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 آهنگ کوثر، موجود عجیبی است، فکر می کنم این عجیب بودن را، 
پدرش همان هشتاد و اندی سال پیش دریافته بود! وگرنه چرا باید نامی 
غیرمتعارف با حال و هوای آن روزگاران را برای فرزندش انتخاب می کرد؟! 
مردی که بهترین دوست همه زندگی اش را »خرخاکی های« گربایگان فسا 
می داند و معترف به داشتن زبانی دراز است، معلومه که معمولی نیست! 
هست؟ این گونه است که قصه این شماره دوماهنامه طبیعت ایران اختصاص 
به چنین شخصیتی دارد؛ هم او که در توصیف فشرده زندگی اش می گوید: 
»آنچه این زبان دراز مایل به ادعاست آنکه؛ هر ارزاني بد نیست. تغذیه 
مصنوعي آبخوان ها کاري است بخردانه، آسان، ارزان و از همه مهم تر از دید 

محیط زیستي کم زیان تر از سدهاي بزرگ.«

 کوثر در یک نگاه
چهارم خرداد 1397 که برسد، سید آهنگ کوثر، هشتاد و دومین خرداد 
زندگی اش را درک خواهد کرد. آهنگ آمد تا آهنگ زندگي را در دل کویرها 
و بیابان هاي وطن تا آنجا که مي تواند کوک کند و هارموني زیباي سمفونی 

بیابان را به گوش کویرگریزان برساند.
در همین راستا او خود به صراحت می گوید: »ما در پي ایجاد یک 
آرمانشهر کویري هستیم.« وی تمام هستي، دانش، سالمتي و توان خود 
را مشتاقانه و عاشقانه براي آباداني بیابان هاي ایران و افزایش اندوخته  آبي 

کشور صرف کرد و هیچگاه منت آن را به رخ کسي نکشید.
 آهنگ دو سال در جونگان ممسني با خانواده خود و سال ها با برادران 
آبخوان دار در یک کانکس در بیابان هاي بیشه زرد فسا زندگي کرد به آن امید 
که قدر آب را بهتر و بیشتر بدانیم و درک کنیم که همیشه بهترین واکنش در 
مواجهه با کم آبي، احداث سازه هاي غول پیکر سیمان اندود به نام سدهاي 
مخزني نیست. چنین است که او همواره به عنوان یکی از منتقدان جدی غلبه 
تفکر سازه ای در مدیریت آب، تکرار کرده است: »سدها محیط زیست را 

خراب، بیماري ها را تشدید و مردم را بي خانمان مي سازند!«
 آهنگ در گربایگان فسا یادمان داد که مي توان با هزینه اي به مراتب 
کمتر و با ماندگاري به مراتب بیشتر، آب را در زیر زمین حفظ کرد و به تدریج 
– بدون نگراني از تبخیرش – مورد استفاده قرار داد؛ شگردی موسوم به 
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آبخوان داری که اینک نه فقط به دلیل طرحش در جامعه جهانی، بارها مورد 
تقدیر و تکریم در مجامع ملی و بین المللی قرار گرفته، بلکه صدها عالقه مند 
از سراسر ایران و دنیا به نزدش می روند تا رموز این شگرد سازگاری با 

زیستن پایدار در بیابان را بیاموزند.
او که تقریباً تمامي دوران تحصیلش را در ایاالت متحده آمریکا سپري 
کرده، عمیقاً عاشق ایران و ایراني است و بسیار کوشید تا تب میز و قدرت 
و ریاست وسوسه اش نکند. او حتي مسئولیت بخش تحقیقات بیابان را نیز 

در همان آغازین روزهای دهه 1360 به اسماعیل رهبر سپرد و به دیار 
حافظ – زادگاه دوست داشتني اش – کوچ کرد.

درحقیقت، دکتر کوثر از سال 1351 کار خود را از پژوهش درباره پخش 
سیالب در ایستگاه نودهک قزوین در سطحي کوچک، و از دي 1358 در 
جونگان  ممسني فارس شروع کرد. او از سال 1363 طرح های آبخوان داري

دیگر  و  فسا  گربایگان  منطقه  در  را   –  Aquifer Management-
شد  سبب  که  عاملي  گذاشت؛  اجرا  به  کشور  مرکزی  عمدتاً  مناطق 
وي  کنند.  یاد  ایران  آبخوان داري  نوین  دانش  پدر  عنوان  با  او  از 
گرایش  با  گیاه،  و  خاک  و  آب  روابط  دکتراي  تحصیلي  مدرک  داراي 
است. آمریکا  اورگن  دانشگاه  از  آبیاري و آب شناسي جنگل  مهندسي 

دکتر کوثر سرانجام در آیین روز جهاني علم - 19 آبان 1384-  در 
بوداپست  در   - ماتسورا  کوییچیرو   - یونسکو  وقت  مدیرکل  حضور 
مجارستان، جایزه عالی یونسکو در حوزه آب را دریافت کرد که افتخاری 
بزرگ برای ایران محسوب می شود. وی در جریان دریافت این جایزه، 
این گونه از همسرش تقدیر کرد: »از همسرم که زندگی در بیابان ها با مهارکننده 
سیالب ها را بر آسایش زیستن آسوده در خانه ترجیح داد، قدردانی می کنم.«

 کوثر چه می گوید؟
اقلیم دست باال را دارند و دولت ها  تغییر  سال هاست که خشکسالي و 
مجبورند ساالنه میلیاردها تومان در تاوان این بالي خودخواسته و پرتکرار 
به آسیب دیدگان روستایي و کشاورز و دامدار صدقه دهند تا باز هم این نیاز 

را درنیابند که ماهیگیری را آموختن، بهتر از ماهي خوردن است!
مي شود با یک دهم این رقم، تمامي آبخوان هاي درشت دانه کشور را با 
شگردی کم هزینه مجهز کرد و چندین برابر ظرفیت اسمي 650 سد مخزني 
کشور را در زیر زمین آکنده از آبي گوارا و آرام ساخت. اّما افسوس که 
کماکان در این مملکت، آب ساالران طبیعت ستیز دست باال را دارند و کسي 
فریادهاي کوثر و یاران اندکش را جدي نگرفت و نمي گیرد. اما به راستی چرا؟

بیش از سه دهه از تجربه  اجراي شگردهاي نوین دانش آبخوان داري در 
کشور مي گذرد. بیش از سه دهه است که سیّد آهنگ کوثر و یارانش فریاد 
مي زنند و زنهار مي دهند در کشوري که میانگین تبخیر ساالنه آن افزون بر 
2 متر است، سزاوارانه ترین تمهید مدیریتي براي انباشت مطمئن و پایدار 
آب، استفاده از مخازن زیرزمیني یا همان آبخوان هاي درشت دانه است. 
همان آبخوان هایي که دست کم در وسعتي معادل 14 میلیون هکتار از خاک 
ایران زمین شناسایي شده و قابل دسترس هستند؛ آبخوان هایي که به راحتي 

قادرند تا 5000 میلیارد مترمکعب »هرزآب« کشور را به »آبي ناب و گوارا« 
بدل سازند. آبي که نه نیش جان، که نوش جان باشد و دیگر هیچ هموطني از 

نهیب سیل گونه آن نهراسد و حقیقتاً نعمت باشد تا نقمت!
پرسش این است که چرا باید همچنان ساخت سدهاي مخزني در کشور 
دست باال را داشته باشد؟ چرا سیل ها همچنان سرمایه هاي آبي، خاکي و 
انساني این بوم و بر مقدس را در خود فرو برد؟ و چرا آبخوان داري آن گونه 
که بایسته بود، هنوز نتوانسته است به جایگاه درخور خویش در سامانه 

اولویت هاي راهبردي مدیریت آب کشور دست یابد؟
نصیب  تاکنون  که  بین المللي  متعدد  به شهادت جوایز  آبخوان داري، 
مبتکر ایراني اش کرده است و به شهادت ده ها دانشجو و عالقه مندي که از 
کشورهاي مختلف جهان به سوي گربایگان فسا آمده و مي آیند تا در محضر 
استاد آهنگ کوثر از رموز این شگرد ساده اّما کارساز و ارزان قیمت آگاه 
شوند، این توانایي را دارد تا ضریب مقاومت و مالحظات پدافندی کشور 
را در مواجهه با رخداد سیل هاي حادثه خیز و خشکسالي هاي درازمدت 
افزایش دهد. آبخوان داري مصداق بارز »فرایند کشف و بومي کردن توانایي 
به منظور استفاده از ظرفیت هاي تاریخي )یعني ابزاري براي تحقق توسعه 
واقعي( تلقي مي شود« و از همین روست که در آستانه هزاره سّوم میالدي 
از سوي سازمان خواربار کشاورزي ملل متحد )فائو(، به عنوان راهي براي 
نجات 800 میلیون انسان گرسنه  جهان از سوءتغذیه مورد تأیید قرار گرفت؛ 
اّما شوربختانه در ایران همچنان آبخوان داري از کمبود اعتبار براي اجرایي 
شدنش در مناطق مستعد کشور رنج مي برد. آیا به نظر شما عجیب نیست 
که همواره براي یافتن منابع مالي یک هزار میلیارد توماني این طرح با 
نفس تنگي روبه رو مي شویم، اّما به راحتي حاضریم چندین برابر آن را در 
جبران خسارت هاي وارد آمده ناشي از سیل و خشکسالي به آسیب دیدگان 
بپردازیم و از آن شگفت آورتر آنکه ده ها هزار میلیارد تومان را اختصاص به 

کسب عنوان سومین کشور سدساز جهان کنیم؟!
راستي چرا براي دولت ها همچنان آموزش فنون ماهیگیری سخت تر 

دکتر کوثر در کنار همان منطقه )شکل راست( بعد از سیل سیل سال 1365، همکار بازنشسته مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور آقای 
رحمانی در کنار طرح آبخوان داری گربایگان
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از اهداي ماهي به شهروندان شان است؟! کافي است به یاد آوریم که 
فقط در طول چهار سال 1377 تا 80 خشکسالي بیش از 62 هزار 
میلیارد ریال )نزدیک به 9 برابِر هزینه مورد نیاز براي آبخوان داري( 
به کشور خسارت زد. و کافي است باز هم به یاد آوریم که میانگین 
خسارت هاي ساالنه خشکسالي به کشور از مرز دو میلیارد دالر 
می گذرد! آهنگ کوثر، بیش از 10 سال پیش، فاجعه امروز در استان 
زادگاهش،  فارس،  را به وضوح هشدار داده و مي گوید: »بد نیست 
بدانید که به عنوان یک روستایي فارسي که از بد حادثه شهرنشین شده 
است، به فاجعه بسیار نزدیک پایان تمدن کشاورزي استان زرخیزم 
مي اندیشم. به گفته دست اندرکاران، برداشت ساالنه افزون بر تغذیه 
طبیعي آب هاي زیرزمیني در ایران 6 میلیارد مترمکعب است که یک سوم آن 
مربوط به استان فارس است. چنانچه آب کشی بي رویه بر همین روند ادامه 
یابد، 8 سال دیگر بایستي فاتحه زراعت پررونق ما را خواند، چراکه نزدیک 
به 80 درصد آب آبیاري کشتزارهاي ما از همین منابع تأمین مي شود. خداي 
را سپاسگزارم که نعمت هاي بیکران سیالب و آبرفت درشت دانه را به ما 
ارزاني داشته است؛ چون هنگامي که آبگیرهاي سدهاي موجود و آنها را 

که در آینده خواهند ساخت، از رسوب انباشته شوند، فرزندان باشعورمان به 
تغذیه مصنوعي آبخوان ها خواهند پرداخت.«

و اینک پس از خشک شدن همه پهنه های آبی در استان فارس، از 
بختگان و طشک و کم جان گرفته تا ارژن و کافتر و پریشان و دچار شدن با 
فرونشت هایی بی سابقه تا حد 54 سانتی متر در سال در فاصله دشت فسا تا 
جهرم و حتی دچار شدن با احتمال فروپاشی کهن سازه هایی چون نقش رستم 
و تخت جمشید بر اثر نشست زمین و پدیدار شدن گودالی عظیم در مهدی آباد 
ایج در نزدیکی استهبان، همه به درستی پیش بینی تلخ استاد ایمان آوردند.
اصفهان  صنعتی  دانشگاه  در   1386 مرداد   23 روز  کوثر،  دکتر 
»آبخوان داري؛  عنوان  با  دیگر  زنهاردهنده  سخنرانی  یک  ایراد  به 
به  خطاب  و  می پردازد  پسندیده«  زیستگاهي  سوي  به  کوره راهي 
ستیغ  از  آب و خاک  از  بهینه  بهره وري  آبخوان داري،  می گوید:  حاضران 
بار  نخستین  براي  که  آبخوان داري،  فلسفه  است.  آرامگاه آب  تا  کوه ها 
در  خاک  علوم  کنگره  چهارمین  در   1373 شهریورماه    7 تاریخ  در 
دانشگاه صنعتي اصفهان مطرح شد، بر پایه انگاره هاي زیر بنا شده است:
اندک،  نیمه خشک  و  سرزمین های خشک  بارش  اندازه  نه تنها   -1
دگرگوني های میزان، پراکنش و تناوب آن نیز بسیار است. بدین ترتیب، امید 

دریافت بارشي بسنده و بهنگام در چنین بوم هایی بس ناچیز است. پس اگر 
آب را در خشک بوم ها، ارزشمندترین نعمت به شمار آوریم، به خطا نرفته ایم. 
خوشبختانه، روان شدن سیل ها امکان زیستن را در مناطق مزبور فراهم آورده 
است. هرچند سیالب منبعي تجدیدپذیر به شمار مي آید، بهینه سازي مصرف 

آن گریزناپذیر است.
2-»گنجایش آب قابل استفاده« مهم ترین عامل پایداري خشک بوم هاست. 
بافت و ژرفاي خاک عوامل اصلي تعیین کننده این ویژگي به شمار مي روند.
3-آب به عنوان عامل فرسایش خاک، مي تواند با جابه جایي و ته نشین 
ساختن مواد معلق مغذي در زمین های کم شیب فرسوده بافت آنها را ریزتر 
قابل  آب  »گنجایش  افزودن  با  نیز  و  افزوده  را  خاکشان  ژرفاي  کرده، 
استفاده«، کشتزارهایي بارور را به وجود آورد. بناي بند های کوتاه و انباشتگي 
ته نشست ها در سراب آنها کاهش شیب را به دنبال دارد. کاهش فرسایش 

بادي نیز از سود های کناري این فرایند است.
4- میزان زیاد تبخیر از آبگیرهاي سطحي، شتاب رسوب گیري، به 
زیر آب بردن زمین های بارور و زیستگاه های انساني، گیاهي و جانوري، 
به خطر افتادن تنوع زیستي، نشت از آبگیر، کاهش تغذیه طبیعي آبخوان های 

پایاب، تغییر روند آب گیري حقابه  برندگان زیردست، زلزله و دیگر پیامدهاي 
نامطلوب محیط زیستی و دست آخر، زمان طوالني و هزینه بسیار، بناي 
سدهاي بزرگ را نامناسب ترین دانش و فن براي مناطق خشکي مي کند که 
در آنها تغذیه مصنوعي آبخوان ها میسر است. افزون بر آن، ساکنان آبخیزي 
که سیالب آن در آبگیر سدي انباشته مي شود از آن آب بهره چنداني نمي برند.

5- آبیاري سیالبي براي فراوري خوراک انسان و دام، ایجاد فضاي 
سبز، تولید چوب های صنعتي و هیزم و از همه مهم تر، تغذیه مصنوعي 
آبخوان ها و مصرف بجا و بهنگام از آب ذخیره شده، دو راه بهره وري بهینه 
از سیالب و زمین های کم شیب فرسوده و ساختن زیستگاهي پسندیده اند. 
نیز  را  دادن سیل ها  پیامد رخ  تلفات و زیان های  بخردانه،  کارهاي  این 
مي کاهند. این پندار ها به هیچ وجه دلیلي بر بدي سد نیستند؛ چنانچه سد 
بهترین گزینه است در بناي آن دودل نباشید. ایاالت متحده آمریکا، که 
احتماالً پس از چین داراي بیشترین سد های دنیاست، اکنون به آثار ناپسند 
محیط زیستی برخي سدها پي برده و در اندیشه ویران کردن آنها است. 
Dam na�  ویلیام ال.گرف، یکي از اوتاد مهندسي منابع آبي، آمریکا را

tion نامیده است. چنانچه فاصله بین این واژگان برداشته شود، حاصل آن 
لعنت خواهد بود. گفتني است که در ایالت کنتیکت این کشور سد میل پاند 
قرار دارد که در سال 1677 بنا شده و هنوز بهره مي دهد. این خدمتگزار 

محل زندگی دکتر کوثر در گربایگان همسر دکتر کوثر )نیکی دوایی( در منطقه گربایگان همراه فرزندان
نیک آهنگ، شباهنگ و نیک رای و کودکان منطقه گربایگان
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آب و خاک، سدي خاکي را در ژاپن دید که با گذشت 300 سال از پایان 
بناي آن، تنها یک متر از 14 متر ژرفاي آبگیر آن را رسوب گرفته بود.

 جوایز و افتخارات دکتر کوثر
1. تحسین شده از سوی یونسکو در قالب طرح SUMAMAD به عنوان 
جهان خشک  مناطق  در  آب  منابع  مدیریت  در  برتر  الگوی  یک 
2. دریافت جایزه بهترین مقاله آبخیزداري سال هاي 1369 و 1370 در روز 5 
خرداد 1372 از دست جناب دکتر حسن حبیبي، معاون اّول وقت رئیس جمهوری
3. برنده مدال پژوهش درجه 3 در روز 13 اردیبهشت 1375، اهدا شده 

توسط رئیس جمهوری وقت
4. برنده جایزه دوم خوارزمي براي پژوهش کاربردي در تاریخ 17 بهمن 

1375
5. برنده مدال طالي مالکیت معنوي جهاني در تاریخ 17 بهمن 1375

6. برنده جایزه ملی محیط زیست در روز 17 خرداد 1379
7. برنده جایزه 30 هزار دالري سازمان اسکان بشر، شهرداري دبي در سال 2004 
8. برنده جایزه 20 هزار دالري رودخانه هاي بزرگ ساخته دست بشر در 

سال 2005، اهدا شده توسط رئیس وقت یونسکو

 سخن پایانی
این گونه  را  خود  سخنان  همواره  و  دارد  آشنا  تکیه کالمی  کوثر  آهنگ 
 آغاز می کند: »به نام فروریزنده  باران ها، روان کننده تنداب ها و پروردگار 
آبرفت های درشت دانه« تمام وجودش، آرمانش است و آرمان آن کودکی که 
در دیار حافظ شیرین سخن پای به عرصه  وجود نهاد اعتالی نام مقدس ایران 
است. او شاید بیشتر از هر ایرانی دیگری برای حفظ موجودیت گنجینه های 
زیرزمینی آب کشور تالش کرده است. آن کودک دیروز، مردی فرزانه و 
دانشمندی مورد احترام مجامع بین المللی است که هنوز کودک درون خود 
را از خویش نرانده. آنها که سید آهنگ کوثر را از نزدیک دیده اند، می دانند 
که من چه می گویم. کوثر شاید طنازترین پیرمردی باشد که تاکنون دیده ام؛ 
پیرمرد خوش صحبت و کاریکلماتورسازی که عجیب جدی، خشک و 
منضبط به نظر می رسد. اما درست مانند درختان مقاومی که در گربایگان 
فسا پرورش داده است، از توان باالیی برای انعطاف پذیری و کرنش در 
برابر دانش باالتر بهره مند است و در عین حال اگر به او نزدیک شوی، 

می توانی ردپای پررنگ آن کودک دوست داشتنی و پرشر و شور را همچنان 
در درونش رهگیری کنی.

و محّمد درویش بیش از هر کس دیگری، به کارگیری صفت استاد را 
زیبنده این دانشمند ایران دوست می داند. با این وجود، کوثر همچنان تنهاست. 
به رغم شهرت فراوان و تمجید از وي در مجامع معتبر بین المللي، او کماکان 
تنهاست و در تنهایي روزگار مي گذراند. آبخوان داري اش را آن گونه که باید 
جدي نگرفتند و بیشتر تالش کردند تا به بهانه آبخوان داري، حوزه هاي دیگري 
را رونق دهند! او همواره ندا در داده که سرزمین ما برای انباشت آب در پشت 
سد، مناسب نیست! اما هرچه فریادش را رساتر کرد، عماًل بیشتر نادیده اش 
گرفتند. چراکه همواره تأکید می کرد آنچه در ایران وجود دارد، »نامدیریت« 
آب است و نه مدیریت آب! او بیش از 12 سال پیش و هنگام دریافت جایزه 
معتبرش در بوداپست از دستان دبیرکل وقت یونسکو، با درایت و آینده نگری 
تحسین برانگیزی درخواست کرد تا در قطع نامه پایانی اجالس سه روزه 
بوداپست این عبارت بیاید: »آب باید مانند هوا به عنوان دارایی تمام ساکنان 
کره زمین شناخته شود. این امر با توجه به وجود رودها و آبخوان های برون 
و درون مرزی گریزناپذیر است.« کوثر در آن روز، فاجعه امروز را که ترکیه با 

اجرای پروژه گاپ بر سر میان رودان و ایران آورد، پیش بینی کرده بود تا وزیر 
کشور دولت وقت ترکیه نگوید که »مگر شما منابع نفتی تان را با ما به اشتراک 
می گذارید که انتظار دارید ما منابع آبی خود را با شما به اشتراک گذاریم!«
و کالم آخر را به گفت وگوی متفاوت استاد با خبرنگار روزنامه ایران در 

تاریخ 16 آبان 1384 جلب می کنم:
خبرنگار: آقاي کوثر! اجازه مي دهید؟

دکتر کوثر: براي چه؟ براي رفتن یا دوباره پرسیدن؟!
خبرنگار: براي گفتن یک چیز، یک راز و پرسیدن یک احساس. وقتي که 
یک روز، نمي دانم چه زماني، چه ساعتي، اما در این اتاق دیگر باز نمي شود، 
کلیدي در قفلش نمي چرخد و نفسي در هوایش نمي پیچید. آن وقت، 
نمي دانم بامداد است یا که شب گیر، شفق است یا که فلق، اّما دیگر »کوثري« 
نیست ... او رفته و این همه ایام تنها مانده است. من که دلم سخت مي گیرد.
دکتر کوثر: باید رفت ... من هم فکر کرده ام به مرگ، به رفتن. همه اینها را 
مرور کرده ام. کوه، دشت، آبخیز و سیالب. ذرات ما باید جهاني دیگر را بسازند.

خبرنگار: قبل از رفتن و خفتن چه خواهي گفت؟
دکتر کوثر: مي گویم آب، برکت زمین است و ما هنوز ناشکریم. آرزوي سید 
آهنگ کوثر آن است که بتواند به اندازه خرخاکي براي سرزمینش سودمند باشد.

ذرات ما باید با عشق، جهاني دیگر را بسازند.

سالگرد ازدواج دکتر کوثر در پاییز 1396، شیراز، منزل ایشان دورهمی سالگرد ازدواج دکتر کوثردر منزل ایشان
باال سمت چپ به ترتیب: دکتر مجتبی پاک پرور، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات استان 

فارس، مهندس محمد درویش عضو هیات علمی مؤسسه، دکتر مصباح عضو هیات 
علمی مرکز تحقیقات استان فارس، مهدی محجلین، مدیر مدرسه طبیعت ژاهو


