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فصريم ةموصعم

أستاذة مساعدة يف الهندسة املعامرية والتصميم الحرضي يف كلية الفنون والعامرة يف جامعة غيالن يف إيران .حاصلة
عىل الدكتوراه يف التصميم الحرضي من كلية الفنون التطبيقية يف جامعة البوليتكنيك يف ميالنو يف إيطاليا ،واملاجستري
تنصب اهتامماتها البحثية عىل التنمية الحرضية املستدامة
يف الهندسة املعامرية املستدامة من جامعة لوند يف السويد.
ُ

واملدن املرنة ،إضاف ً
ة إىل املدن الشاملة مع الرتكيز عىل التصميم الحرضي الصديق لألطفال وامل ُراعي للجندر .وهي مؤلفة

مشاركة لعدد من املقاالت وفصول الكتب .شاركت أيضً ا يف تحرير عدد من معايري التصميم واملبادئ التوجيهية ،منها:

«املبادئ التوجيهية لتحسني املرونة يف مواجهة املخاطر املتعددة للمرافق الصحية يف إيران» (برنامج األمم املتحدة

للمستوطنات البرشية)2019 ،؛ و»لوائح تصميم املجمعات السكنية الصديقة لألطفال» (بلدية طهران.)2020 ،
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املحتويات
نظام مالئم لتغري املناخ يركز عىل الطبيعة
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مهم يف جوانب مختلفة من حياة اإلنسان .وللامء أهمية
املاء مصدر أسايس الستمرار الحياة ،ويؤدي دو ًرا
ً
كبرية يف الثقافة اإليرانية ويشكل مصد ًرا لإللهام ،والقوة ،والتعاون والتكامل االجتامعي بني املجتمعات.
وتُظهر االكتشافات التاريخية أن الشعب اإليراين ابتكر طُرقًا وأساليب عديدة لتلبية احتياجاته من املياه .وليس
يف اإلمكان تحديد طريقة واحدة إلدارة املياه يف بلد لديه مساحة شاسعة متفاوتة املعامل تضم مناطق
متنوعة مورفولوجيًا وبيئيًا ومناخيًا .وقد أدت التباينات الجغرافية واملناخية ،واختالف أنواع املوارد املائية
املتاحة ،إىل اختالف طرق االستغالل واالستخدام باختالف مناطق إيران (الشكل  .)1ففي املناطق القاحلة الحارة،
اخرتع الناس القناة وهي نوع من الترصيف الباطني يستخدم قوة الجاذبية لجلب املياه من مستوى طبقة
مياه جوفية إىل سطح األرض .وآب انبار هي تقنية أخرى إلدارة املياه تُستخدم يف الجزء األوسط من إيران.
وهي خزانات مياه جوفية مسقوفة تخزن املياه من مصادر دامئة ،كالعيون والقنوات أو املجاري السطحية
الناتجة من هطول األمطار ،لتزويد املجتمعات باملياه .ولكن السكان الذين يعيشون يف الرشيط الشاميل من
البالد ينعمون بوفرة األمطار ويبنون خزانات لجمع املياه واستخدامها ملختلف األغراض املنزلية والزراعية.
الشكل ()1
حلول بحسب الغرض (الجزء األعىل) وحل واحد يصلح لجميع الحاالت (الجزء األسفل) لنظام إدارة املياه
الحايل يف املناطق الحرضية

ما ،فقدت مختلف
ومع توسيع نطاق شبكات املياه الحديثة يف املناطق الحرضية منذ نحو سبعني عا ً
وصف النظر عنها .وخالفًا للعديد من
املامرسات التقليدية يف إدارة املياه يف املناطق الحرضية شعبيتها ُ
املامرسات التقليدية يف إدارة املياه ،التي كُيِّفت وفق البيئة وتناغمت مع الطبيعة ،تفتقر شبكات أنابيب
املياه الحالية يف املناطق الحرضية بوصفها حلولً «ذات منحى تكنولوجي» إىل الخصائص املحلية لألماكن.
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تعتمد هذه الشبكة الحديثة عىل النقل مسافات طويلة إلدارة املياه يف املناطق الحرضية باستخدام أساليب
حل يصلح لجميع الظروف .وقد كانت التغريات
حديثة .وتقام شبكات مامثلة يف ظروف مناخية مختلفة بوصفها ً
الدميوغرافية والتقدم التكنولوجي واملخاوف املتعلقة بالرصف الصحي من األسباب الرئيسة لتعميق التغيري
والتحول إىل شبكة أنابيب مياه تحت األرض يف املناطق الحرضية .وأصبحت املياه يف املدينة الحديثة سلعة
لخدمة السكان وأُغفلت فوائدها الجاملية واالجتامعية والبيئية بشكل كبري.
زاد عدد سكان إيران نحو ستة أضعاف يف القرن املايض ،إثر حدوث منو سكاين كبري منذ ستينيات القرن
املايض .وقد فرض هذا النمو السكاين الرسيع طل ًبا متزايدًا عىل املوارد املائية يف إيران .ومثّل ذلك مشكلة
كبرية يف إيران ،املصنفة دولة شبه قاحلة ،مواردها املائية محدودة وهطول األمطار السنوي فيها ضئيل
عا ،حيث ارتفع عدد سكان املدن من  30يف املئة إىل  75يف املئة يف
رضا رسي ً
(الشكل  .)2كام شهدت تح ً
الفرتة  .(((2020-1960ويعني التوسع الرسيع يف املدن وارتفاع عدد سكانها تحس ًنا يف مستويات املعيشة
بالنسبة إىل عدد أكرب من السكان ،ونتيجة لذلك ،زاد االستخدام املنزيل للمياه ،وال سيام ألغراض النظافة
الشخصية .فانخفضت حصة الفرد من املياه العذبة املتجددة ،ومثّل ذلك ضغطًا إضافيًا عىل دورات املياه
الطبيعية يف البالد .وأظهرت دراسة أن استهالك املياه يف إيران ،رغم محدودية املوارد ،يعادل ضعف
املتوسط العاملي .ولتلبية هذا الطلب املرتفع عىل املياه ،يستخدم اإليرانيون حال ًيا أكرث من  70يف املئة
من موارد املياه العذبة املتجددة(((.
الشكل ()2
النمو السكاين الحرضي يف إيران يف السنوات الخمس والستني املاضية

1

جمعت البيانات من مركز اإلحصاء اإليراين.
ُ

 2كاوه مدين" ،إدارة املياه يف إيران :ما أسباب األزمة الوشيكة؟" ،مجلة الدراسات والعلوم البيئية  ،4العدد  ،)2014( 1ص .328 - 315
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ولتلبية الطلب املتزايد عىل املياه ،كان عىل املدن توفري إمدادات أكرب يف املراكز السكانية .وألن العديد من
املراكز الحرضية ليست قريبة من مصادر املياه ،أصبح نقلها مسافات طويلة عرب األنابيب واألنفاق أم ًرا تقليديًا.
ولتسهيل مشاريع نقل املياه بني املصدر ونقاط االستخدام ،تم بناء العديد من سدود التخزين الكبرية ووضعت
يف الخدمة (الشكل  .)3كام ساعدت التكنولوجيات الجديدة السكان عىل حفر آبار عميقة واستخراج املياه
ريا عىل موارد املياه
لالستعامالت املنزلية والزراعية .وميثّل استخراج املياه الجوفية غري املنضبط ضغطًا كب ً
وغي التوازن الهيدرولوجي يف مختلف أحواض املياه فيها .ويُع ّد االستعامل الواسع
الجوفية يف البالد
ّ
النطاق للمضخات التي تعمل مبحركات الديزل واملحركات الكهربائية يف جميع أنحاء إيران حتى يف القرى
الصغرية والنائية أحد األسباب الرئيسة للتحول من األساليب التقليدية إىل األساليب الحالية لتوفري املياه ومن
ثم زيادة استغاللها .وتعاين البنية التحتية التقليدية للمياه مواطن ضعف أخرى تتمثل بقضايا الرصف الصحي
وصعوبات الصيانة ،عىل نحو أدى إىل انخفاض كفاءة هذه املامرسات وقبولها ،وكذلك زيادة تطوير الشبكة
املركزية لنظام املياه يف مدن إيرانية مختلفة.
الشكل ()3
هلت نقل املياه بني األحواض يف إطار
مشاريع بناء السدود اإليرانية يف أحواض املياه الرئيسة س ّ
التصدي لشح املياه ()http://daminfo.wrm.ir/fa/dam

ما
يوضح واقع نظام إدارة املياه يف املناطق الحرضية يف إيران أن مشاريع إمدادات املياه ،بعد نحو  70عا ً
من الربامج املكثفة لتشييد البنية التحتية ،باتت تغطي اآلن أكرث من  98يف املئة من املناطق الحرضية ،ونحو
 67.5يف املئة من املناطق الريفية .ورغم نجاح شبكة املياه الحالية يف املناطق الحرضية يف تحقيق
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الهدف األسايس املتمثل بتوفري املياه املأمونة وتوزيعها وجمع النفايات ومياه األمطار وإدارتها ،فهي
تعاين عيوبًا جوهرية كسوء األداء البيئي ،وضعف املرونة ،وتضاؤل األهمية االجتامعية والجاملية للمياه يف
املناطق الحرضية .متثل هذه النواقص الدوافع الرئيسة إلحداث نقلة نوعية يف البنية التحتية إلدارة املياه
يف املدن اإليرانية .ويعرض الجدول بعض األسباب والتأثريات والتهديدات املحتملة للبنية التحتية الحالية
إلدارة املياه يف املدن اإليرانية.
جدول  d,qpإشكاليات املياه يف إيران
السبب

األثر

التهديدات املحتملة

األوضاع الجغرافية واملناخية

محدودية موارد املياه املتاحة

ندرة املياه

زيادة استهالك املياه

شح املياه

عدم تقدير أهمية املياه يف ثقافة

شح املياه

النمو السكاين والتوسع العمراين
الرسيع

غياب األهمية االجتامعية

والثقافية للمياه يف املدن

االستهالك املتنامية

تغري املناخ

ظواهر مناخية قاسية

تلوث املوارد املائية
الجفاف
الفيضانات

بيد أن املامرسات التقليدية ال ميكنها تلبية الطلب الحايل واملتزايد باستمرار من املجتمع اإليراين؛ وقد تقودنا
دراسة مثل هذه املامرسات وتحديد خصائصها إىل تحديد منوذج جديد مستدام ومرن للبنية التحتية للمياه يف
املناطق الحرضية .وقد يكون الجرس بني املامرسات التقليدية يف املايض ،التي كُيفت وفق الظروف املحلية،
والتطورات الجديدة يف البنية التحتية للمياه يف املناطق الحرضية ،مفتاح التحول إىل نظام إدارة املياه
الجديد يف املناطق الحرضية .وللتعلم من املايض ،يرشح القسم التايل بعض خصائص نظام إدارة املياه
التقليدي التي ميكن االستفادة منها لتحديد نظام جديد ومستدام إلدارة املياه يف املدن اإليرانية.

نظام مالئم لتغري املناخ يركز عىل الطبيعة
هل عليهم إمكانية الحصول عىل املياه العذبة وأوجدوا طرقًا مختلفة إلدارة
سكن الناس تاريخيًا أماكن تس ّ
املياه بناء عىل مصادر املياه املتاحة محل ًيا .أما النموذج الحايل إلدارة املياه يف املناطق الحرضية فهو
يقوم عىل نقل املياه تحت األرض مسافات طويلة .ونتيجة لذلك ،ال يتوافق التوزيع الجغرايف لسكان إيران
مع التوزيع الجغرايف ملوارد املياه يف البالد .حيث يرتكز نحو  26يف املئة من إجاميل السكان حال ًيا يف أكرب
عرش مدن .وقد أدى تركز السكان يف عدد قليل من املدن إىل تشييد بنية تحتية ضخمة لزيادة عمليات نقل
املياه داخل األحواض وفيام بينها .إن استبدال األنظمة املوزعة بشبكات مركزية يعني استهالك كمية أكرب من
الطاقة لنقل املياه مسافات طويلة وزيادة االنبعاثات الكربونية ،وهذا يتناقض مع حياد الطاقة يف األساليب
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التقليدية .قد تحل البنية التحتية الحالية للمياه يف املناطق الحرضية مشكلة نقص املياه فيها مؤقتًا لكنها
ال تعالج السبب الرئيس للمشكلة ،ومن ثم ،تفشل يف منع الكوارث البيئية .ومن األمثلة عىل نهج إدارة األزمات
يف مواجهة نقص املياه يف وسط إيران نقل مياه بحر قزوين مسافة تزيد عن  185كلم من الشامل إىل
مقاطعة سمنان وسط إيران.

دور متعدد األبعاد للبنية التحتية للمياه يف املدن
كانت األساليب التقليدية إلدارة املياه تخلق تشابكات  Nodesاجتامعية داخل الهيكل الحرضي .ومقابل إخفاء
البنية التحتية الحالية ،كان لألساليب التقليدية حضور قوي بوصفها مرافق اجتامعية للمجتمع .فعىل سبيل
املثال ،مثّلت أب انرب بوصفها مصد ًرا لتوفري املياه النظيفة للسكان ،إىل جانب املرافق العامة األخرى
والحمم العمومي ،أحد املكونات الرئيسة لكل حي من أحياء املدن اإليرانية القدمية.
كاملسجد واملدرسة
ّ
وكانت هذه املكونات ت ُنشأ عادة حول امليدان ،الساحة العامة الرئيسة للحي .وطُبقت املبادئ نفسها عىل
منافذ القنوات والربك الزراعية بوصفها أساليب أخرى إلدارة املياه يف مختلف املناطق الحرضية.
أساسا يف املدن والقرى لتجميع
بركة املزرعة هي أسلوب لجمع مياه األمطار يستخدم عىل نطاق واسع
ً
مياه األمطار لألغراض الزراعية .ويستخدم األسلوب نفسه يف مختلف أنحاء البالد بأسامء مختلفة« :غال» يف
محافظة رشق أذربيجان ،و»بندر» يف مقاطعة خراسان ،و»إيسيل» يف مقاطعة لورستان ،و»هوتاك» يف
مقاطعة سيستان وبلوشستان و»سال» يف مقاطعة جيالن .وقد صممت برك املزارع جميعها وبنيت لتؤدي
الوظيفة نفسها ،ولكن قد يختلف شكلها وحجمها وطرق بنائها من منطقة إىل أخرى .ت ُجمع مياه األمطار
املتدفقة من مستجمعات األمطار العلوية أو املجاورة وتوجه إىل هذه الخزانات الصغرية وت ُستخدم يف
الزراعة .وتكشف التحقيقات التاريخية أن جميع املدن والقرى يف مقاطعة جيالن تقريبًا كان لديها بركة واحدة
أو أكرث لتوفري املياه لشتى األغراض ،كالزراعة وصيد األسامك والنشاطات الرتفيهية األخرى .وإضافة إىل
وظائفها األصلية ،تساهم الربك الزراعية يف جودة املساحات بطرق مختلفة .فمياه الربكة الراكدة شكلت،
مهم يف تحديد الريف واملناظر الطبيعية.
رصا
ً
مع املساحات الخرضاء املحيطة بها يف القرى واملدن ،عن ً
وقد ساهمت الربكة ،باعتبارها كتلة مائية كبرية ضمن بيئة عمرانية ،يف الصفات الجاملية والجاذبية البرصية
عا مثال ًيا لتجمع الناس يف مختلف النشاطات الرتفيهية والرتويجية مثل صيد األسامك
للمدينة .كام كانت موق ً
والسباحة والنزهات عىل حد سواء.
لقد أضعف إخفاء شبكة أنابيب املياه الجوفية األهمية املعامرية والجاملية للمياه يف املدن .كام فقدت
املعامل املائية ،كالنوافري والجداول والربك ،وظيفتها يف إمداد املياه أو توزيعها وتحولت إىل زخارف
أساسا إىل وجود نوافري ومنحوتات مائية تزيّن
وزينة للمدينة .ويعزى التنوع الحايل يف امليزات املائية
ً
الساحات واملتنزهات الحرضية ،وإىل وجود مسطحات مائية كالبحريات واملسابح يف املتنزهات الحرضية
واألماكن الرتفيهية .وتكشف دراسة األمثلة األوىل استخدام املياه يف األماكن العامة وعمليات تخطيط هذه
األماكن وتصميمها وإدارتها أنه ال يوجد تعارض بني القيم الجاملية ملحاولة التصميم ،والتي هي نتاج الزخارف
والزينة ،واملسائل العملية مثل وظيفة املكان واستخدامه وتكلفته واقتصاده .بل عىل العكس من ذلك ،يُقال
إن الزخارف والزينة تساهم يف تحسني وظيفة الحيز املكاين املعني بطرق مختلفة.
يجب أن تشمل إدارة املياه املستقبلية يف املدن مختلف جوانب التصميم املتعلق باملياه لالستفادة من
ميزات هذا العنرص الحيوي ملدننا .ولذلك ينبغي ،بعد فرتة طويلة من إهامل املياه يف األماكن العامة ،تغيري
إدارة املياه املستقبلية يف املدن اإليرانية لتستعيد الجامل والنعمة اللذَين تجلبهام املياه إىل فضاءاتنا؛ أثناء
استخدام مختلف قدراتها لخلق فضاء ممتع وجيد األداء؛ ولتوفري الراحة يف عامل يزداد احرتا ًرا ،مع االستفادة
القصوى من الكمية املحدودة من املياه عرب الحد من استخدامها وإعادة تدوير واستخدام املياه املستخدمة.
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يف ةيرضحلا قطانملا يف هايملل ةيلبقتسملا ةرادإلا املا نم ملعتلا

املامرسات املجتمعية مقابل املشاريع الحكومية الضخمة
كانت أساليب إدارة املياه التقليدية يف أجزاء مختلفة من إيران مثرة دورات مستدامة .فقد ورث السكان
املقيمون يف كل منطقة من البالد األساليب عن أسالفهم ونقلوا املعارف إىل األجيال الالحقة .وقد طورت
أجيال جديدة الكثري من هذه األساليب والتقاليد .ونجم عن هذه املامرسات املحلية إلدارة املياه يف كل
تفاعل خاص بني اإلنسان واملوارد املائية .ونظ ًرا إىل اعتامدها عىل موارد مائية محلية ،فإن
ٌ
منطقة مناخية
صيانة البنية التحتية للمياه تحتاج إىل عمل مستمر ال ميكن ضامنه إال بتعاون املجموعات املحلية ومبشاركة
أفراد كل مجتمع مشاركة فعالة يف إدارة مواردهم املائية .ولذلك مل تكن املجتمعات مسؤولة عن بناء
البنية التحتية للمياه الخاصة بها وصيانتها فحسب ،بل هي مسؤولة أيضً ا عن إدارة املياه املتاحة وتوزيعها
بني الناس .ويف إيران ،تحكم ذلك يف البنية االجتامعية للمجتمعات التي أرست حقوقها يف امللكية ،ويف
استخدام مختلف مصادر املياه وتوزيعها ،قبل فرتة طويلة من تطور الحضارة اإلسالمية .ولكن ،يف وقت الحق
جمعت هذه التقاليد الشفهية واملبادئ األخالقية وجرى تدوينها لتشكل مجموعة
خالل الحضارة اإلسالميةُ ،
من قواعد ولوائح إدارة املوارد املائية للمجتمع .وشكّل العاملون يف صيانة محطات املياه وإنشائها،
وحل النزاعات
ّ
والخرباء املؤهلون للقياس ،والوكالء املستعدون لتسجيل توزيع املياه وفرض رضيبة عليه
املجتمعية الداخلية بشأن معايري التوزيع ،جيشً ا حقيقيًا قاد ًرا عىل ضامن الرقابة الدامئة من الدولة.
وعىل الرغم من التاريخ الطويل لالستخدام املحيل للموارد املائية وإدارة السكان املحليني لها ،فإن بداية
شبكة أنابيب املياه الحديثة يف املناطق الحرضية يف النصف الثاين من القرن العرشين غريت النموذج نحو
نهج ينطلق من القاعدة يف األنظمة التقليدية إلدارة املياه (التجميع والتخزين وغريها) يف املدن اإليرانية.
ومع منو املدن وتزايد احتياجاتها إىل املياه ،بحثت املجتمعات عن مرافق حديثة لتوفري وصول رسيع وسهل
إىل املياه ،ومن ثم ،استُبدلت املامرسات واألساليب املجتمعية ببنية تحتية ضخمة إقليمية ووطنية للمياه
يف املناطق الحرضية .ويف املقابل ،ومع تشييد بنية تحتية واسعة النطاق ،ازداد دور الحكومة يف تنفيذ
مشاريع األمن املايئ وتشغيلها ،وإمدادات املياه للمدن ،والري ،وشبكات الرصف الصحي .ونتيجة النخفاض
معدالت املشاركة املحلية يف اإلدارة الحالية للموارد املائية ،فإن املعرفة املحلية التي تراكمت عىل مر

القرون وانتقلت من جيل إىل آخر عىل وشك االختفاء والضياع .وعىل الرغم من أن الحياة الحرضية الحالية
لغالبية اإليرانيني تتوافر لها إمكانية الوصول املستمر إىل املياه العذبة ،وارتفاع استهالك الفرد من املياه
يف املناطق الحرضية بشكل كبري يف العقود القليلة املاضية ،فإن املواطنني ال يعرفون تفاصيل رحلة املياه
من مصدرها إىل مطابخهم وحامماتهم.

رضورة التحول يف منوذج إدارة املياه يف املناطق الحرضية
ريا إىل
يستند النموذج الحايل إلدارة املياه يف املناطق الحرضية يف إيران إىل أهداف اقتصادية ،ويفتقر كث ً
االعتبارات البيئية واالجتامعية والجاملية .ويجب أن تتغري إدارة املياه يف املدن اإليرانية لتتجاوز وظيفتها
األساسية املتمثلة بإدارة إمدادات املياه ومياه الرصف ومياه األمطار يف املدينة ،وتشمل أهدافًا بيئية
وجاملية واجتامعية واقتصادية أخرى لتحقيق منافع متعددة للمدينة ومواطنيها .فمثل هذا النظام يف
إدارة املياه يلبي طلب املجتمع عىل املياه ،ويصبح سمة من سامت تخطيط األماكن العامة وتصميمها
ريا ،فإنها تحسن
وإدارتها يف البيئة الحرضية ،ويعزز الجودة البرصية للمدينة ،ويقلل من األرضار البيئية .وأخ ً
مل التغريات املناخية املستقبلية.
القدرة عىل تح ّ
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