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يادداشت سر دبيـر

هر چند ششــم بهمن ياد آور انقالبي فرمايشي است كه در اوايل دهه ي 1340 به مردم ايران تحميل 
شــد، دســت كم براي آنان كه خاك بی جايگزين سرزمينشان را ارزشــمند مي دانند، روزي تاريخ ساز 
به شمار مي رود. بيشترين آب دهی كارون در 6 بهمن 1347، 6000 متر مكعب بر ثانيه برآورد شده بود. 
در گزارشي كه چند روز بعد از راديو تهران پخش شد، شادروان ناصر گلسرخي، تنها وزير منابع طبيعي 
ايران، وزن خاكي را كه كارون در سيل مزبور به خليج فارس برد دو ميليارد تن تخمين زد. اين رخداد 

به يادماندني سبب گرديد كه از آن پس به حفاظت خاك توجه بيشتري شود. 
 كم بارشي پاييز و زمستان 1349 به فالكت دامداران كوچ رو، به ويژه در فارس انجاميد. آمار دقيقي در 
دسترس نيست؛ لكن شمار دام هاي كوچك از دست رفته در آن »سال سياه« را افزون بر يك ميليون 

برآورد كردند. گوسفند زنده به قيمت سي ريال را كنار پل قره آغاج در راه دشت ارژن خودم ديدم.
هرچند به گفته ي دكتر علي اكبر ســرافراز، اســتاد گرانسنگ آمار، 4=2+2 نيست، و بايد حتمًا ± مقدار 
خطا كنار آن بيايد. براي اين پژوهشگر خاك و آب، پاسخ همان چهار بود؛ سياست حضرت يوسف )ع( 
)ســوره ي يوسف، آيات 47 و 48(: آبياري ســيالبي و در صورت امكان، تغذيه ي مصنوعي آبخوان ها. 
از آنجــا كه كناره هاي نيل از آبرفت هاي درشــت دانه بي بهره اســت ، آن حضرت تغذيه ي مصنوعي 

آبخوان ها را پيشنهاد نفرمود.
نكته: گرچه »خوان« برابر با »ســفره« اســت و به ســطح اليه ي آبدار گفته مي شــود، از آنجا كه 
»آبخوان« واژه اي آهنگين است و به روايت استاد گرانسنگ دكتر محمد باي بوردي، شادروان قهرمان 

قدرت نما، يكي از اوتاد دانش آب، آن را ساخته است، اليه ي آبدار را »آبخوان« ناميده ايم. 
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