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زندگینامه دکتر آهنگ کوثر
استاد فرهیخته آبخوانداری
مح ّمد درویش

*

* مربی پژوهش ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
پست الکترونیکdarvish100@gmail.com :

آهنگ کوثر ،موجود عجیبی است ،فکر میکنم 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 میکرد؟!
مردی که بهترین دوست همه زندگیاش را «خرخاکیهای» گربایگان فسا
میداند 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 زندگیاش میگوید:
«آنچه اين زبان دراز مايل به ادعاست آنکه؛ هر ارزاني بد نيست .تغذيه
مصنوعي آبخوانها کاري است بخردانه ،آسان ،ارزان و از همه مهمتر از ديد
محيطزیستي کمزيانتر از سدهاي بزرگ».

کوثر در یک نگاه

چهارم خرداد  1397که برسد ،سید آهنگ کوثر ،هشتاد و دومین خرداد
زندگیاش را درک خواهد کرد .آهنگ آمد تا آهنگ زندگي را در دل كويرها
و بيابانهاي وطن تا آنجا كه ميتواند كوك كند و هارموني زيباي سمفونی
بيابان را به گوش كويرگريزان برساند.
در همین راستا او خود به صراحت میگوید« :ما در پي ايجاد يک
آرمانشهر کويري هستيم ».وی تمام هستي ،دانش ،سالمتي و توان خود
را مشتاقانه و عاشقانه براي آباداني بيابانهاي ايران و افزايش اندوخت ه آبي
كشور صرف کرد و هيچگاه منت آن را به رخ كسي نكشيد.
آهنگ دو سال در جونگان ممسني با خانواده خود و سالها با برادران
آبخواندار در يك كانكس در بيابانهاي بيشهزرد فسا زندگي كرد به آن اميد
كه قدر آب را بهتر و بيشتر بدانيم و درك كنيم که هميشه بهترين واکنش در
مواجهه با كمآبي ،احداث سازههاي غولپيكر سيماناندود به نام سدهاي
مخزني نيست .چنین است که او همواره بهعنوان یکی از منتقدان جدی غلبه
تفکر سازهای در مدیریت آب ،تکرار کرده است« :سدها محيطزيست را
خراب ،بيماريها را تشديد و مردم را بيخانمان ميسازند!»
آهنگ در گربايگان فسا يادمان داد كه ميتوان با هزينهاي بهمراتب
كمتر و با ماندگاري بهمراتب بيشتر ،آب را در زير زمين حفظ كرد و بهتدريج
– بدون نگراني از تبخيرش – مورد استفاده قرار داد؛ شگردی موسوم به
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آبخوانداری که اینک نه فقط ب هدلیل طرحش در جامعه جهانی ،بارها مورد
نالمللی قرار گرفته ،بلکه صدها عالقهمند
تقدیر و تکریم در مجامع ملی و بی 
از سراسر ایران و دنیا به نزدش میروند تا رموز این شگرد سازگاری با
زیستن پایدار در بیابان را بیاموزند.
او كه تقريب ًا تمامي دوران تحصيلش را در اياالت متحده آمريكا سپري
كرده ،عميق ًا عاشق ايران و ايراني است و بسيار كوشيد تا تب ميز و قدرت
و رياست وسوسهاش نكند .او حتي مسئوليت بخش تحقيقات بيابان را نيز

سیل سال  ،1365همکار بازنشسته مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور آقای
رحمانی در کنار طرح آبخوانداری گربایگان

در همان آغازین روزهای دهه  1360به اسماعيل رهبر سپرد و به ديار
حافظ – زادگاه دوستداشتنياش – كوچ كرد.
درحقیقت ،دكتر كوثر از سال  1351كار خود را از پژوهش درباره پخش
سيالب در ايستگاه نودهك قزوين در سطحي كوچك ،و از دي  1358در
جونگان ممسني فارس شروع كرد .او از سال  1363طرحهای آبخوانداري
 – Aquifer Managementرا در منطقه گربايگان فسا و ديگرمناطق عمدت ًا مرکزی كشور به اجرا گذاشت؛ عاملي كه سبب شد
از او با عنوان پدر دانش نوین آبخوانداري ايران ياد كنند .وي
داراي مدرك تحصيلي دكتراي روابط آب و خاك و گياه ،با گرايش
مهندسي آبياري و آبشناسي جنگل از دانشگاه اورگن آمريكا است.
دکتر کوثر سرانجام در آیین روز جهاني علم  19 -آبان  -1384در
حضور مديركل وقت يونسكو  -كوييچيرو ماتسورا  -در بوداپست
مجارستان ،جایزه عالی یونسکو در حوزه آب را دریافت کرد که افتخاری
بزرگ برای ایران محسوب میشود .وی در جریان دریافت این جایزه،
اینگونه از همسرش تقدیر کرد« :از همسرم که زندگی در بیابانها با مهارکننده
سیالبها را بر آسایش زیستن آسوده در خانه ترجیح داد ،قدردانی میکنم».

کوثر چه میگوید؟

سالهاست که خشكسالي و تغییر اقلیم دست باال را دارند و دولتها
مجبورند ساالنه میلیاردها تومان در تاوان اين بالي خودخواسته و پرتكرار
به آسيبديدگان روستايي و كشاورز و دامدار صدقه دهند تا باز هم اين نياز
را درنيابند كه ماهیگیری را آموختن ،بهتر از ماهي خوردن است!
ميشود با يكدهم اين رقم ،تمامي آبخوانهاي درشتدانه كشور را با
شگردی كمهزينه مجهز كرد و چندين برابر ظرفيت اسمي  650سد مخزني
كشور را در زير زمين آكنده از آبي گوارا و آرام ساخت .امّا افسوس كه
كماكان در اين مملكت ،آبساالران طبيعتستيز دست باال را دارند و كسي
فريادهاي كوثر و ياران اندكش را جدي نگرفت و نميگيرد .اما بهراستی چرا؟

بيش از سه دهه از تجرب ه اجراي شگردهاي نوين دانش آبخوانداري در
كشور ميگذرد .بيش از سه دهه است كه سيّد آهنگ كوثر و يارانش فرياد
ميزنند و زنهار ميدهند در كشوري كه ميانگين تبخير ساالنه آن افزون بر
 2متر است ،سزاوارانهترين تمهيد مديريتي براي انباشت مطمئن و پايدار
آب ،استفاده از مخازن زيرزميني يا همان آبخوانهاي درشتدانه است.
همان آبخوانهايي كه دستكم در وسعتي معادل  14ميليون هكتار از خاك
ايرانزمين شناسايي شده و قابل دسترس هستند؛ آبخوانهايي كه بهراحتي

دکتر کوثر در کنار همان منطقه (شکل راست) بعد از سیل

قادرند تا  5000ميليارد مترمكعب «هرزآب» كشور را به «آبي ناب و گوارا»
بدل سازند .آبي كه نه نيش جان ،كه نوش جان باشد و ديگر هيچ هموطني از
نهيب سيلگونه آن نهراسد و حقیقت ًا نعمت باشد تا نقمت!
پرسش اين است كه چرا باید همچنان ساخت سدهاي مخزني در كشور
دست باال را داشته باشد؟ چرا سيلها همچنان سرمايههاي آبي ،خاكي و
انساني اين بو موبر مقدس را در خود فرو برد؟ و چرا آبخوانداري آنگونه
كه بايسته بود ،هنوز نتوانسته است به جايگاه درخور خويش در سامانه
اولويتهاي راهبردي مديريت آب كشور دست يابد؟
نالمللي كه تاكنون نصيب
آبخوانداري ،به شهادت جوايز متعدد بي 
مبتكر ايرانياش كرده است و به شهادت دهها دانشجو و عالقهمندي كه از
كشورهاي مختلف جهان به سوي گربايگان فسا آمده و ميآيند تا در محضر
استاد آهنگ كوثر از رموز اين شگرد ساده امّا كارساز و ارزانقيمت آگاه
شوند ،اين توانايي را دارد تا ضريب مقاومت و مالحظات پدافندی كشور
را در مواجهه با رخداد سيلهاي حادثهخيز و خشكساليهاي درازمدت
افزايش دهد .آبخوانداري مصداق بارز «فرایند كشف و بوميكردن توانايي
بهمنظور استفاده از ظرفيتهاي تاريخي (يعني ابزاري براي تحقق توسعه
واقعي) تلقي ميشود» و از همين روست كه در آستانه هزاره سوّم ميالدي
از سوي سازمان خواربار كشاورزي ملل متحد (فائو) ،بهعنوان راهي براي
نجات  800ميليون انسان گرسن ه جهان از سوءتغذيه مورد تأييد قرار گرفت؛
امّا شوربختانه در ایران همچنان آبخوانداري از كمبود اعتبار براي اجرايي
شدنش در مناطق مستعد كشور رنج ميبرد .آيا به نظر شما عجيب نيست
كه همواره براي يافتن منابع مالي يكهزار ميليارد توماني اين طرح با
نفستنگي روبهرو ميشويم ،امّا بهراحتي حاضريم چندين برابر آن را در
جبران خسارتهاي وارد آمده ناشي از سيل و خشكسالي به آسيبديدگان
بپردازيم و از آن شگفتآورتر آنکه دهها هزار میلیارد تومان را اختصاص به
کسب عنوان سومین کشور سدساز جهان کنیم؟!
راستي چرا براي دولتها همچنان آموزش فنون ماهیگیری سختتر
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از اهداي ماهي به شهروندانشان است؟! كافي است به ياد آوريم كه
فقط در طول چهار سال  1377تا  80خشكسالي بيش از  62هزار
ميليارد ريال (نزديك به  9براب ِر هزينه مورد نياز براي آبخوانداري)
به كشور خسارت زد .و كافي است باز هم به ياد آوريم كه میانگین
خسارتهاي ساالنه خشكسالي به كشور از مرز دو ميليارد دالر
میگذرد! آهنگ كوثر ،بیش از  10سال پیش ،فاجعه امروز در استان
زادگاهش ،فارس ،را بهوضوح هشدار داده و ميگويد« :بد نيست
بدانيد که بهعنوان يک روستايي فارسي که از بد حادثه شهرنشين شده
است ،به فاجعه بسيار نزديک پايان تمدن کشاورزي استان زرخيزم
ميانديشم .به گفته دستاندرکاران ،برداشت ساالنه افزون بر تغذيه
طبيعي آبهاي زيرزميني در ايران  6ميليارد مترمکعب است که يکسوم آن
مربوط به استان فارس است .چنانچه آبکشی بيرويه بر همين روند ادامه
يابد 8 ،سال ديگر بايستي فاتحه زراعت پررونق ما را خواند ،چراکه نزديک
به  80درصد آب آبياري کشتزارهاي ما از همين منابع تأمين ميشود .خداي
را سپاسگزارم که نعمتهاي بيکران سيالب و آبرفت درشت دانه را به ما
ارزاني داشته است؛ چون هنگامي که آبگيرهاي سدهاي موجود و آنها را

دريافت بارشي بسنده و بهنگام در چنين بومهایی بس ناچيز است .پس اگر
آب را در خشکبومها ،ارزشمندترين نعمت بهشمار آوريم ،به خطا نرفتهايم.
خوشبختانه ،روانشدن سيلها امکان زيستن را در مناطق مزبور فراهم آورده
است .هرچند سيالب منبعي تجديدپذير بهشمار ميآيد ،بهينهسازي مصرف
آن گريزناپذير است.
«-2گنجايشآبقابلاستفاده»مهمترينعاملپايداريخشکبومهاست.
بافت و ژرفاي خاک عوامل اصلي تعيينکننده اين ويژگي بهشمار ميروند.
-3آب بهعنوان عامل فرسايش خاک ،ميتواند با جابهجايي و تهنشين
ساختن مواد معلق مغذي در زمينهای کمشيب فرسوده بافت آنها را ريزتر
کرده ،ژرفاي خاکشان را افزوده و نيز با افزودن «گنجايش آب قابل
استفاده» ،کشتزارهايي بارور را بهوجود آورد .بناي بندهای کوتاه و انباشتگي
تهنشستها در سراب آنها کاهش شيب را بهدنبال دارد .کاهش فرسايش
بادي نیز از سودهای کناري اين فرایند است.
 -4میزان زياد تبخير از آبگيرهاي سطحي ،شتاب رسوبگيري ،به
زير آب بردن زمينهای بارور و زيستگاههای انساني ،گياهي و جانوري،
بهخطر افتادن تنوع زيستي ،نشت از آبگير ،کاهش تغذيه طبيعي آبخوانهای

همسر دکتر کوثر (نیکی دوایی) در منطقه گربایگان همراه فرزندان
نیکآهنگ ،شباهنگ و نیکرای و کودکان منطقه گربایگان

محل زندگی دکتر کوثر در گربایگان

که در آينده خواهند ساخت ،از رسوب انباشته شوند ،فرزندان باشعورمان به
تغذيه مصنوعي آبخوانها خواهند پرداخت».
و اینک پس از خشک شدن همه پهنههای آبی در استان فارس ،از
بختگان و طشک و کمجان گرفته تا ارژن و کافتر و پریشان و دچار شدن با
فرونشتهایی بیسابقه تا حد  54سانتیمتر در سال در فاصله دشت فسا تا
جهرم و حتی دچار شدن با احتمال فروپاشی کهنسازههایی چون نقش رستم
و تخت جمشید بر اثر نشست زمین و پدیدار شدن گودالی عظیم در مهدیآباد
ایج در نزدیکی استهبان ،همه به درستی پیشبینی تلخ استاد ایمان آوردند.
دكتر كوثر ،روز  23مرداد  1386در دانشگاه صنعتی اصفهان
به ایراد یک سخنرانی زنهاردهنده دیگر با عنوان «آبخوانداري؛
کورهراهي به سوي زيستگاهي پسنديده» میپردازد و خطاب به
بوخاک از ستيغ
حاضران میگوید :آبخوانداري ،بهرهوري بهينه از آ 
کوهها تا آرامگاه آب است .فلسفه آبخوانداري ،که براي نخستين بار
در تاريخ  7شهريورماه  1373در چهارمين کنگره علوم خاک در
دانشگاه صنعتي اصفهان مطرح شد ،بر پايه انگارههاي زير بنا شده است:
 -1نهتنها اندازه بارش سرزمينهای خشک و نيمهخشک اندک،
دگرگونيهای ميزان ،پراکنش و تناوب آن نیز بسيار است .بدين ترتيب ،اميد
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پاياب ،تغيير روند آبگيري حقابهبرندگان زيردست ،زلزله و ديگر پيامدهاي
نامطلوب محیطزیستی و دست آخر ،زمان طوالني و هزينه بسيار ،بناي
سدهاي بزرگ را نامناسبترين دانش و فن براي مناطق خشکي ميکند که
در آنها تغذيه مصنوعي آبخوانها ميسر است .افزون بر آن ،ساکنان آبخيزي
که سيالب آن در آبگير سدي انباشته ميشود از آن آب بهره چنداني نميبرند.
 -5آبياري سيالبي براي فراوري خوراک انسان و دام ،ايجاد فضاي
سبز ،توليد چوبهای صنعتي و هيزم و از همه مهمتر ،تغذيه مصنوعي
آبخوانها و مصرف بجا و بهنگام از آب ذخيرهشده ،دو راه بهرهوري بهينه
از سيالب و زمينهای کمشيب فرسوده و ساختن زيستگاهي پسنديدهاند.
اين کارهاي بخردانه ،تلفات و زيانهای پيامد رخ دادن سيلها را نيز
ميکاهند .اين پندارها بههيچ وجه دليلي بر بدي سد نيستند؛ چنانچه سد
بهترين گزينه است در بناي آن دودل نباشيد .اياالت متحده آمريکا ،که
ال پس از چين داراي بيشترين سدهای دنياست ،اکنون به آثار ناپسند
احتما ً
محیطزیستی برخي سدها پي برده و در انديشه ويران کردن آنها است.
ويليام ال.گرف ،يکي از اوتاد مهندسي منابع آبي ،آمريکا ر ا �Dam na
 tionناميده است .چنانچه فاصله بين اين واژگان برداشته شود ،حاصل آن
لعنت خواهد بود .گفتني است که در ايالت کنتيکت اين کشور سد ميل پاند
قرار دارد که در سال  1677بنا شده و هنوز بهره ميدهد .اين خدمتگزار

بوخاک ،سدي خاکي را در ژاپن ديد که با گذشت  300سال از پايان
آ 
بناي آن ،تنها يک متر از  14متر ژرفاي آبگير آن را رسوب گرفته بود.

جوایز و افتخارات دکتر کوثر

 .1تحسین شده از سوی یونسکو در قالب طرح  SUMAMADبهعنوان
یک الگوی برتر در مدیریت منابع آب در مناطق خشک جهان
 .2دریافت جايزه بهترين مقاله آبخيزداري سالهاي  1369و  1370در روز 5
خرداد1372ازدستجنابدكترحسنحبيبي،معاوناوّلوقترئیسجمهوری
 .3برنده مدال پژوهش درجه  3در روز  13ارديبهشت  ،1375اهدا شده
توسط رئیس جمهوری وقت
 .4برنده جايزه دوم خوارزمي براي پژوهش كاربردي در تاريخ  17بهمن
1375
 .5برنده مدال طالي مالكيت معنوي جهاني در تاريخ  17بهمن 1375
 .6برنده جايزه ملی محیطزیست در روز  17خرداد 1379
.7برندهجايزه30هزاردالريسازماناسكانبشر،شهرداريدبيدرسال2004
 .8برنده جايزه  20هزار دالري رودخانههاي بزرگ ساخته دست بشر در

دورهمی سالگرد ازدواج دکتر کوثردر منزل ایشان
باال سمت چپ به ترتیب :دکتر مجتبی پاکپرور ،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

سال  ،2005اهدا شده توسط رئیس وقت يونسكو

سخن پایانی

آهنگ کوثر تکیهکالمی آشنا دارد و همواره سخنان خود را اینگونه
آغاز میکند« :بهنام فروريزنده بارانها ،روانکننده تندابها و پروردگار
آبرفتهای درشتدانه» تمام وجودش ،آرمانش است و آرمان آن کودکی که
در دیار حافظ شیرینسخن پای به عرص ه وجود نهاد اعتالی نام مقدس ایران
است .او شاید بیشتر از هر ایرانی دیگری برای حفظ موجودیت گنجینههای
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 دیدهاند ،میدانند
که من چه میگویم .کوثر شاید طنازترین پیرمردی باشد که تاکنون دیدهام؛
پیرمرد خوشصحبت و کاریکلماتورسازی که عجیب جدی ،خشک و
منضبط بهنظر میرسد .اما درست مانند درختان مقاومی که در گربایگان
فسا پرورش داده است ،از توان باالیی برای انعطافپذیری و کرنش در
برابر دانش باالتر بهرهمند است و در عین حال اگر به او نزدیک شوی،

میتوانی ردپای پررنگ آن کودک دوستداشتنی و پرشر و شور را همچنان
در درونش رهگیری کنی.
و محمّد درویش بیش از هر کس دیگری ،بهکارگیری صفت استاد را
زیبنده این دانشمند ایراندوست میداند .با اين وجود ،كوثر همچنان تنهاست.
نالمللي ،او كماكان
بهرغم شهرت فراوان و تمجيد از وي در مجامع معتبر بي 
تنهاست و در تنهايي روزگار ميگذراند .آبخواندارياش را آنگونه كه بايد
جدي نگرفتند و بيشتر تالش كردند تا به بهانه آبخوانداري ،حوزههاي ديگري
را رونق دهند! او همواره ندا در داده که سرزمین ما برای انباشت آب در پشت
ال بیشتر نادیدهاش
سد ،مناسب نیست! اما هرچه فریادش را رساتر کرد ،عم ً
گرفتند .چراکه همواره تأکید میکرد آنچه در ایران وجود دارد« ،نامدیریت»
آب است و نه مدیریت آب! او بیش از  12سال پیش و هنگام دریافت جایزه
معتبرش در بوداپست از دستان دبیرکل وقت یونسکو ،با درایت و آیندهنگری
تحسینبرانگیزی درخواست کرد تا در قطعنامه پایانی اجالس سهروزه
بوداپست این عبارت بیاید« :آب باید مانند هوا بهعنوان دارایی تمام ساکنان
کره زمین شناخته شود .این امر با توجه به وجود رودها و آبخوانهای برون
و درونمرزی گریزناپذیر است ».کوثر در آن روز ،فاجعه امروز را که ترکیه با

سالگرد ازدواج دکتر کوثر در پاییز  ،1396شیراز ،منزل ایشان

اجرای پروژه گاپ بر سر میانرودان و ایران آورد ،پیشبینی کرده بود تا وزیر
کشور دولت وقت ترکیه نگوید که «مگر شما منابع نفتیتان را با ما به اشتراک
میگذارید که انتظار دارید ما منابع آبی خود را با شما به اشتراک گذاریم!»
و کالم آخر را به گفتوگوی متفاوت استاد با خبرنگار روزنامه ایران در
تاریخ  16آبان  1384جلب میکنم:
خبرنگار :آقاي كوثر! اجازه ميدهيد؟
دكتر كوثر :براي چه؟ براي رفتن يا دوباره پرسيدن؟!
خبرنگار :براي گفتن يك چيز ،يك راز و پرسيدن يك احساس .وقتي كه
يك روز ،نميدانم چه زماني ،چه ساعتي ،اما در اين اتاق ديگر باز نميشود،
كليدي در قفلش نميچرخد و نفسي در هوايش نميپيچيد .آن وقت،
نميدانم بامداد است يا كه شبگير ،شفق است يا كه فلق ،امّا ديگر «كوثري»
نيست  ...او رفته و اين همه ايام تنها مانده است .من كه دلم سخت ميگيرد.
دكتر كوثر :بايد رفت  ...من هم فكر كردهام به مرگ ،به رفتن .همه اينها را
مرور كردهام .كوه ،دشت ،آبخيز و سيالب .ذرات ما بايد جهاني ديگر را بسازند.
خبرنگار :قبل از رفتن و خفتن چه خواهي گفت؟
دكتركوثر:ميگويمآب،بركتزميناستوماهنوزناشكريم.آرزويسيد
آهنگكوثرآناستكهبتواندبهاندازهخرخاكيبرايسرزمينشسودمندباشد.
ذرات ما بايد با عشق ،جهاني ديگر را بسازند.
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