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نشرهی نهنگ نو – سال دوم –شماره هشتم
سخن سردبیر:
در اذشته تا پایان دوره قاجار حدود  %71مهرد
دامداری می کردند.کشاورز هها در کنهار دامهداری
همه چیز می کاشتند .اسم شهل آنهها دامهداری
بود ،ولی در واقع بینیازی بود از همه موارد دیگر.
کشاورزها را با همان قضیه اصالحات ارضی نهابود
کردند ،به اسم این که رعیت و ارباب را برداشهتند.
در ای ها ارباب بود .در روستاها کالنتهر و کدخهدا
بود .بخشی از سلسله مراتب در آن ها بهوده اسهت.
روسیه هم همینطور بوده است .ههر پهاییز و ههر
بهار (هر  1ماه) کشاورزها جمع میشدند و قرعهه
کشی مهی کردنهد تها زمهین ههای روسهتا را بهین
یکههدیگر تقسههیم کننههد .کشههاورزها بههاهم کنههار
می آمدند .مسئولین آن وقت با اصهالحات ارضهی
آمدند و افتند زمین ها باید مالک داشهته باشهند.
سرمایه داران رفتند کهرور کهرور زمهین خریدنهد.
آنههههایی ههههم کهههه سهههرمایه نداشهههتند ههههی
نمی توانستند بخرند ،همان کشهاورزها و دهقانهان
فرودست بودند .سرمایه دار بعد از آن می اوید که
همه این زمین ها را خریدها و این ههم بناهاق
هست .آن سرمایه دار هم نفوذی و خائن به کشور
بوده و چیزی نمیکارد .کشاورز بدبخت میاویهد
زمین ها را فهالنخهان خریهده ،چهی کهار کهنم !
اینطوری ته مانده کشاورزهایی هم که ماندهاند از
بین می رود .پس مهاجرت می کنند بهه شههرها و
حاشیهنشین و زاغهنشین میشوند .آنهها از که
خیابان نان خشک برمی دارند .طبقه روحانیت هم
برای کمک بهه ایهن مهرد مهیآینهد تها سهاختار
سیاسی جامعه را عوض کنند .انقالب میشود؛ بهه
جای این که مشک را ح کنند ،انقالب میشهود.
ساختار سیاسهی عهوض مهیشهود ،ولهی سهاختار
اجتمههاعی-اقتصههادی عههوض نمههیشههود .سههاختار
اجتماعی-اقتصادی به تولیدکننگی برنمی اهردد.
زندای ایلی مورد تقهدیر و الگهوایری قهرار نمهی
ایرد .آن ها ساختار اقتصادی را به وضهعیت بهتهر

برنمی اردانند ،ای را احیا نمی کننهد و در عهوض
می اویند :به این مرد که به حاشیه شهرها آمده
انهد لولهههکشههی کنیههد و آب بدهیههد .آن مههرد -
کشاورز و عشایر -خودش روزی تولید کننده بهود.
در فرانسه هم همین بهوده زنهدای واقعها در ایه
بههوده .در حههالیکههه اسههم ای ه نیسههت .اغلههب
فرانسوی ها دامدار هستند .بعد از انقهالب فرانسهه
دامدار حذف نمیشود .دامدار میرود و مهیکهارد.
او مشک زمین ندارد .چون زمین به نا کسهی
نیست .چند روز پهی مها بهه کهوهههای اطهراف
مشهههد رفتههیم .روی هههر قلههه یههک سههگ و یههک
ساختمان بود! با این کار شاید امنیت برقرار شود،
ولی آد دیگر نمی تواند آنجا حتی هستهای بکارد
تا به طبیعت خدمت کنهد .مهی بینهی اطهراف آن
کوه ها ک زمین ها مشاع هست ،و اجازه کاشت و
تفکیک هم نهدادهانهد تها بتهوانی آبادشهان کنهی،
اسم هم روستا هست .شاید ساختار میخواههد
کاری دیگر بکند .در حال حاضر بقدری جمعیهت
کشورمان نابود شدهاست که باید اوشهت و بهرن
وارد کنیم .جامعه ناخواسته تبدی شده است بهه
انگ  .تعری تولیدکننده را وابسهته بهه شهرایطی
کردهاند که در آن ای جایی نداشهته باشهد .ایه
یک کارخانه درحهال حرکهت اسهت .ایه حهامی
محیط زیست است؛ در پاییز می رود بهه منهاط
بهاری تر تا اونه های محیطی خوراک دا نشود.
در بهههار حههد و انههدازه را بههرای شههکار مشههخ
میکند .اکنون اار از کهودک مدرسهه ارفتهه تها
نماینده مجلس بپرسیم که تولیدکننهده کیسهت
شاید اصهال اسهم ایه را نیهاورد .از خودمهان دور
میشویم و دنبهال کسهب اسهتانداردهای جوامهع
شهری اروپا هستیم (دنبهال جوامهع روستایشهان
هم نه) .به تولیدکننهده تها حهد ممکهن-تها مهرز
نابودی -سخت می ایریم که استانداردها رعایهت
کسههب شههوند .تولیدکننههده را بهها اسههتانداردهای
سههنگین و مجوزههها نههابود مههی کنههیم .مگههر
تولیدکننههده از خودمههان سههخت ایرتههر باشههد و

کیفیت را به قیمت نابودی تولیدکننهداان دیگهر
حفظ کند.
برنامه تلویزیونی شهبکه ایهران کهاال جهوان مهدیر
کارخانهای را نشهان مهیداد .مهیافهت «:بخهاطر
تحریم مواد اولیه وارداتی را نمهیتهوان وارد کهرد.
مثال ما در ساخت محصوالتمان از صفحه اسهتی
اسههتفاده مههیکنههیم کههه خه نمههیخههورد .ایههن
صههفحات بایههد از تههایوان وارد شههوند ».مجههری از
مدیر  24ساله کارخانه پرسید« :کسهی در ایهران
نیست تا آن صفحات استی را تولید کند » مدیر
جواب داد« :چرا هست .ولی دلی واردات ما ایهن
است که آن تهایوانی روی اسهتی ههای روکه
می کشد ،و روک کیفیت جهنس تولیهدی مها را
باال میبرد ».مجری دوباره پرسید« :حاال ،ااهر آن
کارخانه داخلی روی استی تولیدی خود روکه
بکشند از آن ها خرید مهیکنیهد » ،مهدیر جهواب
داد :خیر! ،مجری متعجهب شهد پرسهید« :چهرا »
مدیر افت«:چهون مها کیفیهت محصهولمان را بها
هیای عوض نمی کنیم».
به این صورت ما به سهمتی مهیرویهم کهه در آن
اغلب کارخانهه ههای ایهران در اصه تولیدکننهده
نیستند .بهرای همهین ههم هسهت کهه تها ذرهای
قیمت دالر باال می رود ،قیمت مثال پارسخزر هم
باال می رود .برای روغن 31هزار تومان پول دادیم.
اار آن ساختار ایلی در کشور درست برقهرار بهود،
برای تولید دانه روغنی کافی بود فقط یک سهری
ماشین های کشاورزی به عشایر و روستاییان داده
شود.
روستا می تواند ابزار موردنیاز ای و خهودش را در
محیط زیست سالم خودش بسازد .االن یک شههر
داریم در اطهراف حاشهیه نشهین و در کمهی آن
طرف تر شهرکهای آلوده کننده صهنعتی ،همهه
همین جور روی هم افتاده اند .و روستاها خالی از
مههههههههههههههههرد و از درخههههههههههههههههت.

نهنگ نو
منطقه اقتصادی اسپانیا

اسهپانیا بها نهها رسهمی پادشهاهی اسههپانیا
کشوری مستق و از اعضای اتحادیه اروپها
میباشد .این کشور در شبه جزیره ایبهری
در جنوب غربی اروپا قرار دارد ،و پایتخهت
آن مادرید می باشد .سرزمین اصلی اسپانیا
از جنههوب و شههر بهها دریههای مدیترانههه و
جب الطار  ،از شهمال و شهمال شهر بها
فرانسه ،آندورا و خلی بیسهکای و از غهرب
به پرتلال و اقیانوس اطلس هممهرز اسهت.
این کشور دومهین کشهور پهنهاور اروپهای

م طنقهاقتصادی اسپانیا
خههدمات مههیپردازنههد ،پههس از آن %2407
ارداننههداان صههنعت هسههتند و بههی از
حدود  %401مرد این کشور به کشهاورزی
میپرداختند.
حدود  %07سطح زیهر کشهت زمهینههای
کشاورزی اسهپانیا بهه روش آبیهاری مهورد

شماره هشتم (سوم نهنگ نو) –شهریور 9317
و فرانسه با نشانه این کشهورها بهه فهروش
مههیرسههد .اسههپانیا هههمچنههین بزراتههرین
تولیدکننده و صادرکننده مرکبات از جمله
پرتقال در اتحادیه اروپا میباشهد و از ایهن
راه ساالنه درآمدهای زیهادی کسهب مهی-
کند.

اسههتفاده قههرار مههیایرنههد 41-41.درصههد
ارزش خال ک محصوالت و  %11حجهم
ک صادرات اسپانیا مربوط به این بخ از
کشاورزی است.
تجارت محصوالت کشاورزی و صادرات آن
به شدت در طهول چنهد سهال اذشهته در
اسپانیا رون داشته است .محصوالت غالت صههنایع اصههلی اسههپانیا شههام محصههوالت
اسپانیا عمدتا شام ذرت ،حبوبات و سهایر فلههزات ،ماشههین آالت ،مههواد شههیمیایی و
محصوالت اقتصادی شهام انگهور ،پنبهه ،دارویی ،مواد غذایی و نوشهیدنی ،کشهتی-
چلندر قنهد ،سهیبزمینهی ،زیتهون ،انبهه ،سههازی ،خههودرو منسههوجات و پوشههاک (از
توتفرنگی ،اوجه فرنگی و علوفه دا مهی -جمله کف ) و اردشگری است .صهادرات
باشههههد .در طههههول دوره  ،2104-2114عمده اسپانیا ماشهین آالت ،وسهای نقلیهه
صادرات محصوالت کشاورزی بهه بهی از موتوری ،مهواد شهیمیایی ،کشهتیسهازی،

غربی و پنجمهین کشهور بهزر اروپها ،بها  111میلیون یورو رسید که شام اوشهت
مساحتی حدود  111992کیلهومتر مربهع خوک ،شراب و روغن زیتهون بهوده اسهت.
میباشد .نوع نظها حکهومتی ایهن کشهور اسپانیا در سال  2103به عنوان بزراتهرین
پادشاهی مشروطه است ،و واحد پول ایهن تولیدکننده شراب در جههان معرفهی شهد.
کشور یورو میباشد .براساس پژوه ههای در سههههال  2102اسههههپانیا بزراتههههرین
انجا شده در سال  )0384( 2111اسپانیا تولیههدکننههده زیتههون بههود .بهها ایههن حههال،
از نظر کیفیت زندای پهس از کشهورهایی بازاریابی ضعی و در حاشیه قهرار اهرفتن
مانند فرانسه ،آلمان ،بریتانیا و کره جنوبی این کشور در اروپا از جمله مشهکالت ایهن
در بین ده کشور نخست جهان قرار دارد .بخه محسهوب مهیشهود .واردکننهداان

موادغذایی ،دستگاههای الکترونیکهی ،دارو
وکاالهای مصرفی دیگر و واردات آن شام
سوخت معدنی ،ماشین آالت و تجهیهزات،
مواد شیمیایی ،محصوالت نیمهتما  ،مهواد
غذایی ،کاالهای مصهرفی ،انهدازهایهری و
ابزار کنترل پزشکی میباشد.
اسههپانیا عضههو سههازمان تجههارت جهههانی
) (WTOو سههازمان همکههاری و توسههعه
اقتصادی ( )OECDمیباشد.

اصلی روغن زیتون و شراب اسپانیایی ها به
اقتصاد
بیشتر مرد کشور اسپانیا به ارائه خهدمات ترتیب ایتالیا و فرانسه است .با ایهن حهال،
مشلولاند .به طهوری کهه در سهال  2104صادرات محصوالت اسهپانیایی بهه صهورت
بی از  %7107مرد این کشهور بهه ارائهه فله صورت میایرد و در کشورهای ایتالیها
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جراحیهای پزشکی و یا خدمات آموزشهی
و غیره.
با توجه به اینکه در منطقه اتحادیه اروپها
تعرفههه امرکههی وجههود نههدارد ،اسههپانیا
دسترسی بهدون مهرز بهه بزراتهرین بهازار
اقتصادی جهان را دارد.

کسبوکار
کسب و کهار بهه ههر نهوع فعالیهت تکهرار
شونده و مشروع اقتصادی از قبیه تولیهد،
خرید و فهروش کهاال و خهدمات بهه قصهد
0
کسب منافع اقتصادی اطال می شود .بهه شاخ سهولت کسب و کار اسپانیا 011
طور کلی کسب وکار در اسپانیا سادهتهر از در میان  091کشور میباشد.
اذشته شده است و راهاندازی کسهبوکهار
جدید سهاده مهیباشهد .مخصوصها کهه در
طول  4دهه اذشهته صهنعت اردشهگری
اسپانیا بسیار پیشرفت کردهاست ،و اسپانیا
به طوری که به دومین صنعت اردشهگری
بزر دنیا تبدی شده است .امروزه ،اقلیم،
آثهههار تهههاریخی و فرهنگهههی ،موقعیهههت
جلرافیایی و امکانات رفاهی اسپانیا باعه
شده است تا اردشگری آن به عنوان یکی
از صنایع اصلی و هم چنین منبع درآمهد و
اشتلال ثابت برای این کشور تبدی شهود.
سازوکار رتبه بندی هت ها و اقامت اهاه هها
در اسپانیا بسهیار سهختگیرانهتهر از دیگهر
کشورهای اروپایی است و به همین دلیه
هت های اسپانیایی سطح باالتر و ارانتهر
از دیگر کشورهای اروپایی میباشد.

فعالیتهای بینالمللی کسبوکار

مالیات و تعرفه

در کشور اسهپانیا از سهال  0991برخهی از
شرکتهای اسپانیایی وضعیت چنهدملیتی
کسب کردهاند .از این رو با توجه به اینکه
از نظر فرهنگی اسهپانیاییهها خهود را بهه

شرکتها ،سازمانهها ،اشهخاح حقیقهی و
افراد غیرمقیم در اسپانیا الز است مالیات
خود را محاسبه کرده و به حسهاب دارایهی
این کشور واریز نمایند .شرکتها عالوه بهر
آن الز است ازارش ساالنه به کمیسهیون آمریکای التین نزدیک مهیبیننهد ،دامنهه
بههازار دهنههد و مالیههات مخصههوح خههود را فعالیت خود را به این قاره افزای دادهاند.
بپردازند .انواع مالیات وجود دارد ،از جملهه از سوی دیگر ،شرکتهای اسپانیایی بی
مالیات بهر ارزش افهزوده و مالیهات نقه و از حههد بههه آسههیا ،بههه ویههژه چههین و هنههد
انتقاالت و عوارض مربوطه .برای محاسهبه استرش یافتهاند .ایهن موضهوع اسهترش
مالیات ارزش افزوده الز است هر سه مهاه رقابت با این رقبا به عنوان یک مزیت برای
یکبار میهزان مالیهات بهر ارزش افهزوده از اقتصهاد اسههپانیا محسهوب مههیشهود .ایههن
فاکتورهههای خریههد و فههروش را محاسههبه موضههوع در درجههه نخسههت مههیتوانههد بههه
کههرده و در صههورتی کههه مثبههت شههد ،بههه اسههترش روزافههزون بههه سههمت زبههان و
حساب دارایی این کشور واریهز مهیشهود .فرهنگ اسپانیایی در میان مله و آفریقها
فعالیتهایی هم هستند که از مالیهات بهر منجر شود.
ارزش افههزوده معههاف هسههتند .مههواردی از اساسا سرمایه خارجی در اسهپانیا نیازمنهد
جملههه نقهه و انتقههال مههالی و بیمهههای کسب مجوز خاصهی نیسهت ،و نیهازی بهه
طی مراح خاح اداری ندارد.
- ease of doing business
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م طنقهاقتصادی اسپانیا

پ اتحادیهه کمهها زیههادی نمههوده اسههت.
روابط با ایران
متعاقب عضویت اسپانیا در اتحادیه ارپاها اسپانیا در نیمه اپل سهال  2000در دپره
بویژه در سال های اخیه ،رپابهس سیاسه ریاسههت بهه ،اتحادیهه ارپاهها در ایشهه ،د
ای،ان پ اسپانیا تابع از رپابهس یه مهابی مذاک،ات هست ای با اتحادی ارپاها یعهال
ای،ان پ اتحادی ارپاا بهوده اسهت .در دپره ظههاه ،شههی پ ای ه ن ه ی،ین ه مث ههت
ریاست اسپانیا ب ،اتحادی ارپاها (نیمه اپل کماکههان ادامهه دارد .بهها ایههن وجههود ،در
سههال  )2002شههاهی ی هه از دپره هههای چههارچوا اتحادی ه ارپاهها اگ،چ ه اسههپانیا
هیچ گون قطعنام پ یا اقیام علی ایه،ان
درخشان رپابس ای،ان پ اتحادی بهوده ایه
گفتگوهای ی،اگیه ،بهی ایه،ان پ اتحادیه را ایشنهاد ن ،د پ تالش نمهود در تهن -
ارپاا در همی دپره انجام گ،یت پ زمینه های ایجاد شیه بی اتحادی ارپاا پ ایه،ان
مث ت پ سازنیهای ایفا نمایی اما در
مناسهه بهه،ای گفتگوهههای موای تنامهه ن
تجارت پ هم اری ی،اه شهی .در نتیجه چههارچوا سیاسههت خههارم پ امنیتهه
مشت ،ب تح،ی های اتحادی ارپاا علیه
اسههپانیا ب ه سههور سههنت ب ه ارت هها در
مت ابل پ ریع نگ،ان ها در مناس ات ایه،ان ای،ان ایوست.
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نهنگ نو
اقتصاد سهرمایهداری اسهپانیا سهیزدهمین
اقتصاد بزر جهان میباشهد .ایهن کشهور
همچنین ،نوزدهمین اقتصاد بزر از نظهر
تولید ناخال ملی است .اسهپانیا سهومین
کشور با بیشترین بازدیدکننهده در جههان
پس از ایاالت متحده و فرانسهه مهیباشهد.
این کشور مکانی است که اردشگر بیشهتر
در آن خرج میکند ،به طوری که اسهپانیا
از نظر درآمد اردشگری در رتبه دو قهرار
دارد.

وضعیت اقتصادی اسپانیا

شماره هشتم (سوم نهنگ نو) –شهریور 9317

پذیرد که بخ زیادی از درآمهدهای ایهن اردشگری و همچنین ایجاد رقابهت سهالم
در این زمینه به رون اقتصاد اسپانیا منجر
کشور از این راه کسب میشود.
میشود .از اینرو کارشناسان توصیه مهی-
روند رو به رشد اقتصاد
کنند که دولت باید در این زمینهه بیشهتر
در سالهای اخیهر اقتصهاد اسهپانیا بهدون تالش کند .پاسخگویی به نیازههای خهاح
هیاهو رو به بهبود بهوده اسهت .ههر چنهد بازارهای در حهال فههور اسهپانیا از دیگهر
اسپانیا چههارمین اقتصهاد بهزر منطقهه مواردی است که دولهت اسهپانیا در رونه
یورو محسوب میشود ،اما پهس از بحهران اقتصهادی بایهد بههه آن توجهه کنهد .هنههوز
اقتصادی  2118با چال های مختلفهی از بسیاری از فرفیتهای اقتصادی و صهنعت
جمله بیکاری روبرو بوده اسهت .ههر چنهد اردشهگری ایههن کشههور بههرای شهههروندان
دولت اسپانیا از آن سال تاکنون برنامههای ایاالت متحده آمریکا که مههاجران زیهادی

اسپانیا از نظر اقتصادی فراز و نشیبههای مختلفی از جمله تشهوی مههاجران بهرای
زیادی پشت سر اذاشته است .این کشهور بازاشت به موطن خود در پی ارفتهاند،
فاقد منهابع زیرزمینهی مثه نفهت و اهاز اما هنوز این کشور با بیکاری بی از %21
است .اما به خاطر تاریخی بودن و انجها مواجه است .تور و رکود بخ مسهکن از
مراسم و جشنهای مختل مث ااوبهازی جملهه مشهکالتی اسههت کهه هنهوز دولههت توسعه اسپانیا است که کارشناسان بهر آن
و داشههتن فرفیههتهههای عظههیم میههرا
اسپانیا برای رفع آنها با مسهائ مختلفهی تاکید میکنند.
فرهنگی ساالنه میلیونها اردشگری مهی -روبرو است .همکهاری بیشهتر بهین بخه
از این کشور را پذیرایی میکند ناشهناخته
است .آموزش ،نوسازی و آااهی اجتمهاعی
و همچنین نوآوری در بخ های مختله
از جملههه مههوارد کلیههدی بههرای رقابههت و

خصوصههی و دولتههی در زمینههه صههنعت

محل تبلیغ شما
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سرعت رتشیب
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قطار کام ساخته شود که می تواند فاصله
از حم ونق توسهط وااهن را کهه بخه
قابهه تههوجهی از بدنههه آن از کامپوزیههت لس آنجلس تا الس وااس را در  21دقیقهه
س اخته شهده اسهت را رونمهایی کهردیم و طهی کنههد .بها تکمیه شهدن ایههن وااههن
احتماال کپسول هایپرلوپ ایمن ترین ابهزار فرفیت آن  28تا  41مسافر خواهد رسید.
حم و نق در جهان خواهد بود» .
اسپانیا صاحب سریع ترین قطار جهان
میشود
به ازارش خبرنگار نهنگ نهو در نیمهه اول
مهرماه  0397از سریعترین ابهزار حمه و
نقهه زمینههی در شهههر کههادیس اسههپانیا
رونمایی شد .اسپانیا کپسول یها واانهی را
رونمایی کردهاست که می توانهد مسهافران
خود را با سرعت  0011کیلومتر در ساعت
جابههه جهها کنههد .ایههن سههرعت از سههرعت
هواپیماهای مسافربری نیهز بیشهتر اسهت.
پی از این چین صاحب سریعترین قطهار
جهان با سرعت  311کیلهومتر در سهاعت
بود.

یکی دیگر از مقامهات سهازنده ایهن وااهن
درک آهلبورن مدیرعام شرکت بنیانگذار افت «:این وسیله در سال  2109تکمیه
فناوری هایپرلوپ 2در اسهپانیا نیهز افهت :خواهد شد و آماده مسافرایری میشود».
«امیدوار طی سه سهال آینهده شهاهد بهه
بهره برداری رسیدن کام ایهن فنهاوری در در حال حاضر ،اسپانیا پس از چین دومین
جهان باشهیم .وی افهت :طهی سهه سهال شبکه بهزر قطهار تنهدروی جههان را در
آینده من و شهما مهیتهوانیم از ههایپرلوپ اختیار دارد .شبکه قطهار تنهدروی اسهپانیا
در مجموع  3111کیلومتر طهول دارد کهه
استفاده کنیم».
با سهرعت  311کیلهومتر در سهاعت بهین
شهرهای ماالاا ،سویا ،مادریهد ،بارسهلونا و
النسیا و وایادولید در تردد است.

آهلبورن افت :این کپسول بخشی از یکی
واان رونمایی شده در اسهپانیا از فنهاوری
محورهای ملناطیسی بههره مهیبهرد و بهه
طور کلی به فناوری حم و نق هایپرلوپ

بهرهورترین نظا های حم و نقلی خواههد
بود کهه تهاکنون در جههان سهاخته شهده
است .این وااهن یها تهرن از یهک پوشه
دوالیه کامپوزیهت هوشهمند کهه مقاومهت
بیشههتری دارد ،و  1تههن وزن دارد سههاخته

مشهور است و با ههدف انتقهال مسهافر بها
شده و طول آن  32متر است و قرار اسهت
سرعت بسیار باال طراحی شده است.
با استفاده از چند کپسهول یها وااهن یهک
رافائ کنترراس مدیرعام شرکت سازنده
این واان افت« :امروز ما شهک جدیهدی

2
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مدیریت منابع آب اسپانیا
پایدار در قرن بیستم با ساخت  0311سد را به خهود اختصهاح داده اسهت .آبیهاری
از نظر جمهع آوری منهابع آبهی در جههان اراضههی بههرای کشههاورزی مادریههد حیههاتی
خودنمایی کرد.
در سال های خشکسالی ،دسترسی بهه
آبیاری می تواند یک میانجی بهرای تولیهد
محصوالت کشاورزی باشهد .بها ایهن حهال

مطالعه نحوه مدیریت بر منهابع اسهپانیا کارشناسان معتقدند تن آب در اسهپانیا
میتواند تجربه ای بهرای سهایر اقتصهادها هنوز در وضعیت متوسط قرار دارد ،البتهه
باشد .اسپانیا از لحاظ مدیریت منابع آب و کاه آبهای زیر زمینی در جنوب ایهن
بازیافت آبی در اروپا اول و در جههان دو کشههور از میههزان آب در آبخههوان هههای
میباشد .اسپانیا بها داشهتن  711نیرواهاه ساحلی کاسته و آن ها را شور کرده است؛
دارای بزراترین آب شیرین کن در جهان به همین دلی میزان آب شیرین موجهود
غههرب اسههت .ایههن نیرواههاهههها روزانههه آب در این مناط کاه یافته است.
آشهامیدنی  8میلیهون نفههر را ته مین مههی
در این شهرایط افهزای وابسهتگی بهه
کنند .این کشور بها وجهود اتمها سهاخت
 0311سد ،از طری توسعه شهوریزدایهی آبیاری ،عالوه بر نیازهای صنعتی و شهری
از آب دریا به دنبال ح بحهران آب خهود به آب ،فشار بر منابع آب اسپانیا را تشدید
کرده و سبب تن آبی در برخهی منهاط
است.
این کشور شهده اسهت .بهه همهین دلیه
تنش آبی در اسپانیا
سرمایه اذاری در زیرساخت ههای آب در
اارچههه آب و هههوا در منههاط مههرزی

است .زیرا اسپانیا صهادرکننده محصهوالت
کشاورزی کم نظیری مانند زیتون است .به
عنوان مثال زیتهون اسهپانیایی بهه عنهوان
یکی از محصهوالت اسهتراتژیک محصهولی
دیم محسوب می شود و  01درصهد از آب
بخهه کشههاورزی در اسههپانیا را مصههرف
مههیکنههد .مههدیریت نامناسههب ،تلییههرات
اقلیمهههی و عهههد سهههرمایه اهههذاری در
زیرسههاخت ههها ،حیههات درازمههدت منههابع
طبیعی اسهپانیا و محصهوالت اسهتراتژیک
آن را تهدید میکند.
اما اسپانیا تنها کشوری نیست که دچار
این مسئله شده است و به دلیه افهزای
تن آب در سطح جهان ،این کشور قصد
دارد موقعیت خود را به عنوان یک قهدرت
برتهههر جههههانی در زمینهههه فهههنآوری آب
شیرینکن ارتقا دهد .این کشور همچنین
در استفاده از فنآوریهای روزی همچون

اسپانیا بهرای حفهظ زیرسهاخت موجهود و تکنولوژی اینترنت اشیا در مدیریت چرخه
جلوایری از نشت آب ضروری به نظر می آب چشم پوشهی نکهرده اسهت و در حهال
رسد.
بهرهبرداری از این تکنولوژی بعنهوان NB-
 IoTمیباشد.
مدیریت منابع طبیعی و کشاورزی

اسپانیا متفاوت است ،اما این کشهور یکهی
از خشههکتههرین کشههورهای اروپاسههت .در
دهه  ،0921مادرید با اسهتفاده از توسهعه
زیرساختها جهت تولید بر و حمایت از
بخ کشاورزی اسپانیا به تنههایی 14
کشههاورزی ،از منههابع دریههایی محههدودش
استفاده کرد .ایهن کشهور پهس از توسهعه درصد از مصرف منابع آب شیرین اسهپانیا
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مخصوح شارژ باتری خودروها است .ایهده ااههر در راهسههازی بههه جههای اسههتفاده از
خودروهههای خههودران الکتریکههی در حههال کاراران انسانی از خودروهای هوشهمند و
حاضر مراح تست خود را میاذارند و در خودران استفاده شهود ،ایهن خودروهها در
زمههانی حههدود  01سههال آینههده احتمههال هنگا کار در هر مسیر ،پیا مسدود بودن
عملیاتی اجرا شدن آن ها بسیار باال خواهد آن مسههیر را بههه خودروهههای دیگههر اعههال

حرکت رو به جلهو تکنولهوژی در راسهتای
حرکت خودروهای خهودران و اسهتفاده از
کاراران رباتیک اخیرا بسیار پرشتاب شده
است و ماشین های فعلهی در حهال انتقهال
به سمت هوشمند شدن هسهتند .بنهابراین
باید آااه باشیم که جهادههها و مسهیرهای
تردد ما با ربات ها و خودروهای هوشمند و
خودران در حال در اشتراک قهرار اهرفتن
هستند .در این مقالهه بها تعهدادی عکهس
مربههوط بههه عالئههم راننههدای آینههده قصههد
توضهههیح مختصهههر آن را داریهههم کهههه در
آینده ای نزدیهک چهه مفهاهیمی خواهنهد
داشت.

بود.

مههیکننههد و سههایر خودروهههای هوشههمند

با اذشت زمان و هنگهامی کهه ایهن تهابلو مسههیر دیگههری را بههرای حرکههت انتخههاب
نصههب شههود دیگههر بههرای شههارژ خههودرو میکند.
الکتریکی خود نیاز به صرف زمان طهوالنی
نخواهید داشهت و فقهط بها قرارایهری در
مسههیر ویههژهی شههارژ مههیتوانیههد بههاتری
خودرویتان را شارژ کنید.
در ادامه باید بهه تهابلوی تالقهی بها مسهیر
مخصوح اتوبوس هایی اشاره کنیم کهه بها
عبههور از بههاالی خههودروههها ترافیههک را بههه
راحتی پشت سر می اذارند .این اتوبوس ها
یکهی دیگهر از عالئمهی کهه بها آن مواجهه بهر روی ریه هههای کنهار خیابهان حرکههت
خواهید شد وجهود مسهیرهای مخصهوح می کنند و آینده ی حم و نق شههری را
بههرای خودروهههای خههودران اسههت کههه در تشکی میدهند.
مسیری مستق از خودروهایی که توسهط
انسان ها هدایت می شود حرکت کنند تا از
خطر برخورد با یکدیگر بهه دلیه خطهای
انسانی جلوایری شود.

با پیشرفت خودروهای خودران در آینده و
اسههتفاده از نیههروی الکتریکههی بههه جههای

آخرین تابلو که در آیندهی نزدیهک شهاهد

سوخت های فسیلی ،یکی از عالئمی که در

آن خههواهیم بههود ،مربههوط بههه ایسههتگاه

آینههده خههواهیم داشههت بهها مفهههو خههط

هایپرلوپ ) (Hyper Loopاسهت .هرچنهد
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این تابلو به راننداان ارتباط پیدا نمیکنهد تلویزیههون مثهه میکههروفن ،مههادربرد و ) (YBCOشهههدند کهههه یکهههی از اولهههین
و فقط مح سوار شدن بهر ایهن وسهیلهی صههفحهنمههای

را بازیافههت کنههد .درسههت ابررساناهای دما بهاالی شهناخته شهده در

نقلیهی بسیار سریع را نشان میدهد.

کههردن یههک مرکههز بازیافههت  e-wasteدنیا به شمار میرود .

اسکیتبورد 3الکتریکی

میتواند به استفاده بعهدی از ایهن قطعهات به ازارش خبرازاری مهر ،مرتضی خیاط،
کمک کند.

عضههو هیههات علمههی دانشههکده مهندسههی

مواردی که در این زمینه نیاز دارید:

مکانیک و هوافضها واحهد علهو تحقیقهات

 - 0لیسانس بهرهبرداری
 - 2ماسکهای ایمنی
 - 3دستک ایمنی
به ازارش نهنگ نهو ،اخیهرا اسهکیتبوردی
طراحی شهده اسهت کهه ایهن اسهکیتبورد
مسیرهای معمول را ردایهری مهیکنهد و
راههای جایگزینی پیشنهاد مهیدههد کهه

 - 4ماشین تحوی
 - 1جواز کسب
 - 1انبار
 - 7فشردهساز
خوب است که بازیافت کنندههای مستق

دانشگاه آزاد افت :صرفه جویی در مصرف
انرژی یکی از بزراترین دغدغه های عصهر
حاضر به شمار میرود .همهین امهر سهبب
شده است تا بودجه های زیادی به تحقی
و پژوه

در راستای بهبود مصرف انهرژی

و دست یابی بهه انهرژی ههای ارزان و کهم
خطرتر اختصاح یابد.

کمک میکند از راهی سریعتر و راحتتهر آهن و شیشههای فشرده اطراف را بازیهابی وی با بیان این مطلب که علم ابررسهانایی
به مقصد برسید.

کنند .برای این کار شاید الز باشد برخهی علمی کوانتومی است که مهیتوانهد نقه

شرکت بازیافت e-waste

موارد را به جایی دیگر منتق کنهیم و یها بسزایی را در بهبود مصرف انرژی ایفا کند،
با شرکتی دیگر که کهارش بازیافهت اسهت افهزود :یههک مههاده ابررسههانا کههه در دمههای
همکاری کنیم.

ساخت ابررسانای ایرانی
بازیافههت  e-wasteیهها مههواد دورریختنههی
الکترونیکی امنترین راه بهرای نهابودکردن
مههوارد الکترونیکههی مثهه کامپیوترههها و
تلویزیونهای قدیمی است .در سهال ههای
اخیههر صههحبت هههای بسههیاری در مههورد
بازیافت اجزا الکترونیکهی مهرده بهه میهان

بحرانی خود دارای مقاومت الکتریکی صفر
است ،میتواند انرژی را بهدون ههی اونهه
اتالفی از خهود عبهور داده و بهر روی یهک
میههدان ملناطیسههی معههین شههناور بمانههد.
بدیهی است که ایهن پدیهده دارای چشهم
اندازی روشن بوده و نقشهی اساسهی را در
آینده بشر ایفا میکند.
خیاط بیان کرد :ایهن ابررسهانا در شهرایط

آمده است .تجارت شما مهیتوانهد قطعهات محققان ایرانی موف به ساخت ابررسهانای ایههدهآل دارای دمههای بحرانههی  93درجههه
دمهها بههاالی یتههریم بههاریم کههوپر اکسههید کلوین است که با توجه به شهرایط انتقهال
- Skateboard
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نهنگ نو
اکسههیژنی بههین صههفحات خههود ،بهها تعههداد
خاصی اکسیژن به تعادل رسیده و ساختار
خود را تشکی میدهد.
وی افت :پس از ساخت ابررسهانای مهورد
نظر ،برا ی بررسهی خهواح ابررسهانایی ،بها
استفاده از دستگاه تسهت  XRDجزئیهات
ابررسههانای فههو الههذکر مشههخ

شههده و

پارامترهای اساسی این نوع ابررسانا ماننهد
ثابههت شههبکه کریسههتالی ،نههوع سههاختار
کریسههتالی و درصههد اکسههیژن آن مههورد
بررسی قرار ارفته است.
بههه افتههه خیههاط ،در نهایههت بههه کمههک
نیتروژن مایع و رساندن دمای این ماده به
دمای بحرانهی خهود ،آههنربهای سهاماریم
کبالت قرار ارفته بر روی قهرح ابررسهانا،
معل شده است.

شماره هشتم (سوم نهنگ نو) –شهریور 9317

کربن فعال بدلی داشتن منافذ بسیار ریز،
قدرت جذب مواد شیمیایی (مانند بنزن،
تولوئن ،روغن و شماری از ترکیبات
شیمیایی) را داشته و معموال به عنوان
استفاده
فیلتری در صنایع مختل
میشود .اخیرا پژوهشگران دانشگاه کاشان
پس از استخراج نانوصفحات کربن فعال از
زغالسنگ قابلیت آن را در ذخیرهسازی
هیدروژن مورد بررسی قرار دادهاند.
هیدروژن را یکی از پاکترین منابع انرژی
جهان میتوان درنظر ارفت .برای اینکه

اولین شبکه فیبر نوری کوانتومی ایمن در
آمریکا راهاندازی شد .از این شبکه برای
انتقال ایمن دادههای مالی بانکها استفاده
خواهد شد .با فهور کامپیوترهای
کوانتومی به قدری سرعت پردازشها باال
میرود که با کمک آنها هکرهای سایبری
قادر خواهند بود در کمترین زمان رمز
دادههای انتقالی در شبکهها را بشکنند .در
این صورت حتی رمز شبکههایی که با
 SSLحفافت میشوند نیز قاب
رمزاشایی خواهند بود .استفاده از شبکه

هیدروژن را بتوان جایگزینی برای
سوختهای فسیلی دانست ،ابتدا باید آن
را ذخیره کرد .کربن فعالی که پژوهشگران
ایرانی استخراج کردهاند ،از تخلخ و
حفرههای زیادی برخوردار است .عوام
اساسی دخی در ذخیرهسازی هیدروژن
توسط کربن فعال سطح مخصوح ،دما و

فیبر نوری کوانتومی با رمزاذاری اطالعات
این شبکه خطر این نفوذ هکرها را در
صورت استفاده از کامپیوترهای کوانتومی
نیز به حداق میرساند.
الز به ذکر است در حال حاضر رقابت
نزدیکی بین چین و آمریکا از نظر
راهاندازی و اجرای شبکه فیبرنوری

فشار آن است .بهترین شرایط در دمای کوانتومی وجود دارد.
براساس این ازارش این ابهر رسهانا تحهت
محیط ،فشارمتوسط ،و سطح مخصوح
چشم دیجیتال با الها از ملز
راهنمههایی دکتههر مرتضههی خیههاط و بهها
باال حاص میاردد .پس از بررسی معلو
همکاری صدف طایفه و حمیده منصهوری ،شد که کربن فعال یادشده قابلیت
فارغالتحصیالن کارشناسی رشته مهندسی ذخیرهسازی تا  0001درصد وزنی دارد.
هوافضا این واحد دانشگاهی سهاخته شهده فرفیت تخلیه این کربن فعال سنتزشده،
 3418میلیآمپر ساعت بر ار میباشد.
است.

کربن فعال در ذخیره هیدروژن

 روشی است جهت مشخصهیابی مواد مانند ،FT-IR ،BETمیکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری.

راهاندازی اولین شبکه کوانتومی
اخیرا پیشرفت های خوبی در زمینه چشهم
دیجیتالی با حضور تراشههای TrueNorth
آی.بی.ا صهورت ارفتههاسهت .بهه عنهوان
مثال شرکت سامسونگ با استفاده از ایهن
تراشهههه ها نمونههه اولیهههای از یههک چشههم
12
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دیجیتالی بیولوژیکی ساخته کهه قهادر بهه کارااههای سفال تپهدشت شهرسوخته
آنالیز  2111فریم بر ثانیهه (دوربهینههای
دیجیتههالی حههداکثر  021فههریم بههر ثانیههه
قدرت دارند) است .ایهن چشهم دیجیتهالی
حرکات دست و انگشهتان را از فاصهله 01
فوتی شناسایی میکند و بهدین ترتیهب از
این فناوری میتوان در تولیهد نقشههههای
سهبعدی ،مدلسازیهای سههبعهدی و یها
خودروهای خودران اسهتفاده کهرد .تراشهه شهر سوخته در  11کیلومتری شههر زابه
آی.بی.ا تراشهای شهناختی اسهت کهه بها در استان سیستان و بلوچستان و در کنهار
ترکیب  4191هسته ،یک سیستم عصبی جاده زاب -زاهدان قرار دارد .ایهن شههر در
دیجیتالی را با الها از ملز و  211میلیهون
اتصاالت سیناپسی (اتصاالت سهلول ههای
عصبی) ارائه میکند.
با کاری که سامسونگ ترتیهب داده اسهت،
تراشههه مقلههد ملههز بههه چشههم دیجیتههال
بیولوژیک تبدی میشهود .در داخه ایهن

شماره هشتم (سوم نهنگ نو) –شهریور 9317
کافی داشتهاند .به همین خاطر هم هسهت
که اغلب سفالهای این شهر ،سهفالههای
اسههتاندارد هسههتند؛ رنههگ ههها بههر سههطح
سفالها تثبیت شهدهاسهت و سهفال خها
نیستند.
صاحبان کهوره ههای سهاخت سهفال شههر
سههوخته از نیههروی بههاد بههرای دمیههدن بههر
کههورهههها اسههتفاده مههیکردنههد .آنههها
محههیطزیسههت را تخریههب نمههیکردنههد و

درهای کوره هها را رو بهه وزش بهاد ایجهاد
 3211سههال قب ه از مههیالد پایهههاههذاری می کردند تا ارمای کوره ها با میهزان وزش
شدهاست .در بخ جنوب غربی این شههر بههاد در منطقههه تپههه دشههت آسههان شههود.
محوطه سه و نیم کیلومتری داریم بها نها تههاکنون هههی نشههانی از وجههود معمههاری
تپه دشت که مح تولید سفالینههای ایهن مسهکونی در تپههه دشههت در اطههراف شهههر
سههوخته دیههده نشههده و هرچههه هسههت
شهههر بههودهاسههت .یافتههههههای اخیهههر
کارااه های ساخت سفال است .آن چه کهه
باستان شناس ها مشخ کهرده اسهت کهه
تاکنون درباره سهفال شهرسهوخته کشه
به رغم سرسهبز بهودن دشهت سیسهتان در
نشده و برای ما نامشخ است ابزار تولید
هزارههای اذشته و قب از متروکهه شهدن سفال میباشد .فعال معلو نیست سفال بها

چشم از سنسورهای چشمی پویا ( )DVS
برای پردازش تصویری با نهر بسهیار بهاال
استفاده شده اسهت .ایهن سنسهورها تنهها
 311میلی وات انرژی مصهرف مهیکننهد .این شهر ،مالکین کارااه های ساخت سفال چر سفالگری تولیهد مهیشهده یها ماننهد
افتنی است دوربهین ههایی کهه از تراشهه در تپه دشت از کودههای حیهوانی شهتر و سفال «کلپوراان» در بلوچستان به وسیله
مقلههد ملههز و سنسههورهای چشههمی پویهها اوسفند برای ار کردن کورههای سفالی تیله هایی بدنه سفال را شک داده یا صاف
میکردهاند .فعالً تنها روند ناق در تولیهد
استفاده می کنند اساسا از CPUهای فعلی اسههتفاده کههردهانههد و نشههانی از سههوزاندن
سفال همین ابزار است ،و ههی ابهزاری از
ارائه شده متفاوت عم میکننهد .ایهنهها وسیع چوب برای ارمابخشی به کوره ههای
نحوه ساخت سفال نه در شهر سوخته و نه
مسائ بینایی را سریعتر و با توان کمتهری
دمهای
.
اسهت
نشهده
یافهت
سهفال
ساخت
در محوطه ههای اقمهاری آن یافهت نشهده
ح مینمایند ،حتی زمانیکه نهورونهها و
تها
اراد
نتی
سا
درجه
811
از
ها
آن
تولیدی
است.
سههیناپسهایشههان بههه تنهههایی کنههدتر از
 0011درجههه متلیههر بههوده اسههت .مههرد

تراشههای سیلیکونی عم میکند.

- Dynamic Vision Sensors

5

یافته های اخیهر باسهتان شناسهان در ایهن

باسههتان شهرسههوخته روی دمههای کههوره و
زمینههه هههمچنههان ادامههه دارد و هنههوز
مدت زمان پخهت سهفال اطهالع و اشهراف
تحقیقات ادامه دارد.
13
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تکنولوژی بال کفشدوزک هفتخال
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ر های بال اجهازه مهیدههد کفشهدوزک شههیمیایی دیگههر تولیههد کههردهانههد کههه در
مانند نوار محدب 1انعطافپذیر عمه کنهد فرایند تولید آنها آب استفاده نمیشود.
همچنین مصرف انرژی در تولید ایهن نهوع

و بالها را سخت اما قاب انعطاف کند.

تحقیقات نشان داده است کهه بسهیاری از کاشی ها  11درصد از سایر کاشیها کمتهر
حشههرات در بههازکردن بالشههان بههه صههورت است .کاشهیههای تولیهد شهده بهدون آب
هیههدرولیکی وابسههته هسههتند .محققههان دوستدار محیط زیست هسهتند .چهرا کهه
انعطاف پذیری بال کفشدوزک ها در تاشدن امیدوارند شناخت و بررسی این الگهوهها و دی اکسید کربن هوا را میایرند و با ایهن
و بازشدن آن هنگا پرواز سوالی است کهه مکانیز های بال های کفشدوزک بهه خله کار نق مهمی در پاکیزای هوا دارند.
اخیهرا ذههن محققهین را بسهیار بهه خههود طرحی نوآورانه بهرای محصهوالت تولیهدی
مشلول کرده است .کفشدوزک ها حشهرات انسان ها کمک کند .این مکانیز می توانهد

Tahere.koohi@gmail.com
کارشناس ارشد هوشمصنوعی

بسیار مفیدی هستند کهه قهبال بهه خهاطر در طراحهههی و سهههاخت دسهههتگاهههههای
اشتهای خوبشان در خوردن شتهها و آفات الکترونیکی انعطافپذیر و تاشو ،پهبادهها و
مورد توجه بوده اند .اکنون ،این حشرات به ربههاتهههای ترانسههفورمر تههاثیر بههه سههزایی
دلی سرعت و انعطافپذیری شان در باز و داشته باشد.
بسته کردن بال ههای اوریگهامی شکلشهان
مورد توجه قرار ارفته اند .بهه تهازای ایهن فناوری تولید کاشی بدون نیاز به آب
اروه تحقیقاتی از دانشگاه توکیو بخشی از
الیه بین بهال ههای کفشهدوزک را بها یهک
قطعه شفاف رزین جایگزین کهرده انهد ،تها
بتوانند دید واضحتری از مکهانیز تاشهدن
بال های کفشدوزک داشته باشند .مطالعات
آنههها نشهههان داده اسههت کهههه چگونهههه
کفشدوزک به طور موفقیت آمیزی با تلییر
شک پذیری (بیثبهاتی) مهورد نیهاز بهرای
کش

بال و قدرت (ثبات) مورد نیاز برای

پرواز سازااری پیدا می کند .نگرش اصهلی
این محققهان ایهن بهوده اسهت کهه شهک

اخیرا محققین ایرانی کاشیهایی بها مهواد
پلیمری ،7مواد معهدنی و برخهی ترکیبهات
- Convex Tape

6

7

 -چسبها ،شیشهها و چینی مواد پلیمری هستند.
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- 0زرشک:

سالمت
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پوست و در ک مشهکالت جزیهی پوسهتی انگیز طبیعهت بهرای ضهدعفونی و درمهان
موثر است .این میوه ترش و پرخاصهیت در بسیاری از بیماریها بهه کهار مهیآیهد .بهه
تسکین الودرد نیز خوب عم می کند.
 - 3آویشن

عنوان مثال مهیتهوان از آن بهرای درمهان
آکنه (به عنوان ضدعفونی کننده پوسهت و
کههاه

دهنههده چربههی پوسههت اضههافی)،

تسکین الودرد ،ضدعفونی کهردن دههان،
رفههع سههرماخوردای ،سههرفه و سههینوزیت
آب زرشههک ضههدعفونی کننههده خههون و

استفاده کرد.

دستگاه اوارش است .هم چنهین پوسهت،

- 5آکالیپتوس

ریشههه و سههاقه ایههن ایههاه نیههز خاصههیت روغن ایهاهی آویشهن حهاوی دو ترکیهب
درمانی دارند .آب زرشک خون را تصهفیه قوی به نا تیمول و کارواکرول اسهت کهه
می کند ،و مصرف عصاره ایهاهی زرشهک خواح ضدعفونی کنندای و ضدباکتریایی
باع

می شود تا پتاسیم در عرو حرکت به آویشن مهی دهنهد .آویشهن بهه کمهک

کند و در نتیجهه ر ههای خهونی نرمتهر برخی از ترکیبات معطر خهود باعه دفهع
مههیشههوند کههه همههین امههر در کههاه

برخی از ویروسها ،باکتریها ،میکروبهها

فشارخون مهوثر اسهت .سهبوس و ریشهه و قارچها میشود .قرقره کردن بها آویشهن
زرشههک حههاوی انههواع بسههیاری ازمههواد برای تسکین الودرد و یا رفع آفهت دههان
شیمیایی به نا آلکالوییهد ایهزوکیتهولین بسیار موثر است.
است و باع پایین آوردن تب میشود.

 - 4سرکه سیب:

- 2لیموترش:

اکالیپتوس برای ضدعفونی کردن مجهاری
تنفسی و همانهین مجهاری ادراری مهوثر
است .ترکیب اصهلی اسهانس آن بهه طهور
مستقیم روی مجاری هوایی فوقانی ،الو و
برونشیت هها تهاثیر مهی اهذارد .بنهابراین
آ کالیپتوس برای درمان برونشهیت ،زکها ،
سههرفه ،سههرماخوردای و سههینوزیت مههوثر
است.
هشدار :مصرف روغنهای ایاهی برای خانمهای

آب لیموترش ضهدعفونی کننهده و التیها

باردار ،شیرده و همانین کودکان زیر سه سال
سههرکه سههیب نیههز خههواح ضههدعفونی ممنوع است.

بخهه اسههت و بههرای ضههدعفونی کههردن کنندای دارد و از رشد و تکثیهر میکهروب
بریدایههای جزیهی و خهراش ههای روی ها پیشگیری میکند .این محصول اعجاب
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به نوعی س ا معماری ت،کی

هنر مودهار اسپانیا

ی،ی های

شاهکارهای هنر اوتیک اسپانیا را میتوان هنیی اسالم پ کلیسای است.

نص،ت در اهاری ) که از ماسه پ سهن
م،م ،ساخت شیه بودنی از م،های ق،مه

در کلیسههای جههامع ال سههئو ( La Seo

رن

 )Cathedralدید.

معماری مودهار را نی در معماری بنهای

استفاده م کنی تا با ای کهار سه ا

دخیل ک،ده باشی .در تصوی ،زی ،بخشه از
دیوار کلیسای مامع السئو دییه مه شهود
ک در بنای ن از م ،استفاده شیه است:
دیهوار شههمالی کلیسههای جههامع السههئو بهها
رجول ها( 2آجهر) ،الجهز( 3اه ) و قطعهات

اسپانیا -کلیسای جامع السئو

نمای اصلی ساختمان کلیسای ال سهئو بهه کوچهههک کاشهههی شیشههههای سهههرامیکی
سبک باروک ایتالیایی بوده و قدمت دیهوار ( )aliceresتزئین شده اسهت تها بتوانهد از
اوتیک-مودهار ( ) Mudéjarآن بهه قهرن معمههاری مودهههار بهههره بهتههری ببههرد.
 04مههیرسههد .سههبک اوتیههک کههه از راه خصوصههیت معمههاری و سههبک مودهههار س ا مودهار ب،خالف س ا های گوتیها
فرانسه به اسپانیا رسیده ،سهبکی مهذهبی استفاده از آجر به عنوان مهاده اصهلی کهار پ رمانسا ساخت ش ل ههای مییهی را در
اسههت کههه همههواره در خههدمت کلیسهها است .به عنوان مثال شک زیر را ببینید:

معماری درگیه ،نمه کنهی پیه نهو پری

بودهاست .هنهر اوتیهک در میهان دو دوره

س ا های تمین غ،ب را از س،یق تاثی،ات

رمانسک 0و رنسانس واقع شهده اسهت( .در

اسالم درب،دارد.

کلیسههای اوتیههک تمهها نیههروی معمههاران
صرف ساخت کلیسا میشود و برای اولهین

مودهار در معماری سبکی

بههار برخههی کلیسههاها بههه کلیسههای جههامع

ترکیبی است از هنر

( )Cathedralتبههدی مههیاردنههد .مودهههار

مسیحیان (رمانسک،

سبکی ترکیبهی اسهت از هنهر مسهیحیان تصوی ،باال م،بوط ب ساق نص،ت بارسهلون
(رمانسههک ،اوتیههک و رنسههانس) و هنههر اسههپانیا مهه شههود پ معمههارش Josep
اسالمی .این معماری در سده های  Vilaseca 01-02ب،خالف نمون های مشهاب ایه
رواج داشته است .سبک معمهاری مودههار درپازه ها در کشورهای دیگه( ،مثهل سهاق

- Romanesque

1

اوتیک و رنسانس) و هنر
اسالمی

2 - Rajolas
3 - Aljez
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اسپانیا سرزمین معماری اسالمی
از جذابیت های کشههور اسپانیا دیدن
معماری بی نظیر اسهالمی در بسیاری
مساجد و بناهای قدیمی میباشد .در اسپانیا ،خصوصا جنوب این کشور ،معماری اسالمی تنها روی بناها و ساختمانههای
اسپانیا خالصه نمیشود .این سبک در اسپانیا روی پارکها ،پ ها ،شهرسازی ،ضرب سکه ،زردوزی روی پارچهها و صهنعت
نساجی اسپانیا تاثیر بسزایی اذاشته است
در بناهای تحتتاثیر معماری اسپانیایی شما سق های بلند با طا های نعلی شک و قوسهای شبدری و یا دالبری شهک
میبینید .در بناهای اسپانیایی اوشهای از این نوع سبک معمهاری را مهیتوانیهد در آثهار بهه جها مانهده از آن دوران روی
کندهکاری فلزها و عاجها و زرکوبی روی فوالد و مفرغ ببینیهد .ایهن سهبک معمهاری بعهدها تهاثیر چشهمگیری روی هنهر
اسالمی به اروپاییها داشت .از معروفترین این آثار میتوانیم به مسجد جامع قرطبه یا مثکیه در کردوبا (واقهع در آنهدلس
یا اسپانیای امروزی) و کا الحمرا در شهر ارانادا یاد کنیم .برای ساخت مسهجد قرطبهه چیهزی حهدود  211سهال زمهان
اذاشته شد .با ورود به این مسجد ستونهای طاقی بسیار زیادی را خواهید دید .در مسجد قرطبه 4ههزار و  711چلاهراغ
نور افشانى مى کند ،این مسجد داراى یکهزار و  293ستون از جنس مرمر بوده که از این تعداد تنها یکهزار و  93ستون
باقى مانده است.
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در تصویر زیر نمایی از بیرون مسجد قرطبه را میبینید که در حهال حاضهر جهزو میهرا جههانی یونسهکو بهه ثبهت
رسیدهاست .مساحت کنونی مسجد قرطبه یک مستطی  041در  091متر است که یک سهو آن بها حیهاطی پهر از
درختان پرتقال پوشانده شده.

عکس راست :مسجد قرطبه،
عکس پایین :کلیسای ساارادا فامیلیا (ترکیبی از سبک اوتیک و سبک ابداعی آنتونی اائودی)
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همیشه بیشتر از حدی که از شما انتظار میرود
مسئولیتپذیر باشید
هنری وراد پیار
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