"واحه" مرودشت
در گوشه ای از دشت پهناور مرودشت ،آثار کاخهای تخت جمشید ،که در سال  333پیش از میالد به دست اسکندر کبیر
ویران گردید قرار دارد .از کوههای مشرف به این کاخها ،جایی که آرامگاه پادشاهان ایرانی و خانواده اشان را در آن
ساخته اند ،می توان زمینهای کشاورزی گسترده این "واحه" عظیم را نگریست.
کوههای نسبتا مرتفعی این دشت را محاصره کرده اند .کوهها به دلیل باران اندک و تابش شدید آفتاب در این ناحیه از
سبزی عاری اند و سنگها و صخره های آن خودنمایی می کنند .دشت مرودشت با فرسودگی این کوهها در اثر باران و باد
و بتدریج طی صدها هزار سال ایجاد شده و به دست مردمانی که در آن سکنا گزیده اند به واحه ای پهناور و سرسبز تبدیل
گردیده است.

تصویری از دشت مرودشت از فراز کوههای پیرامون

چشم اندازی از تخت جمشید و دشت مرودشت

دو تصویر از تخت جمشید

معموال از واژه "واحه" تصویری از یک برکه و چند درخت نخل در ذهن شنونده حادث می شود .اصطالح "شهرهای
واحه ای" هم از همین تصور نشات می گیرد .اما از نظر علمی واژه "واحه" به دشتهای وسیع کشاورزی که سیستم آبیاری
دارند اطالق می گردد .با این تعریف حوزه رود نیل گسترده ترین واحه جهان بشمار رفته ،و دشت مرودشت هم در شمار
یکی از واحه ها قرار می گیرد.

تصویری از زمینهای غیر قابل کشت مرودشت

در این منطقه سالیانه تنها حدود یک هفتم توکیو ،یعنی  333میلیمتر باران می بارد .تابستانها ،در آسمانها لکه ای هم از
ابر دیده نمی شود و دما تا  43درجه سانتیگراد باال می رود .در چنین اقلیمی فقط گیاهان سخت جان توانایی رویش دارند و
کشاورزی اصوال غیر ممکن می باشد .بذر های گندم اگر پاشیده هم شود ممکن است با باران پاییزی شوند ،اما در سالهای
کم باران این دانه ها هم خشک شده و محصولی نخواهند داد.
اما با تامین آب می توان این زمینهای خشک را به واحه هایی برای کشاورزی تبدیل کرد .زمینهای این منطقه نیمه
بیابانی ،همچون دیگر واحه ها ،با تالش ساکنینش و طی مدتی طوالنی به واحه مرودشت مبدل شده است.
 .1رود کر
از میانه دشت مرودشت رودخانه ای جاریست به نام کر .مقدار آب این رودخانه در فصول متفاوت متغیر بوده و در بهار
با آب شدن برفهای زمستانی گاهی طغیان هم می کند .اما در فصول خشک که تامین آب برای کشاورزی الزم است مقدار
آب کاهش یافته و تا سطح تقریبا ده متری پایین می رود .به همین دلیل باید با ذخیره آب در پشت بند (سد) سطح آنرا را باال
آورد .از همینجا و با حفر شبکه ای از مسیل (کانال) این آب را تا فواصل دور انتقال می دهند.
تاریخ ساخت این بندها به عهد کهن باز می گردد .در منطقه ای که رودخانه کر وارد این دشت می شود بند کر قرار دارد
که تاریخ بنای آن به دوره هخامنشیان (از  553پیش از میالد تا  333پیش از میالد) باز می گردد .می توان گفت با
دسترسی به فنون ساختمانی که بنای تخت جمشید را امکان پذیر کرد ،ساختن بند و کنترل جریان آب کار چندان مشکی
نبوده است .آز آنجاییکه برای گسترش و آبادی این دشت نیاز به بنای چندین بند مختلف بوده  ،گمان بر اینست که حاکمان
وقت با بسیج تعداد زیادی از مردم و فنون معماری آن دوره این امر را محقق کردند.

رودخانه کر

در میانه رود کر سد قدیمی دیگری به نام "بند امیر" قرار دارد .عالوه بر ذخیره آب ،این بنای زیبا به پلی برای گذر از
روی رودخانه هم تبدیل شده بود که این محل را به یکی مراکز اقتصادی مهم این منطقه بدل نموده بود .از آنجا که سطح آب
پشت بند باال بوده امکان استفاده از آن برای تامین آب زمینهای نسبتا دور دست کشاورزی هم فراهم بود .پل این بند بخشی
از جاده ای که شمال ایران را به جنوب متصل می کرده تشکیل میداد .همچنین با استفاده از تفاوت سطح آب در دو سمت
بند ،بیش از  03آسیاب هم در پیرامون آن ساخته شده بود .تا دهه  ،1343اهالی روستاهایی که تا بیست کیلومتر هم از بند
امیر فاصله داشتند گندمهای خود را به آنجا حمل کرده و آسیاب می کردند ،و در ضمن با خرید از بازار آن مایحتاج روزانه
خود را هم تامین می نمودند.

بند امیر

آسیابی در کنار بند امیر

پل بند امیر در سال 1331
این پل پیشتر بخشی از جاده اصلی اصفهان -شیراز بود

در سال  1355که برای تحقیق به مدت پنج ماه در روستای خیر آباد اقامت داشتم ،با دوچرخه کهنه ای که به دست آورده
بودم از طریق جاده های خاکی و خشک این منطقه سفری به سمت مناطق پایین دستی رود کر داشتم .در میانه راه شبها در
دهات طول راه اقامت می کردم .در سومین روز سفر ،آثار به جا مانده از یک بند قدیمی را یافتم .البته مردم منطقه این بند
را به خوبی می شناختند ،اما برای من کشف این آثار در این منطقه ناشناس بسیار برانگیزاننده بود .این بند تقریبا نیمه
ویران شده بود ،با اینحال آب در دو آبراه های دو پهلوی رودخانه هنوز جریان داشت .برایم آشکار شد که بر خالف ظاهر
این بند اثری تاریخی نیست و هنوز مورد استفاده قرار می گیرد.
در فاصله ده کیلومتر و خرده ای که تا پایین دست رودخانه رفتم چندین بند دیگر را هم مشاهده نمودم .همه به ظاهر
ویرانه بودند اما در واقع استفاده از آنان تداوم داشت .بعدها که کتاب "آب و فن آبیاری در ایران باستان" به دستم رسید،
فهمیدم که تمام بندهایی را که من "کشف" کردم دارای شناسنامه بوده و در حدود قرون نهم و دهم میالدی بنا شده اند .با
اینکه سیل های متعدد آنها را بارها ویران کرده ،اما پس از نزدیکبه هزار سال هنوز فعال و مورد استفاده بودند.

بند فیض آباد پس از مرمت در سال 1334

بند تیلکان
به گفته پیرمردی از روستای مجاور این بند در نبرد بین نیروهای
دولت و عشایر در دهه  1303ویران شد و دیگر مرمت نگردید

تصویری هوایی از بند تیلکان و آبراههای منشعب

بند حسن آباد
با اینکه به شدت ویران شده بود هنوز برای تقسیم آب مورد استفاده قرار می گرفت

مسیلها و آبراههایی که از پشت این بندها کشیده شده ،در نزدیکی روستاها به شاخه های کوچکتری تقسیم می شوند که
آب را تا زمینهای کشاورزی منتقل می کنند .سهم آب هر روستا مشخص بود .مثال ،سهم آب روستای پل نو از آبی که از
بند رامجرد کشیده می شد 00 ،سهم از  343سهم بود .برای بررسی دقیقتر سیستم تقسیم آب ،از عکسهای هوایی که در
سال  1333از منطقه گرفته شده بود استفاده کرده ،در مسیر مسیلهایی در عکسها ،البته به سختی ،مشخص بود حرکت
کردم .در یکی از این بررسیها تاریخ عمیقی که در پشت آن بند و آبراه هایش قرار دارد را درک کرده و به واقع منقلب
شدم .در یکی از آبراههای کشیده شده از این بند تخته سنگ مکعبی نسبتا بزرگی را دیدم که آب را به پنج شاخه تقسیم می
کرد .روی تخته سنگ آب رو هایی به عمق  13تا  33سانتیمتری حفر شده بود اما در اثر الیروبیها ارتفاع دو دیواره آب
رو بیش از 53سانتیمتر بلندتر شده بود .این دیواره در امتداد شاخه های آب رو هم کشیده شده بود و شاید بتوان گفت رشته
کوهی که محصول صدها سال تاریخ است ایجاد کرده بود.

احساس کردم با مشاهده حاصل کار مردمانی که در این بندها ،مسیل ها و آبرو ها را ساخته اند ،موفق به درک تاریخ
واحه مرودشت شده ام.

تصویری هوایی از مسیلهای منشعب از رودخانه کر که
در سال  1331برداشته شده است

بندی که آب را در پنج شاخه تقسیم می کند

.0استفاده از آبهای زیر زمینی
قنات
با دقت در عکسهای هوایی این منطقه در کوهپایه ها ردیفی از حفره ها قابل تشخیص است .ردیف این حفره ها غالبا تا
چند کیلومتر امتداد داشته و در میانه های دشت ناپدید می شوند .این حفره ها دهانه چاههای قنات این منطقه است .سیستم
آبرسانی قنات در بسیاری از مناطق ایران قابل مشاهده بوده و در دوره هایی  43درصد از آبهای کشاورزی در سراسر
ایران از طریق قنات تامین می شده است .روستای خیرآباد هم از جمله روستاهایی بود که تا دهه  1333از قنات به عنوان
منبع اصلی تامین آب کشاورزی اش استفاده می کرد .تا آن زمان البته بخش کوچکی از آب کشاورزی با بهره برداری از

چاههایی که با بکارگیری نیروی اسب آب آن بیرون کشیده تامین می شد .اما تا اوایل دهه  1353تقریبا تمام این قناتها به
خشک افتاد که دلیل عمده آن بهره برداری بیش از حد از آبهای زیرزمینی از طریق پمپهای چاهی تلقی می گردد.

تصویری هوایی از شبکه قناتها از کوهپایه آغاز شده و تا زمینهای کشاورزی امتداد دارد

تصویر دیگری از شبکه قناتها در کوهپایه

اما قناتها چه ساختاری دارد و چگونه ساخته می شود.
در ابتدا در بخشی از کوهپایه ها که گمان می رود حاوی آب زیرزمینی باشد چاهی کنده می شود .اگر سفره آب کشف
شد و مشخص گردید که حجم سفره آب کافی می باشد برای انتقال آب به سطح زمین کانالهایی تقریبا افقی حفر می گردد.
چون در صورتیکه جریان آب سریع باشد احتمال تخریب کانال افزایش می یابد ،به کانال شیب اندکی در حد یک هزارم به
آن می دهند .مهندسی و حفر قنات به فن آوری باالیی نیاز دارد و متخصصینی که در گذشته به آن مقنی می گفتند به این
امر اشتغال داشتند.
برای انتقال خاک و سنگ کانالهای حفاری شده به بیرون در فواصل ده متری چاههای عمودی ای احداث می شود .خاک

و سنگ را در کیسه ریخته با چرخ چاه آنرا به بیرون منتقل کرده و در اطراف دهانه چاه انباشت می گردند .این چاههای
عمودی مسیر انتقال هوا برای مقنی ها هم بوده ،بعالوه به منظور تعمیر و الیروبی قناتها هم مورد استفاده قرار می گیرند.
حفره هایی که در عکسهای هوایی دیده می شود دهانه همین چاههای عمودی است.

عملیات قنات سازی

مقنی ها در حال حفر قنات

دهانه خروج آب یک قنات

در اینجا به معرفی مناطقی که عمدتا به آبیاری قناتی وابسته بودند می پردازم.
تصویر زیر واحه های شمال غربی ایران در دشتی از استان خراسان را نشان می دهد .این دشت که از سه سمت در
محاصره رشته کوهها می باشد ،شباهت زیادی به جغرافیای منطقه مرودشت دارد .استفاده از رودخانه و قنات برای تامین
آب کشاورزی هم بین این دو منطقه مشترک است .در این تصویر ،که با استفاده از عکسهای هوایی منطقه تهیه شده،
اولویت اصلی بر نمایش سیستم قنات این دشت نهاده شده است .خطوط مسیر قناتها و نقاط سیاه مکان روستاها را نشان می
دهند .چنانکه مشاهده می شود قناتها با شیبی اندک به طرف میانه دشت و مسیری که رودخانه جریان دارد ساخته شده اند.
همانطوریکه در این نقشه قابل مشاهده است تعداد این قناتها بسیار زیاد بوده و طول هر کدام از آن به چند کیلومتر می
رسد که سرانجام هر قنات هم به یک روستا منتهی می گردد .در نقطه ای که آب این قناتها به سطح زمین می رسد زمینهای
کشاورزی قرار دارند و از آنجاست که واحه های کشاورزی گسترش می یابند.
در سراسر کشور هم قناتها عموما طویل بوده و درازای آن به بیش از ده کیلومتر می رسد .در منطقه یزد تعداد قناتهایی
که بیش از سی کیلومتر طول دارند اندک نیست.مسافتی که برای طی کردن آن با پای پیاده حدود هشت ساعت باید راه
رفت .اما سوال اینست که چه کسانی این شبکه آبیاری را ساخته اند؟ .بر اساس برآورد دکتر شوکو اوکازاکی در کتابش،
"قنات :آبراه های زیرزمینی ایران" ،برای حفر یک کیلومتر قنات ،هزینه ای برابر با درآمد سالیانه بین بیست تا پنجاه نفر

از زارعین مصرف می گردد .واضح است که این هزینه بسیار بیشتر از توانایی کشاورزان بوده ،و در واقع این زمینداران
عمده ،تجار شهری یا دیوانساالران بودند که متحمل آن می شدند .در سرزمینهای خشک ،زمینهای بدون آب تقریبا هیچ
ارزشی ندارند .با ساخت قنات است که آب کشاورزی الزم تامین می گردد و از زمینهای ظاهرا موات می توان ارزش
بیکرانی تولید کرد .بدیهیست آنها که بیشترین سود را از این شبکه می برند همان توسعه دهندگانش هستند.
چاه چرخ با استفاده از نیروی حیوان
چرخ چاههایی که با نیروی حیوانی چرخانده می شوند هم یکی از وسایل بهره برداری از آبهای زیر زمینی در شبکه
آبی ایران است .در مقایسه با قناتها مقدار آبی که از این طریق تامین می گردد زیاد نیست ،اما در مناطقی مانند کوهپایه که
استفاده از قنات غیرممکن است با این روش می توان زمینهای کشاورزی را آبیاری کرد.

چاه آب روستای خیرآباد که با نیروی حیوانی می چرخید

دوتصویر از آب کشی با استفاده از نیروی حیوانی

در هر چاهی چند زارع ،حیوانی معموال اسب  ،چرخ چاه و کیسه های چرمی یک مجموعه را تشکیل می دهند .کیسه
چرمی ای که معموال ظرفیت حدود  13لیتر آب را دارد با طنابی به داخل چاه می انداختند ،و اسبی سر دیگر طناب را که
پس از عبور از چرخ چاه به گردنش بسته شده بود را باال کشیده ،زارعین آب داخل کیسه را در آبراه سرازیر می کردند.
زارعین در روستاهایی که از اینگونه چاهها استفاده می کردند بر سر همین چاهها دسته بندی و سازماندهی می شدند.
معموال دسته های سه نفری ساعات آب کشی از چاهها را تقسیم کرده و هر گروه در زمان تعیین شده به کار می پرداختند.
در هر دسته سه نفری ،یک نفر مسئول هدایت اسب برای کشیدن کیسه آب ،یک نفر مامور ریختن آب کیسه در آبراه ،و
سومی مامور آبیاری در زمین کشاورزی بودند.
 3در باره "واحه"
همانطور که در مقدمه اشاره کردم واحه نتیجه کار انسانی است .ایجاد واحه منطقه مرودشت هم محصول ساخت شبکه
آبرسانی است که از بند (سد) ها و قناتهای فراوانی تشکیل گردیده .اما برای تداوم این واحه ها می بایستی پیوسته به مرمت
و مراقبت از این شبکه آبرسانی پرداخت .به هنگام ثبات اجتماعی و رونق اقتصادی کشور ،واحه ها هم گسترش می یافتند.
اما وقتی کشور به ورطه جنگ و درگیری می افتاد یا سلسله های پادشاهی به انقراض می رفتند حفاظت از این شبکه ها به
محاق می افتاد و در نتیجه واحه ها هم منقبض می شدند .حتی گاهی به حالت نیمه بیابانی پیشین باز می گشتند .در واقع
انقباض و انبساط یک سیکل تاریخی و مکرر بود.
واحه منطقه مرودشت هم از این امر مستثنا نبود .در این دویست سال اخیر ،در قرن نوزدهم که ایالت و عشایر نیرومند
بوده و با گسترش مراتعشان زمینهای کشاورزی را تحت فشار قرار می دادند ،این واحه دوره انقباض را طی کرد .اما با
ورود به قرن بیستم دولت ،که در پی تمرکز قدرت بود ،فشار بر عشایر را آغاز کرده و به تشویق و تحمیل یکجانشینی آنان
پرداخت .از سوی دیگر ،طبقه نوظهوری از مالکین به سرمایه گذاری در شبکه آبیاری پرداخته و از عشایری که تخت قاپو
شدند به عنوان نیروی کار بهره برداری کردند .در نتیجه واحه مرودشت وارد مرحله انبساط خود شد.
اما اکنون ،پس از آنکه در باال دست رودخانه کر سد عظیمی ساخته شده ،آب این رودخانه تحت کنترل در آمده ،و شبکه
جدیدی از کانالها و آبراهها هم بنا شده ،زمینهای کشاورزی توسعه زیادی یافته است .همچنین آسان شدن دسترسی به پمپ

هم به زارعین اجازه داده که با استفاده از پمپ در چاههای آب الزم برای کشت و زرع خود را تامین کنند .اینها همه به
انبساط بیشتر این واحه پهناور منجر گردیده است.
اما با بیرون کشیدن آب از دل زمین ،سطح آب در سفره های زیرزمینی به شدت کاهش یافته است .در واقع ،گسترش
زمینهای کشور نیاز به آب را بیش از آنچه قابل تامین باشد باال برده و موازنه ای که این زمینه وجود داشته را به هم ریخته
است .همچنین خشکسالیهای مکرر سالهای اخیر هم تاثیر منفی خود را بر جا گذاشته است .درست است که واحه ها
محصول کار انسانی اند ،اما باید توجه داشت که انبساط بیش از حد آن خطر ویرانی آنرا هم به همراه دارد.

چاههایی که با پمپ کار می کنند
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