ایران تشنه است

هشدارهایی که جدی
گرفته نمیشود

خسرو اميرحسيني

| سخن سردبیر |
وزيران  ،وكيالن ،مسئولين ريز و درشت كشوري سالم
قضاوت با شما كه این سالم در آن قالب طمع است یا آوای چند باره ي بیداری خفته اي كه دل و
دين و عقل و هوشش براي اين مرز پرگهر دمادم مي تپد.
در يكي از شمارگان سال  1389همین نشریه بنوشتیم اقايان مسئول تا ديرنشده آستين باال بزنيد،
همت کنید كه قنوات چند صد ساله كشور در حال مرگند .ای کاش چشم آیندگان این آب زالل
روان را در قنوات می دید.
چندي پيش در کنار دهنه ی قنات ن َرمه خاک نشس��ته و به اب زالل بیرون ش��ده از دهنه می
نگريستم .گوش به گوش نقل شده و ما سینه به سینه شنیده ايم كه مرحوم کبلعلی خلج با چهار
سوار به نامهای عباس لو ،جلوخانلو ،کامران و قاسم درهمین جا که من نشسته ام پس از گمانه
زني براي حفر قنات اين جا را نشانه گذاري كرده ،میخ کوبيده و از مقنی های چیره دست منطقه
ی تات استفاده کرده و اولین قنات منطقه را حفر می کند و نام قنات را باغ قارا خان می گذارند.
حفر قنات به وسيله بزرگ مردی چون کبلعلی خان خلج سفره نعمتی بود براي منطقه کوهستانی
زیر آب .آب باغ قارا خان را كشاورزان و دهقانان زحمتكش آن روز به کشت کشیدند.با همت اين
شيرزنان و مردان سوخته روستانشين در سال هاي بعد براي توسعه رزق و روزي حاللشان دو دهنه
دیگر قنات به نام هاي قنوات مشهد و َددِكل حفر و به نتیجه رسید.
اکنون بیش از سه قرن زآن روزگاران می گذرد و بحمداهلل عليرغم انفجارهاي وقت و بي وقت معدن
نزديك روستا و ندانم كاري هاي مقامات مسئول پيشين هر سه قنات آباد و پر آب سابق براي ادامه
حداقلي حيات دست نياز به سوي ما بلند كرده اند.
کبلعلی برای تقويت آب خروجي از دهنه قنوات و پر آبی چشمه ساران منطقه در تابستان اقدام
به حفر گودالی بزرگي کرد براي سيراب كردن سفره هاي زيرزميني آب از جمع آوري آب و باران
ناش��ي ازآب ش��دن برف و آب هايي كه هرزمي روند .اين عمل شد پشتوانه اي براي پر آبي دو
چندان قنوات و چشمه ساران در تابستان هاي گرم و سوزان از تفكر واالي جمع آوري هرز آب
هاي زمستاني در نقطه اي معلوم.
کبلعلی نام این گودال را ِ
گنگ چال گذارد و برای این کار از دشت بان می خواست تا برفآب زمستان
را به گنگ چال ببرد و آنروز که اب در گنگ چال به لبالب مي رسيد ،به دشتبان خلعت می داد
و با جار زدن مردم آبادی را به مسجد دعوت كرده و سفره نهار به شکرانه این عمل پهن می نمود
و نام این روز را آش اُو می خواندند .این شیوه کار تا همین سی چهل سال پيش و تا زمان حيات
پربركت حاج روح اهلل خان خلج بدين منوال ادامه داشت و کاتب این سطور خود شاهد آن بودم و
نام و منش دشتبانهای آن سالها از جمله قربان مریم نساء ،موال ابراهیم و عبداهلل گل محمد جعفر
را خوب به ياد مي اورم.
از جمله معروفترين چشمس��اراني که زین عمل پرآب می ش��د گل خانلوق ،گل اوباال و چشمه
شورجا بود.
عليرغم آن كه هنوز معماری آبیاری ،آبخیزداری و آبخوان داری در روستا مي تواند جاري و ساري
باشد متاسفانه با ندانم كاري  ...در حال نابودی است.
تفكر و تاس��يس و استمرار پرآبي قنوات و جمع آوری آب های زمستان و بهاری در یک منطقه
خشك برای تقویت آب های زیرزمینی  ،کار شيرزنان و مردان مرد است نه آنكه براي بقاء و دوام
و رنگين ش��دن اين سفره پربركت چشم طمع داشتن به دست این رئیس و ان وكیل وآن وزیر،
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اين نهاد ،آن بنياد و...
خنده دار است همین ده پانزده سال پیش کلمه آب خیزداری به برنامه های دولت آمد در صورتي
كه این داشته از کبلعلی خان خلج که سه قرن پیش اجرايي گشت و مانده در حال حاضر چشم
نواز است .معماری آبیاری در این قنوات از مهندسي پیشرفته اي برخوردار می باشد گه اگر ماندیم
به حیات ،به حول و قوه الهي به نگارش آن همت می گماریم.
از مرحوم کبلعلی خان خلج حمامی بجا مانده که بر سقف این حمام چشمه آب جوشان است و
حمام در زیر چشمه ساخته شده كه الحق به شهادت سازمان هاي عريض و طويل ميراث فرهنگي
شاهکار معماری است .كه اگر گورکنان طالب گنج و عتيقه! بگذارند بماند براي آينده گان ميراثي
گرانبها و ذخیره ارجمندیست.
غم انگيزتر آنكه با تفكرات شبه روشنفكري هر آن نفر از دانايان و موسپيد كرده و ريش سفيد و
بزرگ كه غم و عشق به آبادي و آباداني ده و روستا داشتند ،به اسم خان و فئودال و هزاران لقب
مذموم ديگر به حاشيه رانده و عنان كار را به عده اي تازه به دوران رسيده كه نه درد را مي شناختند
و نه در مان سپردند كه حاصل آن شده كه شرح مصائبش مي شود مثنوي هفتاد من .بگذريم...
قنوات و چشمه ساران این روستا که ویدر نام دارد «به معنی میان دره» هنوز حيات دارد ،گرچه دولت
و دولت مردان هر آنچه این روستا داشت دارد با ندانم كاري به تاراج دادند .ديگر در روستا نه گله هاي
پرشمار دام مانده نه تخم شخم محصول و نه كشاورز .به جاي روستايي پاك و زحمتكش شهرياني
داريم كه به هر روز تعطیل با صدها اتول در سایه ساران درختان کهن به خوردن کباب خوش مشعوف
و با صدای موزيك كر كننده به شستن اتول خود با آب زالل قنوات مشغول و دیگر هیچ.
در شمارگان پيش مطلبی داشتم بدین عنوان ایران تشنه است هشدارهایی که جدی گرفته نمی
شود .آنچه چند سالي است دغدغه اين روستا زاده شده و به هر بهانه اي در هر نشريه تخصصي و
غير تخصصي قلم مي زنم كه هشدار خشكسالي ،تشنگي ايران جدي است ،تازه به فكر مسولين
افتاده و مي بينيم بر س��ر در چند پل عابر پياده و ادارات آب و فاضالب بنري مي زنند كه ايران
تشنه است.
در حالیکه ارزش یک بطر آب  5هزار ریال است آب قنوات پربهاتر و ارزشمند ديگر امروزه نه به پاي
درخت است و نه در خدمت کشت .وزيران ،وكيالن براثر بی توجهی شما مسئولین قنوات پرخير و
بركت اين آبادي در حال تبديل شدن به النه شغاالن است.
چندي پيش در نشستي به مديريت آب تهران گفتم :در این گذر اين زمان به ما که موی سپید
داریم و ارزش آب را می دانیم چاره بیاندیش��ید ،چرا كه پِرت آب در تهران افزون بر  %35اس��ت.
خندید و خندید و ما زین خنده ها به او نرفتیم و از آن نعمت بهره نبردیم .گويند خنده بر هر دردی
دواست لكن براي من روستا زاده اين پِرتي آب و قدر نشناسي اين مسئولين بر اين مايع حيات هر
دو چشمم را گريان مي سازد نه بر لبانم خنده جاري.
ضرورت احياي قنات هاي ايران
شاهرگهايبيابان
بشر براي هزاران سال کوشيده است راه هايي براي زنده ماندن و شکوفايي در زمين هاي بياباني
پيدا کند .کليد بقا -و زندگي -در اين مناطق آب اس��ت .راز تداوم و حفظ زندگي در زمين هاي
خشک در يکي از دو شکل زير نهفته است :انسان يا در نواحي نزديک به آب مستقر شود ،يا آب
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را به محل زيست خود بياورد.
بيش از يک چهارم تمامي خاک ايران را دو بيابان بي آب و علف پوشانده است .اما ايرانيان باستان
ازجمله نخستين کساني بودند که راه حلي براي غلبه بر چالش آوردن آب به جايي يافتند که مردم
مي خواستند در آنجا زندگي کنند .راه حل آنان ايجاد شبکه اي منحصربه فرد و سازگار با محيط
زيست براي انتقال آب زير زمين به مناطق مسکوني در سراسر بيابان بود ،و ابداع آنان ،قنات .اساس
نظام قنات بر دو عنصر استوار است :آبراه هاي زيرزميني و نيروي جاذبه زمين .ايرانيان اين شبکه ها را
طي بيش از سه هزار سال حفظ کرده و گسترش داده اند .اما اهميت قنات درحال افزايش است ،زيرا
مجبور هستيم هرچه بيشتر از فشار برطبيعت بکاهيم و خود را با داشته هاي آن سازگار کنيم .دانش
اقليم شناسي (که بيشتر آن محصول تالش مقامات ايراني است) پيش بيني مي کند ايران در آينده
با آب و هوايي داغ تر و خشک تر مواجه خواهد بود .گرماي بيشتر– که هم اکنون نيز در سراسر ايران
شاهد آن هستيم– تبخير بيشتر را به دنبال خواهد داشت .با کمتر شدن آبِ در دسترس ،امنيت
غذايي و– همراه با آن امنيت انساني– شکننده تر و آسيب پذيرتر خواهد شد.
سفره هاي زيرزميني بيش از60درصد تمامي آب مصرفي ايران را تامين مي کنند .قنات ها 10درصد
يا يک ششم از اين مقدار را تشکيل مي دهند .طول مجموع شبکه بيش از 32هزار قنات باستاني
ايران رقم حيرت آور  400هزار کيلومتر است؛ معادل هشت برابرطول خط استواي کره زمين .بر اين
اساس ،اهميت بالقوه قنات ها در زمينه کمک به حل چالش هاي مربوط به امنيت آب ايران غيرقابل
انکار است .قنات از دو جنبه مهم داراي ارزش فراوان است.
نخست افزودن بهره برداري درست و موثر از آب .در ناحيه اي داغ و نسبتا کم آب مانند ايران ،تبخير
چالش��ي بزرگ در مديريت و مصرف آب اس��ت .حفظ آب در زير زمين همزمان با جمع آوري آن
در ناحيه اي وسيع ،و سپس انتقال آن درست به در خانه مصرف کننده ،مساعدت مهم قنات در
زمينه توسعه پايدار است .اين واقعيت مهم هنگامي آشکار مي شود که توجه کنيم ميانگين مجموع
آب توليدشده ايران از نزوالت ساالنه  411ميليارد مترمکعب است .دولت برآورد مي کند  68درصد
اين مقدار (يعني  281ميليارد مترمکعب) صرفا تبخير مي شود .در واقع ،بسياري از زيرساخت هاي
کنوني مديريت آب ما (يعني س��دها و آبراه هاي انتقال آب) آن را در معرض چنين تبخيري قرار
مي دهند .دوم بهره برداري درست و موثر از انرژي است .برآورد مي شود ايران از نظر ميزان توليد
گازهاي گلخانه اي هفتمين کشور جهان باشد .با اين حال قنات هاي ساده ،به ظاهر محقر ،اما در
واقع عظيم و بسيار مفيد براي آوردن آب به در خانه هاي مصرف کنندگان ،فقط از نيروي جاذبه
استفاده مي کنند .روش هاي ديگر براي بيرون آوردن آب هاي زير زمين مقادير فراوان انرژي مصرف
مي کنند .مصرف انرژي قنات ها به دو شيوه محدود مي شود :نخست ،نيروي کار انساني الزم براي
ساختن و نگهداري از اين شبکه هاي گسترده است – تکريم و اداي احترام به قدرت اراده نياکان
ما – و شجاعت آنان -طي هزاران سال است .دوم ،نيروي تفکري است که براي طراحي و ساخت اين
ساختار تحسين بر انگيز زيرزميني به کار رفته– نکته ديگري که باز شايسته تکريم و اداي احترام به
نبوغ و قوه ابتکار نياکان ما است .اين دو عواملي هستند که در اهداي جايزه  GIAHSفائو به ايران
به رسميت شناخته شده است .در اين روش ،قنات ها به شيوهاي موثر و با قدرت ،به امنيت محيط
زيست و به توسعه انساني پايدار کمک مي کنند .شوربختانه ،در بسياري از بخش هاي ايران ،استفاده
درست از قنات هاي سنتي از بين مي رود .در گذشته ،قنات ها  9ميليارد مترمکعب آب تامين مي
کردند .اين رقم در دوره هاي اخير به هفت ميليارد مترمکعب کاهش يافته است .داليل اين کاهش
چشمگير در استفاده ار قنات ها براي تامين آب چيست؟ پاسخ ساده است .به منظور تامين تقاضاي

فزاينده براي آب ،استخراج فراوان آب هاي زيرزميني با استفاده از ماشين آالت مدرن انجام شده
است .اين امر به منسوخ شدن تقريبا کامل نظام قديمي تر و پايدارتر برداشت آب زيرزميني ايران
منجرشده بود .قنات ها درطول قرون متمادي آب را به تدريج – و به گونه اي قابل دوام و پايدار -از
سفره هاي آب زيرزميني به مصرف کنندگان مي رساندند.
درحالي که از اين روش هاي مدرن استخراج آب به حد روزافزوني براي تامين نيازهاي کشاورزي
و جمعيت درحال افزايش ايران ،که طي سي سال گذشته بيش از دوبرابر شده ،استفاده شده است.
نجات نظام قنات داري نه تنها وسيله اي ضروري براي حفظ تاريخ مهندسي ايران ،بلکه همچنين
وسيله اي حياتي براي رساندن آب به شريان هاي جامعه ايران است .اين مشکل در نواحي بسياري،
شديد ،اما در مشهد بي نهايت حاد است .چندماه پيش که از اين مرکز مهم ديني و فرهنگي ديدن
کردم ،مهندسان آب به من اطالع دادند سطح سفره زيرزميني آب رودخانه کشف رود (که مشهد
نيز در حوزه آن قرار دارد) به نسبت حيرت آور  1/2متر در سال کاهش مي يابد .اين نتيجه مستقيم
برداش��ت بي ضابطه آب از س��فره فوق است .اين بحران محدود به مشهد نيست .پيش بيني هاي
آب شناسي حاکي است – با ادامه نسبت کنوني مصرف – 12استان از 31استان ايران ذخاير آب
زيرزميني خود را طي 50سال آينده – شايد زودتر -تمام خواهند کرد .متاسفانه بسياري از قنات
هاي کنوني غيرفعال هستند و موجب تهديدهايي بيشتر از کميابي آب مي شوند .قنات هاي غيرفعال
و متروک قابليت حفظ آلودگي از طريق بيماري هاي قابل انتقال با آب را دارند .وجود اين قنات ها
همچنين منجر به فرورفتگي در زير بناهاي مسکوني ،افزايش خطر ته نشيني خاک و نشست زمين
مي شوند .فعال سازي مجدد قنات ها مي تواند بعضي از اين مسائل را حل کند .قنات ها مي تواند
بخشي از راه حل بحران در آستانه وقوع آب ايران باشد .قنات ها را مي توان براي آوردن آب به سطح
زمين دوباره فعال کرد .اين امري حياتي و همچنين الزم است که درباره قنات هاي غيرفعال بررسي
و مطالعه کامل انجام شود و آنها را براي کمک به برنامه ريزي راهبردي شهري هماهنگ سازند.
اما حتي اگر قنات هاي بيشتري فعال شوند ،ايران بازهم بايد به فکر استفاده بهينه و درست تر
از آب باش��د .براس��اس ارقام دولتي نزديک به 90درصد آب ايران براي کشاورزي مصرف مي شود.
اما مطابق همين آمار فقط از يک سوم اين آب به درستي استفاده مي شود .آنگاه نوبت به موضوع
برخورد با آب به عنوان کااليي عمالرايگان در ايران مي رسد .تعيين قيمتي عادالنه و سزاوار براي آب
تضمين خواهد کرد که استفاده کنندگان با آب به عنوان کااليي رايگان برخورد که بدون مالحظه
تلف مي شود ،برخورد نکنند .الزم است مسووالن براي ممانعت از برداشت آب از طريق چاه و تلمبه
غيرقانوني ،شيوه هاي عملي بيابند .آموزش شيوه هاي جديد مديريت آبياري مزارع به کشاورزان نيز
تاثير بسياري در حل اين مشکل خواهد داشت .در نهايت بايد به ياد داشت که قنات هاي ايران پيامي
قابل توجه درباره قابليت دوام و پايداري مي دهند .دقيقا به همين علت است که برنامه بين المللي آب
شناسي يونسکو در طول 10سال گذشته نظام قنات را به وسيله «مرکز بين المللي قنات ها و نظام
هاي تاريخي آبي» خود در يزد ،ايران ،به رسميت شناخته است .حمايت يونسکو از قنات ها نه فقط
به علت ارزش فرهنگي چشمگير آنها بلکه همچنين به علت چيزهايي است که مي توانيم در زمينه
نوآوري و قابليت ماندگاري از قنات ها بياموزيم .ما امروز نوعي ديگر از شناسايي را گرامي مي داريم.
اين بار کارگزاري ديگر از مجموعه سازمان ملل متحد ،يعني فائو ارزش قنات ها را به رسميت مي
شناسد .امروز سازمان خواربار و کشاورزي سازمان ملل قنات را به فهرست ميراث نظام هاي کشاورزي
مهم جهان خود اضافه مي کند .پيام قنات ها اين است« :بياييد از منابع طبيعي محدود سياره آسيب
پذير خود به روشي معقول و ماندگار استفاده کنيم».
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