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مقدمه
خشک و توزیع نامتناسب منابع آب، نزوالت جوی و خاک در سطح کشور در کنار عواملی  نیمه ةقرارگرفتن ایران در منطق

جمعیت،  ، وضعیت خاص اکولوژیکی، حفظ الگوی فعلی پراکنشستیز طیسالی، حفظ مح قلیمی، خشکاتغییرات  مانند

ای متناسب با نیازهای توسعه از یک سو و توجه به توزیع متوازن و مدیریت  صنعت و کشاورزی و ایجاد تعادل منطقه

ی و رئوف) است درنظر گرفتهعنوان یک راهبرد  های انتقال آب در کشور را به منابع آب از سوی دیگر، اجرای طرح ةبهین

در فالت مرکزی بسیار شدیدتر و  ویژه به ،آن در ایران ةو تخصیص بهین آبی کم ةمسئلالبته  .(50: 1394همکاران، 

 آب منابع مدیریت یکپارچگی در گسست ایجاد و آب مدیریت شدناستانی شدن قانون که با اجرایی یدرحال؛ تر است پیچیده

 نمایندگان سیاسی، مدیران کهاست  شده جدی مناقشات وارد ای حوضه بین آب انتقال موضوع آبریز های حوضه مقیاس در

ای آب با وجود مزایای کمی )بیشتر  حوضه بین انتقال. اند کرده توجه آن به مردم عامة حتی و نهاد مردم گروهای مجلس،

کند؛ بنابراین  تری( و مقصد ایجاد می جدی صورت بهی نامتوازنی محسوسی را در مبدأ )صورت کل بهبرای مقصد( که دارد، 

ای به  . همچنین الزم است توجه ویژهاستضروری  ها آنمتأثر از اجرای  مالحظاتها، رعایت  پروژه پیش از اجرای این

 شترصرف وجود منابع آب بی ،تر دقیق بیانبه های مبدأ و مقصد شود.  اصول مدیریت یکپارچه و پایدار منابع آب در حوضه

 یامدهایو الزم است پ ستین یا حوضه نیل آب بمجاور دلیل و مجوزی برای انتقا ةیک حوضه و کمبود آب در حوض در

مبدأ پس از انتقال آب از نظر  ةحوض یانداز آت چشم به دیبا نی. همچنردیگبقرار  مدنظر زیمبدأ ن ةانتقال آب بر حوض

؛ صفوی، 100: 1386)کارآموز و همکاران،  کردتوجه  یطیمحستیو تعادل ز یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد داریپا ةتوسع

ساز  بخش و تاریخ های حیات شدن رودخانه های انتقال آب عمالً اسباب خشک دهد طرح تجربه نشان می (.89: 1393

های اجتماعی و  و تنوع زیستی جانوری و گیاهی، بروز نارضایتی ستیز طیمحخطرافتادن  ها، به کشور، نابودی حیات تاالب

(. 102: 1392منشادی و همکاران،  ؛ دهقان1391های مبدأ شده است )خاکپور،  ویژه در حوضه سرزمین، بهناپایداری 

بودن و آثار منفی اجرای این  ای آب در جهان در بیشتر مواقع، گویای ناموفق حوضه های انتقال بین ی طرحخیتارپیشینة 

شود  ای منجر می در مقیاس ملی و ناحیه «لیتیک منفیهیدروپ»بندی  امری که از منظر ژئوپلیتیک به صورتهاست؛  طرح

منابع  ةها در حوز روند کنونی که افزایش بحران دارد.ای و حتی امنیت ملی  ، ناحیهیمحل تیمسائل امن بر منفی تأثیراتو 

کشور، توزیع  دهد، ناشی از فقر منابع آبی در اجتماعی ناشی از رقابت بر سر منابع آب را نشان می-های سیاسی آبی و تنش

ها و مدیریت غیرآمایشی و غیرمنطبق بر توان سرزمینی کشور است که  نامتوازن مکانی )سرزمینی( و زمانی )فصلی( بارش

منابع آب کشور است. در صورت  ةدر حوز ژهیو به ،ریزان از تنگناهای سرزمینی درک نادرست مدیران و برنامه دهندة نشان

های  بحران جهیها و درنت ها و رقابت سرزمین، تنش ةروند غیرآمایشی ادار ةنی و ادامنظام مدیریت سرزمی نکردن اصالح

ملی کشور را  تیامن تیای و درنها و ناحیه یمحل تیسرزمینی در کشور گسترش خواهد یافت که این امر در گام اول امن

 (.44: 1395د )زکی و رشیدی، با مخاطره مواجه خواهد کر

ایآبحوضهنچارچوبنظری:انتقالبی
ای از  حوضه های انتقال آب بین های مکانی و زمانی بارش سبب شده است تحت شرایطی طرح کمبود آب و پراکندگی

المللی،  ی از مرزهای بینا حوضه نیبانتقال آب  .(1391در مناطق مختلف مطرح باشد )کارآموز و صفوی،  تاکنونگذشته 

ی و خانگی آب برقافزایش تقاضا در بخش کشاورزی، صنعت،  نیتأممنظور غلبه بر کمبود آب،  ی، بهمحلی و ا منطقهملی، 

با توجه به تعریف عام، انتقال (. 1391)میرسادات و همکاران،  شود یمی انجام اجتماعو تحقق توسعة اقتصادی و 

در «. ای دیگر ای به حوضه سطحی( از حوضه ها یا انحراف آب )زیرزمینی یا انتقال حقابه»ی عبارت است از: ا حوضه نیب
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های  های حقوقی و قوانین آب در برخی ایالت انتقال آب که متأثر از رویکرد بازاری در چارچوب تر مشخصتعریف 

منظور انتقال یا  تغییر موقت یا درازمدت محل انحراف، مکان مصرف یا نوع مصرف، به» :شود آمریکاست، چنین بیان می

)رئوفی و « یا کمتر و انتقال درازمدت بیش از یک سال است سال کها که منظور از انتقال موقت ی ا حقابهة آب، یمبادل

ة رایج توزیع ویششود که تغییر داوطلبانه در  بودن انتقال آب تأکید می در تعریفی دیگر، بر داوطلبانه .(49: 1394همکاران، 

ای که در  ی پرآب به حوضها حوضهکمک انتقال آب از  است که به کنندگان )در واکنش به کمبود آب( آب در میان مصرف

انتقال فیزیکی آب ای آب،  حوضه در تعریفی عمومی، انتقال بین .(50شود )همان:  آن سال کمبود آب وجود دارد، انجام می

رود و  ت میاز دس مبدأحوضة  عنوان بهجایی آب یک حوضة آبریز  از یک حوضه به حوضة دیگر است که در این جابه

های  تواند آب سطحی، زیرزمینی یا آب یابد. آب انتقالی می دست می حوضة مقصد به آب  عنوان بهحوضة آبریز دیگر، 

و مقصد در یک استان، بیش از یک  مبدأهای  بازیافتی و نامتعارف باشد. از نظر تقسیمات سیاسی نیز ممکن است حوضه

 (.16: 1394؛ فتاحی، 1: 1391سامان و همکاران،  ولی) استان یا بیش از یک کشور قرار بگیرند

ای آب عنوان کرده است.  حوضه های انتقال بین ناپذیری پروژه پذیری یا توجیه ( پنج اصل را برای توجیه1999کاکس ) 

محیطی، اصل چهارم به مسائل اجتماعی و اصل پنجم  اصل اول و دوم به مسائل اقتصادی، اصل سوم به مسائل زیست

ی، طورکل به(. 1999توزیع عادالنة سود حاصل از اجرای پروژه در دو حوضة مبدأ و مقصد مربوط است )کاکس، به 

نفعان و تعیین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به برخورداری از  ی با رعایت حقوق ذیا حوضه نیبهای انتقال آب  طرح

کنند  در مدیریت منابع آب ایفای نقش می داریپا ةتوسعمحیطی در راستای  اقتصادی و زیست-توجیهات فنی، اجتماعی

ای  حوضه های انتقال آب بین برخی اصول و معیارهای جامع مدیریتی که در همة طرح جهیدرنت .(1391)کارآموز و صفوی، 

ی انتقال ها طرح. رعایت ضوابط، معیارها و اصول توسعة پایدار دربارة 1شوند؛  کاربرد دارند به شرح زیر ارائه می

دادن به نیازهای حوضة مبدأ  ای با اولویت حوضه های انتقال بین . بازنگری در رویة تخصیص آب به طرح2ای،  حوضه بین

های  کردن برنامه . هماهنگ3های مبدأ و مقصد،  ای در آینده بین حوضه برای پیشگیری از منازعات و تعارضات منطقه

آب »ی راهبرد جا به« جمعیت را به پیش آب ببریم»دادن به راهبرد  ویتای با طرح آمایش سرزمین با اول حوضه انتقال بین

موجود، حفظ و استفادة  ، بررسی سدهای ها نهیگز ةهم. کسب موافقت مردم، ارزیابی تفصیلی 4، «را به پیش جمعیت ببریم

ن عمل به تعهدات و شدن در منافع، تضمی شناختن حقوق و سهیم تیبه رسم، امرارمعاشها و وسیلة  مشترک از رودخانه

های بنیادین )مانند برابری، پایداری، کارایی و عدالت(،  ها برای توسعه و امنیت و وفاداری به ارزش پیروی از دستورالعمل

های مستقیم و غیرمستقیم و  بینانه دربارة درآمدها و هزینه های ممکن و برآورد واقع . تعریف و بررسی جامع همة گزینه5

های افزایش رفاه  . اجرای برنامه6پذیری طرح،  محیطی و اجتماعی برای حصول اطمینان از توجیه زیست های جانبی هزینه

طرح انتقال برای پیشگیری از مهاجرت ساکنان این حوضه که از طرح انتقال تأثیر  موازات بهاجتماعی در حوضة مبدأ 

امنیتی و سیاسی انتقال از حوضة مبدأ بر مناطق  محیطی، . بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، زیست7اند،  پذیرفته

. در ناحیة مقصد باید در صورت استفاده از منابع جایگزین تأمین آب و همة اقدامات 8ی، سال خشکدر شرایط  دست نییپا

)و نه نیازهای آینده(، کمبود جدی وجود  شده ینیب شیپمنطقی برای کاهش تقاضا، باز هم در تأمین نیازهای فعلی و 

ای آب، به دالیلی در  حوضه های انتقال بین (، اما واقعیت این است که در بسیاری از طرح16: 1394داشته باشد )فتاحی، 

بودن  اند از: طوالنی شود. این دالیل عبارت مطرح می« حل آخرین راه» عنوان بهای  حوضه ة انتقال آب بیننیگزبیشتر موارد 

های  های انتقال، زمان طوالنی مطالعه و اجرا، هزینه ی زیاد ابعاد مختلف طرحدگیچیپهای سنگین،  مسیر و نیاز به سازه

و نیاز به نگرش جامع و درازمدت، درگیری چندین  رتأثهای قانونی، گستردگی نواحی م ، پیچیدگینفعان یذسنگین، تعدد 

و  بران حقابهانتقال آب، مسائل  های (، لزوم حفاظت از منافع شخص ثالث، ریسکنهاد مردمسازمان دولتی و غیردولتی )
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 . (4: 1378سامان،  )عرب و ولیاجتماعی - های آبریز و منازعات سیاسی محیطی، پویایی حوضه بران، مسائل زیست سهم

ریزان قرار برنامه تیاولوهای جایگزین و محتمل برای تأمین آب باید این موارد در حلها و راه قطعاً در صورت وجود گزینه

 بگیرد.


امنیتملیکشورهاایبرحوضههایانتقالآببین.مدلنظریپژوهشپیامدهایسوءاجرایپروژه1شکل

روشپژوهش
ای انجام گرفته است. نتایج این پژوهش تحلیلی است. منابع گردآوری پژوهش به شیوه کتابخانه-پژوهش حاضر توصیفی

امر باشد. با توجه به حادبودن  انیمتصدگیری مسئوالن و  ة تصمیموزح درتواند راهنمای مفیدی های کاربردی  میاز جنبه

و شرایط اقلیمی  ها یسال خشکاینکه مشکالت کمبود آب به  از شیبمسئلة آب در ایران، به عقیدة نویسندگان در ایران 

فالت مرکزی مسائل  آباد به مربوط باشد، با نبود حکمرانی خوب و مدیریت ضعیف ارتباط دارد. در طرح انتقال آب بهشت

تلقی  خورده شکستتوجیهی ندارد و درحقیقت طرحی از پیش  وجه چیه بهای  حادی وجود دارد که اجرای چنین پروژه

، ادشدهناپذیری خواهد داشت. با توجه به موارد ی طور که اجرای احتمالی این پروژة سنگین، تبعات جبران  شود؛ همان می

آباد به فالت مرکزی  سنجی و برآورد امکان اجرای طرح انتقال آب بهشت امکانپرسش اصلی پژوهش د در راستای  

ی( یک طرح طیمح ستیزاقتصادی، اجتماعی، سیاسی و  -، آیا طرح مزبور از توجیهات )فنیگریدبیان  بهایران است. 

رسد این طرح با مطالعات کارشناسی الزم همراه نیست و بدون  نظر می ای انتقال آب برخوردار است. به حوضه بین

به جای  یملای و سطح کالن  )حوضة مبدأ( پیامدهایی را در سطح منطقه دست نییپادرنظرگرفتن پیشامدهای حتمی 

 خواهد گذاشت.

 وضعیتآبایران/ناپایداریدرحکمرانیومدیریت

های اقتصادی که بر  های اقتصاد ایران، نه مبتنی بر تئوری بیشتر بخشة آب در ایران مانند نیبهحکمرانی آب و تخصیص 

(. 1394کامجو،  و خطا، تقلیدی و مافیا مبتنی است )جلیلی گری، نقض قانون، آزمون  های رفاقت، رابطه، رانت، البی تئوری

انتقال آب که محصول نهایی  های سدسازی و کنند یا پروژه عنوان یک نهاده استفاده می هایی که از آب به بیشتر پروژه

ة پایدار و متوازن و متناقض با توان توسعبوم،  صورت ناسازگار با زیست های ذکرشده و به آب است، مبتنی بر تئوری ها آن

در میان  132ة رتبدر  100از  77/2اند. در شاخص مدیریت منابع آب ایران با امتیاز  ة آبریز احداث شدهحوضاکولوژیکی 

نیافتن  های کشور با تخصیص ها و دشت ها، آبخوان ها، تاالب ها، دریاچه ی تمام رودخانهطورکل بهار گرفت و کشور قر 133

میالدی جزو  2025دهد کشور ایران در سال  ها نشان می )همان(. گزارش ة منابع آب و خشکی مواجه هستند نیبه

است. به بیان  متر یلیم 250و در ایران  متر یلیم 865کشورهای دچار بحران آب خواهد بود. میانگین بارش در جهان 

که میانگین بارندگی ناچیز در  یدرحالسوم متوسط بارش جهانی است؛  ی ایران کمتر از یکها یبارندگدیگر، میانگین 
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 96 و استی که بارندگی تنها در چهار درصد خاک کشور بیش از این میانگین ا گونه بهکشور نیز پراکنش مناسبی ندارد؛ 

(. اگر منابع تجدیدشوندة 15: 1395راد ب،  رسد )کاویانی هم نمی متر یلیم 200ماندة میزان بارندگی، حتی به  باقیدرصد 

آب در ایران در بهترین حالت )که محال است ثابت بماند( و نرخ رشد جمعیت نیز بدون تالش برای باالبردن آن ثابت 

ترمکعب به ازای میلیون نفر به هزار م 100میالدی سرانة آب شیرین در کشور ایران با جمعیت حدود  2030باشد، در سال 

مترمکعب برای  دو هزارای سرانة آب شیرین به کمتر از  هر نفر خواهد رسید. براساس استاندارد جهانی، هرگاه در منطقه

بدون تالش  2030اکنون در تنش متوسط و در سال  هر نفر برسد، آن منطقه دچار تنش آبی است؛ یعنی کشور ایران هم

، 1396-1395(. براساس برآوردها، در سال آبی 17: 1396خواهد شد )شریعتی،  برای افزایش جمعیت دچار بحران آب

 ژهیو به ،یمرکز زیآبر حوضة در واقع یها استان ان،یم نی. در اداشتدرصد  47 به کینزدها، کاهشی  خوان سطح آب

 استان در نمونه یبرا رند؛یگ یم قرار یفرابحران و حاد تیوضع در اصفهان، و یجنوب خراسان کرمان، فارس، استان

 آب تیریمد یحت که یتیوضع داشت؛ یدرصد 30 یکاهش بلندمدت، با یهمسنج در بارش زانیم اصفهان مانند یبارش کم

 کاهش و یمیاقل یها یدگرگون بر افزون موجود، یآمارها ادیبن بر. است کرده همراه یادیبن یها چالش با را یدنیآشام

 نةیزم در ییپروا یب آب، از درست استفادة فرهنگ نشدن نهینهاد ،یاریآب و آب تیریمد به یسنت ناکارآمد کردیرو بارش،

زیرزمینی یا  آب منابع درصد 85 از شیب شدن یته در آب ارانةی پرداخت ،یکشاورز یها محصول دیتول در آب ةنیهز

سوم  که بیش از یک یا گونه بهتهدید امنیت و ثبات درازمدت کشور است؛  ها آنکه پیامد  اند داشتهنقش  ها آبخوانهمان 

 ها یسال خشکدادن مشکالت آب ایران به  (. باید گفت نسبت15: 1395، براد  کشور دچار فرونشست شده است )کاویانی

و مسئلة مربوط  آبی در ایران طبیعی کم قتیدرحقة اصلی نیست. مسئل صورتکردن  و وضعیت اقلیمی چیزی بیش از پاک

)حکومت، بخش  انیمتصدکمک همة  گیری و اجرا به به بحران آب از سنخ حکمرانی است. حکمرانی فرایند تصمیم

ة دولت است که مشروعیت و نظام اداری و توسع درحالاست. اهرم کشورهای  (خصوصی، نهادها و جامعة مدنی

گیری کشور  های اخیر، تصمیم ر ادارة امور جامعه است. در دههساالری آن نیازمند اقتدار قانون و برجستگی نقش د دیوان

(. بدیهی است 167: 1395محمد و همکاران،  و اهالی انجام شده است )آل انیمتصددر بخش آب بدون اجماع و مشارکت 

اشی از ة نفاجعی نیز برای جلوگیری از درمان شوکداشت و  خواهدمدت خسارات ناگواری  ة آب در کوتاهنیربهیغتخصیص 

برد. البته در ارتباط با  های تلخ بلندمدت را از بین می مدت آن رویارویی با تجربه که تأثیرات کوتاه طوری آن مؤثر نیست؛ به

شود. مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس بدون آگاهی یا   های مشابهی اجرا می منابع انسانی، جنگل و خاک نیز سیاست

اند که در بیشتر  ای و حتی واردات آب از خارج پرداخته حوضه سدسازی و انتقال آب بین های مغرضانه به حمایت از طرح

مالی، -ة فراوان در فسادهای بانکیمشغلدلیل  ة قضائیه نیز بهقوموارد در راستای اهداف مافیای آب است. از سوی دیگر، 

ند و همین امر به تقویت مافیای آب منجر شده ا های استخدامی، هنوز از فساد و رانت آب غافل مانده خواری و رانت زمین

 (.1394کامجو،  است؛ تا آنجا که شاید این مقوله به قدرتمندترین و ثروتمندترین مافیا در ایران تبدیل شده است )جلیلی

فالتمرکزی)بایدهاونبایدها(-آبادانتقالآببهشتپروژۀ

وجود  خشک مهیندر کشورها و مناطق خشک و  ژهیو بهی است که یها چالش نیتر بزرگتأمین آب برای نیازهای بشری از 

ی در قالب ا حوضه نیبکه توزیع نزوالت جوی در سطح کشور یکنواخت و متناسب نیست، انتقال آب  از آنجادارد. 

ی ها طرحی انسانی الزم است. ها تیفعالة موزون توسعی، انتقال و ایجاد کیفیت مناسب برای آور جمعیی برای ها طرح

و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیهات فنی،  نفعان یذی با رعایت حقوق ا حوضه نیبانتقال آب 

ة پایدار در مدیریت منابع آب ایفای نقش کند توسعدر راستای مفهوم  تواند یمی طیمح ستیزاجتماعی و -اقتصادی

 (.1999چی و تجریشی،  )ابریشم
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و تعدد عوامل درگیر، تاکنون رویدادهای مثبت و منفی در سطح جهان گزارش شده  ها طرحبودن این  دلیل پیچیده به

، نینشست زم، ستیز طیمحبه   بیآسکرده است. در این باره، مسائلی مانند  دوچنداننگری در این طرح را  که لزوم جامع

، توجه به مسائلی مانند ی اجتماعیها تیحساسشوری زمین، تغییر فرهنگ مصرف آب، کیفیت آب، درنظرگرفتن 

ة جانب همهة سیمقاو  داران حقابهی شدید، درنظرگرفتن مسائل اقتصادی در هر حوضه، توجه به حقوق ها یسال خشک

 (.4: 1385ی خواهد بود )خدابخشی و خدابخشی، ریگ میتصمی تأمین نیاز مبنای ها روش

و بختیاری  چهارمحالآباد استان  ة کوهرنگ و بهشترحوضیزعنوانی است که برای انتقال آب از « آباد بهشتطرح »

های اصفهان، یزد و کرمان طراحی شده است. طرح مطالعاتی  استان مشخصطور  به داخل فالت مرکزی ایران و به

کشور در  ستیز طیمحبا وجود اشکاالت و ایرادات سازمان حفاظت از  تیدرنهاآغاز شد که  70آباد از نیمة دوم دهه  بهشت

و سازمان مدیریت منابع آب ایران، با وجود  1387های مجلس شورای اسالمی در سال  ، مرکز پژوهش 1386سال 

مجلس شورای اسالمی رسید. وزارت نیرو  بیبه تصوو بختیاری   های شدید نمایندگان خوزستان و چهارمحال مخالفت

 100میلیارد و  1غ کرد. در این طرح قرار بود ، یزد و کرمان ابالاصفهانهای  ای استان این طرح را به شرکت آب منطقه

 300کیلومتر در عمق  67ها منتقل شود. در اجرای این طرح قرار است تونلی به طول  آب به این استان مترمکعبمیلیون 

متری زمین از شمال غربی شهر اردل تا پشت گردنة رخ در اصفهان حفر شود. با وجود انتقادات و هشدارهای کارشناسان 

شدن است و هدف اصلی آن توسعة کشاورزی و تأمین آب بخش صنعت و  متخصصان، این طرح در حال نهاییو 

های انتقال آب، با  سال آینده اعالم شده است. طرح مزبور مانند سایر پروژه 20کشاورزی اصفهان، یزد و کرمان تا 

آباد به فالت مرکزی ایران،  آب تونل بهشتفضایی مثبت و منفی همراه است. پیامد مثبت انتقال -های مکانی بازتاب

های شهری و روستایی و نیازهای کشاورزی و صنعتی فالت خشک مرکزی است )زکی و  تأمین آب مورد نیاز سکونتگاه

رسد پیامدهای منفی این طرح بازنمایی و توجیه بیشتری در توقف کامل این پروژه در  می به نظر(، اما 58: 1395رشیدی، 

های  طرح»های مجلس شورای اسالمی آمده است:  . در گزارش مطالعات زیربنایی روابط عمومی مرکز پژوهشآینده دارد

شوند. حوضة آبریز  ی مجاور اجرا میها در حوضهو مصرف آن  مبدأکردن آب از حوضة  ای با هدف خارج انتقال آب حوضه

ای مطرح در  عنوان گزینه آب مرکزی به های کم دشتدر نزدیکی  شدن واقعبه برآورد آبی مناسب و  با توجهکارون و دز 

آباد با هدف انتقال آب از حوضة کارون بزرگ به حوضة  است. طرح انتقال آب بهشت مدنظررفع کمبود آب این مناطق 

بررسی دقیق منابع و »(. در ادامة گزارش مذکور آمده است: 1: 1391سامان و مظاهری،  )ولی« مطرح شده است رود ندهیزا

محیطی و راهکارهای  های زیست و تغییرات اقلیم، محدودیت ها یسال خشکو مقصد، توجه به  مبدأهای  صارف حوضهم

هستند که در این طرح باید مدنظر قرار بگیرند،که با اصول و چارچوب مدیریت پایدار   آب از جمله مواردی نیتأماحتمالی 

 (.18)همان:   «حوضة آبریز تعارض دارد ندسامانممنابع آب بر مبنای دیدگاه جامع، یکپارچه و 

رود به  ة انتقال آب زایندهواسط بهبختیاری و تا حدودی اصفهان ) ویژه لرستان و چهارمحال و  های فرادست، به استان

 یکشاورزهای  ی ریزگردساز داخلی( استانها کانوندلیل کاهش شدید آب کارون و پیدایش  بهکرمان و یزد( و خوزستان )

 ها آنروند. همچنین معیشت و زیست بیشینة جمعیت به کشاورزی و دامداری وابسته است و نیازهای آبی  شمار می به هیپا

رو انتقال آب به همراه احساس طردشدگی ناشی از  یابد؛ از این های بهار و تابستان به آب افزایش می در فصل

دنبال داشته  ها را به شدن نارضایتی زمینة اعتراض و خیابانی ،ها آنهایی از  کم بخش ها یا دست ی این استانافتگین توسعه

شده برای انتقال آب از حوضة کارون به  های متعدد احداث (. از سوی دیگر، تاکنون تونل22: 1395راد الف،  است )کاویانی

اپایداری آبی این حوضه منجر شود، سبب توسعة نامتوازن حوضه و ن ، بیش از آنکه به حل مشکل کمرود ندهیزا

های اصلی توسعة پایدار )مانند  زیست رودخانه و تاالب گاوخونی شده است. این امر سبب شده است تا برنامه محیط
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شدن  جمعیت، افت کیفیت آب، خشک ازحد شیبدلیل افزایش آلودگی، رشد  های توسعه گردشگری اصفهان( به برنامه

های  های جدید انتقال آب )مانند طرح و... عقیم بماند؛ بنابراین ضروری است پیش از تعجیل در اجرای طرح رود ندهیزا

های مدیریت  شوند برنامه ، تونل گوکان و تونل گالب( که حول محور مدیریت عرضة آب هستند و سبب میآباد بهشت

 گونه نیااصالح و بازنگری  منظور بهبگیرد و از نتایج آن  های قبلی صورت تقاضا ناکام بماند، ارزیابی جامع از عملکرد طرح

(.16: 1394ها استفاده شود )فتحی،  طرح

اجتماعی منفی آن -های انتقال آب در حوضة آبریز مذکور و پیامدهای سیاسی از جمله مسائل هیدروپلیتیکی طرح

ی و محل تیامنای، به مخاطره افتادن  و ناحیهی محلهای  توان به موارد زیر اشاره کرد: تشدید منازعات و واگرایی می

ی و تیقوم تنوعگیری، اعتراض، استعفا و...(،  های سیاسی مردم و مسئوالن )در قالب موضع ای، کنشگری ناحیه

های مذکور و ورود  برداری سیاسی و تبلیغاتی از طرح ة مبدأ، بهرهحوضای ناشی از آن در  ی سیاسی و ناحیهها تیحساس

های انتخاباتی و سیاسی، پیامدهای اجتماعی مانند افزایش نارضایتی مردم، مهاجرت ناخواسته،  به گفتماناین موضوع 

و نظایر آن، اختالفات بالقوه و بالفعل تقسیم آب در  ها سوءظنی بر سر آب، افزایش محلهای بسیار خرد  بروز درگیری

آبی. در طرح  های کم ة آب در سالکنند افتیدری شهرها هژیو بهة مقصد و حوضهای گیرنده و تشدید اختالفات در  استان

گفتة بیشتر کارشناسان مسائل آب عمدتاً تأکید به ی که فنهای  انتقال آب از حوضة آبریز کارون بزرگ، فراتر از بحث

ی و تیامنباید ابعاد و پیامدهای اکولوژیکی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی،  بعدی بر این جنبه شده است،  و تک ازحد شیب

ی به تیامنی و اسیس- های اجتماعی و یکپارچه درنظر گرفته شود تا هزینه سامانمند صورت بهمحیطی مبدأ و مقصد  زیست

 (.58: 1395حداقل ممکن برسد )زکی و رشیدی، 

مترمکعب(ونیلی)مکارونودزةحوضازیخروجآبحجمو1405تاسالیاحوضهنیبانتقالیها.طرح1جدول

 
1395قلم،منبع:صفویوراست

«فالتمرکزی-آبادبهشت»سنجیاجرایپروژۀانتقالآبامکان

 هاست. از گونه پروژه ترین مراحل این سنجی یکی از مهم مطالعات امکانی، ا حوضه نیبرای دستیابی به هدف انتقال آب ب

محیطی و فنی و اجرایی کشور  جتماعی، زیستاقتصادی، ا ةچشمگیری در زمین ریهایی تأث آنجا که اجرای چنین پروژه

گیری در این زمینه به بخش  برای تصمیم یتر قیدق گاههای اجراشده، دید بر مبنای پروژه ثیرات تأاین  ةمطالع، دارد

ها  شدن طرح دقیق موجب بهینه ةها مطالعات اولی دهد. همچنین با توجه به ربودن این پروژه مدیریت منابع آب کشور می

کنندگان آب در اصفهان، یزد، رفسنجان،  نوع مصرف، میزان و مصرف ةدربار (.4: 1393ود )هاشمی و همکاران، ش می

های سد و انتقال بدون هیچ سند و مدرک مستند و گزارش نیازسنجی  طرح ةساالری آب کشور در هم دیوان ،.و.. کرمان

حال آنکه اصالح مبانی طرح با توجه به موارد زیر باید در دستور کار قرار بگیرد: تغییر  .پردازد می سازی مصوب به طرح

وری  زیستی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، اصالح الگوی مصرف و افزایش بهره ها بر مسائل محیط این طرح ریتأثاقلیم، 

های سطحی و زیرزمینی،  و مدیریت کیفی آبها  ها و رودخانه و مقصد، توجه به حقابة تاالب مبدأآب در هر دو حوضة 

های آبیاری و زهکشی با هدف کاهش نیازهای آبی و افزایش کیفیت و کاهش کمیت  بازنگری در مبانی مطالعاتی شبکه

 (. برخی آثار و پیامدهای اجرای این طرح به شرح زیر است:1395 ،زاده یوائها ) زهاب
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محلی-ومیهایقخشونتتشدیدآب،قدرتوتضادةرابط

تواند  ای قدیمی در تاریخ آن است، می ویژه در کشوری با اقلیم ایران که کمبود آب مسئله هر طرحی در حوضة آب، به

نفع شود و از قدرت برخی  های ذی روابط و معادالت قدرت در جوامع محلی را تغییر دهد، سبب افزایش قدرت برخی گروه

هایی که قدرت کمتری دارند و نمایندگانی در سطوح گوناگون  یان، منافع گروههای اجتماعی دیگر بکاهد. در این م گروه

هرگونه طرحی در این زمینه باید از نظر ارتباط با مسئلة قدرت، شدت و  رو نیا ازشود؛  قدرت ندارند نادیده گرفته می

نفعان در جریان اجرای  فع ذیهایی روشن از منا خشونت تضاد در جوامع محلی تحلیل و بررسی شود و دربارة آن تحلیلی

های  ها و پروژه ها، اختیارات و اقتدارهای هریک و منازعات و تعارضات میان این منافع ارائه شود. اثرگذاری طرح این طرح

های گذشته نادیده گرفته شده  توسعه و مدیریت منابع و مصارف آب بر شدت و خشونت تضاد در جوامع محلی، در دهه

کننده افزایش داده است.  ای نگران گونه ها به شدت تضاد با مسئلة آب را درون و بیرون برخی استاناست که همین امر 

های کشور از قبیل اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان بارزترین  افزایش شدت تضاد مسئلة آب در برخی استان

رود و کارون، مرز قومی لرها و  حوضة آبریز زاینده مثال مرز؛ برای (2: 1395)فاضلی و فتاحی، نتیجة چنین اقداماتی است 

اند و در  ها از نظر زبانی، مذهبی و قومی یکسان ها و فارس هاست. لرها، خوزی تر اعراب( و فارس ها )و در پایین خوزی

قومی میان  اند، اما دورنمای بحران آب بیانگر ایجاد شکاف ای نداشته گاه مناقشه نظام جمهوری اسالمی ایران، هیچ ةدور

گذاری بر زندگی اعراب خوزستان و ریتأثدلیل  رود به ة کارون بزرگ و زایندهحوضهاست. این انتقال آب میان  لرها و فارس

 بزرگزیستی اقوام مستقر در حوضة کارون  گیری هویت اکولوژیکی و محیط فارس استان خوزستان، سبب شکل تیاقل

ها،  خورد. لرها، خوزی چشم می های بارز آن به وجود خواهد آورد که امروزه نشانه شود و شکاف بزرگ قومی را به شده و می

های مرکزی در سوی دیگر این مناقشه قرار دارند. این امر سبب بروز شکاف  ها در یک سو و فارس اعراب و حتی فارس

گذشته از مرزهای  .شود که سابقه نیز دارد به تحریکات قومیت عرب می زدن ها و دامن ها با فارس میان لرها و خوزی

ای مانند بختیاری، خوزستانی، اصفهانی، کرمانی، یزدی و مانند  ی و ناحیهمحلی ها تیهوقومی، مرزهای بومی و دارای 

بی را از نظر اقتصادی و های آ تواند بهترین و کارآمدترین پروژه افزایش شدت و خشونت تضاد آبی میآن نیز وجود دارد. 

از  1391شدن خط لولة انتقال آب به یزد در سال  شکسته .(55-54: 1395)زکی و رشیدی، ی با شکست مواجه کند فن

بر سر مسئلة انتقال آب برای  1395آمیز در بلداجی در اواخر تیرماه  های خشونت سوی کشاورزان شرق اصفهان و درگیری

در صورت تشدید بحران آمیز مرتبط با آب است. این امر  هایی از تضادهای خشونت نها نمونهاستفاده در کارخانة فوالد، ت

ی شود تیهوهایی در این مرزهای  تواند موجب بروز و ظهور شکاف ة منابع آب مینیبهپایدار و  تیریمدنکردن  آب و اعمال

ة جغرافیایی بحران به دامنة ادامورت نام دارد. همچنین در ص« گرایی سیاسی منفی محلی»که در جغرافیای سیاسی 

مقدمات جنگ آب میان جوامع محلی  ندهیدر آای که حتی  گونه به(؛ 55)همان:  شود بدل می« گرایی سیاسی منفیناحیه»

 .(2: 1395)فاضلی و فتاحی، گیرد  های مختلف شکل می و استان

اقتصادیطرح– سنجیفنیامکان

ای در بیشتر موارد انتخاب نهایی گزینة مناسب وابسته به  گیری برای انتقال آب هر پروژه در مرحلة اول تصمیم

ی و اجتماعی یک منطقه طیمح ستیزهای مؤسساتی تشکیالتی و نتایج بررسی تأثیرات  ی، چارچوبمالهای  پذیری امکان

آباد به فالت  ریزی انتقال آب از بهشت مدیریت و برنامه، ضروری است از این نظر (.2003)کارآموز و همکاران،  است

هایی  ی در پروژهراقتصادیغی ارزیابی شود. باید توجه داشت اهداف اقتصادی و ا منطقهمرکزی، براساس معیارهای ملی و 

های  پروژه یی اساس ارزیابیتنها بهیک   است و هیچ وستهیپ هم بهآباد به فالت مرکزی اغلب  مانند انتقال آب از بهشت

ابزارهای تحلیل اقتصادی در بررسی  نیتر مهمتحلیل سود به هزینه یکی از  .ای یا ملی نیست انتقال آب در سطح منطقه
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آباد به فالت مرکزی است که باید از آن استفاده کرد. تعیین قیمت واقعی آب انتقالی، نحوة  طرح انتقال آب از بهشت

پذیری سرمایه از مسائل مهم  یدرولوژیکی انتقال آب و محاسبة صحیح بازگشتهای ه استفاده از آب در مقصد، ریسک

همچنین در برآورد اقتصادی این طرح، باید ضمن هزینه و سودهای  .استبررسی فنی و اقتصادی در طرح مذکور 

های ناشی  و زیان اه یسال خشکهای مربوط به  های غیرملموس نیز ارزیابی شوند. در این ارتباط باید هزینه ملموس، هزینه

های مربوط به نگهداری و تأسیسات و تأثیرات اجتماعی طرح  شده برای انتقال، هزینه ینیب شیپهای  ، هزینهها آناز 

های رشد سیستم از  توجه به مجانب ژهیو بهشود. راهبردهای مؤثر بر حصول به اهداف مدیریت،  محاسبه و به آن توجه 

ها مدنظر قرار بگیرد. نکتة مهم دیگر این است که نحوة استفاده از آب در حوضة  تحلیل نهگو نیامواردی است که باید در 

 (.10-9: 1389شدة سیستم انتقال را داشته باشد )حلبیان و شبانکاری،  ینیب شیپهای  رود باید توجیه اقتصادی هزینه زاینده

ساالنه  ی،اریرق استان چهارمحال و بختمیلیون مترمکعب در شمال ش 1600آباد با گنجایش  قرار است سد بهشت

میلیون  250. این میزان شامل های کارون برداشت کند و به کویر مرکزی بفرستد میلیون مترمکعب آب از سرشاخه 580

 است کهمترمکعب به رفسنجان و کرمان  ونیلیم 180به یزد و آب میلیون مترمکعب  150 به اصفهان، آب مترمکعب

که تضمینی   آنجا از (.24: 1387)عرب و محمدولی، درصد درنظر گرفته شده است  30و  30، 40سهم هریک ترتیب  به

آباد را  حجم سد بهشت ةمیلیون مترمکعب رضایت دهند و بقی 580آباد تنها به  کنندگان آب بهشت برداشت وجود ندارد که

کارون به بیش از  ةآباد، کل برداشت از حوض تپس از اجرای طرح بهش ،نخورده بگذارند میلیارد مترمکعب دست 6/1نیز تا 

 طرح گذشته از سد اصلی. این رسد که در این صورت خاموشی ابدی کارون را رقم خواهد زد میمیلیارد مترمکعب  7/2

این طرح کالن چندین خط انتقال هم است. کیلومتر خط انتقال هزار به آب و بیش از نایستگاه تل 14مخزن و  33 شامل

 دوو  خانه هیبه آب، تصفنایستگاه تل چهارمخزن،  هفتکیلومتر از محل سد است و  72خط انتقال به اصفهان دارد که 

های  ها و ایستگاه آباد بدون درنظرگرفتن مخزن در محل مخزن سد بهشتقرار دارد. ورود آب در باغ بهادران  ةتونل تا نقط

خانوار شهری با جمعیت  358هزار نفری و نیز  14روستایی با جمعیت هزار خانوار  5آب دو خط انتقال دیگر، حدود  ةبنتل

ای  اشاره ها آنشده هرگز به وضعیت معیشتی و سکونتی و سرنوشت  کنند که در گزارش تهیه هزار نفری زندگی می 2

ر و روستا شه پنجرفتن  رآبیشامل ز که گرفت درنظر هم رازن امخ یاقتصاد یهاخسارت دیبادر این میان،  .نشده است

احداث شهرک  ةنیو هز یپرورش ماه یواحدها 46و  یزراع یهانیهکتار باغ و زم هزار 2نفر،  5500بالغ بر  تیبا جمع

کارون و  ةرودخان روگاهیآباد بر شش ن طرح انتقال آب بهشت ن،یاجز (. 1395)ظفرنژاد،  است یارتباط یها و راه ینیگزیجا

 یدیتول یاز انرژ گاواتیگ 1755طرح  نیا یشود. در صورت اجرایکل م یدیتول یکاهش انرژ سببگذارد و یم ریدز تأث

 ،1394براساس محاسبات سال  نیهمچنخواهد شد.  یراقتصادیغ ،5سد کارون  کارون کاسته و ةحوض یبآ برق یسدها

ا و کاهش آورد کارون این ه شود که با اجرای این طرحید دولت میتومان درآمد عا 170 ،هر مترمکعب آب یبه ازا

توجهی به ابعاد گوناگون این  دهندة بی (. برآوردهای گوناگون نشان15: 1396)نخلی،  درآمدها نیز از دست خواهد رفت

 ةافزایش هزینه، رکود کشاورزی و صنعت، هزیناقتصادی ندارد.  هیتوجاست. طرح مذکور  خورده شکستطرح ازپیش 

بهداشت، افول گردشگری و توریسم، کاهش قابلیت تولید انرژی پاک و  ةها، افزایش هزین بر حقابه ریآب شرب، تأث ةتصفی

 و... از پیامدهای اقتصادی این طرح در صورت اجراست. بی سیستم چند سدی کارونآ درآمد برق

یاجتماعی(سنجامکانتبعاتاجتماعیطرح)

 ای از های منطقه ، شکافنیستهر ابزار و فناوری مدرن دیگری واجد ارزش یا ضدارزش  مانندگرچه موضوع انتقال آب، ا

های  خواهی منطقه و استان های مبدأ در مقابل تمامیت مردم استان ةنفس تود قدرتی و کاهش اعتمادبه جمله احساس بی

های قدرت و  دارد که با اتکا به البیای وجود  خواهانه نگاه تمامیت رسد نظر می بهشود.  مینفوذ تعمیق و تشدید صاحب
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. برد میهای خود را پیش  های در اختیار بدون مانع و رادع طرح ای و نه ملی، با رانت بخشی و ناحیه یها یشیاند مصلحت

ها اهداف  نیست این طرح ؛ البته مشخصشود میبه قیمت نابودی بخشی از سرزمین دیگر، بخشی دیگر احیا  همچنین

پیامدهای اجتماعی از جمله  .(1395ی، عمومی گذار استیسنه )شبکة مطالعات د یا نکن میرا تأمین  گردانندگان آن

بخشی در  و بین یمنازعات محلافزایش مقصد و  ضةافزایش مشکالت اجتماعی در حو، ها طرح گونه نیا

آنکه  ؛ بیاست،مناطق  آبی به دیگر معنا که بحث انتقال آب یکی از راهکارهای جبران کم ست؛ بدینها یسال خشک

های انتقال مانند  طرح تیظرف (؛ برای مثال21: 1395راد الف،  )کاویانی در خواستگاه آب اعمال شوند گفته شیاصالحات پ

 یآبده یسال در زمان خشک نیهمچن. استط آورد رودخانه درنظر گرفته شده سآباد براساس متو قمرود و آب بهشت

ها، طرح نیا کمک به که آنجا ازدرصد با کاهش مواجه شود.  60تا  30 نینرمال ممکن است ب طیشرا به توجه بارودخانه 

تأمین نیاز آب  یسال شده است، در زمان خشک لیتحم رود ندهیبه زا گرید یها شرب و صنعت استان دیجد یازهاین

ب مشکالت اجتماعی و حتی آ نکردن اساس تأمین نیبعدی قرار خواهد گرفت. برا تیکشاورزان این حوضه در اولو

های  طرح ،دقیق پیامدهای متعدد نشدن هدر صورت برآورد که یطور بهآورد؛  وجود می را بهای  و ناحیه یمنازعات محل

تفرقه و کشمکش  ةنیهای مرتبط با طرح، زم اقوام مختلف و استان میانآثار اجتماعی آن و ایجاد تنش  از جملهموجود 

در چند سال گذشته شاهد حوادثی تلخ در این (، اما 56: 1395کنند )زکی و رشیدی،  میفراهم  را نفعان مبدأ و مقصد ذی

به تعارف  ،آب یهای معمولی دستگاه متول صورت کلیشه نشده یا به  های اجتماعی این طرح یا انجام بررسی. ایم زمینه بوده

 .برگزار شده است

در جذب پذیرش  گرفته صورت . از جمله اقداماتستیی نمسائل اجتماعی کمتر از مسائل اقتصاد ةنیگاهی هز

و  وجود آید بهآگاهی  افتهی از مزایای آب انتقال بایدکنندگان  آب مصرف کننده افتیدر ةدر حوض ، این است کهاجتماعی

انتقال ترین آثار اجتماعی  مهم (.5: 1393)هاشمی و همکاران،  گذاشته شودآبده به اشتراک  ةسود و مزایای آن با حوض

کنندگان آب،  مصرف میاناز: افزایش درگیری  است  آباد و کوهرنگ عبارت دز، بهشت ةرحوضیای آب از سه ز حوضه بین

مسیر، افزایش  ةهای منطق ها، قنوات و چاه شدن چشمه آب دلیل خشک یا کم افزایش فقر عمومی، افزایش مهاجرت به

ها و ایجاد یأس و  ها و افزایش سوءظن عدالتی انتقال آب، بروز بیتصمیم دولت مبنی بر بارة های عمومی در نارضایتی

 .(56: 1395)زکی و رشیدی:  ها دلیل از دست دادن برخی فرصت همبدأ ب ةناامیدی در مردم حوض

سنجیسیاسی(طرح)امکانهایسیاسیکنشگری

استان این های علنی و تند نمایندگان  گیری ، موضعیاریبخت و  ها و اعتراضات مردم شهرهای مختلف چهارمحال مخالفت

مخالفت مردم  (،انسانی حمایت از کارونة ریهای انسانی در کنار کارون )زنج در مجلس شورای اسالمی، تشکیل زنجیره

، که جمعی نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسالمی های اجتماعی و استعفای دسته خوزستان در فضای رسانه

ن های بارز کنشگری سیاسی مردم و مسئوال نمونه ،مخالفت با انتقال آب کارون بوده است ها آن ستعفایاز جمله دالیل ا

گیرد، به  سیاسی می ای جنبهآب  ةدربار یای آب است. درواقع زمانی که موضوع آمایشی و فن حوضه در باب انتقال بین

از ابعاد ژئوپلیتیکی برخوردار است. استعفای  انسانی یها تیفعال زیرا همة؛ شود میموضوع هیدروپلیتیکی تبدیل 

صورت ناخواسته سبب  بختیاری به و نمایندگان استان خوزستان و برخی نمایندگان لرستان و چهارمحال یجمع دسته

های  در استان یتیامن-سیاسی تیکه وضع شدهالمللی کشور و القای بحران در داخل کشور  شدن حیثیت بیندار خدشه

 .تر کرده است )همان( را آشفتهمذکور و کشور 
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ی(طیمحستیزسنجیمحیطیطرح)امکانزیستتبعات

از آن ارتباط  تر مهمهای طبیعی و انسانی، ضرورت حفظ تعادل اکولوژیک و  اهمیت بنیادهای زیستی، منابع و سرمایه

ها مدنظر قرار  دولت ژهیو بهسیاسی، با مسائل امنیتی، سیاسی و رقابت و ستیز گروهای انسانی و بازیگران  ها نیاتنگاتنگ 

های اولی و اصلی بشر  ی از اولویتطیمح ستیزیکم، توجه به تهدیدات  و رسد در آستانة قرن بیست نظر می رو به دارد؛ از این

 زیست یطمح بر باید آن تبعات حدود ، پیش از اجرای یک پروژة عمرانی،ستیز طیمحبرای حفظ  لیدل نیبه هماست. 

ة عمرانی عوارضی برای محیط پروژ هر اجرای واقع در. بگیرد صورت دقیق ارزیابی وشود  تعیین گیاهی و یوانیح انسانی،

زیست،  های عمرانی باید چه میزان با معیارهای حفظ محیط طبیعی و اجتماعی دارد. همچنین با توجه به اینکه پروژه

های عمرانی  های عمرانی مطابقت داشته باشد، موفقیت طرح شرایط اقلیمی و فرهنگی ساکنان در محدودة این پروژه

ریزی شود.  مازاد بر نیاز آبی منطقة مبدأ برنامهمحیطی، باید برای انتقال آب  های زیست ا حقابهشود. در ارتباط ب تضمین می

معیاری برای بررسی تأثیرات منفی انتقال آب درنظر  عنوان بهمحیطی باید  های پایداری زیست زمینه، شاخص نیدر ا

مشکالت خاصی خارج از  کهجایی پیش برود کردن شرایط اکولوژیکی یک منطقه تا  گرفته شود. همچنین باید متحول

(. چنانچه 5-4: 1385توان خودپاالیی منطقه ایجاد نشود و مبتنی بر عدالت اکولوژیکی باشد )خدابخشی و خدابخشی، 

آباد به فالت مرکزی نیز چندان در چارچوب  محیطی انتقال آب بهشت مشخص است، مانند سایر پیامدها، پیامد زیست

 نیآفر فاجعه، از آنجا که ابعاد قتیدرحق)نیازهای حوضة مبدأ و خسارات واردشده بر آن( قرار ندارد.  عدالت اکولوژیکی

کشور  ستیز طیمحهای موجود به امنیت  دهد، رویکردها و نگرش رخ نمی باره کنابودی منابع آب و بنیادهای زیستی به ی

راد الف،  کشور دارد )کاویانی ستیز طیمحتجملی به ویرانی هنوز ژرفا و فوریت بحران را درنیافته است و نگاهی زینتی و 

حوضة مبدأ دارد. براساس مطالعات و  ستیز طیمحدهد این انتقال تأثیرات ژرفی بر  ها نشان می (. ارزیابی18: 1395

در این منطقه،  لغزش، عامل اصلی وقوع اردلی زمین در منطقة رسطحیزآمده از اکتشافات سطحی و  دست هایی به داده

آباد در این منطقه، همة  ت. با احداث سد بهشتهای زیرزمینی یا تماس با آب سطحی اس فشار آب با افزایش سطح آب

های جدیدی از لغزش مواجه شده است. حتی میلیاردها  های شدید شده و همة منطقه با کانون های مارنی دچار لغزش توده

های گذشته که برای مهار لغزش زمین در این منطقه حساس صورت گرفته بود، هدر رفته و  های سال تومان هزینه

منطقه، در هر دو حوضة گیاهی و جانوری بر جای مانده است. از پیامدهای  تنوع زیستیی در ریناپذ جبران های خسارت

های آب  انداز رودخانه، ناپایداری اکوسیستم رودخانه، تحلیل سفره نابودی چشمتوان به  محیطی این طرح می زیست

زیرزمینی، کاهش کیفیت آب شرب، محدودیت کمی آب شرب شهری و روستایی، تغییر ساختار ژئومورفولوژی، تشدید 

ها  و تاالب برکهدن ش دریا در مصب رودخانه، خشک شور  آبها و منابع آالینده، نفوذ  گذاری، افزایش حجم پساب رسوب

ادامة این وضعیت،  نکهیضمن ا .(1395)ظفرنژاد،  اشاره کرددست  های پایین )شادگان( و کاهش سطح آب در دریاچه

های کارستیک مهمی مانند چشمة سلم، پل تلفریک و چشمة آب شرب روستای سلم، چشمة وقت و ساعت و لری،  چاه

، ها نیاة هماز  تر مهم (.1391وجود خواهد آورد )امامی،  و خراجی را به شهر وم نابع آب دشت شهرکرد چاه آب شرب فرخ

کارون بزرگ مشاهده کرد؛ تا آنجا که به خشکاندن کامل کارون  شاید بتوان تأثیر واقعی و مهم این انتقال را بر حوضة

 شد.آن منجر خواهد  (گردوغبارهای شدید  بزرگ با تمامی مزایا و ابعاد تهدیدی )مانند طوفان

هابحثویافته
بلکه کلیت  ،پراکنده نیستند یکدیگرجزایر از  یطیمح ستیمسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ز

کاهش  ،افزایش نیازهای آبی، تغییر الگوی بارش ؛ بنابرایندارند انهیافزا هم یکه ماهیت آیند شمار می به یا دهیچیپ درهم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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چنانچه درست هدایت نشوند  تبعات بسیاری که دارند،آب زیرزمینی با توجه به  یها شدن سفره نوع بارش و تهی ،حجم

ی ها یگذار استیسضعف در حوزة  نیتر بزرگنویسندگان  .(1397، راد یانیکاویافت )خواهند سوق شدن  امنیتیسوی  به

ة رابطنکردن  . همچنین درکدانند یمی آمایش سرزمین ها استیستوجهی به  ی انتقال آب را بیها طرحکالن ملی مانند 

 تحقق برای که است سندی آمایش سرزمین برنامة آورند. شمار می ی آمایشی و توسعة پایدار را از این مقوله بهها برنامه

و  ی )عمومیردولتیغ و دولتی های بخش اجرایی های برنامه و ها سیاست اهداف، راهبردها، یی، مجموعةفضا پایدار توسعة

 سرزمین . آمایشردیگ یبرمدر و کالبدی یطیمح ستیز ی،فرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد ابعاد در را تعاونی( و خصوصی

 و جمعیت میان تناسب و تنظیم سازگاری بر تأکید با سرزمینی قلمروهای در تدابیر توسعه مهندسی هنر و دانشعنوان  به

 نوینی نظم سرزمین آمایش مطالعة ،درواقعشود.  می تعریف راهبردی و نگر کل رویکردی در و زمان فضا بستر در فعالیت

 ریزی برنامه های روش از استفاده با و کند می مهیا سرزمین پهنة بر را های انسانی فعالیت و طبیعی منابع یده سازمان از

(. 5: 1392پردازد )سرور،  می انسانی تجمع هرگونه برای فضایی سازی متعادل و ی منطقیده سازمان به فضایی

نسل  نیازهای و ها مسئولیت آن در ارزشی که مفهومی یعنی ؛است پایدار توسعة سرزمین آمایش رویکرد نیتر یاساس

 (.6: 1393زاده،  )ابراهیم استآینده مدنظر  های نسل و حاضر

جمعی، یعنی همان  منافع حداکثرسازی و وری بهره سرزمین، مفهوم آمایش مقولة  طرح اصلی درحقیقت خواستگاه

ی مانند بحران آب، نیاز به دیدی وسیع در طیمح ستیزی ها بحرانتوجه به  نظر  نیا ازی از آمایش است. ا توسعهمفهوم 

ملکی مشاع است که به نسل و ابنای بشر تعلق دارد، اما در طرح انتقال آب به  ستیز طیمحسطح کالن ملی دارد؛ زیرا 

راهی منسجم در هر ة دستیابی به نقشرو  از این ی امنیت ملی است؛ها چالشی ملی و فالت مرکزی بحث بر سر پیامدها

آبریز باید با ایجاد اجماع قوی و همگانی در میان کنشگران و براساس دیدگاه جامع، یکپارچه و مشارکتی  ةحوض

 334تعداد  1397ستان سال در تاب دهد یم(. آمارها نشان 1397ی عمومی، گذار استیس)شبکة مطالعات  باشد پذیر تحقق

 50براساس آمار  قرمز قرار دارند. یتشهر در وضع 107 یزانم ینقرار خواهند داشت که از ا یهر در معرض تنش آبش

در تابستان  یزرد تنش آب یتدرصد در وضع 30و  ینارنج یتدرصد در وضع 19قرمز،  یتدر وضع یشهر یتدرصد جمع

نفر  یلیونم 6/16معادل  یدر فالت مرکز اند شده مواجه یتنش آب یشترینکه با ب یافراد میان، این ازهستند.  1397سال 

 .هستند

کمبود آب در این حوضه را  ةمسئل ،یا حوضهنیانتقال آب ب یها تاکنون طرح ران،یا و جهان تجارب به توجه با

ها  سایر حوضهآن به کردن  و وابسته )مبدأ( حوضهیک زدن به توهم وجود آب در  دامن ی دیگر،از سوکرده است. برطرف 

یک یا چند حوضه اعالم ممنوعیت هرگونه طرح انتقال آب از  رو نیا افزوده است؛ از مسئلهشدت و عمق  بر )مقصد(

های وابسته را به راهکارهای پایدارتری در  نفعان حوضه ن و ذیتواند توجه مسئوال میقصد( )م ها حوضهسایر به  (مبدأ)

یی مبنی بر ها شنهادیپة ارائمنظور  به .کندصنعت، شهری و کشاورزی جلب  ةگان های سه کاهش مصارف در بخش ةنیزم

سرزمین و اصل حصول توسعة پایدار،  به فالت مرکزی در چارچوب الزامات آمایش آباد بهشتدهی طرح انتقال آب  سامان

 توجه به نکات زیر ضروری است:

مجدد،  ةآب با هدف استفاد یها مرتبط با حوضه یطیمح ستیبازنگری قوانین، مقررات، استانداردها و الزامات ز. 1

 .مصرف آب یساز نهیبازگردانی و به

حیث، استانی مانند اصفهان با اقلیمی  نیاز ای سرزمینی حوضة مبدأ و مقصد ها لیپتانس. توجه به شرایط محیطی و 2

 کشت رو ممنوعیت خشک و بارندگی متوسط به پایین مستعد کشت بسیاری از محصوالت کشاورزی نیست؛ از این

 ست.ی اا توسعهی ممنوعة اصفهان ضرورت آمایشی و ها دشتو  آب کمی ها استاندر بسیاری از محصوالت کشاورزی 

https://www.isna.ir/news/97020402744/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
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ی مواجه هستند. از سوی آب کمی ها بحرانفالت مرکزی خود با -آباد بهشت. بیشتر شهرهای مبدأ در طرح انتقال آب 3

ی آبی و برقی و... است. انتقال ها روگاهینیی با پتانسیل باالی کشاورزی، سد و ها استاندیگر، استان خوزستان در ردیف 

درصد مصارف  10حدود آمایشی ندارد.  هیتوجای کشاورزی و صنایع اصفهان و کارون بزرگ بر آباد بهشتآب از زیرحوضة 

یندهای آب ابازنگری و مهندسی مجدد در فررو  است؛ از این مربوط آهن ذوبآبی استان اصفهان به مصارف صنعتی چون 

تجهیزات کمک  مصرف به کم یها یندهای صنعتی با روشاپرمصرف در فر یها منظور جایگزینی روش در صنعت به

 است. ریپذ امکان، با مطالعه و بررسی دقیق تر سبکو جایگزینی صنایع  یندامصرف یا تغییر فر ةکاهند

عام در کشور و  طور هایی است که به حل کردن مصرف آب از جمله راه چرخش آب، استفاده از بازیافت آب و بهینه. 4

در  ی بازیافتی(ها آب) ها پسابهدفمند جبران کند. استفاده از  صورت بهی اصفهان را آب کمبخشی از تواند  می خاص طور به

ی کشاورزی، صنعتی و حتی بخشی از مصارف بهداشتی در بیشتر کشورهای پیشرفته توجیهی علمی و ها بخشة هم

 عملی است.

و پایش  برای مدیریت آن یزیر منظور برنامه صنعت به مصارف خانگی و تأکید بر شناسایی عوامل هدررفت آب در .5

درصد است که این عدد  30تا  25ی شهری رسان آبی ها شبکهی؛ برای مثال متوسط هدررفت آب در رسان آبی ها شبکه

 .رسد یمدرصد نیز  40ی به گاهدر ایران 

 حل راه عنوان به رود از صنعت و کشاورزی به گردشگری زاینده ةهای توسعه در حوض ریزی برنامه برایتغییر . 6

 ی.ا توسعه

آب شهری و  ةالگوی کشت و فضاهای سبز شهری با شرایط اقلیمی حوضه، افزایش راندمان شبککردن  منطبق. 7

 آب مصرفی. ةهایی برای کاهش سران اجرای طرح

 تدوینمنظور  به. آبریز یها با رویکرد حوضچه ژهیو به ،منابع آب کشور ةمدیریت یکپارچ اجرایتأکید بر ضرورت . 8

 باید چارچوبی، چنین اجرای برای مرتبط یها سازمان تمام مشارکت و آب ة منابعکپارچی مدیریت راراستق حقوقی چارچوب

 بر حاکم بر شرایط غلبه برای جدی برداشت. موانع آب منابع یکپارچة مدیریت شدن اجرایی راه سر از موانع را برخی

 :ازاست   عبارت آبریز یها حوضه

 ؛ها برنامه اجرای برای ناکافی هماهنگی - 

 سیاسی؛ یها تیاولو - 

 .یاسیس سطوح در منافع دادن دست از ترس یا تغییر برابر در مقاومت -

 ضروری است: زیر موارد بر آب، توجه منابع ةکپارچمدیریت ی درمورد استقرار

 آب از استفاده و مدیریت دقیق تخصیص براساس باید ی،ا منطقه و سیاسی یها یریگ جهت از غیر یگذار قانون -

 .را دربربگیرد اجتماعی و اقتصادی زیستی، محیط یها ارزش که نحوی به باشد؛

 و یا منطقه تیریمدمرکزی،  دولت میان همکاری که نحوی به باشد؛ کارآمد شیوهای به باید نهادی چینش - 

 .شود مرتبط این آب با مرتبط نهادهای دیگر باحال  نیعدر  و محقق واسطه کمترین با آبریز ةحوض یها سازمان و محلی

شود  میسر یساز میتصمفرایند  در نفعان یذ ةهم مشارکت امکان تا بگیرد شکل منطق براساس باید ها سمیمکان - 

 (.47: 1396)کالنتری و همکاران 

تبلیغات  بازنگری در قوانین مؤثر در مدیریت تقاضا و مصرف، افزایش، مانند ها جنبهی توجه به سایر طورکل به

که در چارچوب  جدیدقدیمی به  یها یامر آب به تغییر فناور یکاهش بارش، اجبار نهادهای متصد ةهشدارگونه دربار

بستن  ی ورقانونیغ یها حفر چاه ةمقابلهمچنین در بخش کشاورزی.  ژهیو به ،ها از پرت و هدررفت آب جلوگیری شود آن
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در مدیریت منابع آب  ،کند یکشور را تهدید م یطیمح ستیامنیت آبی و ز ها آنلیت افع ةقانونی که ادام مجوز با ییها چاه

 (.1397، راد یانیکاو) استمؤثر 

متعلق به زمان حال نیست، اما   دهیپدوجود داشته است. این  شیوب کمی مختلف ها دورهی در ایران در سال خشک

ی را تشدید آب کمی و سال خشکی مانند طیمح ستیزی ها چالش مراتب بهمقتضیات رشد شهرنشینی، کشاورزی و صنعت 

 سطح آب در . درحقیقت منابعشود یماحساس  شیازپ شیب(، 2کرده است. در اینجا ضرورت مدیریت پایدار آب )شکل 

 نیتر یاتیح و نیتر یاصل از مدیریت، اعمال این ةنحو و سطوح این مدیریت در مؤثر بازیگران ی،ا منطقه و ملی ی،الملل نیب

دارد  بیشتری اهمیت ایران مثل خشک مهین و خشک کشورهای در ژهیو بهموضوع  این هستند. بشر کنونی جهان مسائل

های مدیریتی در سطوح  شیوه نیتر یعالیی آمایشی برای تحقق اهداف توسعه، از ها برنامهرو توجه به  (؛ از این2016)هی، 

ی مدیریت بحران است و نوع بهی آمایش سرزمین ها برنامهبه  رداندولتمتوجه مدیران و  درواقعی و ملی است. ا منطقه

 یی است.ها بحرانی آمایش در حد مطلوبی مانع چنین ها برنامهی سو بهحرکت  شک یب


آبداریپاتیریمد.2شکل

گیرینتیجه
خطرافتادن  ها، به کشور، نابودی حیات تاالب ساز خیتاربخش و  های حیات شدن رودخانه های انتقال آب سبب خشک طرح

ویژه در  های اجتماعی و ناپایداری سرزمین، به و تنوع زیستی جانوری و گیاهی، سبب بروز نارضایتی ستیز طیمح

 درازمدتای در جهان نیز حکایت از پیامدهای  حوضه های انتقال آب بین اند. پیشینة تاریخی طرح های مبدأ شده حوضه

 و ها چشمه و ها رودخانه یدب دیشد کاهش ای یخشکهای مقصد،  نند رشد سریع و نامتوازن جمعیت در حوضهناگوار ما

 صرف و مبدأ ینواح در ریناپذ جبران یطیمح ستیز عیفجا بروز و ها تاالب و ها باتالق ینابود ،ینیرزمیز یها سفره

ی ها سال در. آنچه است داشته انتقال یرهایمس و رهایآبگ ساکنان ییجا هجاب و یاجتماع مشکالت بروز اد،یز یها نهیهز

ها، افت  ها و چشمه و سبب خشکی و کاهش دبی رودخانه داده  رخی کشور ها بوم ستیزاخیر در فالت مرکزی یا برخی 

 های اخیر نبوده، بلکه نبود حکمرانی شایسته و سالی ها شده است، تنها خشک های زیرزمینی یا مرگ تاالب سطح آب سفره

های محیطی و اکولوژیکی  های اخیر، بدون توجه به داشته مدیریت خوب، دلیل این رخدادهای تلخ شده است. در دهه

ترین صنایع کشور در چنین مناطقی مستقر شدند.  ترین و پرمصرف ها، بزرگ زایی و تنها با البی مناطق و به بهانة اشتغال

شاورزی و کاهش ضایعات این بخش، تنها به افزایش سطوح زراعی جای افزایش راندمان آبیاری در بخش ک همچنین به

رقم خورد.  مردمانشانها و  بوم و باغی برای دستیابی به تولید بیشتر اصرار شد و امروز چنین سرنوشتی برای آن زیست

تونل گالب(  آباد، تونل گوکان و های بهشت های جدید انتقال آب )مانند طرح ضروری است پیش از تعجیل در اجرای طرح
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های مدیریت تقاضا ناکام بماند، ارزیابی جامع از عملکرد  شوند برنامه که حول محور مدیریت عرضة آب هستند و سبب می

برخی  جهیدرنتشود.  ها استفاده می طرح گونه نیااصالح و بازنگری  منظور بهگیرد و از نتایج آن  های قبلی صورت می طرح

ای کاربرد دارند، به  حوضه های انتقال آب بین در این طرح، بلکه در همة طرح تنها نهاصول و معیارهای جامع مدیریتی که 

ای، بازنگری در  حوضه های انتقال بین شوند: رعایت ضوابط، معیارها و اصول توسعة پایدار دربارة طرح شرح زیر ارائه می

برای پیشگیری از منازعات و  مبدأدادن به نیازهای حوضة  ای با اولویت حوضه ال بینهای انتق رویة تخصیص آب به طرح

، کسب موافقت مردم، ارزیابی نیسرزمای با طرح آمایش  حوضه های انتقال بین کردن برنامه ی، هماهنگا منطقهتعارضات 

و وسیلة امرارمعاش، به رسمیت  ها ها، بررسی سدهای موجود، حفظ و استفادة مشترک از رودخانه تفصیلی همة گزینه

ها برای توسعه و امنیت و وفاداری  شدن در منافع، تضمین عمل به تعهدات و پیروی از دستورالعمل شناختن حقوق و سهیم

های ممکن و برآورد  های بنیادین )مانند برابری، پایداری، کارایی و عدالت(، تعریف و بررسی جامع همة گزینه به ارزش

محیطی و اجتماعی برای حصول  های جانبی زیست های مستقیم و غیرمستقیم و هزینه از درآمدها و هزینهبینانه  واقع

طرح انتقال برای  موازات  به مبدأهای افزایش رفاه اجتماعی در حوضة  پذیری طرح، اجرای برنامه اطمینان از توجیه

تند، بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، از طرح انتقال هس رتأثکه م مبدأپیشگیری از مهاجرت ساکنان حوضة 

 سالی. دست در شرایط خشک بر مناطق پایین مبدأمحیطی، امنیتی و سیاسی انتقال از حوضة  زیست

فرهنگی، سطح معقولی از قطعیت وجود دارد که طرح انتقال، سبب بروز  -با توجه به ارزیابی جامع پیامدهای اجتماعی

های جدید انتقال آب  باید از هرگونه تعجیل در اجرای طرح نیبنابرانخواهد شد؛ یا مقصد  مبدأمشکالتی در حوضة 

تنها در صورت تطبیق با اصول توسعة پایدار، ضوابط آمایش سرزمین و  ها آنای پرهیز کرد و ضمن تردید در  حوضه بین

در طرح انتقال آب  مراتب بهی کرد؛ مسائلی که ریگ میتصمدرستی  و سایر پیامدهای احتمالی، به ستیز طیمحپایداری 

ی به صالح حوضة طیهر شرادلیل اجرای این پروژه تحت  نیبه همتوجه نشده است.  ها آنآباد به فالت مرکزی به  بهشت

 مبدأ و امنیت آبی کشور در آینده و توسعة پایدار آن نیست.

قدردانی
 کنند. این پژوهش قدردانی میهای دانشگاه شهیدبهشتی برای همکاری در انجام  نویسندگان از مساعدت
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