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Lehenago

Hegazkinez egin argazkien bidez,
badakigu persiar herrietan, duela
hiru mila urte, lehortearekin bo-
rroka hasi zutela. Lehen urrats
batean, ibaietatik adarka heda-
tzen ziren erretenak egin zituz-
ten, aire agerian, lurrazalean Me-
sopotamian legez, baina nonbait
ez zen nahikoa izan. Gainera Me-
sopotamian, Eufrates (Al Furat)
eta Tigris ibaiek ekarri urak zituz-
ten baliatzen eta Iranen horrela-
ko ibairik ez.
Akemenestarren garaian, persia-
rrek zuten asmatu ura menditik
ekartzea, eta bestalde —frantse-
sek geroztik aurkitu zutela uste
zutena— ganga-itxurako presak
eraiki. Ura lurpeko erreten sako-
nez, kanat izenekoen bidez, urru-
nera zihoan. Persiako mendietan
horien hondakinak eta osoak ere
ikusten dira eta asko oraindik
baliatzen; gainera sobietarrek
Don ibaiko urtegiko presa ospe-
tsuaren egiteko erabili teknikare-
kin: hots ur-presen hormak lurrez
eginaz. Ura lurrazalera hirietako
kaleetan eta nekazari-lurretan
agertzen zen djublat izeneko erre-
tentxoetan.

NGURUGIROA

Iran: 3.000 urteko
borroka basamortuarekin

Arrazoi bat edo beste dela medio ia beti dugu Pertsiar Golkoaren
berri komunikabideetan. Gerra-hotsak izan ohi dira askotan bertatik

iristen zaizkigunak, eta gehienetan herrien artekoak.
Ez da, ordea, inguru honetan gertatzen diren gerra-mota bakarrak.

Izan ere, Iranek urteak daramatza basamortuarekin isileko borrokan.

Txomin Peillen*

Lehen eskema:
1. Dorre nagusia
2. Gaztelua
3. Hiri-barruko baratzak
4. Zuhaizti ureztatua
5. Zuhaiztiko kanat

arkeologikoak
6. Lur lehorrak.

Bigarren eskema:
1. Ibar-erretena
2. Ur-presa
3. Kanata
4. Haize-enbutua
5. Haize-tximinia
6. Hiri-bildua 
7. Kanatera jaisteko

eskilara
8. Haize-putzuak
9. Zuhaiztia.
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Alboan ematen ditugu aire-argaz-
ki horien eskema direnak, zelaie-
tan eta mendietan agertzen ziren
moduan lehen eskeman ikusten
da nola lurrezko murru handiez
inguratutako hiribilduetan sar-
tzen den ura eta nola beti hurbi-
lean, nekazaritzako lur lehor eta
lur bustiak zeuden, geometria-
-irudiz zatikaturik.
Orain ere orduan eta geroztik
egindakoak ikus daitezke. Biga-
rren eskeman ikusten denez
oraingo sistema berdina da.

Orain

Iranen, antzina Persia zen herrian,
gaur euria egiten du mendietan
gehienbat; lurraldearen % 25 ba-
samortua da, urtean 100 milime-
tro baino guttiago euri hartzen
duena. Antzina ez zen hain deser-
tua, baina mongolen, turkoen eta
hamaika jendeen inbasioek eta
beren ezaxolek nekazaritza-lu-
rrak % 20ra jaitsi dituzte.
Beraz Iran basamortu bat da eta
hiri bakoitza, herrixka bakoitza
basamortuaren erdian, oasia,
zuhaitzdun, belardun, urduna.
Lehen argazkian basamortu hori
ikus daiteke haizeak bultzatzen
duela sutan dagoen behin-behi-
neko belarra.
Bigarren argazkian alboko oasi
urduna. Basamortuarekin borro-
ka ez da bakarrik lurgintzarakoa,
jendea oasietan metatua baita,
baina demografia ezin baretua
nonbait kokatu behar delako, ura-
ren eta lurraren arazoa. Horre-
tarako dirudienez sistema zaharra
bezalakorik ez da, uraren ustira-
pen hoberena ematen duelako.
Oraingo sistema, argazkibidez.
Hirugarren argazkian basamor-
tuan gaude eta kono baten erdian
dagoen zulo galbidetsuak erakus-
ten du “haize-putzua” dela, non-
bait 20-40 metro sakonagoko ka-
nata aireztatzen duena (Kerman-
-Bam bidearen ertzean).
Laugarren argazkian, Yazd hiritik
hurbil gaude eta ura lurrazaleratu
da, kupula-antzeko ur-erreserba
batean lau kantoitan honek lau

“haize-tximinia” ditu uraren fres-
ko edukitzeko. Horrelako tximi-
niak etxeetako teilatuetan ikusten
dira, etxeko airearen freskatzeko,
batik bat Yazd inguruko basamor-
tu beroenetan (45 °C egiten zuen

1994ko uztailaren 21ean). Haize-
-tximinia horren atzean Yazden
zoroaztriaren tenplua dago.
Bosgarren argazkian antzinako
moduan eta Teheran Isfahan eta
denetan ikusi dugun bezala espa-
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1. argazkia.
Irango basamortua.

Behin-behineko
belarra sutan.

2. argazkia.
Herrixka
ondoko oasi
urduna.

3. argazkia.
Kerman-Bam

bidea
basamortuan.

4. argazkia.
Yazd hiritik
gertu dagoen
kupula-antzeko
ur-erreserba
.haize-tximiniak
alboan dituela.
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loi-ertzetik edo etxeen albotik
ura djublatetan agertzen da: zer-
nahi zuhaitz landatzen delarik:
Iparralde Iranen lizar, zunar eta
pinu kale-bazterretan, hegoaldea-
nago palmondoak.
Seigarren argazkian mila bat gaue-
ko lorategi hau uraren mirarien
lekukoa da, Isfahan-en.
Zazpigarren argazkian Isfahan-
-eko parte zaharrean gaude eta
antzina kanata lurpean hogei
metroz jaisten zelako, urera jais-
teko eskilarak ikusten dira: gaur
ordea ura azaleanago ipini dute.
Uraren kalitatea ona da, Kerman
eta Banen izan ezik denetan, ka-
natetatik banatu uretik edan dugu
arazorik gabe; eta noski ura den
lekuan, berotasun horrekin urte-
an bizpahiru uzta egin daiteke,
negua goizegi eta hotzegi ez den
lurraldeetan.

Basamortua zergatik?

Goian ikusi ditugun giza arazoez
kanpo, ez zaigu ahaztu behar Iran
gehiena goi-ordoki dela, 1.200 me-
trotik goragokoa. Basamortu na-
gusiak Dash-e-Kavir Teheran uki-

tzen duena eta Dash-e-Lut gazia
Kerman ukitzen dutenak dira. He-
goaldeko Persiar itsasotik eta ipa-
rraldeko Kaspiar itsasotik mendiz
haize bustietatik bakartuak, moz-
tuak dira herriaren bihotzeko, goi-
-lautadak. Gero lurraren inguruan
latitude honetan, haizeen eraginez
lurralde gehienak basamortu bila-
katzen dira, lurraren inguruan
gerriko bat eginaz: Kalifornia,
Texas, Sahara, Libia, Egipto, Ipar
Arabia, Irak, Iran, Gobi eta beste:
beraz Kaspiar itsaso ertzetakoak

eta Persiarrekoak bazter utzita,
denetan ur-arazoak daude, ikusi
dugun bezala lehen eta orain men-
dietan Iparraldeko Elbrozen eta
hegoaldeko Zagros eta Rud men-
dietan ura bildu behar da (ikus
mapa).

Zer egiten den?

Bere erregealdiaren azken urtee-
tan Shah-ri oroitu zitzaion, beran-
duegi, industriagintza eroaz kan-
po, zerbait egin behar zuela: or-
duan abiatu ur-presa handiak
bukatu ziren eta besterik egin
geroztik. Halaxen Dez ibaiaren
gainean 3.350 milioi metro kubi-
koko edukiera duen Mohamed
Reza Shah Pahlevi presa badago,
Sefirud ibaian Kazvinen 1.800 mi-
lioi metro kubikokoa. Teheran-i
ura  ematen diolarik Jajerud ibaian
zehar 95 milioi metro kubikokoa,
Shiraz hiriarentzat Kur ibaian
zehar 90 milioi metro kubikokoa.
Azkenik, Kurush Kabik, 1.350

Atrek

TURKMENISTAN

Persiar
golkoa

AFGANISTAN

PAKISTAN

AZERBAIYAN

TURKIA

IRAK

KUWAIT

SAUDI ARABIA

QATAR

BAHREIN

E.A.B.
OMAN

Omango 
golkoa

KASPIAR
ITSASOA

Tabriz

Isfahan

Shiraz

Hamadãn

Kerman

Mashhad

Ahwaz

Sari

Zãhedãn

Teheran

Yazd

Zanjãn

OOM

Nain

Bam

Suse

Abadan
Persepolis

Abadeh

INGURUGIROA

5. argazkia.
Espaloi-ertzetik edo etxeen
albotik ura djubatetan
agertzen da.

6. argazkia.
Isfahan-en topatu
genuen florategi
eder hau uraren

mirarien lekukoa da.

7. argazkia. Isfahan-eko parte
zaharreko antzinako kanatera

jaisteko eskilarak
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milioi metro kubikorekin Djorfa
aldean.
Ez du horretan gelditu nahi ayato-
llah delakoen teokrazia, “Iraneko
basamortuak baratz bilakatuko
ditugu” diote. Galdetu dugu non
hartuko zuten ura. Erantzunik ez.
Halere ikusi ditugu alde batetik,
zortzigarren argazkian agertzen
den moduan, bustiz abiatu eta
lehorrean bizi diren olibondoen
baso eder batzuk; bestetik hiri-
-herrixken inguruan, eskoletako
haur eta gazteek landatu eta arta-
tzen dituzten pinudiak ere.
Halaber, baina erlijio-sinbolo mo-
duan, Kom hiri saindutik Tehera-
neraino eta Khomeini hil den he-
rrian igaroaz, errepidearen bi al-
detatik, ehun metrotan oihan bat
landatzen dute. Ikusi ere dugu ka-
mioiekin zuhaitzondoen urezta-
tzen ari zirela, baina ahalegin ho-
riek ez dute ezer ikusteko basa-
mortuarekiko borrokan, Sirian,
geroztik, ikusi ditudan ardiespen
ederrekin. 

Bam hiriaz

Lehena orainarekin lotzeko, hona
bederatzigarren argazkian ikus-
ten denez, hiribildua adobezko
lurresi goraz gotortua: betiko le-
gez salerosleen aterbe zen gotor-
leku hau.
Duela berrehun urtez utziagatik,
aski osoa da eta hutsik Bam ospe-
tsua; alboan zeuden zuhaitzginek
iraun dute eta palmondodia bizi-

rik ikusten da. (Hamargarren ar-
gazkia).
Horretarako ere heziketak ga-
rrantzi handia duela esan digute.
Haurretik zaharreraino kontzien-
tziatu behar delako: egia da, pe-
troleoa dagoeno, Iranen zuhai-
tzak errespetatuko dituztela: ez
dituztela, beharrik gabe, suaren
egiten erabiliko, ura begirunez
darabiltela, baina ezezkorrenek
dioten 100 milioi biztanletara iris-
ten badira, nekazaritza-lurren
arazoa larritu egingo da. Jadanik
Iranek bere janariaren % 40 kan-
potik ekarri behar du, petroleoa-
ren kostuz. Hori badakite, baita
egun batean ere “urre beltza”
urrituko denean ere, nola bait jan
beharko dutela.

Uraren gudukak?

Benetan lan izugarria dago egite-
ko desertuari bihurtzeko, basa-
mortuaren garaitzeko baina siste-
ma zaharra egokia denaz gain,
oraingo tresneria erabiliz, balite-

ke basamortua gibelaraz dezaten.
Kezkagarriago da motordun ura-
gak erabiliz lurrazpiko urez egiten
den ustiaketa itsua, jadanik baita-
kigu Afrikan Sahel basamortu bi-
latzeko tresneria eta teknikak
izan direla. Ura izango da, agian,
XXI. mendearen arazo eta iraba-
zi beharreko erronka.
Basamortu bilakatu ekialde he-
rrietan gudu-aitzakiak airean dau-
de, batik-bat, ibai baten mendial-
dea estatu batean dagoenean eta
behealdea bestean: goikoak behe-
koa egarrian eta lehortean jar
baitezake, hala nola gertatzen den
Isreal eta Jordaniaren artean, Tur-
kia eta Siriaren artean, Siria eta
Iraken artean, goikoak ur-presa
bat egiten duenean behekoaren
kaltetan. Iranek ez du, orain arte,
horrelako arazo gehiegirik eduki
nahiz ur-erreserba batzuk zapal-
dutako azeri eta kurdu herrietan
egon.

* Biologoa

8. argazkia.
Bustiz abiatu

eta lehorrean
bizi diren

olibondoak.

9. argazkia.
Duela 200 urte
utzitako Bam
hiri ospetsua.

10. argazkia. Bam hiri alboko
palmondodiak bizirik dirau.
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