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» زیستن بدون آب ناممکن است ؛ بنابراین شگفت انگیز نیست که 
آب را گران بهاترین کاال در خشک بوم بدانیم. « کتاب با این جمله 
آغاز می شود و در همان شروع ، دغدغه ی نویسندگان را خاطرنشان 
از سه نفرین  اروپا ، سیل را یکی  می کند. » پیشینیان ، به ویژه در 
الهی می پنداشتند ؛ دو دیگر ، قحطی و طاعون بودند. برخالف آنان، 
ما بیابان نشین ها همواره شیفته ی سیالب بوده ایم. گفتنی است که 
مهار کردن سیالب  ها کاری ساده نبوده و به : نبوغ ، ابتکار ، دلیری، 
پایمردی ، تیزبینی ، کوشش و حتی بختیاری نیازمند است؛ چه سیل، 
نباشند،  دسترس  در  پیش نیازها  تمام  اگر  و  بوده  زودگذر  رخدادی 
این گنج روان به یغما می رود. « کتاب در ادامه با اشاره به این که 
از خوراک خود و  ما در کشوری زندگی می کنیم که بخش بزرگی 
دامش در 6 میلیون هکتار دیم زار و 90 میلیون هکتارمرتع به دست 
می آید ، نوآوری کاریز را بهترین سامانه ی گردآوری آب و رساندن 
آن به زیستگاه ها و کشتزارها دانسته و آب خوان داری را هنر و دانش 
بهینه سازی تمام منابع و روش هایی می داند که هریک به گونه ای در 

بهره وری پایدار از آبخوان ها به کار می روند.
   » انگیزه ی عمده ی ما از نگارش این کتاب ، تشویق کوچ روان 
فعال و خوش نشین برای ادامه ی روشی هماهنگ با شرایط طبیعی 
ایران بوده ؛ هم چنین ترغیب حاشیه نشینان ایشان ، که خیال می کنند 
با دریافت صدقه از دولت می توانند از وضعی بهتر برخوردار شوند ، به 
بازگشت به خویشتن است ... هدف دیگر ما ثابت کردن این مهم به 
سیاست گذاران خشک بوم هاست که بنای سدهای بزرگ ، مدیریتی 
که  پیش نهاد  این  و  است  آب  بلندهنگام  نگه داری  برای  نابخردانه 
تغذیه مصنوعی آبخوان ها ، که همگام با آبیاری سیالبی کشتزارها 
است  گزینه ای  می یابد،  تحقق  کم شیب  زمین های  در  چراگاه ها  و 
کاربردی ، از جنبه اقتصادی توجیه پذیر ، هم گام با طبیعت و تناسب 
با جامعه شناسی ایران. « و یادآوری این که » ویژگی بارز سیالب ها ، 
گل آلودگی ها است ، کانی ها و مواد آلی که به گونه ای مواد معلق و 

محلول در تنداب روانند ، پس از ته نشینی نه تنها زمین های فرسوده 
را بارآور می کنند ، بلکه به ژرفای خاک می افزایند ؛ بدین ترتیب ، پس 
بارور  کشتزارهایی  به  کم بازده  اراضی   ، آبگیری  چندین  رخ دادن  از 
تبدیل می گردند. این فرآیند » خاک سازی « نام گرفته است. ما راهی 

آسان تر و ارزان تر را برای بازسازی زمین های نامرغوب نداریم.«
   کتاب در قسمتی تحت عنوان » زمین ساخت پهنه ای : چگونه 
دریای سرخ ، سدهای ایران را در معرض خطر قرار داده است ؟ « به 
زیر تخت گاه ایران در کرتاسه باالیی پرداخته : » فشار بسیار زیادی 
نشست های  ته  مربع  متر  هزار  چندین  به  عربستان   ، آفریقا  به  که 
آورده  پدید  را  کارستی  آبخوان های   ، می آورد  وارد  زاگرس  آهکی 
، فروچاله ها  با گسل های پرشمار  ، همراه  آبخوان های مزبور  است. 
و حفره های قیفی شکل راه آب های زیرزمینی را فراهم آورده اند ؛ 
بنابراین ، آبگیر سدهایی که در این پهنه ها ساخته شوند با چنان آب 
دزدی روبه رو خواهند بود که نمی توان آن ها را با بزریق ، آب بندی 
کرد... دو نمونه ی این پدیده سد سیوند ، 75 کیلومتری شمال شیراز 
است.  ، 130 کیلومتری جنوب خاوری شیراز  فارسی  و سد سلمان 
آبگیرهای این دو سد هیچ گاه انباشته نگردیده اند.« سپس اشاره ای 
به خطر زمین لرزه می شود : » از آن جا که بیشتر سدهای ایران روی 
گسل یا در نزدیکی آن ها بنا گردیده است به ویرانی احتمالی سدها 
بایستی توجه شود. برای نمونه ، سد سلمان فارسی در نزدیکی گسلی 
چشمگیر ساخته شده است. اگر زمین لرزه ای 6/9 در مقیاس ریشتر، 
که در 21 فروردین 1351 قیروکارزین ، افزر و روستاهای پیرامون 
احتمااًل سد و ساختمان های   ، تکرار گردد   ، را ویران ساخت  آن ها 

پیوسته با آن از آسیب ها در امان نخواهند بود.«
   سپس در بخش هایی تحت عناوین » کوچندگان : بهینه بهره وران 
کارمایه ) انرژی ( « » کوچ روی : آسان ترین روش برای هماهنگی 
پشت  آب  تبخیر  به  اشاره  با  و  پرداخته  به کوچندگان   » با طبیعت 
سدها می خوانیم : » خوشبختانه بیابان نشین ها از دیرباز می دانستند 

سیل نفرین نیست ، 
بخششی است 

در جامعه ای ناشناخت

گردآورندگان :
احمد حاتمی،  رییسی اردکانی،  عبداله  کوثر،  سیده شباهنگ 
و  کاظمی  درنا   ، آل حسین  سیداصغر   ، بذرافکن  محمد 

سیدآهنگ کوثر

ناشر : انتشارات بین المللی نوید شیراز - 1398
معرفی کتاب/1
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بایستی  بنابراین  ؛   » می دزدد   « را  آن ها  آب  زیرکانه  خورشید  که 
انبارهای   ، آن را پنهان کنند و کجا بهتر از زیرزمین ؟ آب خوان ها 
زیرزمینی، بزرگ ترین هدیه طبیعت به ملت هایی است که از آفتاب و 

باد فراوان ، و » دزد « آب مایع و یخ زده ، برخوردارند.«
   بخش دوم به این مطلب مهم اختصاص یافته که » چگونه روند 

را وارونه سازیم ؟ «
   و در بخش سوم به » بیابان گردان و کوچ روان : گنج های ایرانیان« 
اختیار  در  فارس  کوچ روان  مورد  در  باارزشی  اطالعات  و  می پردازد 

خوانده می گذارد. 
   بخش نهایی به معرفی » آب خوان شهر « می پردازد : » مطالب زیر 
اندیشه هایی را مطرح می نماید که پرورش آن ها یاری صاحب نظران 
واقع گرا و ژرف نگر را می طلبد.« در این فصل از جمله این عناوین 

بررسی شده اند :
   » آب خوان شهر : بنای آرمان شهری در کویر بر پایه آب خوانداری«، 
»زمینی سرسبزتر ، جهانی خنک تر « ، » آرمان شهر کویری : برای چه 
و برای که « ، » آب خوان شهری چگونه شهروندی است ؟ « ، »اقتصاد 
آبی نه آبکی ! « و » برنامه ریزی برای بنای الگوی آب خوان شهر « 

واگذار  ایشان  به  که  و کشتزارهایی  آب خوان شهریان  نهایت »  در  و 
خواهند شد « که در آن ها تفکر و ایده ی آب خوان شهر بررسی شده اند.
   در انتها در پس گفتار می خوانیم » گنجی به ارزش دست کم پنجاه 
میلیارد دالر آمریکایی در قالب بیش از 33 هزار کاریز خشک در زیر 
بیابان های ایران آرمیده است. گسترش سیالب بر فراز آب خوان هایی 
را به جریان می اندازد.  را تغذیه می کنند آن ها  که مادر چاه های ما 
می توان آب رفته را به جوی بازآورد ؛ تمدن کاریزی را زنده کنید ! 

همتی باید ! همتی باید ! «
   کتاب با حمایت مالی » انجمن پژوهش گران احیای پایدار مناطق 
از سمت  نگاه ها  تغییر  را  رسالت های خود  از  یکی  خشک « که » 
زیستن غیر مسئوالنه و بهره برداری تخریب گرا از طبیعت ، به زندگی 

خردمندانه و مهربان با طبیعت می داند « منتشر شده است.
   این کتاب ، کتابی است ارزشمند و چالش برانگیز که خواندن آن و 
تفکر بر آن برای همه عالقه مندان این آب مفید است. در پایان جمله 
ای از سخن پایانی نقل می شود : » برای رسیدن به زندگانی آرمانی 
بایستی نون ) ن ( در واژه من به الف ) ا ( تبدیل گردد = ما ؛ در این 

صورت دانش جایگزین زور خواهد شد. «

سعید پزشک

بازتاب

ب
زتا

با
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به   » نظارت  مقدمات  و  عمران  ناظر  وظایف  شرح   « کتاب 
نظام  سازمان  کنندگی  تهیه  و  دیلمی  اردشیر  مهندس  شیوای  قلم 
است.  یافته  نشر   1398 سال  در  که  است  فارس  استان  مهندسی 
تهیه کنند گان  و   » کارآموز  مهندس   « طرح  پایه گذاران  از  نگارنده 
فارس  استان  در  پایلوت  به صورت  است  قرار  بوده که  آن  نظام نامه 
اجرا شود و پس از گذار از دوره ی آزمایشی ، در کل کشور عملیاتی 
و  دانش آموختگان  کارورزی  جهت  در  کارآموز  مهندس  طرح  شود. 
فارغ التحصیالن دانشگاهی متقاضی ورود به حرفه ی مهندسی تهیه 
شده و قرار است روش های آموزشی آن به کلی متفاوت از روش های 
آموزشی دانشگاهی و دوره های ارتقای پایه ی نظام مهندسی باشد. به 
شکلی که دوره های آموزشی در کارگاه های ساختمانی ، کارخانه های 
وابسته به صنعت ساختمان ، دفاتر فنی - مهندسی و با بهره گیری از 

وسایل سمعی - بصری مانند فیلم و عکس برگزار شود. 
جزو  شان  اختیارات  و  مسئولیت ها  از  ناظر  مهندسان  ناآگاهی     
چالش هایی است که پیامدهای زیان باری ، هم بر کیفیت ساخت وساز 
داشته و هم می تواند تبعات حقوقی و کیفری متعددی برای شخص 
مهندس ناظر دربر داشته باشد. هدف از تهیه ی کتاب معرفی شده ، 
ارائه ی شرح خدمات ، وظایف و اختیارات مهندسان ناظر و چگونگی 
حرفه ی  به  ورود  متقاضی  عمران  مهندسان  برای  آن ها  به  عمل 
مهندسی است. محتوای کتاب در چهار بخش به شرح تنظیم شده 

است :
بخش اول( شرح خدمات ناظر عمران و قانون ها و بندهای مربوط به 

شرح مسئولیت ها و اختیارات او ؛
فنی  مدارک  و  نقشه ها  هم خوانی  سنجش  و  بررسی  دوم(  بخش 

سازه ای با دیگر نقشه ها و مدارک طرح ؛
گزارش های  ارسال  و  سامان دهی  و  تهیه  شیوه ی  سوم(  بخش 

نظارت ؛
بخش چهارم( شناسایی منابع و مراجع نظارت عمران. 

   قسمت عمده ای از مطالب کتاب در بخش اول آورده شده است. در 
این بخش ابتدا به تعریف مهندس ناظر و گونه های مختلف نظارت 
 ، وقت  تمام  نظارت   ، پیوسته  نظارت   ، وقت  پاره  نظارت   : شامل 
نظارت کارگاهی ، نظارت عالی ، نظارت ویژه ، نظارت کنترل کیفیت 
و بازرسی پرداخته شده است. سپس شرح خدماتی که مهندس ناظر 

عمران می بایستی از ابتدا تا انتها انجام دهد ، شامل قبول مسئولیت ، 
بررسی اسناد و مدارک فنی ، نظارت فیزیکی بر ساخت سازه ، ارسال 
گزارش ها ، نظارت بر اجرای ایمن تخریب و گودبرداری ، نظارت بر 
پی سازی ، نظارت بر اجرای اسکلت های بتنی و فوالدی یا بنایی ، 
پایانی  کارهای  سازه ای  موارد  بر  نظارت  و  اجرای سقف  بر  نظارت 
درباره ی حدود  این بخش  در  است. هم چنین  آورده شده  ساختمان 
اختیارات مهندس ناظر عمران و درخواست تعطیلی کارگاه اجرایی یا 
جای گزینی سازنده ی ساختمان بحث شده و در نهایت ، رهنمودهایی 

برای مهندسان ناظر عمران ارائه شده است.
   در بخش دوم به چگونگی بررسی هم خوانی نقشه های سازه با دیگر 
مدارک ساختمان شامل نقشه های معماری ، تأسیسات مکانیکی و 
پرداخته شده است. در  با مقررات ملی ساختمان  برقی و سازگاری 
بخش سوم به انواع گزارش هایی که مهندس ناظر می بایستی تهیه 
یا برای مراجع ذی ربط ارسال کند ، شامل گزارش های مرحله ای ، 
گزارش های  برگ های  و  شده  پرداخته  ماهیانه  و  هفتگی   ، روزانه 
مراجع  نیز  آخر  فصل  در  است.  شده  آورده  فصل  انتهای  در  نمونه 
موردنیاز مهِم مهندس ناظر عمران برای انجام فعالیت مهندسی بیان 

شده است.
   از نکات شایسته ی تقدیر این نوشتار ، استفاده از واژگان فارسی به 
جای واژگان بیگانه است. هرچند برای روان تر خوانده شدن مطالب، 
رایج تر هم در  واژه های   ، فارسی  استفاده شده ی  واژگان  در جلوی 
داخل پرانتز نوشته شده تا پیوستگی اندیشه ی خواننده در پی یافتن 

واژه های آشناتر گسسته نشود.
به  خود  خاص  نکته سنجی  با  نویسنده   ، شده  معرفی  کتاب  در     
تدقیق در موارد مهم نظارتی عمران پرداخته که شامل ارائه ی مباحث 
آیین نامه ای همراه با تجربیات شخصی است. هر چند نوشتار معرفی 
شده برای مهندسان متقاضی ورود به حرفه تنظیم شده ، اما مطالب 
آن به گونه ای است که برای دیگر مهندسان ناظر عمران نیز مناسب 
این نظر ، کتاب را به متنی شایان خواندن تبدیل کرده  از  است و 

است.

داود صفری

معرفی کتاب/2

نویسنده : اردشیر دیلمی
ناشر : انتشارات عسلی ها - 1398
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