
حکمرانی آب و مسئله سیل
امروز شاهد اثرات تغییر اقلیم بر محیط زندگی بشر می 
باشیم. که یکی از آنها، رخداد سیل های بزرگ و گاها 
مخرب با شدت و دوره تکراری که قبال کمتر شاهد آن 
بوده ایم می باشد. هر روز در جای جای جهان اخبار 
ناراحت کننده و هشدار دهنده ای می شنویم که مثال 
خ داده اســت و  در یک منطقه سیل بی سابقه ای ر
باعث خرابی بسیار و تلفات انسانی و حیوانی شده 
است. پس ما با رخدادهایی روبــرو هستیم که گرچه 
کنون بی سابقه یا کم سابقه بــوده است ولیکن از  تا
این به بعد باید منتظر و شاهد این دست وقایع و شاید 
وقایع سهمگین تر از قبل هم باشیم. با این اوصاف از 
نگاه حکمرانی آب چه برخوردی باید داشته باشیم و 
چه راهبردی را باید برنامه ریزی کنیم تا حداقل کمتر 
غافلگیر شویم و کمتر شاهد خسارت و خدای نکرده 
تلفات انسانی باشیم. در نگاه حکمرانی در چنین 
مواردی که مواجه با اتفاقات تجربه نشده می باشیم 
تغییر نهادی را تجویز می نمایند. در این تغییر نهادی 
یــک روش ایــن اســت کــه یادبگیریم چگونه بهبود 
فزاینده راهبردهای تثبیت شده موجود را رقم بزنیم. 
راهبردهای موجود در موضوع ایمنی در مقابل سیل. 
گر در باالدست بند انحراف سیل زده ایم یا  برای مثال ا
مسیرهای انحراف آبراهه ایجاد کرده ایم برای اینکه 
بتوانیم در سیالب دشــت پایین دســت تاسیسات و 
ساختمان ایجاد نماییم باید بندها را تقویت کنیم، 
ارتفاع آنها را باالتر ببریم و احتماال برنامه ریزی کنیم 
بــرای بندهای متعدد دیگر که نیازمند آن هستیم. 
کانال های عریض تر و با دیواره های بلندتری ایجاد 
کنیم تا سیل با گذر حجمی بزرگتر از قبل بتواند عبور 
کند. یعنی راهبردهای مقابله با این طبیعت سرکش را 
بیش از پیش تقویت کنیم. در حقیقت در این نگرش، 
راهبردهای موجود، اصالح و تکمیل می شوند ولیکن 

فرضیات پایه تغییر ناپذیرند. 
امـــا در نــگــرش دوم بــه بازتفسیر و تــجــدیــد نــظــر در 
فرضیات پایه پرداخته می شود. در این نگاه به قالب 
بندی و گفتمان جدید نیاز است.  یاد می گیریم چگونه 
به قوانین طبیعت احترام بگذاریم و زندگی سازگار با 
این قوانین را تمرین کنیم. در توسعه های آتی، حقوق 
محیط زیست را محترم خواهیم شمرد و توسعه را در 
چارچوب احترام به قانون طبیعت جایز می شماریم. 
در این نگرش، مسیر گذر سیل و محل نفوذ آن محترم 
شمرده می شود. در باالدست آبخیزداری و آبخوانداری 
به درستی انجام می شود و در پایین دست، توسعه، 
هر روز مسیر گذر و محل نفوذ سیل را تنگ تر و تنگ تر 
نمی نماید. در این صورت سیل های آینده هزینه های 
، خسارت کمتر و تلفات کمتری را به ما تحمیل  کمتر
خواهند نمود. چون سیل بخشی از طبیعت است و ما 

هم سازگاری با آن را آموخته ایم.
 دیرزمانیست که وقت هجرت از نگرش اول به دوم 

رسیده است. به قول سهراب سپهری :
چشم ها را باید شست / جور دیگر باید دید
چترها را بایـد بـــــــست / زیر باران باید رفت
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انتقال آب بدون کدورت و کاهش کیفیت به مردم 
یزد، نتیجه تالش پرسنل تصفیه خانه آب منطقه ای 

ــه گـــــــزارش روابـــــــط عـــمـــومـــی شــرکــت  ــ ب
آب مــنــطــقــه ای یــزد"مــحــمــدحــســیــن 
باقری"ضمن قدردانی از اهتمام و تالش 
خالصانه و بی وقفه همه پرسنل تصفیه 
خانه در 72 ساعت نفس گیر گفت: با 
اعالم هشدارهای سازمان هواشناسی در 
هفته نخست مــرداد مــاه مبنی بر وقوع 
رگــبــارهــای شــدیــد در اثـــر فعالیت هــای 
منسون، احتمال وقوع کدورت شدید در 
رودخــانــه هــای کوهرنگ زایــنــده  رود نیز 

قوت گرفت.
ــدورت در  ــ ــن رو کـ ــه داد: از ایـ ــ وی ادامـ
ایستگاههای پایش باالدست به صورت 
مداوم در حال رصد قرار گرفت و آماده باش 
صــد درصـــدی نیروها و فــراخــوانــی برخی 
از نــیــروهــای مجرب نیزبه همه عوامل 

تصفیه خانه ابالغ شد.
به گفته وی از نکات مهم در اخذ اطالعات 
کــدورت باال این بود که تغییرات کدورت 
آب رودخــانــه در مــدت زمــان کوتاهی با 
افزایش شدید مواجه می گردید که ناشی 
از حجم گسترده سیالب در شاخه های 
فــرعــی داشــــت، بنحویکه کــــدورت آب 
ورودی تا ساعت 19 هفتم مرداد در کمتر 
از 10 واحد بوده که در ساعت 21 ، به بیش 
از 1000 و در ساعت 23 همانروز به حدود 

2400 ان-تی-یو رسید.
ــه داد: لیکن، بــا وقـــوع سیالب  وی ادامـ
شدید و کم سابقه در شهر یــزد در تاریخ 
هفت مرداد و اهمیت باالی حفظ جریان 
الم سیل  آب انتقالی به یزد برای کاهش آ
 ، ــان، مجموعه تصفیه خانه و آبگیر زدگ
اهتمام جدی در تصفیه آب رودخانه با 

شرایط کدورت مذکوررا بعمل آورد.
بــه گفته وی در همین خصوص تالش 
گردید تیمی تخصصی از مجموعه های 
آزمایشگاه، برق و مکانیک تشکیل وبه 
همراه سه پرسنل تدارکات در تصفیه خانه 

حضور به عمل آورند.
وی اظــهــار داشــت:بــا توجه بــه اینکه در 
یــک دهـــه اخــیــر تصفیه خــانــه بــا چنین 
شرایطی مــواجــه نبود و احــســاس گردید 
شاید تجربه الزم برای مقابله با این کدورت 
در سالهای اخیر وجــود نداشته باشد لذا 

از پیشکسوتان صنعت تصفیه  از یکی 
آب کشور )آقـــای ربیعی، دارای تجربه 
تصفیه کدورتهای شدید رودخانه کارون 
در تصفیه خانه اهواز و همچنین مسئول 
ســابــق آزمــایــشــگــاهــهــای آبــفــا اصــفــهــان( 
ــد و ایــشــان نــیــز ظــرف  ــوت بــعــمــل آمـ دعــ
یکساعت از تماس تلفنی در محل تصفیه 

خانه به تیم مذکور پیوست.
این مسوول یــادآور شد: با حضور عوامل 
مــذکــور در ســاعــت 15 روز هــفــت مـــرداد 
درمحل حوضچه اختالط سریع و تشکیل 
جلسه مــیــدانــی، مشخص شــد مکانیزم 
ــزریــق فعلی مـــاده منعقد کــنــنــده نمی  ت
تــوانــد پاسخگوی حجم بــاالی کــدورت 
ورودی به تصفیه خانه باشد از ایــن رو 
کمک منعقد کننده" که اوایل  ایده تزریق "
سال جاری وسایل و تجهیزات آن فراهم 
ح گردید که با توجه به عدم  شده بود مطر
موجود بــودن مــاده کمک منعقد کننده 
)پلی الکترولیت( با مسئول تصفیه خانه 
باباشیخعلی تماس و ایشان نیز علیرغم 
نیاز به آن و مواجه بودن با شرایط مشابه 
آب یزد،همکاری الزم جهت در اختیار 
گذاشتن 25 کیلوگرم از این ماده را بعمل 

آوردند.
وی از جمله اقــدامــات انجام شــده برای 
مدیریت کدورت مذکور و جلوگیری از قطع 
جریان آب انتقالی، به صورت منسجم را 
استقرار تیم فنی در محل حوضچه اختالط 
سریع در هر دوشب) 7 و 8 مرداد( و حفظ 
آمــاده باش و حضور شبانه روزی عوامل 
ــا 72 ســاعــت و حــضــور مستمر  کــلــیــدی ت
کارشناس آزمایشگاه در محل حوضچه 
ــالط ســریــع و کــنــتــرل مــرتــب مقادیر  ــت اخ
کدورت بخشهای مختلف تصفیه خانه با 
دستگاه سیار و انجام جارتست اعالم کرد.

به گفته باقری حضور مستمر کارشناسان 
فنی برای پشتیبانی و مهیا نمودن ادوات 
و فراهم نمودن امکاناتی از قبیل تامین 
، راه انــدازه پره  برق برای تجهیزات سیار
همزن مخزن تزریق کمک منعقد کننده و 
تامین روشنایی الزم برای استقرار پرسنل 
در محل حوضچه اختالط سریع و به طور 
کلی پیگیری و رفع مشکالت فنی از دیگر 

اقدامات در این زمینه است.
ــــدازی سریع  وی گــفــت: نسبت بــه راه ان
مکانیزم تــزریــق کمک منعقد کننده در 
محل حوضچه اختالط سریع ، از طریق 
اقداماتی از قبیل: انتقال مخزن مناسب 
کــتــور( بــه محل حوضچه  )بــه عــنــوان را
اختالط سریع ، راه اندازی سیستم انتقال 

ل جهت ساخت مــخــزن، تهیه و  آِب زال
انتقال ماده کمک منعقد کننده و آموزش 
کارگران فنی جهت نحوه تهیه دانسیته 
مناسب از آن در مخزن، نصب پره همزن 
بـــرای مــخــزن مــذکــور و ایــجــاد مکانیزم 
تقسیم مساوی محلول تزریق به حوضچه 
های پیش ته نشین و تعیین یک نفر از 
کارگان فنی بــرای کنترل مستمر مخزن 
تزریق کمک منعقد کننده و تکمیل آن 

نیز اقدام شد.
رئیس گروه بهره بــرداری آبگیر و تصفیه 
ــزود:  خانه شرکت آب منطقه ای یــزد اف
ساخت مخزن کلروفریک غلیظ و افزایش 
تزریق در محل حوضچه اختالط بجای 
( و افزایش  حوضچه تقسیم )پولساتور
قابل توجه تــزریــق کلروفریک در محل 
، افــزایــش سطح تعامل  حوضچه مــذکــور
با مسئولین سد چم آسمان و همچنین 
تصفیه خانه بابا شیخغلی و گزارش لحظه 
ای اطالعات کدورت باالدست و سد چم 
 ، آسمان به صــورت پیامکی به یکدیگر
الــزام آبگیر به گــزارش لحظه ای کدورت 
رودخانه و اخذ اطالعات تغییرات کدورت 
در باالدست، کاهش زمــان تخلیه پیش 
تــه نشینی هـــای 2،1 و 3 از 60 ساعت 
بــه 6 ســاعــت بــهــمــراه فــعــال نــمــودن پل 
لنجروب آن، کاهش زمــان تخلیه پیش 
ــوض تغلیظ لجن( از  نشین شماره 4)ح
24 ساعت به 12 ساعت، کنترل مستمر 
سطح پساب تخلیه شده از پیش نشینها و 
پولساتورها در حوضجه لجن و جلوگیری 
از سریز آن با توجه به محدودیت شدید 
در سیستم لــجــن تصفیه خــانــه و عــدم 
امــکــان تخلیه آن بــه رودخــانــه و ایجاد 
محل مناسب در حوضچه اختالط سریع 
برای پذیرایی، استراحت موقت و صرف 
غذا توسط تیم تدارکات از اقدامات انجام 

شده در این 72 ساعت بود.
باقری خاطرنشان کرد:جمیع اقدامات 
مذکور و البته اهتمام و انگیزه مضاعف 
پرسنل و درک شرایط بحرانی شهر یزد 
منجرشد بدون کوچکترین کاهش کیفیت، 
آب مناسب، به شهروندان منتقل شود . 
کثر  به نحویکه آب تصفیه با کدورت حدا
0.2 و بدون کاهش دبی تصفیه گردد . پس 
از حمد وسپاس از خــداونــد، از مجموعه 
هــمــکــارانــم در تصفیه خــانــه و آبگیر که 
خالصانه طی 72 ساعت تالشی مضاعف 
از خود نشان دادند نیز قدردانی می نمایم.
محمدحسین باقری
 رئیس گروه بهره برداری تصفیه خانه و آبگیر



ماه نامه الکترونیکی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد سال دوم  شماره 7   مــــــــــــــــردادماه 1401

تمدن کاریزی

ارزیابی تاب آوری اجتماعی و فضایی بافت تاریخی یزد در بحران سیل مردادماه 1401

تـــاب آوری عــبــارت 
اســـت از درجــــه ای 
که یک سیستم قادر 
اســــت پـــس از یک 
بـــحـــران خــــودش را 
دوبـــاره سازماندهی 
کــنــد. بــرایــن مبنا، تــاب آوری ترکیبی از اصــول 
مواجهه با آشفتگی و سپس رسیدن به وضعیت 
تعادل با خود سازماندهی دوباره و افزایش پسینی 
ظرفیت، یادگیری و سازگاری است. بحث تاب 
آوری در علوم اجتماعی با توانایی یک جامعه 
بــرای بازگشت به خویش و استفاده از منابع در 
ــرای بازیابی شبکه هــای اجتماعی  دســتــرس ب
گره می خورد که میزان آن بر اساس مشخصات 
دموگرافیک محلی مانند جنس، سن، قومیت 
کنان بومی یا موقت و شاخص های  خ سا و نــر
دیگری مانند وضعیت اقتصادی محلی و سرمایه 
کنان آن متفاوت است. تاب آوری  اجتماعی سا
اجتماعی به صــورت کمی با سنجش توانایی 
ــرای انــطــبــاق بــا فــضــای محلی و  شــهــرونــدان بـ
احــســاس دلبستگی بــه آن ارزیــابــی مــی شــود. از 
همینجاست که بحث تاب آوری اجتماعی با تاب 

آوری فضایی نیز گره می خورد.
تاب آوری فضایی به محیط محلی و روابط انسان 
با آن محیط داللت دارد. حافظه و هویت مبتنی بر 
مکان و روابط درون فضایی از جنبه های حیاتی 
تاب آوری فضایی است. اساسا یک فضای جمعی 
از تعامل میان عینیت ، هنجار و ذهنیت شکل 
می گیرد که امور روزمره، جامعه و فرد را به هم می 
پیوندد. در واقع تاب آوری فضایی یک جامعه، 
مستقیمًا در ارتباط با مؤلفه های اصلی سازمان 
فضایی آن قرار میگیرد. لذا بعد فضایی تاب آوری 
بعدی است که به ادامه حیات فضاهای جمعی 
با حفظ هویتشان می پردازد.حال، تصور کنید که 
چگونه تغییر مداوم و گسترده در فضای محلی و  
از میان رفتن المان های هویت بخش در سطح 
اجتماع کوچک، باعث عدم احساس تعلق به 
محله، ایجاد نشدن فضای مشارکتی در آن، از 
کن و در  میان رفتن سرمایه اجتماعی افــراد سا
نهایت بیگانگی فرد با محل زندگی خود می شود. 
کن در یک بافت، احساس  بدین معنا که افراد سا
نکنند که متعلق به آن فضا هستد. احساس عدم 
تعلق به فضا، تاب آوری اجتماعی در سطح محلی 
را کاهش می دهد و هر بحران بیرونی می تواند 
منجر به فروپاشی شبکه اجتماعی غیر مستحکم 
مــوجــود و در نهایت، خــســارت بیشتر بــه بافت 
محلی و ضربه های متوالی از یک بحران شود. 
چیزی که در میانه دو سیل اردیبهشت و مردادماه 

یزد در بافت تاریخی این شهر تجربه شد.
نوسازی نامتقارن شهری در فرایند توسعه یزد 
به آنچه که آن را »مرکزگریزی جمعی« می خوانم 
دامن زد. مرکز شهر، تا اندازه زیادی دست نخورده 
باقی ماند و این البته می توانست کمک شایانی 
بــه حــراســت از بــافــت تاریخی شــهــری بــاشــد که 
بعدها در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسید. 
در برابر این دست نخوردگی که بعضا بر اثر بی 

کنان مرکز شهر و البته عدم  توجهی به نیاز سا
ترمیم و توانبخشی به بافت تاریخی که منجر 
به فــروریــزی و محو المان هــای سنتی شهر نیز 
شد، بخش جدید شهر جذابیت بیشتری برای 
کنان بومی مناطق  زندگی داشت. بسیاری از سا
کثر خانه های بافت  مرکز شهر مهاجرت کردند و ا
تاریخی خالی از سکنه و موقوفات صدها ساله بی 
متولی ماند. بخشی از بافت به مهاجران غیر بومی 
که به فضای سنتی این بخش آشنایی نداشتند 
اجــاره داده شد و بخشی نیز به دلیل عدم توان 
کنان پیشین یا عدم مجوز برای دستبرد  مالی سا
به وضعیت معماری، به حال خود رها ماند. این 

فرآیند آشنایی زدایی از بافت تاریخی بود.  
در سیل 7-9 مــرداد 1401 که انتظار می رفت بر 
اساس تجربه سیل اردیبهشت ماه همین سال 
یزد، آمادگی بیشتری از قضا برای مواجهه با بحران 
ــود داشــتــه بــاشــد، تخریب  در بافت تاریخی وج
خ داد. دوبــاره هم از  کم سابقه ای در این بافت ر
سازمان های مــردم نهاد تخصصی خبری نشد 
و چشم ها به عملکرد بخش های مرتبط دولتی 
خیره ماند. دولــت محور بــودن آمادگی در برابر 
مخاطره و سپس جبران خسارات، نشان می داد 
که اصوال فضای مشارکتی برای تاب آور شدن بافت 
سنتی یزد وجود ندارد. سراهای محله ای که بتواند 
کنان محل را برای مشارکت فکری و اجرایی  سا
در یکجا جمع کند وجــود نداشت و خالی بودن 
بافت، بی برنامگی نهادهای مرتبط برای مقابله 
با بحران و البته عدم آموزش کافی به شهروندان 
بــرای مواجهه با سیل باعث تخریب بخشی از 
بافت تاریخی شد بی آنکه مشخص شود که در 
برابر بحران بعدی از همین دست چه تضمینی 

برای تاب آوری بخش تاریخی یزد وجود دارد؟
آنچه که ما در مرکز بین المللی قنات و سازه های 
تاریخی یونسکو بــرای گردشگری آب هــای زیر 
زمینی در هفت منزل آب و زندگی در بافت تاریخی 
یزد تعریف کرده ایم بخشی از تالش ها در جهت 
ــوزه آب که  ــت. م تــاب آور شــدن ایــن منطقه اس
یک منزل از این مسیر است می تواند بخشی از 
همان فضای کنش مشارکتی باشد. ایده های 
کنان محلی گره می  گردشگران که با تجربه سا
خــورد و تاالرهای آن جایی بــرای گرد هم آمدن 
ــاره مشکالت محلی هم  ــ کــنــان و بحث درب ســا
هست. در سایر منزل هاست که ما المان های 
تاریخی یزد را پاس می داریم و با جلب مخاطب 
می کوشیم تا عالوه بر جذب سرمایه برای حفظ 
و ترمیم سازه، زندگی در بافت را رونق ببخشیم. 
رونق اقتصادی زندگی در بافت تاریخی می تواند 
باعث بازگشت ساکنان بومی و افزایش حس تعلق 
کنان کنونی باشد. سرمایه اجتماعی  به فضا در سا
کنان در گرو همین آشنایی با فضاست. فضای  سا
سنتی بافت، آدم ها را به هم گره می زند. در همین 
تعامل هاست که می تــوان انتظار ارتقای تاب 
آوری بافت تاریخی یزد و آمادگی بــرای بحران 

احتمالی بعدی را داشت.  
عباس فقیه خراسانی
مشاور علمی مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آب

اقدامات شرکت آب منطقه ای یزد 
در خصوص مدیریت سیالب اخیر

که در سطح جهانی  تغییر اقلیمی 
اتفاق افتاده و ما شاهد پیامدهای 
محلی و منطقه ای آن هستیم و 
فعالیت های انسانی در سال های 
گذشته خصوصا در بستر و حریم 
رودخانه ها و پدیده بارشی مونسون 
می تواند وقوع سیالب های فصلی و 

گهانی را تشدید نماید. نا
ــاط حــــادثــــه خــیــز  ــ ــق ــ ــایـــی ن ــاسـ ــنـ شـ
و الیــروبــی و ســامــانــدهــی رودخــانــه 
هــا در ســراســر اســتــان بــا اســتــفــاده از 
ظرفیت هــای موجود و همکاری و 
همراهی شهرداری ها و دهیاری ها 
و همچنین اطالع رسانی به مراجع 
و متولیان دیگر از جمله اقداماتی 
اســت که می تواند جهت رفــع خطر 

هر منطقه موثر باشد.
نقش دیگر دستگاه ها از جمله منابع 
ح های  طبیعی نیز در اجـــرای طــر
کی  آبخیزداری و ایجاد بندهای خا
مناسب برای جلوگیری و پیشگیری 
از تشدید خسارت های ناشی از سیل 

مهم می باشد.
ــاون حــفــاظــت و بهره  ــع ــه گفته م ب
بــرداری شرکت آب منطقه ای یزد، 
 ، شناسایی 193 نقطه حادثه خیز
الیروبی و بازگشایی 29.1 کیلومتر از 
بستر رودخانه ها، مسیل ها و نقاط 
فاقد آبگذری ایمن سیالب در سراسر 
استان طی ســال هــای اخیر انجام 

شده است.
»جواد منصوری« با تاکید بر آزادسازی 
سراسری در حریم و بستر رودخانه 
ها و تاثیر آن در عبور ایمن سیالب 
ــرایــــی با  ــن عــمــلــیــات اجــ ــ گـــفـــت: ای
تشکیل کــارگــروه آزادســــازی بستر و 
حریم رودخانه ها و دعوت از مراجع 
ذیصالح خصوصا نماینده دادستانی 
با همکاری حوزه قضایی و نیز نیروی 
ــوزه شــیــرکــوه انجام  انتظامی در حـ
شــده اســت که تاثیر بسزایی در رفع 
مزاحمت از بستر رودخانه و مسیل و 
ایجاد شرایط عبور ایمن سیالب دارد؛ 
در همین راستا طی 2 ســال گذشته  
بیش از 120 کیلومتر از رودخانه های 

استان با مساحتی بالغ بر 5 هکتار رفع 
تصرف شده است.

وی یادآور شد:همچنین در راستای 
کمیت و تثبیت مالکیت  اعمال حا
دولت و در اجرای قانون، رودخانه 
ــهــا انــجــام  هــایــی کـــه مــطــالــعــات آن
شده است به صورت فایل به اداره 
ک، ارســال شده و  ثبت اسناد و امــال
در سامانه کــاراش ثبت شده است. 
همچنین اخــذ سند رودخــانــه های 
استان در دســت پیگیری اســت که 
امــیــدواریــم بــا همکاری اداره ثبت 
ک و اداره کــل منابع  ــال اســنــاد و امـ

طبیعی این مهم انجام پذیرد.
این مسئول تصریح کرد:همچنین 
طی ســال هــای اخیر ضمن تثبیت 
حــدود بستر و حریم رودخــانــه ها و 
نصب میله به میزان 313 کیلومتر 
، انجام و تعدادی تابلو  در حد بستر

هشدار سیالب نصب گردیده است.
وی خــاطــرنــشــان کــرد:قــبــل، حین 
و بعد از ســیــالب، همکاران شرکت 
خصوصا در واحد مهندسی رودخانه 
و مدیریت بهره برداری و نگهداری 
ــای ادارات  از تاسیسات آبــی و روس
ــاطــق مختلف  ــان در مــن شــهــرســت
حــضــور داشــتــه و کنترل ســیــالب در 
مسیر رودخانه و هدایت به بندهای 
تغذیه مصنوعی شرکت را انجام داده 
بطوریکه در شهرستان های ابرکوه 
حــدود 9 میلیون متر مکعب، تفت 
2.2 میلیون متر مکعب، مروست 
2 میلیون متر مکعب و هــرات 1.6 
مــتــر مکعب آب در پشت  میلیون 
ــس از  ــره و پ ــی بــنــدهــای شــرکــت ذخ
ــردن ســیــالب در مسیر  ــ فـــروکـــش ک
طبیعی رودخانه جهت تغذیه سفره 

آب زیرزمینی جاری می گردد.
ــرداری  ــ ــاون حــفــاظــت و بــهــره ب ــع  م
شــرکــت آب منطقه ای یــزد گفت: 
شرکت آب منطقه ای یزد با بسیج 
ــمــام نـــیـــروی فــنــی و تــخــصــصــی و  ت
امکانات در دسترس، اقدامات قابل 
توجهی جهت کنترل دبی لحظه ای 
سیالب و هدایت آن و کاهش اثرات 
تخریبی سیالب انجام داده است 
که عدم اجــرای هر کــدام از آنها می 
توانست منجر به تشدید آثار سیالب 
های حادث شده و یا بروز سیالب در 

برخی محدوده ها گردد.
جواد منصوری
معاون حفاظت و بهره برداری
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فرهنگ سازی مدیریت مصرف

اقدامات شرکت آبفا 
یزد در سیل اخیر

ــه  بــــــا تـــــوجـــــه ب
ــا و  ــ ــ ــداره ــ ــ ــش ــ ــ ه
اخـــــطـــــارهـــــای 
مــــکــــرر تـــوســـط 
ســــــــــــازمــــــــــــان 
مدیریت بحران 
ــداری و  ــ ــان ــ ــت ــ اس

سازمان هواشناسی استان در خصوص 
ورود سامانه بارشی مونسون به استان 
و بارندگی های شدید در مردادماه سال 
جاری شرکت آبفا یزد با برگزاری جلسات 
متعدد کمیته بحران نسبت به آماده 
کــردن تیم هــای عملیاتی با امکانات 
مــوجــود و آبــگــیــری تــمــامــی مــخــازن با 
کثر ظرفیت برای قطعی احتمالی  حدا
آب شرب و همچنین ایجاد حاشیه امن 
برای جلوگیری از ورود سیالب به چاه 

های آب شرب اقدام نمود .
از آنجا که مشکل کلی ایــن شرکت در 
ــی، بــرداشــتــن دریــچــه  ــدگ ــارن هــنــگــام ب
فاضالب و انتقال روان آب ها به شبکه 
ــه ایـــن امــرمــنــجــر به  ــالب اســـت ک ــاض ف
پــس زدگــی روان آبها در داخــل منازل 
ــن شـــرکـــت با  ــ ــود ای ــ مــشــتــرکــیــن مـــی ش
کــثــر دریــچــه هــای  مستحکم کـــردن ا
شبکه ی فاضالب تاحد زیادی از وقوع 

پس زدگی جلوگیری کرده است.
ــزارش  ع سیل ضمن گ در هنگام وقـــو
تعداد480 مورد حوادث آب و450 مورد 
حوادث فاضالب در شهربا برآوردهای 
ــده مــبــلــغ4000 میلیارد ریــال  انــجــام ش
خسارت به تاسیسات شرکت آبفای یزد 

وارد شده است.
در هیچ نقطه از اســتــان در خصوص 
سیل اخیر قطعی آب نداشته  و بعضی 
از روستاهایی که با مشکل مواجه شده 
،این بحران  اند با تانکرآبرسانی سیار

پوشش داده شده است.
با حمایت های همه جانبه وزیر نیرو، 
مــدیــر عــامــل شــرکــت مهندسی آبفای 
کشور و معاون نظارت بر بهره برداری 
ــرای فــرمــانــدهــی تیم  ــ آبــفــای کــشــور ب
های عملیاتی که از 11 استان کشور با 
تجهیزات کامل به استان اعزام شده اند 
و تالش های شبانه روزی تمامی پرسنل 
ــزد حـــوادث حــاصــل از  شــرکــت آبــفــای ی

سیل اخیر رفع گردید.
جالل علمدار
سرپرست شرکت آبفا استان یزد

خواجه نصیرالدین آبی
کنون دو بار به سیلی  یزد خشک و تشنه در سال جــاری از ابتدا تا
سیالب نواخته شد. بارش هایی با دوره های بازگشت 500 و 1000 ساله 
که بیدارمان کرد و فهماندمان، بر این بال آسیب پذیریم. تا پیش از 
این، بیممان از بافت کهن و تاریخی چند صد ساله دیارمان بود که در 
کرده فرو خواهد ریخت  برابر سیل و زلزله تاب نخواهد آورد و خدای نا
و ...؛ اما سیل، سنگ محکی بود که ثابتمان کرد که احتماًال بیشتر آن 
جایی آسیب پذیریم که کمتر گمان می بریم. و البته این گزاره اثباتی 
نه تنها برای سازه ها و بناها که بر افراد، اندیشه ها و عملکردها نیز 
صدق می کند؛ برخی از سر دغدغه و هرچند با اندک توانایی که دارند، 
بدون دعوت و دستور مافوق می آیند، می اندیشند و در دریای خطر 
نقش آفرینی می کنند؛ برخی به دستور و دعوت نیاز دارنــد؛ برخی 
با دستور هم، با بهانه و بی بهانه نمی آیند!؛ بعضی هم علی رغم 
توانایی در »بزرگراه بی دردی! و به من چه؟!« خود را می دوانند!!؛ 
و این همه، مسئول و غیرمسئول و کارمند و غیرکارمند نمی شناسد؛ 
اینک ماییم و محکمه وجدان در پسابحران. دیگر باز که سیلی یا 
خ داد و آرزو کردیم  زلزله ای در نقطه ای از کشور و یا دیگر نقاط گیتی ر
که ای کاش می توانستیم کمکی کنیم، رفتار امروزمان آینه صداقت 

گر آن آرزو نیست که هیچ و هیچ.  آرزویمان خواهد بود. ا
این سطور قرار نیست به ابعاد فنی موضوع بپردازد که البته در جای 
خود به قلم و زبان کارشناسان بدان پرداخته شده و خواهد شد؛ بلکه 
گیر  در پی تشریح مختصر مفهومی است نوپا که هرچند کاربردی فرا
دارد لکن در بحران ها و موقعیت های اضطرار، گره گشا و چار ه ساز 

است و به قول رزمنده ها: در خط آتش، معبر باز می کند!
گمان نگارنده بر آن است که مواجهه افراد)نه فقط مسئوالن( در برابر 

گهانی، چند گونه است:  حوادث غیرمترقبه و نا
• عده ای بیهوشند!؟ که دنیا را آب برده است و وی را خواب.

• گروهی مدهوشند!؟، حیران و سرگردان و ندانم کار. 
• بعضی بهوشند!؟ وقوع حادثه و وخامت شرایط را می فهمند و در 

مسیر اصالح، گوش به فرمان و دست به اقدامند. 
• اندکی باهوشند؟! مسئوالنه و دلسوزانه تالش می کنند، یاری می 
رسانند، نیروها و امکانات را بسیج و به معنای واقعی کلمه هم افزایی 

می کنند.
• معدودی هم هوشند؟!!! که البته قبل از آن باید باهوش باشند. 

ببینیم هم هوشی چه گونه است: 
از گذشته، این گونه تصور می شده که برای شناخت کامل یک موجود 
و یا کنترل کامل یک پدیده، باید آن را به اجزای سازنده تقسیم کرد؛ 

لکن سوال این جاست که آیا این روش، تمام اطالعات را به دست می 
دهد؟ آیا یک شطرنج باز به صرف دانستن حرکت هر مهره، در این 
رشته مهارت دارد؟ واقعیت آن است که در کنار هم قرارگرفتن و بر 
هم کنش اجزاء چه در ایجاد مسئله و چه در حل آن منجر به تأثیرات 
فزاینده یا کاهنده می شود که از شناخت و نگاه جزء نگرانه نمی توان 

از آن اطالع حاصل کرد.
با در کنار هم قرار گرفتن اجزا و به هم پیوستن آنان، مفاهیمی پدید 
گانه از آن بی خبر هستند؛ این پدیده در  می آیند که اجزا به طور جدا
اصطالح Emergence به معنی نوخاستگی یا برآورده شدن با مفهوم 
هوشمندی جمعی تلقی می شود. پدیده رفتارهای جمعی و ظهور 
هوش اجتماعی که در نتیجه تعامل یا بر هم کنش اعضاء و اجزا متولد 
می شود به ما می گوید میزان اطالعات و اثرگذاری مجموع بیش از 

مجموع اطالعات و اثرگذاری یکایک است. 
تحول هــای مهم متأثر از گسترش ایــن نظریه ی جــوان منجر به 
سرعت انتشار بسیار زیاد آن در حوزه ها و مشاغل کوچک و بزرگ و 
سطوح خرد و کالن موضوعات مختلف انسانی و علمی شده است. 
گون را به هم پیوند می دهد و مفهوهی از  این علم در واقع علوم گونا

یکپارچگی علوم را فراهم می آورد.
سیالب را تصور کنید که با جاری شدن رواناب ها، به تدریج قوت می 
گیرد. خطاهای انسانی هر چند کوچک نظیر ریختن نخاله در مسیل 
آب و یا ساختن بنا در حریم بستر و رودخانه، شدت و قدرت تخریب 
آن را مضاعف می کند، آوار می کند، آواره می سازد و ... و این همه 
گاهی با همان اندک نخاله در مسیل شروع شده است. شاید از طبیعت 
بیش از این هم افزایی عوامل انتظار نرود و به همین دلیل می توان 
آن را در ذیل قواعد و قوانین علمی ریاضی، فیزیک و ... نظم و سیاق 
داد. از دیگر سو دانــش و هوش اعضاء)و نه اجــزا( در کنار یکدیگر 
)مفهوم هم افزایی( و بر یکدیگر)هم هوشی یا هوشمندی جمعی( 
تأثیر می گذارد، طرحی نو و هوشمندانه در می اندازد و در نتیجه به 

خوبی بحران را پیش، حین و پس از وقوع، مدیریت می کند.
کید می شود که این هوشمندی جمعی مفهومی فراتر از هم افزایی  تأ
اســت؛ شاید بتوان بــرخــورداری از ایــن موهبت و مفهوم را به یک 
کارشناس فنی تشبیه کرد که قصد دارد فیلم کوتاهی درباره دانش 
و رشته شغلی خود تولید کند و از قضا خود از علم فیلم ســازی نیز 
بهره مند است، یقینًا این فرد بهتر و سریعتر فیلم موردنظر خود را در 
مقایسه با دیگران تولید خواهد کرد. هوشمندی جمعی می خواهد 
جمع دانایان علوم مختلف را در یک مسئله و عرصه خاص به یک 
دانای همه چیز دان با هدف مشخص تبدیل کند. و لذا به نظر می 
رسد بهترین مدیریت در بحران، زمانی اتفاق می افتد که بتوان 
صبورانه، مسئوالنه و هوشمندانه، هوشمندی جمعی را در کنار خرد 

جمعی محقق کرد.

تاریخ آب
معماران هوشمند کویری و یزدی در درازنای 
ــان، پــی بــه وجـــود ذخــیــره ســـازی آب در  ــ زم
سرزمین خشک و بی آب خود برده بودند. از 
این رو در آغاز به ساخت انبار آب پرداختند 
تا در فصل های خشک سال بتوانند از آن بهره ببرند و به مرور 
زمان عناصری چون سقف، راه پله و بادگیر هم برای بهره وری 

بهتر بدان افزوده شد.
آب انبار و یخدان به غیر از هدایت آب های سطحی در فصل 
سرد سال که زمین نیاز به آبیاری ندارد از بخارشدن و هرز رفتن 
آن نیز جلوگیری می کرد و در تابستان گرم کویری، خنک ترین 
آب را به کام تشنگان کویر می رساند.این ســازه همچنین به 
گون، بهترین ذخیره  هنگام سیالب های سنگین در فصول گونا
کننده آب و بهترین سازه برای حفاظت شهر و خانه ها از هجوم 

کنون در استان یزد بیش از 400 آب انبار  سیل های ویرانگر بود. ا
خالی و بی استفاده وجود دارد که توسط معماران هوشمند و زبده 
به بهترین گونه ساخته و با بهترین مصالح، عایق بندی و آب 
بندی شده و برخی از آن ها تا دهه 1350 شمسی قابل استفاده 

بود که پس از آن، راه ورودی آب گرفته شد.
کنون و با وجود باران های سیل آسای موسمی)مونسون( می  ا
توان در کنار بهره وری از پوکه های قنات که آب را به سفره های 
زمینی هدایت می کنند از این مخازن چندین هزار لیتری به 
خوبی و با هدایت آب باران بهره برد.) به عنوان نمونه حجم 
مخزن آب انبارهای شش بادگیری و گلشن یزد هرکدام بیش از 
دوهزار متر مکعب است.در یزد آب انبارهایی با حجم 3200 متر 
مکعب هم داریم.( و با توجه به خشکی و کمبود آب در زیرزمین 
در مواقع لزوم می توان از آب آن با استفاده از پمپ و تانکر برای 
آبرسانی بوستان ها و فضاهای سبز شهر و دیگر خدمات عمرانی 
حسین مسرت پژوهشگر و نویسنده و شهرسازی بهره برد. 

از بی هوشی تا هم هوشی؟!



1.   برنامه ریزی فعالیت های بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی    
2. سیاستگذاری و نظارت بر تهیه برنامه ها و نظامهای بهره برداری و حفاظت از منابع آب، تأسیسات آبی و     

پیگیری اجرای برنامه ها و دستورالعملها
3. نظارت بر تهیه و مبادله موافقت نامه های تعمیرات و نگهداری و مرمت بازسازی، پیگیری اعتبارات مربوطه    
گذارشده به      4. هدایت، راهبری امور بهره برداری، نگهداری، کنترل ایمنی و مدیریت بهینه تأسیسات آبی وا

بخش خصوصی
5. سیاستگذاری و نظارت بر تهیه و تدوین، طراحی و اجرای برنامه های حفاظت و مهندسی رودخانه ها، سواحل     

و تعیین بستر و حریم رودخانه ها و تاالبها
ک و نظارت و ارزیابی      6. هماهنگی و نظارت بر تهیه و تدوین سیستم امور مشترکین و وصول آب بها و حق اشترا

عملکرد آن
7. نظارت بر اجرای صحیح قانون توزیع عادالنه آب و سایر قوانین و مقررات و آئین نامه های مرتبط    
8. نظارت بر عملکرد واحدهای منابع آب شهرستانها در زمینه بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع و     

تأسیسات آب
9. هــدایــت، راهــبــری و نــظــارت بــر اجـــرای طرحهای تعادل بخشی ســفــره هــای آب زیرزمینی در چارچوب     

موافقت نامه های ذیربط
10. برنامه ریزی،  سازماندهی، هماهنگی و هدایت امور مرتبط با رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک بر اساس     

قوانین، مقررات و تعهدات قانونی
11. پیگیری و هماهنگی ارتقاء سطح کمی و کیفی نیروی انسانی تأسیسات آبی و آموزش های الزم    
ح و توسعه در انتقال تأسیسات جدیداالحداث به واحد بهره برداری و پیگیری      12. هماهنگی با واحدهای طر

امور مربوط
13. بررسی و اقدام الزم جهت عملیاتی کردن و به روزرسانی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای دشت ها و     

ک های آب و صدور پروانه ها بر حسب نوع کاربری در چارچوب  گذاری اشترا شبکه های آبیاری مختلف و وا
آئین نامه های مربوط و مقررات جاری

ک، حق آبه و آب بها با همکاری واحدهای ذیربط و رعایت موارد      14. نظارت بر کنترل تعیین میزان حق اشترا
قانونی جهت تصویب در هیئت مدیره شرکت

15. تایید فرآیند انجام کار برای پذیرش مشترکین به منظور تسریع در زمان پاسخگویی و کاهش مراجعات     
متقاضیان و مشترکین

چالش های مهم حقوق آب در ایران
ــی تــوســعــه کــشــورهــا اســـت و  آب مــحــور اصــل
دسترسی و بهره گیری از ایــن منبع حیاتی 
گون اقــتــصــادی، اجتماعی و  بــا مسائل گونا
ــت و بــر تمامی  زیــســت محیطی آمیخته اس
این ابعاد عمیقًا تأثیر می گــذارد. همان گونه 
که می دانیم کشور ما بر روی کمربند خشک 
جهان قرار دارد و از لحاظ جغرافیائی یکی از 
ــردد. بر  کشورهای کم بــارش محسوب می گ
اســاس نتایج تحقیقات و مــدل ســازی دوره 
های اقلیمی، پیش بینی شده که در سه دهه 
پیش رو، کره زمین با نوعی تغییر نظام بارش 
و اقلیم مواجه و از بــارش در مناطق خشک 
کاسته و به بارش در مناطق مرطوب افزوده می 
شود. همچنین پیش بینی می شود با توجه به 
رشد بی رویه استفاده از منابع آبی و تغییرات 
ذکر شده در سال های آینده، کشور با دشواری 
ها و چالش های زیادی در زمینه مدیریت آب 
مواجه باشد که کاهش 45 درصدی روان آب 
ها و افت شدید تراز آب زیرزمینی از نشانه های 

بروز این شرایط است. 
کمبود طبیعی آب از یك طرف، توزیع نامتوازن 
کی و بی جایگزین بــودن منابع آب در  ، اشترا
کــنــار مسائلی نظیر افــزایــش ناهمگون و بی 
جهت مصارف کم بــازده و مصارف رو به تزاید 
آبی در کشورهای خاورمیانه ، اقتصاد متکی 
به کــشــاورزی ، سوء مدیریت در مصارف آب ، 
تخاصمات ارضــی ، مــرزی و ایدئولوژیکی این 
کشورها و فقدان قوانین بین المللی حاکم بر آب 
های مشترک از جمله عوامل تشدید کننده این 
بحران در سال های اخیر هستند. بحران آب 
علیرغم فراگیربودن آن در هیچ جای دیگری به 
اندازه خاورمیانه ابعاد سیاسی و امنیتی نیازمند 
قانونی شدن نیست .بر اساس همین رویکردها 
و مشکالت است که داشتن بستر مناسب برای 
مطالعات قانونی و حقوقی آب، به طور فزاینده 

ای در کشور ما احساس می گردد.
ادامه در نشریه بعدی...

سید ابوالفضل میردهقانی تفتی
سرپرست مدیریت حقوقی

15 مورد از وظایف معاونت حفاظت و بهره برداری 
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