مرحله برسند!... 

این یعنی اینکه خود همین افراد براي اهداف شخصــــــی 

پژوهنده هاي قابلی بودند و قاعدتاً کسـی مجاز نیســت فعل 

! خالصه این مثال این اسـت که پژوهش در  خود را انکار کند

. روح  تمام ارکان زندگی یک شــخص می تواند مفید باشــد

جستجوگري و کاویدن در نهاد آدمی گذاشته شده است. 

 اما در پاسخ به اینکه پژوهش چه کاري انجام داده و می تواند 

انجام بدهد! کمی تامل الزم اســــــت!  مگر تحقیقات چه 

 - حجمی از فعالیت ها و سیاست هاي سازمانی را تشـکیل می

دهد که انتظار “انقالب علمی” و فضـــــــایی و فناوري از 

پژوهش هاي درون سازمانی می رود؟  

زمانی یک درصـــــــــد اعتبارات طرح تملک دارایی هاي 

سرمایه اي براي انجام تحقیقات تجویزي بود، گاهی تکلیفی 

. بودجه هاي جاري هم کفاف کار  و بسـیار زمانی قطع می شد

حقوق و مزایا را نمی دهد چه برســــد به اینکه بخواهد با آن 

تحقیقات انجام بگیرد!

 به فرجام نرسـیدن تحقیقات معلول علت هاي زیادي اسـت 

که شاید در حوصله این گفتگو نباشد. اما آنچه که آشکار است 

این اسـت که در این” نرســیدن” و این به زعمی ســترونی، 

عامل مهم، “واگرایی دانشـــگاه و صنعت” و “ضعف اخالق 

پژوهش” به معناي واقعی بسیار کلیدي است.

  

 به باور خیلی از “بازیگران پنهان” بخش آب، مدیـران و ذي 

مدخالن غیردانشگاهی، دانشگاه ها و دانشگاهیان بازیکنان 

آزادي هستند که از آزادي عمل بسیار بیشتري برخوردارند و 

به تناسـب دغدغههاي اجتماعی شـان کمتر از دغدغه هاي 

انتشــاراتی است... اما بازیگران عرصه مدیریت بخش آب و 

صنعت، مانند دروازه بان هایی هســتند که باید کیان تیم را 

حفظ کنند و اگر  تیم هم ضــعیف عمل کند و گل بخورد باز 

دروازه بان مقصر است!

همیشـــه صنعت میزبان وزرا، مدیران کل، مدیران عامل و 

مشاوران وزارتی  از دانشـگاه ها بوده است در حالی  بسـیار 

نادر است که دانشـــــــگاه خواسته باشد حتی نخبه ترین 

صنعتگران و متخصصان صنعتی را به استخدام خود درآورد، 

به آنها جایگاه و فرصت مدیریت در بخشهاي مرتبط را بدهد 

و دســت آخر یک ارتباط و مفاهمه... اســـتفاده از محققان 

صنعت براي “حق التدریسـی” یا دو واحد اختیاري دانشـگاه 

است که آن هم بود و نبودش چندان مهم نیست.

مدیریت و صنعت بخش آب موظف اسـت سـیل را مدیریت 

کند در خشکسـالی پاسخگو باشد و  داده هاي پایه تحقیقات  

دانشــــگاهی را فراهم کند بدون اینکه  در مراجع آن همه 

مقاله و انتشـارات دانشــگاهی، اسمی از او بیاید.  دست آخر 

صنعت موظف است یا اینکه روال بر این است که فضــــا و 

منابع و شرایط براي تحقیق دانشــــگاهیان را فراهم آورد،  

همه چیز آماده باشد تا دانشگاهیان بیایند و پژوهشـگر شوند 

. این  و آنچه که تولید می شود در قفســه هاي کتابخانه بماند

رویکرد نگرش عام به ارتباط صنعت و دانشـــــــگاه است   

قضـاوت با خوانندگان است. جدا از هرگونه تحلیل، ناظر آزاد 

و بی طرف،  به صراحت در خواهدیافت یک واگرایی عجیب 

بین صنعت و دانشگاه در حال شکل گیري است. انشقاقی که 

البته اصالً به نفع هیچکدام نیست. مسئله مهم در این ارتباط 

تولید نســــل “مردان برون حوضه” و “زنان کتابخانه اي” 

اســـت. روندي که  اگر تداوم یابد با واگرایی صــــنعت و  

. چیزي که اصالً مطلوب  دانشگاه بیشتر و بیشـتر خواهد شد

نیســــت و تمام تالشها باید معطوف یک همگرایی بالنده 

گردد.

در پاســـــــــخ به اینکه پژوهش چه کاري انجام داده و می تواند انجام بدهد! 

کمی تامل الزم اســــــــــــــــــــــــــــت!  مگر تحقیقات چه حجمی از فعالیت ها و 

سیاست هاي سازمانی را تشــکیل می دهد که انتظار “انقالب علمی” و 

فضایی و فناوري از پژوهش هاي درون سازمانی می رود؟  

۲۵کرمانشاهاب



 اتکاي صرف  به داده ها و نقشــــه هاي رقومی آماده و گاهی 

مقاالت از قبل انتشـار یافته دانشــجو را  از عملیات صحرایی، 

نمونه برداري، مشــاهدات علمی و نتیجه گیري هاي منطقی و 

. گاهی از این وفور  تولید یک پژوهش اصــیل بی نیاز می نماید

داده و سـر زمین نرفتن، سـناریوهایی  اسـتخراج می گردد که 

هیچ ســنخیت و قابلیت اجرایی یا انطباقی با شـــرایط بومی و 

اقلیمی و محلی سرزمین مطالعه شده ندارد!

. جایی که برخی از دانشـجویان   تازه این بعد  ساده مسئله است

که به بهانه خانم بودن و ســختی ســـرزمین رفتن،  به همان 

آرشیو کتابخانه و جستجوهاي اینترنتی بسنده می کنند و دست 

آخر رسـاله ها و مقاالتی تولید می گردد که صـنعت همزمان در 

پی انجام کارهاي مشــابه در همان حوضه است و نه این از آن 

بهره می گیرد و نه آن به این نیاز دارد...

براي برون رفت از این وامردگی پژوهشـــی، این مردان برون 

حوضه اي و زنان کتابخانه اي باید تالش کنند درك وسـیعی از 

زمین، مکان، فضــــا، عینیت، واقعیت، نیاز اجتماع و  نیازهاي 

. معلوم است که خود  صنعت مرتبط با دانش خود را داشته باشند

. گاهی با یک بار سر  صنعت از این رساله ها بیشــــتر بلد است

زمین رفتن یک کارشناس حرفه اي، می توان تمام سناریوهاي 

مبتنی بر آخرین مدلهاي آماري را مـردود کـرد و مغایـرت ها را 

 - . تفکر پژوهش گریزي در صنعت از همین ناکارآمدي دریافت

هاي به ظاهر کوچک و ناتوانی در پاسخگویی به معضــــالت 

اجتماعی- صـــنعتی توســـط انبوه پایان نامه ها و طرح هاي 

تحقیقاتی دانشــــگاهی شکل گرفته است و صنعت را مجاب 

ساخته است راه خود را بدون دانشــــــــگاه و گاهی با حذف 

بخش هاي تحقیقاتی در صنعت ادامه دهد. 

به نظر شما چاره چیســـــــــــــــت آیا می توان از این وادي پا به 

مسیر عملیات و اجرا گذاشت؟

 باید در یک گفتمان ملی ارتباط صنعت و دانشگاه جستجو شود 

. با این  با یک تجویز کارشناسی نمی توان همه جوانب را سنجید

حال به نظر می رسد به آشـتی و وفاق جدي براي برون رفت از 

(خارج از آنچه که به ظاهر بســیار  انشـقاق صنعت و دانشــگاه

همگرا و مرتب است و دفاتري در دانشگاه به نام ارتباط جامعه و 

دانشگاه وجود دارد) رسید. 
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این تعبیر شـــــــــــــــــــــــــــــما، ما را به یاد “مردان مریخی و زنان 

ونوسی”می اندازد لطفاً بیشتر توضیح بدهید؟

 باید اذعان داشـت در شـرایط فعلی،  همه ما پذیرفته ایم که 

صـــــــنعت باید کار اجرایی انجام بدهد و به ماموریت ها و 

رسالت هاي وزارتی خود پاسخ بدهد... دانشــــگاه هم به کار 

آموزش خود مشـغول شود و اگر بودجه هاي پژوهشـی کفاف  

. بســــــــــیاري از  داد کار تحقیقاتی هم مدنظر قرار گیرد

. دانشــجویان  دانشـگاههاي امروز دانشــجو محور، شده اند

تحصیالت تکمیلی بدون گرانت و فوندهاي پژوهشی از قبل 

تعیین شده، کارشناسی ارشد می شـوند، دکتر می شـوند و در 

بســـیاري از مواقع تناسبی بین نیازهاي اجتماعی با مدارك 

. این یک معضـل راهبردي است و  اکتسـابی آنان وجود ندارد

. بلکه هدف این اســـت که  چندان دخلی به این گفتگو ندارد

بگوییم بسـیاري از تحقیقات دانشـگاهی با فارغ التحصــیل 

شدن دانشـجو به ورطه فراموشی سپرده می شود و بســتري 

براي به فعلیت رســیدن نتایج آن همه ســال تالش و تکاپو 

ایجاد نمی شود.

مســــئله  مهم همین طرز کار و فکر عملیاتی در رساله ها و 

پایان نامه هاي دانشـجویی است، بســیاري از پروپوزال هاي 

دانشجویی بر مبناي مسائل و مصادیقی تعریف می گردند که 

الگوي خارجی و غیر بومـی دارند یا اینکه بـر مبناي داده هاي 

. در بخش آب رسم بر این  در دسترس تعریف نشــده اند

است که بسیاري از پایان نامه ها در اولین گام به سراغ 

شرکتهاي آب منطقه اي می روند،   داده ها در قالب 

فایل ها و نقشه ها که اخیراً  رقومی و سهل الوصول 

شده اند بدون هیچ هزینه اي مســــتقیماً به خورد 

نرم افزار داده می شــوند و خروجی هاي شــکیل و 

معناداري خلق می گردد(که اگر اخالق پژوهشـــی 

نادیده گرفته شـود انطباق صـددرصـدي بین مدل و 

خروجی داده ها وجود دارد و کاربرد توانسته است برخی 

داده ها را متعادل کند! ) آرشـیو و کتابخانه هاي صــنعت و 

گزارشـات فنی نیز ذخایر بالقوه براي به فعلیت رســیدن یک 

. وضعیت اسفبار در این میان این  رساله با درجه عالی هسـتند

است که گاهی دانشــجو حتی یکبار  پا در حوضه آبریزي که 

می خواهد تحقیق کند نگذاشته است. 

 تفکر پژوهش گـریـزي 

در صـــــــــنعت از همین 

ناکارآمــــــدي هاي بــــــه 

ظاهــــــــــــــــــــر کوچک و 

ناتوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــی در 

پاســــــــــــــــــــخگویی به 

معضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 

اجتماعی- صـــنعتی 

توســــط انبوه پایان- 

نامه ها و طــــــــرح هاي 

تحقیقاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــی 

دانشــــــــگاهی شکل 

گرفته است ...
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پایان سخن هر آنچه که نیاز است بیان داردید؟

باید اذعان داشــــت ایجاد گروه هاي تحقیقات کاربردي با 

سبک و سیاق تعریف شـده در سـالهاي اخیر در وزارت نیرو 

می تواند موجب همگرایی در صنعت و دانشــــگاه و ایجاد 

مکانی براي تعریف طرح هاي پژوهشـــــی و فرصت هاي 

. این رویکرد می تواند اندیشـــه  مطالعاتی کوتاه مدت باشد

کاربردي کردن و به فرجام رســـیدن تحقیقات را به فعلیت 

برساند. کاري که امید است به صورت یک پیشــــنهاد و در 

قالب گرانتهاي پژوهشــی و فرصت هاي مطالعاتی کوتاه 

مدت دانشجویان تحصیالت تکمیلی در صنعت، در روابط و 

تفاهم نامه هاي وزارت علوم و وزارت نیــــرو بیش از پیش 

مورد توجه قرار گیـرد و عملیاتـی گـردد. آنچه که مـی تواند 

تحقیقات را از صرف کارهاي پژوهشــــی کتابخانه اي و در 

. به  قفســه اسیر ماندن نتایج رها سازد و آن را کاربرد برساند

بیانی سـاده تر  مردان پویاي حوضــه آشــنا و زنان محقق 

جسـتجوگررا به عرصه هاي واقعی و کاربردي رهنمون سازد 

تا آنچه که نیاز  فردا استست از امروز آغاز گردد.

دانشـجویان و پژوهشــگران باید بتوانند دیتا استخراج کنند، 

. فراموش نکنیم داده  داده هاي در دسترس را پاکسـازي کنند

. گرفتن دانشــجو  هاي مفت، با چشــم ارزان دیده می شوند

بدون گرانتهاي پژوهشی مانند چاپ پول بدون پشتوانه است.  

براي هر دانشــجوي تحصــیالت تکمیلی باید نیاز جامعه و 

صنعت دیده شود و متناسب با آن گرانتهاي پژوهشـی تعریف 

گردد. اگر قرار است در یک استان 10 نفر دانشــــــــجوي 

تحصـیالت تکمیلی در رشته مهندسی آب پذیرش شوند باید 

نیازهاي صــنعت آن اســـتان برآورد گردد، منابع مالی براي 

سپري کردن چهار سال عمر مفید و جوانی یک دانشـــــجو 

تامین شود و نتایج تحقیق در چرخ هاي صنعت و تصــــمیم 

ســـازي ارکان بخش آب نمود یابد. ثروت و منابع مالی یک 

مملکت به همه تعلق دارد این نیست که دانشگاه مدعی شود 

که” مدرك بدون کاربرد” را از منابع مالی خودم تولید کردم و 

نیاز به تایید یا عدم تایید صنعت ندارد و بالعکس صـنعت خود 

را بی نیاز از تولید علم دانشگاه بداند.

 به نظر می رسد تعریف “گرانتهاي” پژوهشی و ارتباط مستمر 

با صـــنعت می تواند حتی مردان منفعل را به حوضـــه هاي 

مطالعاتی بکشاند و زنان پژوهشـگر را تنها متکی به کتابخانه 

. اگر داده از شـرکت هاي آب منطقه اي گرفته می شـود  نکند

. گذراندن  منابع مالی براي  دریافت آن داده ها تامین شـــود

دوره هاي کوتاه مدت در صنعتتوسط دانشـجویان می تواند 

تجارب ارزنده اي را به همراه داشته باشد تجاربی که از اندازه 

گیریهاي روتین تا تحلیل هاي حرفه اي را شـامل می شـود و 

 گذراندن دوره هاي کوتاه مدت در صنعتتوسط دانشــــــجویان 

می تواند تجارب ارزنده اي را به همراه داشـــــته باشـــــد تجاربی 

که از اندازه گیریهاي روتین تا تحلیل هاي حرفه اي را شـــامل 

می شود

گرفتن دانشجو بدون گرانتهاي پژوهشی 

مانند چاپ پول بدون پشتوانه است.

۲۷کرمانشاهاب



رویداد

2021 سال بین المللی
غارها و کارست!

کرمانشاهاب ۲۸

تنظیم
 دکتر جورج ونی

ســالهاي بین المللی معموالً تحت نظارت ســازمان ملل  UN یا ســازمان آموزشـــی، علمی و فرهنگ ســـازمان ملل متحد  

 UNESCOبرگزار می شود. هدف اصلی آن ها، آموزش مردم و تجلیل از جنبه هاي مهم زندگی و دنیاي اطراف ما اسـت. سـال 

بین المللی مجموعه اي از رویدادها توسط تیم هاي بین المللی است که شامل شرکایی از سازمان هاي غیر دولتی، دولتی، مشاغل 

و حرفه ها و افراد  عالقه مند می شود. وقتی سال به پایان رسید، درك و دریافت جهانی در مورد موضوع سال، بسیار  افزایش یافته 

که اغلب به�صورت افزایش بودجه، مقررات بهتر و حمایت از مردم و مناطق مهم، ظاهر خواهد شد.

ترجمه: دکتر رضا خوشرفتار

 دانشگاه زنجان
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۳۴

International Year of
Caves and Karst: IYCK

https://iyck2021.org/

اتحادیه بین المللی غارشناسـی UIS در حال برگزاري سـال بین المللی 

غارها و کارست  IYCK  براي سال 2021 است. این سـال، یک رویداد 

. در حال حاضر، سازمان ملل و  سازمان ملل یا یونســــکو، نخواهد بود

یونسـکو، بیشــتر سال هاي بین المللی را پشــتیبانی نمی کنند و به ما 

توصیه شده که   IYCK  را، خودمان سازماندهی کنیم. این مسـاله یک 

امر منطقی است زیرا حتی با حمایت سازمان ملل یا یونسکو، بسیاري از 

کارهاي  IYCKهمچنان بر دوش اتحادیه بین المللی غارشــناســـی و 

همکاران آن، قرار می  گیرند. پس این کار براي چیست؟

این راهنماي برنامه ریزي سال بین المللی غارها و کارست، اطالعات 

الزم براي سازماندهی رویدادها در کشورتان را در اختیار شما قرار می 

دهد و سطح درك غارها و کارسـت و احترام به آن ها را به عنوان یک 

سیســـــتم فیزیکی، اکولوژیکی و فرهنگی مهم، در مقیاس جهانی، 

باالمی برد. یک ســال بین المللی غارها و کارســـت موفق منجر به 

اکتشـاف غارهاي جدید، بودجه بیش تر و پشـتیبانی براي اکتشــاف، 

پژوهش، مدیریت و حفاظت در سـطوحی می شــود که تا قبل از این، 

وجود نداشت. پس، بیایید شروع کنیم.

۲۹کرمانشاهاب



گفتگو

“آنچه می توانید انجام دهید.” این همان راهنمایی ساده اي است که 

اتحادیه بین المللی غارشناسی مشارکت شما در سال بین المللی 

غارها و کارست را دشوار یا فراتر از توانایی هاي شما نخواهد ساخت.

“آنچه می توانید انجام دهید.” این همان راهنمایی سـاده اي 

اسـت که ما در هنگام شـروع همکاري با ســال  بین المللی 

غارها و کارســـت در اختیار همه قرار می دهیم. اتحادیه بین 

المللی غارشناسی مشـارکت شما در سال بین المللی غارها و 

کارست را دشوار یا فراتر از توانایی هاي شما نخواهد ساخت.

ما مـی دانیم که همکاران ما فــرهنگ ها، مهارت ها و منابع 

. بنابراین، در هنگام مطالعه مراحل زیر، لطفاً به  متنوعی دارند

یاد داشته باشید آنچه را که براي فرهنگ شـما موفقیت بیش 

تر به دنبال دارد، متناســب با مهارت هاي شــما و با در نظر 

گرفتن منابع تان است، انجام دهید.

هیچ فرد یا گروهی نمی تواند به تنهایـی، همه کارها را انجام 

دهد اما وقتی که با هم باشـیم، به همه افراد در سـراسـر دنیا، 

. در حالی که مراحل زیر براي  دســترســی خواهیم داشــت

ســازمان ها، از انجمن هاي بین المللی گرفته تا کلوپ هاي 

محلی، تهیه شده، افرادي که عضو هیچ سازمانی نیسـتند می 

توانند به عنوان افراد مستقل، مشارکت داشته باشند.

کمیته یا تیمــــی را ایجاد کنید که متعهد به تنظیم رویدادها و 

فعالیت هاي سازمان شما باشد. به طور کلی بر روي این مساله 

بحث کنید که براي سال بین المللی غارها و کارست، چه کاري 

مـی خواهید انجام دهید و به افـراد بگویید چه کاري باید انجام 

دهند. این کار می تواند ایجاد یک وب ســایت، رســـانه هاي 

اجتماعی یا جذب ســرمایه باشــد. ســـایر کارها را می توانید 

هنگامی که برنامه هاي تفضیلی مشخص شد، انجام دهید.

کرمانشاهاب ۳۰

هفت مرحله ســــــاده براي یک ســـــــال     

بین المللی غارها و کارست موفق

مرحله 1

شروع به برنامه�ریزي کنید!

ممکن اسـت با خواندن این مطلب فکر کنید که یک سـال یا 

چند ماه قبل از شروع سال بین المللی غارها و کارست هستید 

و زمان زیادي براي برنامه ریزي دارید. شما براي بسـیاري از 

فعالیت ها، تعیین تقویم کاري افـــراد و همچنین رزرو مکان 

هایی براي نشـســت و برگزاري رویدادها، نیاز به هماهنگی 

موثر و مفید با همکاران خود دارید. یک ســــال زمان زیادي 

نیست!  شما می توانید تا پایان سال 2020، فعالیت هاي خود 

را به خوبی برنامه ریزي و اعالم کـرده تا تعداد افـرادي که در 

آن شرکت می کنند، به حداکثر برسد.

مرحله 2

سازماندهی کنید
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به منطقه کاري خود و افــــرادي که مــــی خواهید به آنها 

بپردازید، فکر کنید. به یاد داشـــته باشـــید که IYCKبراي 

آموزش عموم مردم از جمله مربیان، ســــیاســـــتمداران، 

دانشـمندان، مشــاغل و مدیران اراضی تدوین شده است که 

 . باید در مورد اهمیت غارها و کارسـت، آگاهی داشـته باشـند

این افراد به چه چیزهاي عالقه دارند؟

 چگونه می توانید آن ها را وارد گود کنید؟

 چه منابع فیزیکی از قبیل غارها، پارك ها، ســــــالن هاي 

ســخنرانی در دســترس دارید و با چه رویدادهاي اجتماعی 

مانند جشـنواره ها، نشـســت ها، رژه ها و راهپیمایی ها می 

توانید مشارکت داشته باشد؟

آیا می توانید یک یا چند رویداد را سازماندهی کنید؟

 در حالت ایده آل، خوب اسـت که هر ماه از ســال 2021، در 

مکان هاي مختلف و با موضـــــوعات متفاوت، یک رویداد 

برگزار شــود. اگر برنامه ریزي براي رویداد ماهانه امکانپذیر 

نبود، می توانید هر دو یا ســـه ماه، یکبار، یک  رویداد برگزار 

کنید. سال بین المللی غارها و کارست یک برنامه یکسـاله در 

مورد غارها و کارست است و بنابراین، بهتر اسـت که فعالیت 

. اگر انجام این کارها، امکانپذیر  ها در طی سـال، انجام شـود

نیسـت، کاري را که میتوانید انجام دهید. همه این ها، کمک 

خواهد بود. انواع رویدادها و فعالیت هایـــــــــی را که باید 

ســازماندهی کنید، کدامند؟ موارد متعددي وجود دارد که در 

اینجا به چند نمونه، اشاره می شود: 

رویدادهاي شـما باید عالوه بر ســرگرم کردن افراد، اهمیت 

غارها و کارست و تهدیداتی که با آن ها روبرو هســــتید را، 

آموزش دهد. اگر در ســال 2021 یک همایش غارنوردي یا 

یک کنفرانس علمی کارســــت برگزار  می کنید، هنوز هم 

بخشی از مردم  یک جامعه هستید.

به عنوان مثال، براي برگزاري یک نشـســت غارنوردي می 

توانید از عموم مـــــــــردم دعوت کنید تا در فعالیت هاي 

کوهنوردي با طناب، المپیک غار و نمایشـــگاه هاي عکس، 

شرکت کنند. شاید بتوانید براي نشـســت هاي علمی، بدون 

دریافت حق ثبت نام از چند متخصص غیر غارنورد، مدیران و 

مربیانی که از همراهی در جلسـه سود می برند، دعوت کنید. 

فقط تصـورات، منابع و همراهان هســتند که در مورد آن ها 

صحبت کردید، می توانند شما را، محدود کنند.

مرحله 3

تهیه فهرستی از فعالیت هاي سال 

بین المللی غارها و کارست

سخنرانی براي گروه هاي عمومی و مدارس

سفرهاي غارنوردي آموزشی و پیاده روي در مناطق کارست

نمایش فنون غارنوردي

مصاحبه با تلویزیون و سایر رسانه ها

پروژه هاي عمومی هنر غار

نشست با ساستمداران و سایر تصمیم گیران

نمایشگاه عکاسی غار

 جشنواره فیلم غار

تشکیل انجمن تمیزکردن زباله  از سینک هول ها و  دیوار نوشته ها در غار.

برگزاري کنفرانس هاي عمومی، سمپوزیوم و سایر نشــســت ها در باره اهمیت 

مساله غارها و کارست در منطقه شما.

 بـــــــراي بـــــــرگـــــــزاري یک 

نشست غارنوردي می 

توانید از عموم مــــــردم 

دعوت کــــــــــنــــــــــید تا در 

فعالـــــــــــــــــــــــــــــــیت هاي 

کوهــنوردي با طــناب، 

المــــــــــــــــپـــــــــــــــــیک غار و 

نمایشـــــــــــــــــــــــگاه هاي 

عکس، شـــرکت کنند. 

شـــــــــــــــــاید بتوانید براي 

نشــســـت هاي علمی، 

بدون دریافت حق ثــبت 

نام از چند متخصــــــــص 

غیـــر غارنورد، مدیــــران و 

مـــــــــــــــربیانـــــــــــــــی که از 

همراهی در جلســــــــــــــه 

ســـود می برند، دعوت 

کنید
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گفتگو

دنیا جاي بزرگی اسـت و ما براي اینکه به همه دســترســی 

. همانطور که به  داشــته باشــیم، به کمک شــما نیاز داریم

همـراهان خود فکـر مـی کنید، فقط به افـرادي که غارها را 

کاوش یا مطالعه می کنند، محدود نشــــوید بلکه به افراد و 

سازمان هایی که متوجه نیسـتند تحت تأثیر غارها و کارست 

قرار دارند هم، توجه داشته باشید. مشـــارکت دادن آن ها در 

برنامه، موفقیت بزرگی براي دسـتیابی به اهداف ســال بین 

المللی غارها و کارست است. در اینجا چند نمونه از مشـارکت 

هاي احتمالی آورده شده است:

- موزه هایی براي نمایشگاه غارها و کارست.

- پارك ها و غارهاي نمایشی براي کمک به برگزاري مراسم 

خاص روز غار  همراه با  فعالیتهاي آموزشی.

- دولت هاي محلی یا منطقه اي براي تایید سال بین المللی 

غارها و کارست در رویدادهاي خاص و تصـویب قوانین الزم 

براي محافظت بهتر غارها و کارست.

- سازمان هاي مرتبط با مسایل محیط زیست و کسب و کار، 

به آنها بیاموزید که غارها و کارســـت بخش مهمی از محیط 

هاي فیزیکی و تجاري ما هستند.

- مدارس و دانشــــــگاه ها براي برنامه  ریزي رویدادهاي 

آموزشی براي دانش آموزان و دانشـــجویان در تمام   گروه 

هاي سنی.

- رسـانه هاي خبري براي افزایش تبلیغات درباره سـال بین 

المللی غارها و کارست.

شافتها و غارهاي 

کارستی بخشی از 

ماجراجویی غارنوردي و 

تفرج انسان اند. آنچه 

که می تواند راهی براي 

ورود آلودگی ها باشد. 
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مرحله 4

توسعه مشارکت

مرحله 5 

زمانبندي رویدادهاي خود را تنظیم و اعالم 

کنید

رویدادهاي منطقه خود را از طـریق تبلیغات رو در رو، اخبار و 

رسانه هاي اجتماعی، لیست هاي ایمیل و همچنین از طریق 

. همچنین مهم اسـت که  همکاران خود، اطالع رسـانی کنید

رویدادهاي خود را در وب سـایت ســال بین-المللی غارها و 

کارســت:  ، www.iyck2021.orgاعالم کنید. عالوه بر 

این، اگر می بینید که سازمان ملی یا بین المللی که شما عضو 

آن هســـتید به عنوان همکار در وب سایت سال بین المللی 

غارها و کارست ذکر نشــــده است، آرم و آدرس وب سایت 

سازمان خود را ارسال کنید تا در فهرست قرار بگیرند.

اگرچه ممکن اسـت در سـال بین المللی غارها و کارسـت در 

منطقه شما مشارکت اندك یا اصالً از مناطق دیگر، مشارکتی 

صـــورت نگیرد، با فهرســـت کردن رویدادها و فعالیتهاي 

خودتان در وب سایت سال بین المللی غارها و کارسـت، افراد 

خارج از منطقه خودتان را تشـویق خواهید کرد. همچنین این 

کار دسترسـی بین المللی واقعی به سـال بین المللی غارها و 

کارست را براي همه افراد، نشان خواهد داد. درحال حاضر که 

این راهنماي   برنامه ریزي را می نویسـم، فقط دو رویداد در 

وب سایت ذکر شده است. اما زود است و هر کس رویدادهاي 

خود را اضافه خواهد کرد، فهرست رویدادها افزایش می یابد، 

شور و شوق و پشتیبانی از سال بین المللی غارها و کارست را، 

افزایش می دهد.

با آگهی و اعالن، حتماً اطالعات تهیه شــــــــده در مورد 

. افراد را به وب سایت سال  رویدادهاي خودتان را، نشـر دهید

بین المللی غارها و کارســت هدایت کنید تا در مورد غارها و 

کارست، چیزهایی یاد بگیرند. آرم و اعالمیه سـال بین المللی 

غارها و کارست را از وب سایت دانلود کنید. در تبلیغات خود از 

آرم اســـتفاده کنید و تا جایی که امکان دارد اعالمیه معرفی 

ســال بین المللی غارها و کارســـت را کپی (چاپ) و در بین 

مردم، توزیع کنید (این اعالمیه در حال حاضــر به چهار زبان 

موجود اســـت؛ اگر می خواهید آن را به زبان خودتان ترجمه 

کنید، متشکرم، لطفا به من اطالع دهید). 

اطالعات دیگر، به ویژه اگر براي غارها و کارست منطقه شما 

مهم است را، جمع آوري کرده و نشر دهید.

سال سوم، شمار ه 18، آذر 1399



در مورد جــزئیات رویدادهاي خود، حتماً از قبل، به خوبـــی 

برنامه ریزي کنید. کارها را دقیق و در زمان مقـرر انجام دهید 

. شما در تالش هستید تا جهان را  و به دقیقه نود واگذار نکنید

در مورد غارها و کارســـــــت تحت تأثیر قرار دهید و براي 

موفقیت باید به همه نشــــان دهید که برنامه دارید، آماده و 

حرفه اي هسـتید. بگذارید همه احســاس کنند که به آن ها 

توجه خاصــی دارید و آن ها را حمایت می کنید. براي جذب 

همراهی و مشـارکت مردم از طریق راه هاي سرگرم کننده و 

جالب، خیلی سخت نگیرید.

 سال بین المللی غارها و کارست قصــد دارد مردم را آموزش 

. در صـورت امکان،  داده، تحت تأثیر قرار دهد و وارد گود کند

ترتیبی اتخاذ شود تا تمام افرادي که مشارکت دارند هدیه و یا 

اطالعاتی را با خود به خانه ببرند که یادگار ســال بین المللی 

غارها و کارست باشد. شعار سـال جهانی غارها و کارسـت بر: 

کاوش، درك و حفاظت ، تاکید دارد.

در حین برگزاري رویدادها ازکسی بخواهید براي شما عکس 

گرفته، ویدئو تهیه کرده و سـایر اطالعات در مورد تعداد افراد 

شرکت کننده، فعالیتها و سرگرمیها را ثبت کند. سـپس آن ها 

را در وب ســایت و رســـانه هاي اجتماعی خود، قرار دهید. 

همچنین ارسال یا پیوند دادن آن ها به وب سـایت سـال بین 

المللی غارها و کارست، بسیار مهم است.

 امیدواریم در اوایل سال 2022، سوابق تمام رویدادهاي سال 

بین المللی غارها و کارسـت در سـراســر جهان را، در اختیار 

داشته باشیم. براي موفقیت سال بین المللی غارها و کارست، 

بسـیار مهم است که غارها، کارست، کاشفان و دانشـمندانی 

که در این زمینه کار می کنند، باید جدي گرفته شوند.

مرحله 6

میزبان رویدادهاي خود باشید

مرحله 7

رویدادهاي خود را ثبت و ارسال کنید

خالصه
من سال گذشته نوشتم که ، UIS اتحادیه بین المللی 

غارشناسی است:

بین المللی- یعنی تمام افراد دنیا را شامل می شود!

اتحادیه- یعنی کار با همدیگر، و براي چه چیزي؟

براي موفقیت سال بین المللی غارها و کارست، از همه کســـانی که از غارها 

لذت برده و مراقبت می کنند.

  می خواهم که در شـکل گیري و تولید رویدادهاي سـال بین المللی غارها و 

کارست براي شهر، منطقه و کشـــور خود، به اتحادیه بین المللی غارشناسی 

بپیوندند.

در طی چند دهه، اتحادیه بین المللی غارشناسی، کشـــورهاي عضـــو آن، 

همکاران سازمانی، کاوشگرهاي مســـتقل غارها، دانشـــمندان، مدیران و 

مربیان، کارهاي عظیمی انجام داده اند تا درك و احترام جهانی را نســبت به 

غارها و کارست، بهبود بخشـــــــند. با این حال، با وجود همه دستاوردهاي 

مشـــترکی که داشتیم، غارها همچنان ویران و به عنوان انبار زباله ها در زیر 

زمین، استفاده می شوند. آبخوان هاي کارست، آلوده هسـتند. در حال حاضر، 

بسیاري از اکوسیسـتم هاي نادر غارها، در معرض خطر هسـتند. آثار و بقایاي 

بسیار با ارزش باستان-شناسی و دیرینه شناسی که در غارها وجود دارند هنوز 

هم معموالً، مفقود و غارت می شوند. متأسفانه، بســـیاري از مقامات دولتی، 

مربیان و حتی دانشــمندان و مدیران محیط زیســت، براي جلوگیري از این 

بحران ها و مصــیبت ها، غارها و کارست را به اندازه کافی درك نمی کنند و 

حتی، اینگونه مسایل و مشکالت را، فاجعه نمی دانند.

در سال بین المللی غارها و کارست با کمک شـما و به یاري همدیگر در مورد 

اهمیت و ارزش مناطق کارســت و غارها، مردم جهان را آموزش خواهیم داد. 

ما، با هم می توانیم غارها و کارست کره زمین را براي نســــــل هاي آینده، 

حفاظت و نگهداري کنیم.

لطفاً براي اخبار، وب سایت سال بین المللی غارها و کارست را مشاهده کنید. 

براي بهبود وب ســـایت و همچنین برنامه هاي ســـال بین المللی غارها و 

کارست، ایده ها و اطالعات خود را براي ما، ارسال کنید. هر وقت سوالی بود و 

یا به کمک نیاز داشـــــــتید خوشــــــــحال خواهیم شــــــــد که با 

من  gveni@nckri.org و یا سایر اعضــــــا اداري اتحادیه بین المللی 

غارشناسی، تماس بگیرید.
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خبــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 برگزاري نشست ویدئو کنفرانسی

 روابط عمومی ها ي بخش آب کشور

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشــاه، 

بدلیل شیوع ویروس منحوس کرونا در کشور، نشست روابط 

عمومی ها ي بخش آب کشـور بصـورت ویدئو کتفرانســی 

برگزار گردید، این نشــســـت که میزبان آن مدیر کل دفتر 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصـــصـــی 

مدیریت منابع آب ایران بود، همه روابط عمومی ها صــنعت 

آب کشور حضور داشتند

در این نشـسـت ویدئو کنفرانســی که نزدیک به دو ساعت 

طول کشـــــــید بر تعامل سازنده با اصحاب رسانه و همه 

خبرگزاري هاي سراسري و محلی و نیز پاسخگوئی به موقع 

و شـفاف و اطالع رسـانی در کنار اقدامات انجام شـده تاکید 

گردید ، اسـکوئی مدیر کل روابط عمومی شــرکت مدیریت 

منابع آب ایران ضمن تاکید بر این موارد افزود، باید بیشـتر از 

سنوات گذشته عرصه فعالیت خود را در زمینه اطالع رسـانی 

و آگاهی بخشی خصوصا در طرح گسترش سواد آبی و داناب 

افزایش داده و با همفکري و تعامل سـازنده از نقطه نظرات و 

تجربیات  سازنده یکدیگر استفاده نمائیم .

با ابالغ مهندس تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو:

حکم درویشــــی مدیرعامل شرکت 

آب منطقه اي کرمانشـــــاه به مدت 

دوسال تمدید شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشــــاه طی 

حکمی صادره از سوي مهندس تقی زاده خامسـی، معاون آب وآبفا 

ورئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شـرکت مدیریت منابع آب ایران، 

بهرام درویشــی به عنوان رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت 

آب منطقه اي کرمانشاه منصوب شد.، در متن این حکم آمده است:

نظر به  مراتب تعهد، شایســـتگی وتجارب ارزشمند جنابعالی وبه 

استناد مصوبه مجمع عمومی مورخ 16/9/99 وبه پیشنهاد مصـوبه 

شماره 35625/100/99 مورخ 23/9/1399 هیأت مدیره شـرکت 

آب منطقه اي کرمانشـاه به موجب این حکم براي مدت دوسال به 

عنوان رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شــــــرکت مذکور تعیین 

ومنصوب می شوید.

 روابط عمومی شرکت نیز ضمن تبریک این انتصـاب شایســته به 

همه همکاران آرزوي موفقیت این مدیـرجهادي را از خداوند منان 

مسئلت می نماید..
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آزاد سازي حریم و بستر و رفع تصرف در منطقه ده پهن 

(رودخانه تنگ کنشت )
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به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشــاه، 

روز گذشته اکیپ گشـت و بازرسی امور منابع آب شهرستان 

کرمانشـاه پس از اخذ مجوز قضـائی نسـبت به آزاد سازي و 

(رودخانه تنگ  رفع تصـرف حریم و بسـتر در منطقه ده پهن 

کنشت) در دو نقطه اقدام نمودند 

بر پایه این گزارش فردي سودجو اقدام به احداث دو واحد بنا  

در کنار یکدیگر به میزان 100 متـر مـربع مـربع در حـریم و 

بستر رودخانه مذکور بصورت غیر مجاز نموده بود که پس از 

چند بار اخطار کتبی و پس از اخذ دستورمقام محترم قضـائی  

مستحدثات غیر قانونی نامبرده تخریب و بسـتر این رودخانه 

آزاد و رفع تصـرف گردید، شایان ذکر است قنبري مدیر امور 

منابع آب شهرستان کرمانشــاه، با تاکید بر برخورد قانونی با 

متخلفین بخش آب درحوزه شهرستان کرمانشاه افزود، وفق 

تاکیدات مدیریت عامل شـرکت ،  روند برخورد با افراد سـودجود در 

بخش تصرف حریم و بستر رودخانه ها و حفر چاههاي غیر مجاز در 

دستور امور منابع آب شهرستان قرار دارد . 

نماینده و بازرس ویژه اســـتاندار در 

امور اجرائی استانداري کرمانشـاه، 

از     مدیر عامل شـــــرکت آب منطقه 

اي کرمانشاه تقدیر کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشـــاه، 

درهفته بســـیج و گرامیداشت یاد و خاطره همه بســـیجیان 

سلحشور در طول دوران هشـت سال دفاع مقدس و سازندگی 

کشـور در دوران پس از جنگ، جعفر همتی، نماینده و بازرس 

ویژه استاندار در امور اجرائی و فرمانده حوزه هفت بســـــیج 

کارمندي سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان،

با ارسال لوح سپاس از زحمات و تالش هاي درویشــی مدیر 

عامل شـــرکت آب منطقه اي به جهت تالش هاي مجدانه، 

جهادي و دلسوزانه ایشان در راستاي اجراي برنامه ها بسیج و 

پیشـــبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران 

تحت فــرامین فــرمانده معظم کل قوا و در پـــرتو توجهات 

حضرت ولیعصـر ( عج ) تقدیر و تشـکر و براي ایشـان آرزوي 

موفقیت نمود .

تقدیر از فرمانده بسیج 

شرکت آب منطقه اي کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشــــاه : 

مســعود اجاقی از کارکنان شرکت آب منطقه اي کرمانشـــاه 

وفرماندهی بسیج کارکنان این شرکتاز طرف فرماندهی بسـیج 

وزارت نیرو بعنوان بسیجی نمونه، با پیگیري و جدیت در کارها 

وماموریتهاي محوله انتخاب گردیدند.

تقدیر همکاران از مدیرعامل

شرکت آب منطقه اي کرمانشاه

جمع کثیري از همکاران شرکت طی امضـاي طوماري از خدمات و 

 . تالشهاي بی شـائبه مدیرعامل شـرکت در ایام کرونا تقدیر کردند

این نامه که با امضاي مشـاور مدیرعامل و به نمایندگی از همکاران 

به حضــــور مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال شد 

پیگیري ها و تالش مدیرعامل شـرکت براي ســاماندهی امور و به 

ویژه دلجویی از همکاران درگیر با کرونا ویروس و انسجام مدیریت 

مالی را شایسته تقدیر دانسته و مراتب امتنان خود را اعالم نمودند. 

۳۵کرمانشاهاب
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برگزاري چهارمین جلسه کارگروه استانی

سازگاري با کم آبی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشاه چهارمین جلسـه کار گروه استانی سازگاري با کم آبی همزمان با پنجاه  

وسومین جلســه کمیته تخصــصـــی کار گروه ملی سازگاري با کم آبی کشـــور، روز گذشته 27 آبان ماه ، به ریاست مهندس 

کشــاورز قائم مقام محترم وزیر جهاد کشــاورزي ، خانم دکتر زهرایی دبیر کارگروه ملی سازگاري با کم آبی، اعضـــاء کمیته 

تخصـصــی کشــوري و اعضــا کار گروه استانی بصــورت ویدئو کنفرانس در محل سالن شهداي دولت (استانداري)، به منظور 

بررسی برنامه سازگاري با کم آبی استان برگزار گردید.

در ابتداء این جلســـــه، دکتر کهریزي مدیر کل دفتر فنی و امور 

عمرانی استانداري با تقدیر از تشــکیل جلســـه به صورت ویدئو 

کنفرانس، از تالشــهاي دســـتگاههاي متولی برنامه طرح ملی 

سازگاري با کم آبی قدردانی نمود و بیان داشت نتایج حاصله متاثر 

از تالشهاي همه اعضـــــــــاء کار گروه و هماهنگی بین همه 

دستگاههاي مرتبط با این طرح در استان میباشد، ایشـان در پایان 

به این نکته نیز اشــاره نمود که این برنامه در حالی تهیه، تدوین و 

تنظیم گردید که بیشــــتر شهرهاي استان درگیر شیوع ویروس 

منحوس کرونا و مشکالت و تبعات ناشی از آن بوده است.

در ادامه درویشــی مدیر عامل شرکت آب منطقه اي کرمانشــاه، 

ضمن تشـــــکر از مدیریت ارشد استان مهندس بازوند و معاون 

هماهنگی امور عمرانی و مدیر کل دفتر فنی اســــتانداري، تهیه 

برنامه را حاصل زحمات دستگاههاي عضو و هماهنگی وهمیاري 

همه عوامل مرتبط با طرح ملی ســازگاري با کم آبی برشــمرد ، 

درویشـی در ادامه به تشـریح برنامه تدوین شده پرداخت و با بیان 

اینکه  برنامه در چهار فصـل تنظیم گردیده خالصه اي از وضعیت 

جغرافیایی اسـتان، منابع آب وخاك موجود، جمعیت فعلی و آتی و 

نیازهاي آن، اقدامات حوزه صنعت، مهارآب ها و تصفیه فاضالبها 

، حفاظت کیفی و محیط زیسـت، اقدامات انجام شده دستگاهها و 

برنامه هاي پیش رو تا پایان ســال 1405 بیان نمود . مدیر عامل 

شرکت با اشاره به تامین آب بخش صنعت در نقاط مختلف استان 

به میزان 200میلیون متر مکعب از ســدهاي ذخیره اي اســـتان 

انجام این مهم را یکی از مهمترین دســـــتاوردهاي مهار آب ها 

برشمرد که می تواند سرمایه گذاران بخشـهاي صنعتی وخدماتی 

را مطمئن سازد و انتظار می رود از این ظرفیت به نحو مطلوب 

استفاده شود ، درویشـــی همچنین بیان داشت این ظرفیت 

عالوه بر حجم  خروجی تصــــــــفیه خانه هاي فاضالب 

شهرهاي استان است که آن نیز می تواند بخشی از آب مورد 

نیاز واحدهاي صنعتی و خدماتی را مرتفع نماید،

وي همچنین از همراهی سازمان جهاد کشــاورزي براي اصالح 

الگوي کشـت وایجاد مدلهاي کم آب بر و توسعه سیســتم هاي 

آبیاري بارانی قدر دانی نمود. درویشی در پایان سخنان خود ضمن 

تقدیر و تشـکر مجدد از حضـور کلیه شرکت کنندگان در جلسـه ، 

تصـویب برنامه سازگاري با کم آبی استان را توسط کار گروه ملی 

خواستار شد.

درادامه این جلسه ، مهندس کشـاورز قائم مقام محترم وزیرجهاد 

کشاورزي نکاتی را درخصوص برنامه بیان نمودند و تاکید داشتند 

که برنامه مهار آبهاي مرزي غرب کشـور در برنامه و یا ضمائم آن 

دیده شود و توجه دقیق تري به برنامه هاي حوزه استان در بخش 

جایگزینی کشت هاي کم آب بر به جاي کشـت هاي پر آب طلب 

شود و در ذیل انجام این موضوع بازار فروش این محصـوالت هم 

مورد نظر واقع شود ، ایشــــان در خاتمه ، برنامه برق دار نمودن 

چاههاي کشاورزي را اولویت مهمی دانست و خواستار تسـریع در 

انجام آن شدند. سپس سایر اعضا شرکت کننده در جلسـه به بیان 

نقطه نظرات و ارائه پیشـنهادات مورد نظر پرداختند و ضمن بحث 

و تبادل نظر در این خصـــوص مقرر گردید نکات مورد توافق در 

بازنگري برنامه مد نظر قرار گیرد.

شایان ذکر است در این نشست تخصصی، حاتمی ریاست سازمان 

جهاد کشاورزي، کاکاوند مدیر عامل شرکت آبفا، یاوري مدیرکل 

اداره حفاظت محیط زیســـت استان به ارائه توضیحات مرتبط با 

حوزه کاري خود در ذیل برنامه تدوین شده پرداختند.

در پایان این نشـــســــت خانم دکتر زهرایی دبیر کارگروه ملی 

سازگاري با کم آبی از تالشهاي انجام گرفته توسط اعضــــا کار 

گروه استانی قدر دانی نمودو برنامه استان کرمانشــــاه را یکی از 

بهترین وکاملترین برنامه هاي ارائه شده به کار گروه ملی برشمرد 

  .
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وضعیت منابع آب استان  

شرایط مناسبی ندارد 

درویشــی مدیر عامل شرکت آب منطقه اي 

کرمانشاهدر گفتگو با شبکه زاگرس :

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشاه درویشی مدیر عامل 

شرکت در مصـاحبه با شبکه زاگرس استان با توصیف نامناسب بودن وضعیت 

منابع آب استان گفت: مخازن سدهاي استان نســــبت به سال گذشته تا این 

لحظه 30 درصد کاهش ورودي ( آب ) داشته اند و نسبت به دوره مشـابه سال 

قبل حدود 90 درصد کاهش بارش داشته ایم.

درویشی همچنین با اشاره به وضعیت روان آب ها در شرق استان و کاهش آن 

ادامه داد ، بدلیل کاشت برنج و برداشت هاي غیر متعارف بطور محســــوسی 

سطح این رواناب ها  کاهش پیدا نموده است و سی میلیون کاش حجم مخزن 

  . در شرق استان بر اساس آخرین داده هاي اخذ شده محسوس و مشهود است 

وي تصـریح نمود  بدلیل کشــت برنج در این بخش از استان  تعداد چاه هاي 

غیر مجاز افزایش پیدا نمود و برداشت از آب سطحی بصــورت نامتعارف روند 

صعودي داشت و این  احتمال متصــــور است عالوه بر اینکه صنایعی که د ر 

پایین دست از آب زیرزمینی مجاز استفاده مینمودند دچار مشــکل کمبود آب 

شوند

 چاههاي کشــاورزي نیز  که در پایین دست  قرار دارند دچار بحران و کم آبی 

شوند، درویشی در پایان سخنان خود گفت :  امیدواریم و دعا مینمائیم با بارش 

نزوالت آسمانی از این شرایط  سخت و بحرانی که در منابع آب اسـتان پدیدار 

شده است  خارج شویم .

پلمپ 44 حلقه چاه کشاورزي 

بدلیل عدم نصب کنتورهاي 

هوشمند در شهرستان سنقر

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشـاه، روز گذشته 

4 حلقه چاه مجاز در شهرسـتان سـنقر بدلیل برداشـت هاي خارج از  4

پروانه بهره برداري و عدم نصــــب کنتورهاي هوشمند وفق ماده 12 

قانون توزیع عادالنه آب و بند 3 ماده 24 فصــل دوم آیین نامه اجرائی 

این قانون، پلمپ گردید .

ساالري مدیر امور منابع آب شـهرسـتان سـنقر ضـمن اعالم این خبر 

افــزود : در چند مـــرحله اخطارهاي الزم به مالکین چاههاي مذکور 

اعالم و ابالغ گردیده بود لیکن این افراد از تمکین به قانون اسـتنکاف 

نموده و خارج از عرف نظام بهره برداري اقدام به برداشت بی رویه آب 

نموده بودند، ســــاالري همچنین افزود با توجه به تاکیدات مدیریت 

عامل شرکت، برخورد قانونی با متخلفین بخش آب در دستور کار امور 

منابع آب این شهرستان قرار داشته و وفق قانون برخورد الزم صـورت 

خواهد پذیرفت .

۳۷کرمانشاهاب
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درویشی مدیر عامل شرکت در جلسـه بررسی عملکرد 

حوزه حفاظت و بهره برداري :

سیاست گذاري، برنامه ریزي و نظارت مستمر 

جهت بهبود و ارتقاي نظام بهره برداري و 

حفاظت از منابع آب اولویت مهم کاري 

شرکت است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشـــاه، 

جلسـه بررسی آخرین اقدامات انجام شده در حوزه حفاظت و 

بهره برداري شــــــرکت در قالب گزارش عملکرد مدیریت 

حفاظت منابع آب زیرزمینی در سال 99 با حضـور درویشــی 

مدیر عامل شـــرکت، معاونین حوزه حفاظت و بهره برداري، 

برنامه ریزي، مالی و پشــــتیبانی، طرح و توسعه و جمعی از 

کارشناسان حوزه تخصصـی حفاظت وبهره برداري در محل 

دفتر مدیر عامل برگزار گردید.

در این جلسه در ابتداء مرادي معاون حفاظت و بهره برداري و 

کارشناسان امر آخرین اقدامات انجام شده در زمینه انســـداد 

چاههاي غیر مجاز، اصالح و تعدیل پروانه هاي بهره برداري، 

نصـب کنتورهاي هوشمند ، سامانه ساماب و عملکرد اسکن، 

کدینگ و بارگذاري پرونده ها، و ســامانه جامع مهندســـی 

یکپارچه مهندسی سواحل و رودخانه (سامیر) را ارائه و هریک 

از موضـوعات مذکور مورد بحث و تبادل نظر حاضــرین قرار 

گرفت .

سپس درویشـی مدیر عامل شرکت با مهم برشمردن مباحث 

مطروحه و موضـــــــوعات مهم در این حوزه گفت: تدوین 

دســتورالعمل ها، راهکارهاي اجرایی و نظارت براجراي آن، 

ایجاد سیســتم مدیریت اطالعات مشـــترکین، ایجاد و راه 

اندازي سیســـــتم مدیریت بانک هاي اطالعاتی مورد نیاز، 

امري ضروري است و شایسـته است با توجه به نزدیک شدن 

به ماههاي انتهائی سال هر چه سریعتر نســــبت به اجرائی 

شدن برنامه هاي جامانده اقدام شود،

 درویشی، با توصیف جایگاه حفاظت و بهره برداري در ارائه 

هر چه مطلوب تر خدمات به اربابین رجوع و نیـز حفاظت و 

صیانت از آب که یک سـرمایه ملی و ارزشـمند اسـت و نیز 

: باید  استیفاي حقوق دولت و بیت المال در این بخش افزود

در اسرع وقت و با برنامه ریزي دقیق نســـــــبت به رفع 

مشــــکالت و موانع گام هاي موثر برداشته شود و در این 

حوزه که مهمترین بخش بوده و هســت با تکیه بر دانش و 

سرمایه انسانی موجود در شرکت و استفاده از فن آوري روز 

تمامی اقدامات مربوطه را بصورت الکترونیک و نرم افزاري 

تهیه، تنطیم و تدوین نمائیم و به روزتــــرین داده ها را در 

اختیار داشته باشیم، درویشــی در پایان با اشاره به اقدامات 

: اقدامات قابل  خوب انجام شــــده در این مجموعه گفت 

توجه اي صورت پذیرفته است لیکن کافی نیســت و تهیه 

گزارشات تحلیلی دوره اي از کلیه اقدامات و عملکرد در این 

حوزه و سـایر بخش هاي اداري مهم اسـت و باید ضــمن 

توجه بیشتر به امر نظارت مسـتمر و دوره اي سیسـتم خود 

. ایشــان همچنین به  ارزیابی را بیش از پیش دنبال نمائیم 

طرح ملی سازگاري با کم آبی نیز اشاره داشت و با اشـاره به 

اینکه تنها راه برون رفت از بحران کم آبی و خشـکســالی 

اجرائی شدن این طرح و توجه بیشـتر همه دست اندرکاران 

به آن میباشد اضافه نمود : فرصـت کمی داریم و ضـروري 

است با جدیت، تالش بیشـتر، همفکري و استفاده از دانش 

روز به جایگاه واقعی خود در همه حوزه هاي کاري برسیم و 

من اعتقاد دارم این مهم محقق خواهد شـد چنانچه خود به 

آن باور داشته و بدان عمل نمائیم .
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آزاد سازي بخشی از بستر و حریم رودخانه

 نجوبران از توابع بیستون

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشــاه ،  

روز گذشته بخشــی از حریم و بســـتر رودخانه نجوبران به 

میزان 920 متر مربع، از توابع بیســــــتون که توسط فردي 

سودجو بصـورت غیر قانونی تصــرف شده بود توسط پرسنل 

امور منابع آب شهرستان بیستون پس از اخذ حکم قضـائی ، و 

با همکاري نیروي انتظامی رفع تصرف گردید .

ایاذنیا  مدیر امور منابع آب  شهرستان  هرسین و بیســـتون 

ضمن اعالم این خبر گفت : فردي سودجود اقدام به تصــرف 

بخشــــــی از این رودخانه ( نجوبران ) نموده بود که پس از 

هماهنگی هاي الزم با مراجع قضایی و انتظامی رفع تصرف و 

. ایشـــــان با تاکید بر برخورد  قاطع با  با  آزاد سازي گردید 

متخلفین در زمینه برداشــــت بی رویه غیر مجاز از آب هاي 

زیرزمینی و تصـــرف حریم و بســــتر ، افزود وفق تاکیدات 

مدیریت ارشـد شــرکت آب منطقه اي  برخورد قانونی با این 

افراد در دستور کار قرار دارد. 

تخریب یک دهنه پل غیر مجاز بر 

روي رودخانه دینور آب از توابع 

بخش بیستون

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشـــاه ، روز 

گذشته یک دهنه پل احداث شده غیر مجاز بر روي رودخانه دینور 

آب واقع در روستاي حســین آباد از توابع بخش بیســتون توسط 

پرسنل امور منابع آب شهرستان بیستون پس از اخذ حکم قضـائی 

و با همکاري نیروي انتظامی، تخریب گردید.

ایاذنیا مدیر امور منابع آب  شهرستان  هرسین و بیســتون ضمن 

اعالم این خبر گفت : این پل بصورت غیر قانونی توسط افراد سودجو در بستر رودخانه احداث گردیده بود که پس 

از هماهنگی هاي الزم با مراجع قضایی و انتظامی تخریب و اعاده به وضع سابق گردید . ایشـان همچنین ضمن 

هشـــدار به متخلفین بخش آب در حوزه کاري خود افزود ، با توجه به تاکید مدیریت ارشد شرکت آب منطقه اي  

در خصوص برخورد با متخلفین در زمینه برداشت بی رویه غیر مجاز از آب هاي زیرزمینی و تصرف حریم و بستر 

برخورد قانونی با این افراد در دستور کار قرار دارد .  
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 5حلقه چاه غیرمجاز در 

شهرستان هرسین پلمپ شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشاه : 5 

حلقه چاه غیرمجاز در دو روستاي زرداب و روسـتاي مبارك 

آباد از توابع بخش بیستون توسط واحد گشت و بازرسی امور 

منابع آب شهرستان هرسین پلمپ گردید.

ایازنیا مدیرامور منابع آب شهرسـتان هرسـین ضـمن اعالم 

این خبر گفت: واحد گشـــــت و بازرسی این امور موفق به 

شـناسـایی 4 حلقه چاه غیرمجاز در روســتاي زرداب و یک 

حلقه در روستاي مبارك آباد از توابع بخش بیســتون شدند 

که پس ازپیگیري الزم و اخذ حکم از مراجع قضــــایی و با 

همکاري نیـروهاي انتظامـی در تاریخهاي 9 و10 مهـرماه 

سالجاري موفق به مســــدود نمودن  5 حلقه چاه غیرمجاز 

شدند.

ایازنیا در پایان گفت: برخورد با چاههاي غیرمجاز در دسـتور 

کار این منابع آب قرار دارد وبا برداشت کنندگان آب بصورت 

غیرقانونی وفق قانون برخورد جدي خواهیم داشت.

تقدیر کانون هماهنگی و حمایتی تشکلهاي 

کشاورزي استان کرمانشاه از مدیرعامل 

شرکت آب منطقه اي کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اي کرمانشـاه ، 

طی ارســال لوح ســپاســی از ســـوي مدیر عامل کانون 

هماهنگی و حمایتی تشــــکل هاي کشــــاورزي استان 

کرمانشــاه از درویشــی مدیر عامل شرکت آب منطقه اي 

تقدیر و تشــکر گردید ، در بخشـــی از این تقدیر نامه آمده 

است:

جناب آقاي دکتر بهرام درویشی

مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه اي کرمانشاه

به پاس خدمات ارزنده حضـــرتعالی و کارکنان شرکت آب 

منطقه اي استان کرمانشاه در زمینه ارائه خدمات و همکاري 

و تعامل با کشـــــاورزان عزیز استان در محیط کار ، ضمن 

ســــــپاس و قدردانی از زحمات و تالش هاي جنابعالی و 

کارکنان آن شرکت ، امیدواریم با موفقیت هاي روز افزون ، 

موجبات توسـعه و ارتقاء خدمت رســانی مطمئن و مطلوب 

تري را براي کشـــــاورزان عزیز به ارمغان آورید، از درگاه 

احدیت ، تداوم توفیق، موفقیت، سالمت و سعادت مســالت 

می نماید .  

برپائی نمایشگاه عکس شهداء 

معزز و یادمان هشت سال دفاع 

مقدس در محوطه اداري شرکت

این نمایشـگاه به همت پایگاه مقاومت شهید حسـن الفتی نیا در شرکت آب منطقه اي 

برگزار و در طول ایام هفته دفاع مقدس میزبان خانواده هاي صـنعت آب و برق اسـتان 

 : براي بازدید میباشد، درویشی مدیر عامل شرکت در حاشیه افتتاح این نمایشـگاه گفت

این یک حرکت فرهنگی و در راسـتاي زنده نگه داشـتن یاد و خاطره آن دوران و ارائه و 

انتقال مضامین جنگ تحمیلی و دفاع مقدس به نسـل امروز می باشد، ایشـان در ادامه 

افزود، رسالت خطیر امروز ما، انتقال این فرهنگ به نسـل هاي آینده است. فرهنگی که 

. و تبعیت از  ریشـــه و مبناي آن، دین و والیت پذیري و نگاه عاشورایی و انقالبی است

والیت فقیه یعنی تبعیت از امام حســـین (ع) و این درسی است که باید از دفاع مقدس 

گرفت.
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طراحی شبکه کیفی آب زیرزمینی با 

استفاده از مدل کارشناسی محور

موفقیت علمی همکار شرکت آب منطقه اي کرمانشاه:

به گزارش روابط عمومی شــــــرکت آب منطقه اي 

کرمانشاه مقاله مهندس کمال طاهري و همکاران در 

مجله معتبر
Environmental Monitoring and  
Assesment

 به چاپ رسید. این مقاله با عنوان:
A GIS-expert-based approach for  
groundwater quality monitoring network 

design in an alluvial aquifer: a case 

study and a practical guide

با اســـــتفاده از 8 عامل مختلف و با تکیه بر تجارب 
کارشناسی و استفاده از مدل تحلیل سلسـله مراتبی به 
طراحی شبکه کیفی آب زیرزمینی آبخوان اسـالم آباد 
در استان کرمانشاه پرداخته و نهایتاً بهینه ترین چاهها 
براي انتخاب شـبکه کیفی تعیین شـده اند. مزیت این 
روش واقعگرایی در انتخاب عوامل دخیل در طراحـی 
شـبکه هاي کیفی، اسـتفاده از تجارب کارشـناسـی و 
ســـادگی روش به کار رفته اســــت. کمال طاهري 
نویسنده مسئول و همکار اصلی طرح تاکنون مقاالت 
کاربردي خوبی در زمینه کارســت و آب زیرزمینی به 
چاپ رسـانده اسـت. روابط عمومی شـرکت براي او و 
. لینک مقاله به شـرح زیر  همکاران آرزوي توفیق دارد

است:
https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-020-08646-y
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با روزنامه ها

گفت وگوي روزنامه سازندگی با معاون وزیر نیرو و 

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران؛

همزیستی با سیل
: در دو هفته گذشته، سیل دوباره به ایران برگشــته  سازندگی

. اما  است و خوزسـتان و بوشـهر را به طور خاص گرفتار کرده

چرا در ایران این همه ســیل می آید و این همه خانمان برانداز 

میشــــود؟ این درحالی است که رضا اردکانیان، وزیر نیرو در 

همین میانه سیل اخیر گفته بود سیل براي ایران نعمت است.

قاسم تقی زاده خامسـی، معاون امور آب و آبفاي وزارت نیرو و 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شـــرکت مدیریت منابع آب 

ایران در گفت وگو با سازندگی معتقد اسـت سـیل ها را باید به 

. این درحالی اســـــت که  فال نیک گرفت

تاکنون سـیل هیچ ســود کوتاه مدتی براي 

ایران نداشته است.

با معاون امور آب و آبفاي وزارت نیـــــرو و 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــــرکت 

مدیریت منابع آب ایران درباره ســـیل هاي 

اخیر و دالیل خســـــــارت هاي متعدد آن 

گفت وگو کردیم.

ســـــــیل در جنوب ایران دوباره خاطرات 

دردناك بهار سال 98 را زنده کرد. گفته شده 

هشـــدار براي سیل به سازمان هاي مرتبط 

داده شـده، اما بازهم در اسـتان هاي جنوبی، 

ســــــــیل، مردم را گرفتار کرد. ایران در 

منطقه اي قرار گرفته اســـــت که در اقلیم 

خشک و نیمه خشک است. متوسط بارندگی 

حدود 250 میلیمتر در ســــال و پراکندگی 

جمعیت طوري اســـت که 50 درصــــد از 

جمعیت در جایی زندگـی مـی کنند که به آن 

فالت مرکزي ایران گفته می شـود و فقط به 

20 درصد آب کشور دسترسی دارند.

 پس در چنین سرزمینی باران رحمت مضـاعف است اگرچه در نقاطی هم زحمت 

درست می کند! این شرایط آب نیز «تغییر اقلیم» و هوایی ماسـت که در سـا لهاي 

اخیر پدیده «حدي» به آن اضـــافه شـــده اســـت. تغییر اقلیم یعنی شـــرایط 

خشکسالی هاي طوالنی و ترسالی هاي همراه با سیل هاي بزرگ و کوچک! به این 

شرایط اضافه کنید که طی سال هاي 86 تا 96 کشـور 10 سال دچار خشـکسـالی 

بوده است؛ یعنی از سرمایه خورده است و 130 میلیارد مترمکعب کســـري آب در 

مخازن زیرزمینی کشـور ظرف 20 سال گذشته به وجود آمده است و 40 سانتیمتر 

سطح آب زیرزمینی به طور متوسط در کشور کاهش یافته است./
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