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آبرفت ژرف درشتدانه؛ ارزندهتر از نفت
سازوکاری براي پيشگیري از فاجعة مرگ همگاني بر اثر تشنگي
سید آهنگ کوثر
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نياكان تيزهوش و كاردان ما ميدانستند كه ايران ،سرزمين خشکسالی و سيل است .آنان دريافته بودند
واريزههاي بادبزني شكل و مخروطهاي آبرفتي بسيار تراوا 2بوده ،سیالبها را بهآسانی به زیرزمین فرستاده و
چشمههايي پربركت را در پاياب آنها ايجاد ميكنند .پيامد دنبالكردن رگههاي آبي در زیرزمین پيدايش
كاريز ،بهترين سامانة گردآوري و آبرسانی بود .اين ابتكار ،ايران را به سرزمين خشکسالی ،سيل و كاريز
تبديل كرد .به روايتي ،ايران در پنجاه سال پيش داراي پنجاههزار رشته كاريز بود كه آبدهي ساالنة آنها
را شانزده ميليارد مترمکعب ،برابر بدة رود كارون در آن هنگام ،برآورد كرده بودند .با آنکه آمار مزبور تأييد
نشدهاند ،دستكم گوياي اين واقعيت است كه چنانچه كاريز نبود ،بسياري از آباديهاي بزرگ و كوچك ما
نيز نبودند.
جنگ دوم جهاني و چيرگي غربيها و غربزدهها بر ايران ،مستعمرگي چندباره را در پوشش طرحهايي
نوين ،به ویژه بناي سدهاي بلند بر ما تحميل كرد .دانش فني و سرمايههاي كالن را براي ساختن آنها
نداشتيم ،لكن ميتوانستيم سود و سرمايه را از نعمت بهظاهر بيكران نفت و براي درازمدت تأمين كنيم.
سدهاي بلند ویژگیهاي نيكوي بسياري دارند :از ويرانيهاي سيل جلوگيري ميکنند ،ميتوانند برق
توليد كنند ،تا هنگامیکه از تهنشستها انباشته نشدهاند ،آبي فراوان را در دسترس ميگذارند و از همه
مهمتر ،خوشنگاره (فتوژنيك) هستند .ايران جوالنگاه شرکتهاي بيگانهاي شد كه با پشتيباني دولتهایشان
بهرهاي از اين سفرة گسترده ميخواستند .چنانچه روايت يكي از كارشناسان آبخيزداري دوران پيش از
پيروزي انقالب اسالمي را معتبر بدانيم ،شركت فرانسوي سوگراه برنامة طراحي و ساختمان سیزده سد بلند
را براي جلوگيري از رسوبگیری سد سفيدرود تهيه ديده بود .جالب آنكه برخي نيز بزرگتر از سد نامبرده
بودند .كاريز مورد بيمهري قرار گرفت .دستگاههای حفاري براي چاههای ژرف روانة ايران شدند .تلمبههاي
نيرومند كه آب را از هر نشيبي كشيده و به هر فرازي ميبرند ،براي خواندن فاتحه بر مزار كاريز راهي ايران
شدند و برآنند كه رفتهرفته ايران را به دوران خشکسالی و سيل بازگردانند.
-1دکترای روابط آب ،خاک و گیاه ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 -2تراوشکننده

چرا چﻨین شد؟
سیاست گذاران در همهجا ،به ویژه خشکبومها ،بایستي بومشناسان ژرفنگر بوده یا دستکم به سخنان
آنان گوش فرا دهند .انباشتن آب در روي زمین در سرزمینهاي خشک کاري نابخردانه است .چه ،تابش
آفتاب ،کمبود رطوبت نسبي و باد زمینه را براي تبخیر آماده ميسازند .میانگین تبخیر ساالنه در ایران بیش
از دو متر است ،یعني از هر مترمربع پهنۀ آبگیرها سالي دو هزار لیتر بخار ميشود .چنانچه برآورد سازمان
ملل متحد را براي کمترین نیاز آبي شبانهروزي یک نفر انسان بیست لیتر فرضکنیم ،هر مترمربع از سطح
آبگیرها آب یکصد روز یک نفر را به هوا ميفرستد.
فرسایش خاک در ایران بیداد ميکند .به روایتي ،با توجه به پهنۀ ایران ،ما جایگاهي بلند را از آن خود
کردهایم .سیالبهاي ما گلآلودند .انباشتن سیل در پشت سدها و تهنشیني مواد معلق از گنجایش آنها
میکاهد .بار کف را نیز به این دزدي گنجایش بیفزایید.
باز شدن بسیار اندک ،لکن همیشگي دریاي سرخ سپر همشیب عربستان را به زیر صفحۀ ایران رانده و
آن را باال ميبرد .وجود مانع در پیشروي سپر مزبور تجمع فشار را در آن باعث ميگردد .هنگامیکه مانع
به کنار زده ميشود ،زمینلرزه رخ ميدهد .لغزش الیهها به درون آبگیر سدها نیز ميتواند فاجعهآمیز باشد.
همانگونه که در تاریخ نهم اکتبر 1963در سد وایونت در ایتالیا رخ داد .در عرض 46ثانیه 260میلیون
مترمکعب سنگ و خاک به درون آبگیر ریخت ،پنجاه میلیون مترمکعب آب را به ارتفاع  280متر از روي
سد گذراند و نزدیک دو هزار نفر را نابود کرد .فرار آب از آبگیر سدها از دیگر دشواريها است .آبگیر سد الر
هیﭻگاه بیش از یکسوم گنجایش آن پر نشد .وجود الیههاي گﭻ و نمک در زیر سدها و آبگیر آنها ویراني
سد و سرشکستگی رایزنان ،طراحان و سازندگان را به دنبال دارد.
آﺑﺮﻓﺖ ژرف درﺷﺖداﻧﻪ؛ ارزﻧﺪهﺗﺮ از ﻧﻔﺖ ﺳﺎزوﮐﺎرى ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻓﺎﺟﻌﮥ ﻣﺮگ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺸﻨﮕﯽ
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آبخوانداري :کورهراﻫﯽ براي ﻓراﻫﻢساختن امﻨیت آبﯽ
بزرگترین نعمتي که خداوند به سرزمین ما عطا فرموده است 42 ،میلیون هکتار آبرفت درشتدانۀ ژرف
است .ضریب ذخیرۀ آبرفتهاي ایران را یک تا  35درصد گنجایش آنها برآورد کردهاند .چنانچه میانگین
این ضریب را ده درصد ،میانگین ژرفاي آبخوانهاي بالقوه را  125متر و پهنۀ آنها را چهل میلیون هکتار
در نظر گرفتهشود ،گنجایشي برابر با پنج هزار میلیارد مترمکعب ،یا یازده برابر کل میانگین بارندگي ساالنۀ
ایران را ميتوانیم در آنها نگاهداري کرد .البته مهرو مومها باید و رخدادهایي مانند توفان نوح تا آبخوانهاي
ما از آب انباشته شوند .چنانچه این آرزو تحققیافته و جمعیت و مصرف آب در ایران چون امروز بماند،
ميتوانخشکسالی چهلسالهای را نیز تحمل کرد .گفتني است همانگونه که خشکسالی داریم ،ترسالي
هم رخ میدهد .اوج بدۀ رود ُمند هنگام ورود به خلیجفارس در آذر  1365برابر با شانزده هزار مترمکعب بر
ثانیه برآورد شده بود .آبخوانداري درواقع برداشتي ساده از سیاست حضرت یوسف(ع) است ،یعنی بهجای
غله ،آب را در زیرزمین ذخیرهکنیم .آبرفتهاي ریزدانۀ کرانۀ نیل براي آبخوانداري مناسب نیستند.
ارزشمﻨدتر از نﻔت؟
ممکن است اقتصاددانان به این آبخواندار سادهلوح خرده بگیرند .پس هزینۀ فراهمآوردن یک مترمکعب
گنجایش آب را در سراب سدهاي بزرگ در پنج هزار میلیارد ضرب کنید تا ارزش واقعي آبرفتها را
دریابید .هزینۀ ساختن شبکههاي تغذیۀ مصنوعي آبخوانها بسیار اندک و حداکثر ده درصد سدسازي براي
نگاهداري حجم مساوي آب است.
جان کالم آنکه سالها پیش بحث اقتصاد بدون نفت مطرح شد .تحقق این اندیشۀ واال بدون اجراي
طرح آبخوانداري ،چهارده میلیون هکتار در نخستین گام با توجه به باران میانگین ایران و فراتر از آن براي
ترساليهاي پیاپي میسر نیست.

