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 خالصه مذاکرات: -4
شهید  شگاه  ضو هیئت علمي دان سدهای بزرگ ایران و ع ست محترم کمیته ملي  جناب آقای دکتر علي نورزاد )ریا

 بهشتي ایران(

و تأسیس و قدمت این کمیته در رابطه  ICOLDایشان در ابتدا ضمن عرض خیر مقدم، توضیحاتی در مورد انجمن بین المللی  -
 های آبی تاریخی را ارایه نمودند.با تاریخچه، اهداف و پیشنهاد تشکیل کمیته سازه

سازه - صی  ص شکیل کمیته تخ شنهاد ت شان در ادامه پی را به عنوان  ICOLDمی پیش روی های آبی تاریخی در مجمع عموای
 ایجاد شود، مطرح نمودند.  ICOLDکمیته تخصصی که قرار است در همه کشورهای عضو یک زیر

ها و سایمنارهای تخصاصای در رابطه با ساازه های آبی تاریخی را  Workshopها، برگزاری در پایان نیز ایشاان تهیه بولتن -
 پیشنهاد نمودند. 

انیسي )ریاست محترم پژوهشکده بناها و بافت های تاریخي و فرهنگي و عضو هیئت علمي جناب آقای دکتر علیرضا 

 پژوهشگاه میراث فرهنگي و گردشگری(
ای داشتند های آبی در قلمرو فرهنگی ایران و رابطه آن با  ادامه حیات در این سرزمین اشارهایشان در ابتدا به اهمیت آب و سازه -

گیرد باید به میراث که باید در کنار میراث ملموس که بیشتر مورد توجه جامعه مهندسی قرار می و بر این نکته تاکید داشتند
ناملموس فرهنگی نیز توجه ویژه شود )پیشنهاد مشارکت پژوهشگران حوزه مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی نیز از جانب 

ها، ی آبی تاریخی از جمله؛ آب بندها، سدهای خاکی، قناتهاهای رایج سازهایشان مطرح گردید.(. ایشان در ادامه به گونه
های آبی همچنان کارآمد و مفید های آبی و ... اشاره داشتند و افزودند که بخشی از این سازهها، آسیابها، آب انبارها، پلیخچال

 هستند.  
سال - شان در ادامه به تجربیات موفق  سای ش سله ن سل شارکت کلیه ها و همایشتهای اخیر در رابطه با برگزاری  هایی که با م

 های دانشگاهی مرتبط و به صورت میان رشته در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شده است، اشاره نمودند.رشته



شته در حوزه معماری و عمران با تمام ویژگی - سنتی گذ شناخت معماری  شته تاکید بر  صات مربوطه که به ویژه در ر شخ ها و م
ها و شااود، ایشااان عبوه بر آن دزم دانسااتند تا اقداماتی در رابطه با تدوین آیین نامهمهندساای عمران کمتر به آن پرداخته می

 هایی کارآمد در این زمینه صورت پذیرد. دستور العمل

نهایی از عهده هیچ یک شود و به تای محسوب میاشاره به این موضوع مهم که حفاظت از آثار تاریخی امری کامب میان رشته -
 ها است.آید و نیازمند مشارکت جمعی تمامی این رشتههای عمران، معماری و مرمت آثار تاریخی بر نمیاز رشته

سازه - شکیل کمیته  شان در پایان ت سیار مغتنم برای عبقهای صتی ب مندان در این های آبی تاریخی )میراث فرهنگی آب( را  فر
 زمینه دانستند.

 ای دکتر صافي )عضو محترم هیئت علمي دانشگاه شهید بهشتي(جناب آق 
 ایشان در ابتدا  حضور و مشارکت و استفاده از تجربیات گنجینه ملی آب ایران در کمیته سازه های آبی تاریخی را ضروری دانستند.   -

های باشند و از این جهت با دیگر سازههای آبی تاریخی همچنان در حال بهره برداری میاشاره به این نکته که بخشی از سازه -
 تاریخی متفاوت هستند. 

های آبی تاریخی به وجود آمده است که پتانسیل لزوم توجه به میراث طبیعی بعضا منحصر به فردی که در کنار برخی از سازه -
بند اخلمد، سد کریت، سازه  بادیی هم به لحاظ گردشگری دارا می باشند )از جمله؛ بند عباس آباد بهشهر، بند گلستان مشهد،

 های آبی شوشتر و ...(

 های آبی تاریخی در جلسات آتی شدند.در پایان جناب آقای دکتر صافی خواستار بررسی مدون وجوه مختلف سازه -
 جناب آقای دکتر حجازی ) نایب رییس محترم کمیته بین المللي ایسکارسا و عضو هیئت علمي دانشگاه اصفهان(

ها عمدتا بدلیل ماهیت سازه های آبی تاریخی را بسیار ارزشمند دانستند و به این نکته اشاره داشتند که این سازه ایشان در ابتدا -
 شوند.اند و از این نظر بسیار پیچیده محسوب میزیر سطحی که دارند، ناشناخته باقی مانده

-زمین شناسی-هیدرولیک -معماری -مختلف، از جمله؛ تاریخیهای ایشان در ادامه بر لزوم انجام تقسیم بندی کاری بر روی جنبه -
های یخ زدگی و ...  مصالح )به ویژه از نقطه نظر مصالح بکار گرفته شده در این بناها که در معرض آب و سیکل-ژئوتکنیک-سازه
  باشند( تاکید ویژه نمودند.می

ی در این امور را خواستار شدند و این اولویت بندی را  نیز به ایشان پس از انجام دسته بندی، توجه به ضرورت انجام اولویت بند -
 نوبه خود به سه دسته بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت  تقسیم نمودند.

ایشان در ادامه بر استفاده از منابع خارجی بسیار زیاد و مناسبی که در این زمینه منتشر شده است تاکید نمودند و پیشنهاد برگزاری  -
 ی را به صورت دوسادنه و با دعوت از افراد خاص مطرح نمودند.هایهمایش

های هایی که در گذشته در ارتباط با سازهایشان در راستای تسهیل امر دسته بندی، جستجو در  مجموعه مقادت مربوط به همایش -
 اشد، را بسیار راهگشا دانستند.آبی تاریخی انتشار یافته است یا حداقل بخشی از آنها مربوط به سازه های آبی تاریخی می ب

ها و  انجام دسته بندی منطقی و تقسیم کار مناسب بین آنها به نحوی که هر گروه به صورت تخصصی در پایان نیز تشکیل گروه -
یک محور خاص را دنبال نماید تا فهرست مطالبی بدست آید تا بعد از آن بتوان بر روی آنها تصمیم گیری شود را امری ضروری 

 ای ادامه عملکرد این کمیته برشمردند.بر

جناب آقای دکتر رضا زمانیان )دانش آموخته دکتری زلزله دانشگاه تربیت مدرس و دارای سابقه فعالیت در زمینه 

 حفاظت و مرمت بناهای تاریخي(
گردشگری، نگهداری از -فرهنگی ها در نقطه صفر تشکیل کمیته، محورهایی از قبیل؛ایشان نیز ضمن پر اهمیت دانستن انجام دسته بندی

ها را پیشنهاد نمودند. البته در پاسخ به ایشان جناب آقای دکتر انیسی نیز ضمن تاکید بر لزوم انجام سازه ها، شناخت هر چه بیشتر این سازه
بی تاریخی موجود اولویت های آدسته بندی صحیح و منطقی این نکته را که در ارایه هر نوع دسته بندی باید حفاظت و نگهداری از سازه

های آبی و نه صرفا سدها توجه اجتماعی و ... کلیه سازه-های فرهنگی داشته باشد، گوشزد فرمودند و نسبت به در نظر گرفتن تمامی جنبه
 ویژه داشتند.

 خانم دکتر کرماني )عضو محترم هیئت علمي پژوهشگاه میراث فرهنگي و گردشگری(
های شده است تاکید ویژه داشتند و خواستار توجه ویژه به حمامری که در این سرزمین برای مهار آب بکار گرفته میایشان بر اهمیت آب و تدابی

 تاریخی، چه در زمینه حفاظت و چه در زمینه کاربری شدند و در پایان نیز در راستای تسهیل دسته بندی امور خواستار آن شدند که هر یک از
 مورد عبقه خود را بیان نمایند.  اعضای کمیته محور یا موضوع



 جناب آقای دکتر بسطامي )عضو محترم هیئت علمي پژوهشگاه زلزله شناسي و مهندسي زلزله ایران(
 جناب آقای دکتر بسطامی دو پیشنهاد را مطرح فرمودند:

ها در طول تاریخ و های تخصصی با هدف مطالعه دقیق اسناد تاریخی و ارزیابی میزان آسیب این سازهتشکیل زیر کمیته (1
 همچنین ارزیابی سابقه عملکرد این تیپ سازه ها در قرون گذشته.

دهد که البته های آبی تاریخی را مورد تهدید قرار میهای اخیر و خطراتی که از این جهت سازهتوجه به تغییر اقلیم و وقوع سیل  (2
 شود. این مسئله یک مشکل جهانی محسوب می

 عزیزی )عضو محترم هیئت علمي دانشگاه یزد(جناب آقای دکتر حامد 

تر و جامعتری های تاریخی نیازمند دسته بندی دقیقهای آبی تاریخی نسبت به دیگر انواع سازهایشان بر این نکته تاکید داشتند که سازه
ز این سازه های در زندگی مدرن باشند، به ویژه از نقطه نظر مصالح، روی سطح زمین یا زیر سطح زمین بودن، و همچنین الگوگیری امی

 امروز و ... . ایشان در پایان پیشنهاد دادند تا از پژوهشکده قنات یزد دعوت به همکاری شود.  

 (MITجناب آقای دکتر ساسان محاسب )عضو محترم هیئت علمي دانشگاه تهران و استاد مدعو دانشگاه 
تهیه شده است و در استحکام بخشی بناهای تاریخی به کار گرفته  MITشگاه ایشان از دست آوردها و مصالح نوینی که با همکاری دان

شود مطالب مفیدی را مطرح فرمودند و بر این نکته تاکید داشتند که موضوع سازه های آبی تاریخی می تواند اهمیت بین المللی قابل می
آن بر سازه های آبی تاریخی که مسئله روز جهان نیز محسوب  توجهی داشته باشد. ایشان تاکید داشتند که ارتباط مسائل اقلیمی و تاثیر

 شود با جدیت بسیار بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و آمادگی خود را برای فعالیت جدی در این زمینه اعبم فرمودند.می

 جناب آقای دکتر احمدرضا حشمتي )کارشناس ارشد امور پایگاه های وزارت میراث فرهنگي و گردشگری(
های آبی تاریخی موجود در ایران برشمردند و لزوم ها و کاهش منابع آبی را تهدیدی جدی برای سازهن مسئله خشکسالی، فرونشستایشا

 توجه به موضوعات مرتبط با این زمینه را خواستار شدند.  

 جناب آقای دکتر خانمحمدی )عضو محترم هیئت علمي دانشگاه تهران(
ی آبی تاریخی را عدم شناخت مصالح به کار گرفته شده دراین بناها عنوان نمودند و کمبود اطبعات فنی در هاایشان نیز مشکل عمده سازه

ها را ضعفی عمده در رابطه با حفاظت از این بناها برشمردند. ایشان در ادامه خواستار های سنتی ایران و بادخص مبترابطه با مصالح سازه
سنتی )به ویژه مبت ها( به عنوان یکی از محورهای مطالعاتی اصلی کمیته مد نظر قرار گیرد و سوادت آن شدند که موضوع شناخت مصالح 

 زیر را مطرح نمودند:
 ماهیت و مواد تشکیل دهنده هریک از انواع مبت ها چه بوده است؟ -
 هر یک از انواع مبت ها در کجا استفاده می شده است؟ -
 دهند؟دارند و در طول زمان چه رفتاری از خود نشان میها چه رفتاری هر کدام از این مبت -
 توان این مصالح را مورد بررسی قرار داد؟های متعارف میآیا با آزمایش -

و در پایان نیز بر ضرورت مطالعه جامع مصالحی که به صورت بومی و خاص قلمرو فرهنگی ایران بزرگ به کار گرفته شده است تاکید نموده 
 و تشکیل بانک جامع اطبعاتی در این زمینه را خواستار شدند. 

 زلزله ایران( جناب آقای دکتر ساسان عشقي )عضو محترم هیئت علمي پژوهشگاه زلزله شناسي و مهندسي

ایشان به کتاب آب و آبیاری دکتر کوروس )مهندسین مشاور کوروس( که در آن جزییات بسیار خوبی در رابطه با آبرسانی در ایران مطرح شده 
نهاد دادند تا از است، اشاره نمودند و در ادامه موضوع زهکشی و فنونی که ایرانیان در این زمینه بکار می گرفتند را بسیار ارزنده دانستند و پیش

 های آبی تاریخی دعوت بعمل آید.اعضای کمیته ملی آبیاری زهکشی برای همکاری در کمیته سازه

 جناب آقای  دکتر فرهاد آخوندی )عضو محترم هیئت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبریز(

های هر ای جهت ثبت اطبعات و دادهگیری سامانهلای دانستند و پیشنهاد شکایشان موضوع مداخله در بناهای تاریخی را کامب میان رشته
-های بیشتر به این بناها و موازی کاریشود را مطرح فرمودند تا از آسیبسازی میای که در مورد بناهای تاریخی پیادهگونه مداخله یا پروژه

 ها در این زمینه جلوگیری بعمل آید و مقدمات پیشرفت در این امر تسهیل گردد. 

قای دکتر مرتضي عباس نژاد )دانش آموخته دکتری زلزله پژوهشگاه زلزله شناسي و مهندسي زلزله ایران  و جناب آ

 دارای سابقه فعالیت در زمینه حفاظت و مرمت بناهای تاریخي(



ها و موضوعات را به لحاظ بندی در زیر کمیتهها، موضوع اولویتایشان برای  مرحله فاز صفر تشکیل کمیته عبوه بر اهمیت دسته بندی
میزان زمان و هزینه ای که برای هر یک از آنها  باید صرف شود، پر اهمیت دانستند. ایشان همچنین  پیشنهاد دادند تا در تشکیل کمیته 

 ورت پذیرد. جایگاهی نیز برای علم اقتصاد نیز در نظر گرفته شود تا اولویت بندی به لحاظ صرف هزینه و زمانی که باید انجام شود ص
 

ها را در دستور کار کمیته قرار دادند تا در جلسات در پایان جناب اقای دکتر انیسی تشکیل کارگروه ها و انجام دسته بندی ها واولویت بندی
 آتی به صورت دقیقتر و موشکفانه تر مورد بررسی قرار گیرد. 
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