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 چكيده

و مصـرف هاي انتقال آب بين حوضه طرح اي با هدف خارج كردن آب از حوضه مبـدأ

مي آن در حوضه و دز با توجـه بـرآورد. شوند هاي مجاور اجرا حوضه آبريز كارون

و واقع شدن در نزديكي دشت عنـوان يـك گزينـه هاي كـم آب مركـزي بـه آبي مناسب

آبـاد بـا هـدف طرح انتقال آب بهشت. كمبود آب اين مناطق مد نظر استمطرح در رفع 

ميليـون متـر 770رود بـه ميـزان انتقال آب از حوضه كارون بزرگ به حوضه زاينـده 

و مصـارف حوضـه. مكعب در سال مطرح شده است و بررسي دقيق منابع هـاي مبـدأ

و تغييـرات اقلـيم، محـدوديت مقصد، لحاظ كردن خشكسالي و زيسـت هـاي ها محيطـي

راهكارهاي احتمالي تأمين آب از مواردي هستند كه در اين طـرح بايـد مـد نظـر قـرار 

بررسي سابقه طرح تا به اينجا حاكي از آن است كه صـدور مجـوز تخصـيص. گيرند

دسـت آباد بدون در نظر گرفتن عواقب دقيق آن روي پايين براي طرح انتقال آب بهشت

مي. حوضه مبدأ صورت گرفته است هاي كـالن، گيري توان گفت كه در تصميم بنابراين

. نظر قرار گيرد بايد توسط مسئولين امر مد
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 مقدمه

و زماني بارش سبب شده است تا تحت شرايطي و پراكندگي مكاني كمبود آب

. اي از گذشته تاكنون در مناطق مختلف مطرح باشد هاي انتقال آب بين حوضه طرح

و نياز روند پرشتاب رشد جم و كشاورزي و توسعه صنعتي و شهرنشيني عيت

از هاي اخير طرح روزافزون به آب باعث گرديده است در سال هاي انتقال آب

با هاي انتقال آب بين حوضه طرح. مسيرهاي طوالني با هزينه زياد مطرح گردند اي كه

و مصرف آن در حوضه هاي مجاور طراحي هدف خارج كردن آب از حوضه آبريز

دست آبي در سدهاي پايين توليد انرژي برقنيازمند بررسي اثرگذاري بر اند، شده

و ايجاد حوضه آبريز مبدأ، امكان ايجاد عدم تعادل در تأمين نيازهاي آبي پايين دست

و زيست مي برخي مشكالت اقتصادي، اجتماعي رو توسعه ازاين. باشد محيطي

كه توجه به آثار آن بر پاييناي نيازمند هاي انتقال آب بين حوضه طرح دست است،

و زيست ساز ايجاد بحران ممكن است زمينه . محيطي باشد هاي اقتصادي، اجتماعي

و قواعدي باشند كه توسعه پايدار هاي انتقال آب بين حوضه طرح اي بايد تابع ضوابط

و بحران . زا نباشد حوضه مبدأ را مد نظر قرار داده

 اي از منظر يونسكو انتقال آب بين حوضههاي معيارهاي طرح.1

معيارهاي زير را در مورد)ونسكوي(متحدملل فرهنگيو علمي تربيتي، سازمان

:اي پيشنهاد داده است هاي انتقال آب بين حوضه طرح

و تمامي:1معيار ناحيه مقصد بايد در صورت استفاده از منابع جايگزين تأمين آب
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و پيشاقدامات براي كاهش بيني شده، تقاضاي آب، باز هم در تأمين نيازهاي فعلي

.كمبود جدي داشته باشد

توسعه آتي حوضه مبدأ نبايد به سبب كمبود آب، با محدوديت چشمگير:2معيار

هاي وارده به حوضه مبدأ را جبران با اين حال اگر حوضه مقصد، زيان. روبرو شود

.ير باشدپذ كند، طرح انتقال ممكن است توجيه

محيطي بايد با سطح معقولي از قطعيت نشان ارزيابي جامع پيامدهاي زيست:3معيار

يا دهد كه طرح انتقال آب، به شكل اساسي كيفيت زيست محيطي را در حوضه مبدأ

هاي هاي جبران خسارت با اين حال، چنانچه هزينه. كند مقصد تخريب نمي

.ير باشدپذ محيطي فراهم شود، طرح انتقال آب ممكن است توجيه زيست

از:4معيار ـ فرهنگي بايد نشان دهد سطح معقولي ارزيابي جامع پيامدهاي اجتماعي

ـ فرهنگي در  قطعيت وجود دارد كه طرح انتقال، سبب بروز اختالل اساسي اجتماعي

با اين حال چنانچه پرداخت غرامت براي جبران. حوضه مبدأ يا مقصد نخواهد شد

ف زيان ـ فرهنگي .پذير باشد راهم شود، ممكن است طرح انتقال توجيههاي اجتماعي

به:5معيار هاي مبدأ طور عادالنه ميان حوضه منافع خالص ناشي از اجراي طرح بايد

.و مقصد تقسيم شود
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و نيازهاي جلگه خوزستان در افق.2  1410مصارف

ك جريان ساليانه با فراوني ارون هاي وقوع مختلف در محل سدهاي مخزني سامانه

.نشان داده شده است1در جدول آباد بدون احتساب طرح بهشت بزرگ

 جريان ساليانه با احتمال وقوع مختلف در محل سدهاي مخزني.1جدول

)ميليون مترمكعب( حوضه آبريز كارون بزرگ

دز+ گتوند 1كارون گتوند دز 3كارون 4كارون
 نام سد

 احتمال
 متوسط 5203 9492 11637 12227 7947 20174
18786 7465 11321 10734 8963 4887 %50 
17158 6814 10344 9894 8115 4504 %60 
15559 6161 9398 9023 7366 4131 %70 
14712 5819 8893 8556 6909 3955 %75 
13934 5482 8452 8121 6536 3744 %80 
11999 4651 7348 7063 5570 3307 %90 
10676 4053 6623 6316 4911 2978 %95 

با تحليل فراواني آبدهي حوضه كارون بزرگ نشان مي دهد كه نسبت آبدهي

اين امر حاكي از اين. درصد است92درصد به آبدهي متوسط، حدود50فراواني 

مي هاي خشك بيشتر از سال است كه تعداد سال هاي آبي در سال. باشد هاي مرطوب

شداخير مقادير حادتري از ارقام فوق نيز  براي مثال آورد ساليانه كل حوضه. تجربه

 1388- 1387و در سال آبي 9100به مقدار 1387-1386كارون بزرگ در سال آبي 

.ميليون مترمكعب رسيد 8700به
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 آباد طرح انتقال آب بهشت.3

و قرار گرفتن در نزديكي و دز با توجه به آورد آبي نسبتاً زياد حوضه آبريز كارون

كم دشت بهب مركزي ايران، در دههآ هاي عنوان بهترين گزينه رفع كمبود هاي گذشته

اي، قرار هاي انتقال آب بين حوضه ها، در قالب طرح آب مورد توجه ساكنين اين دشت

اي مستلزم بررسي هاي انتقال آب بين حوضه طور كلي توسعه طرحبه. گرفته است

و وجوه مختلف، بر تما آثار اين طرح درم مؤلفهها از زوايا و هاي سيستم منابع آب

يك نگرش سيستمي به كل  و مقصد با و معايب آن در حوضه مبدأ نظر گرفتن منافع

.حوضه آبريز است

اي در حوضه، اولين طرح انتقال آب بين حوضه1تونل انتقال آب كوهرنگ

مي كارون به مقصد حوضه زاينده از. برداري رسيده است باشد كه به بهره رود  پس

و تونل و كوهرنگ آن مجموعه سد براي انتقال آب رودخانه كوهرنگ2هاي ماربران

هاي اخير همچنان اين روند در سال. برداري رسيدند رود به بهره به حوضه زاينده

و طرح و متنوعي در حوضه ادامه يافته يا هاي متعدد و دز در مرحله اجرا هاي كارون

ب. اند مطالعه قرار گرفته سه ريزي رنامهبراساس هاي انجام شده در سال جاري وآينده

و كوهرنگ طرح انتقال آب بين حوضه نيز در اين3اي دز به قمرود، خدنگستان

مي حوضه به بهره هاي مذكور مشخصات كلي طرح2جدول. رسند برداري رسيده يا

.دهد را نشان مي
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ح هاي انتقال آب بين حوضه مشخصات كلي طرح.2جدول  وضه خوزستاناي

هاي حوضه كارون روي هاي انتقال آب از سرشاخه آنچه كه مسلم است طرح

آبي، عملكرد محصول، شرايط دست، توليد انرژي برق شرايط آبدهي، كيفيت آب پايين

مي زيست و روستايي، تأمين. گذارد محيطي اثر از طرفي ديگر افزايش جمعيت شهري

و صنعتي، برق آب طرح ن هاي توسعه كشاورزي و محيطي، همگي يازهاي زيستآبي

همچنين تقاضاهاي آب توسط. دست شده است موجب افزايش نيازهاي آبي پايين

و شديدتر هاي انتقال بين حوضه متقاضيان طرح اي با توجه به تغيير اقليم جهاني

 وضعيت حوضه مقصد حوضه مبدأ نام طرح
 ساليانه نياز آبي

)ميليون مترمكعب(

 181 اجرا قمروددز دز به قمرود
 120 برداري بهره رود زاينده چشمه لنگان تونل چشمه لنگان
 84 اجرا چشمه لنگان خدنگستان تونل خدنگستان

و تونل گوكان  200 مطالعه رود زاينده گوكان سد
 65 اجرا اراك رودخانه تيره سد كمال صالح
 323 برداري بهره رود زاينده كوهرنگ1تونل كوهرنگ
 326 برداري بهره رود زاينده كوهرنگ2تونل كوهرنگ
 250 اجرا رود زاينده كوهرنگ3تونل كوهرنگ
 770 مطالعه آباد بهشت كوهرنگ آباد طرح بهشت

 200 مطالعه رفسنجان كارون طرح سولگان
ـ نجف خرسان سد شهيد  60 مطالعه آباد آباده
ـ نجف خرسان سد بيده 230 مطالعه آباد آباده

2809 مجموع
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براساس اطالعات ذكر شده در بخش. شدن اثر پديده خشكسالي، بيشتر شده است

و اطالعات ديگر، اهم :موارد زير قابل ذكر است قبل

در 4500آباد سطح حوضه آبريز سد پيشنهادي بهشت.1 كيلومتر مربع است كه

17، حدود)كيلومتر مربع 26500(مقايسه با سطح مولد رواناب حوضه آبريز كارون 

و حجم جريان طبيعي اين زيرحوضه با احتساب تونل. باشد درصد مي هاي كوهرنگ

با اجراي اين. ميليون مترمكعب است 1900حدود مصرف درون حوضه، ساليانه

طرح، بخش عمده جريان حاصله از زيرحوضه مذكور از حوضه كارون حذف خواهد 

با توجه به اينكه حجم ذخيره مخزن به مراتب بيشتر از آورد ساليانه زيرحوضه. شد

با(مذكور است  و حجم 1800حجم كلي مخزن سد پيشنهادي برابر  ميليون مترمكعب

، مخزن توانايي ذخيره بين سالي را نيز دارا)ميليون مترمكعب است 1300مفيد آن

و اين امر بدان معناست كه ميزان انحراف آب در سال و تر يكسان بوده هاي خشك

.خواهد بود

افق براساس نتايج مطالعات بهره.2 و دز در برداري از منابع آب حوضه كارون

و با احتساب راند ثقلي50مان آبياري حدود توسعه بلندمدت درصد براي آبياري

اراضي كشاورزي، مجموع نياز آبي ناخالص كل حوضه اعم از نيازهاي كشاورزي، 

و پرورش ماهي  بدون احتساب نيازهاي حفظ محيط زيست در انتهاي(شرب، صنعت

با)رودخانه كارون  17000ميليون مترمكعب در سال است كه حدود 18000، برابر

درحال حاضر راندمان. مترمكعب از آن سهم استان خوزستان استميليون

هاي آبياري ثقلي در حوضه كارون براساس مطالعات طرح جامع آب كشور بين شبكه
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و در صورت عدم اصالح راندمان شبكه35تا 30 هاي آبياري مجموع درصد است

مي 22500نياز آبي حوضه به  به. رسد ميليون مترمكعب در سال ذكر است كه الزم

و  و برق خوزستان، حجم كل مصارف فعلي براساس برآوردهاي سازمان آب

در نيازهاي شرب، صنعت، كشاورزي، آبزي و كنترل شوري پروري، محيط زيست

با انتهاي سامانه بدون احتساب نياز برق  23712آبي خارج از الگوي مصرف، برابر

و برق خوزستان اعالم شده از طرف(ميليون مترمكعب در سال است سازمان آب

و به دفتر برنامه 20/7/1390مورخ 62510/110طي نامه شماره  ريزي كالن آب

).آبفاي وزارت نيرو

در در گزارش شركت مشاور طرح بهشت.3 آباد مصارف استان خوزستان،

.لحاظ شده است) تنها معادل مصرف فعلي(حدود نصف نيازهاي آتي 

هاي هاي جديد در استان ايي، تخصيصطي سفرهاي استاني دستگاه اجر.4

و غيره(مختلف  و چهار محال .نيز قابل توجه است) خوزستان، لرستان

مي بررسي.5 اي در اين هاي انتقال آب بين حوضه دهد طراحان طرح ها نشان

را ها بر پايين ناحيه بدون توجه كامل به آثار اين طرح دست، تنها طرح پيشنهادي

م و در برخي از اين طرح قصد مورد مطالعه قرار دادهبراساس نيازهاي حوضه ها اند

و حداقل كردن سرريز نظير طرح بهشت آباد، تنها به حداكثر رساندن جريان انتقالي

.عنوان معيار اصلي طراحي انتخاب شده است به
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 آباد بر تأمين نيازهاي آبي حوضه مبدأ تأثير طرح انتقال آب بهشت.4

آباد بر جلگه خوزستان به صورت زير قابل بيان انتقال آب بهشتموارد اصلي تأثير

:هستند

و توسعه شبكه طرح انتقال آب بهشت.1 هاي آباد با شرايط تعريف شده براي آن

و بختياري در باالدست آن قادر است ساليانه  ميليون 770آبياري استان چهار محال

هاي طرح در كنار ديگر طرحاين. مترمكعب آب را از حوضه آبريز كارون خارج كند

مي 2000انتقال آب ساليانه  و دز . كاهد ميليون مترمكعب آب از آبدهي حوضه كارون

و دز نشان مطالعات انجام شده در مورد بهره برداري از منابع آب حوضه كارون

و دز در گستره استان مي هاي دهد، مجموع نيازهاي آبي ناخالص حوضه كارون

و بويراحمد در افق خوزستان، لرستان،  و كهگيلويه و بختياري، اصفهان چهارمحال

ميليارد17ميليارد مترمكعب در سال است كه حدود18توسعه بلندمدت بالغ بر 

اين نياز شامل نيازهاي كشاورزي،. مترمكعب از آن سهم استان خوزستان است

و پرورش ماهي بدون در نظر گرفتن نيازهاي زيست د شرب، صنعت ر انتهاي محيطي

و با احتساب راندمان آبياري حدود هايي است درصد براي شبكه50رودخانه كارون

.شوند كه با روش ثقلي آبياري مي

كه مطالعه تخصيص منابع آب حوضه كارون در اين شرايط نشان مي دهد

و دز در صورت عدم اجراي طرح انتقال آب  سيستم منابع آب حوضه كارون

بل بهشت ها با كمبود جدي آب براي تأمين درصد سال23ندمدت در آباد در افق

و. نيازهاي كشاورزي جلگه خوزستان مواجه است كمبود آب در بخش كشاورزي
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. ميليون مترمكعب در سال است 650طور متوسط پرورش آبزيان در اين شرايط به

ون در حوضه كار)سد16(آبي اين امر در شرايطي است كه تمام سدهاي مخزني برق

هاي باالدست حوضه اين درحالي است كه ساير استان.و دز ساخته شده باشند

ميليون مترمكعب كمبود آب براي تأمين نيازهاي كشاورزي خود 310كارون ساليانه 

در بديهي است اجراي طرح انتقال آب بهشت. دارند آباد بر شدت كمبودهاي آب

.دست خواهد افزود پايين

شد همان در درحال حاضر راندمان شبكه طور كه اشاره هاي آبياري ثقلي

و35تا30حوضه كارون براساس مطالعات طرح جامع آب كشور بين  درصد است

مي5/22با اين راندمان مجموع نياز آبي حوضه به  با. رسد ميليارد مترمكعب در سال

از توجه به اينكه ارتقاي راندمان شبكه به30هاي آبياري ثقلي رصدد50درصد

و هزينه ها هاي زيادي است در صورت باقي ماندن شرايط شبكه مستلزم صرف زمان

اندازي طرح در وضعيت فعلي، كمبودهاي آبي در افق توسعه بلندمدت در صورت راه

به انتقال آب بهشت از آباد تنها در جلگه خوزستان ميليارد2طور متوسط بيش

در شبكه در اين شرايط. مترمكعب در سال خواهد بود 37هاي آبياري خوزستان

مي درصد از سال .شوند ها با كمبود جدي آب مواجه

آن.2 آبي بر روي سد برق16در شرايط افق توسعه بلندمدت كه در

مي رودخانه و دز ساخته ، طرح انتقال آب بهشت هاي كارون آباد بر نيروگاه شود

، گدار لندر)شهيد عباسپور(1، كارون2، كارون3، كارون4، كارون5سدهاي كارون 

و مطمئن اين سدها و باعث كاهش انرژي توليدي كل و گتوند عليا تأثير گذاشته
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مي. شود مي آباد دهد كه طرح انتقال آب بهشت بررسي سيستمي حوضه كارون نشان

 1755در مجموع ساليانه) آباد ميليون مترمكعب توسط تونل بهشت 770ساليانه(

مي انرژي توليدي سدهاي برقگيگاوات ساعت از و با توجه آبي حوضه كارون كاهد

سد5به تأثير چشمگير آن بر سد كارون  ، احتماالً باعث غيراقتصادي شدن اين

هاي، كاهش انرژي كل توليدي نيروگاه5در صورت حذف سد كارون. گردد مي

به سيستم در اثر انتقال آب بهشت با فرض. گيگاوات ساعت خواهد رسيد 2300آباد

ريال، مجموع خسارات ساليانه كاهش 1430قيمت هر كيلووات ساعت انرژي پيك 

مي 330توليد انرژي بالغ بر  با اعمال ضريب تبديل ارزش. شود ميليارد تومان

به سرمايه جاري به مبدأ در طول دوره بهره  3300برداري، ارزش حال اين خسارت

ت بدون احتساب كاهش ظرفيت آماده به كار اين خسارا. شود ميليارد تومان بالغ مي

و آبي، خسارات زيست هاي برق نيروگاه محيطي، اجتماعي، بهداشتي، درماني، امنيتي

هاي انتقال دست ناشي از طرح همچنين خسارات افت محصوالت كشاورزي در پايين

كل10آبي حدود هاي برق هرچند توليد نيروگاه. اي است آب بين حوضه درصد از

ميان به رژي مصرفي كشور را پوشش دليل نوع انرژي آن، كه از جنس بار دهد، اما

و با توجه به قابليت راه و پايداري شبكه كشور پيك است اندازي سريع آن، در امنيت

هاي قبال ذكر است كه نسبت مجموع انرژي كاهش يافته نيروگاه. نقش اساسي دارد

و اجرا به كل انرژي هاي انتقال آب بين حوضه متأثر از طرح اي در دست مطالعه

مي) گازي+ آبي(هاي با كاركرد پيك كشور نيروگاه بنابراين تحت. شود قابل توجه

و انعطاف تأثير پروژه پذيري توليد در شرايط بحراني هاي انتقال ظرفيت آماده به كار
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به24با توجه به امكان توليد(كاهش يافته ، پايداري)پيكجاي توليد در ساعات ساعته

اين موضوع از نظر. پذيردو امنيت شبكه برق سراسري كشور ريسك باالتري را مي

آمادگي مواجهه شبكه سراسري با شرايط پيش بيني نشده چه در شرايط اضطراري 

و نياز به  و چه در حالت اقدامات مرتبط با پدافند غيرعامل حائز اهميت بوده عادي

.جانبه دارد بررسي همه

و مراجع مختلف، حداقلدر.3 از محيطي زيست نظرازآب جريان ميزان مطالعات

بهبا( مونتانا بندي طبقه نظر و اعداد دبي شده محاسبه) آبزيان حيات شرايط توجه

و ايدئال ارائه شده است 250تا 120حداقل مترمكعب در ثانيه براي شرايط قابل قبول

هم اكنون نيز در بسياري از ماه و طبعاً پس از آبگيري تونل سومها كه نقض شده

و ساير طرح و خدنگستان اي، اين ضابطه با شدت هاي انتقال بين حوضه كوهرنگ

و عوارض آن آشكار خواهد شد .بيشتري نقض

 برخي نواقص در مطالعات موجود.5

ريزي منابع آب حوضه كارون توسط تاكنون مطالعات مختلفي در زمينه برنامه

و با توجه به پيچيدگي سيستم كارون. مراكز دانشگاهي انجام شده است مشاورين

و با  و متدولوژي مناسب، بعضاً نتايج كار قابل اعتماد نبوده و عدم انسجام بزرگ

مي. واقعيات سازگار نيست و اشكاالت موجود در مطالعات قبلي توان ازجمله نواقص

:به موارد زير اشاره نمود

و مصارف آب توسط مشاور طرح بهشت.1 آباد براي در برآوردهاي منابع
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از آمار بهنگام استفاده شده، حال آنكه براي حوضه مبدأ) اصفهان(حوضه مقصد

استناد شده) مندرج در طرح جامع آب كشور( 1373به آمار پايه سال) خوزستان(

و مصارف حوضه اين امر باعث شده برآورد مصارف حوضه مقصد دست باال. است

.مبدأ دست پايين انجام شود

هاي دليل طوالني شدن خشكسالي اخير بايد در مطالعات تغيير اقليم تحليلبه.2

و در آمار بلندمدت اصالحات الزم نيز به عمل آيد آن. الزم پديده تغيير اقليم كه وقوع

ب5در  و ميزان بارش برف طورهسال اخير در سرشاخه كارون كامالً مشهود بوده

اي در اين منطقه كاهش يافته است، در برآورد منابع آب حوضه بايد قابل مالحظه

به هاي اخير ميزان ريزش در سال. لحاظ شود صورت محسوس كاهش هاي جوي

و دز است كه اين  و خشكسالي در حوضه كارون يافته است كه بيانگر تغيير اقليم

و تأمين نيازه شرايط در تحليل .اي حوضه بايد مد نظر قرار گيردهاي تخصيص آب

و شوري زهاب هاي زيست با توجه به محدوديت.3 هاي كشاورزي، محيطي

و صنعت شمال طرح(هزار هكتار 200هاي كشاورزي حدود برگشت زهاب هاي كشت

ميليون 4500كه معادل)و جنوب اهواز، طرح شمال شرق اهواز، كوثر، جفير

و تخليه آن از مسير زهكشمترمكعب در سال است، به كارون حذ هاي انتقالف شده

و سپس به سمت دريا برنامه به حوضچه . ريزي شده است هاي تبخيري در مرز عراق

.اين موضوع در مطالعات بايد در نظر گرفته شود

و مدل.4 و مصارف يك مشاور انجام مطالعه منابع سازي سيستم بايد توسط

م براي مثال با اينكه رشد.الك قرار گيردشود نه اينكه مصارف صرفاً با استعالم
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از(صنايع در اصفهان بيني پيش) برابر وضع موجود5/2با رشد مصرف آب بيش

و بدون توسعه آتي  شده، مصرف صنايع استان خوزستان فقط در حد وضع موجود

آب. فرض شده است براساس مصوبه وزارت نيرو، مصرف صنايع بايد از محل

درصد80هاي شهري حدود توجه به اينكه درصد آب برگشتي شبكهبا. بازيافتي باشد

مي است، بايد مصرف صنعت اصفهان از آب در هاي برگشتي منظور شد، درحالي كه

همچنين با توجه به كمبود شديد. هاي مشاور طرح به اين مهم توجه نشده است گزارش

و ابالغ سياست ي كلي آمايش سرزمينها منابع آب، بارگذاري خارج از ظرفيت كارون

دفتر مقام معظم رهبري ابالغ شده است، 21/9/1390مورخ19408/1كه طي نامه

يك مشاور بازنگري شود و مصارف توسط .ضروري است مطالعه منابع

و آبزيان توجه محيطي به زيستگاه در مطالعات زيست.5 و جانوري هاي گياهي

و هوا قرار دارد، توجه شده، اما به جامعه انساني كه همزمان تحت تأثي ر آلودگي آب

به. الزم مبذول نشده است طور مستقيم در افزايش سطح واضح است كاهش كميت آب

و غبار مؤثر است خشك تاالب و ايجاد گرد .ها

هاي نمك در مخزن سد گتوند عليا با دقت بيشتري ارزيابي آثار انحالل توده.6

.انجام شود

هاي اصولي توسعهي آبياري جزء سياستها هر چند افزايش راندمان شبكه.7

و پايش شود، اما در گرو ساخت شبكه پايدار محسوب مي هاي فرعي، اتوماسيون

و اصالح ساختارهاي مديريت كمي وكيفي توزيع آب در سطح حوضه تا مزرعه

و براي هاي مفروض در مدل پذيري راندمان تحقق. مشاركتي است سازي زمانبر بوده
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بنابراين در سه مرحله. ميليون ريال هزينه دربردارد40ي حداقل هر هكتار اراض

و بلندمدت راندمان مدت، ميان كوتاه به مدت درصد50و30،40ترتيب هاي آبياري

. شود توصيه مي

آب در مطالعات زيست.8 و اجتماعي طرح، آثار تونل بر خشك كردن محيطي

زيادي برخوردار است بررسي الزم زيرزميني مسير تونل كه از تمركز جمعيت نسبتاً 

ميو واقع و توصيه . شود كه اين موضوع جدي تلقي شود بينانه انجام نشده است

آب.6  راهكارهاي پيشنهادي جايگزين انتقال

يك مسئله اساسي در مورد طرح بهشت تك در واقع اي گزينه آباد اين است كه اين طرح

هاي مختلف بايد راه) حوضه مقصد(نيازمند براي تأمين آب در مناطق. كار شده است

تأمين نياز ازجمله تأمين نياز از طريق منابع جديد، مديريت مصرف، استفاده از 

هاي وكيفي از منابع موجود، استفاده از سيستم هاي مجازي، حفاظت مناسب كمي آب

و و اصالح شبكه آب شهري قر... آبياري مدرن، استفاده مجدد از آب ار مورد توجه

ها، جهت ارزيابي طرح. اي يكي از موارد فوق است گيرد كه انتقال آب ميان حوضه

ناحية«يونسكو در اين زمينه معيارهايي ارائه داده است كه براساس معيار اول آن 

:در اين راستا.»مقصد بايد به تمام منابع جايگزين تأمين آب توجه كافي داشته باشد

، مصرف صنايع بايد از محل آب بازيافتي هاي وزارت نيرو براساس مصوبه.1

از با توجه به اينكه آب برگشتي شبكه. باشد درصد است، اگر80هاي شهري بيش

هاي برگشتي شهرها منظور گردد، كل نياز صنعت كه معادل مصرف صنعت از آب
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از(ميليون مترمكعب 470 است از نياز حوضه) برابر نياز فعلي صنعت5/2بيش

.عبارتي براي اين بخش دو بار تخصيص انجام شده استبه. شود مقصد كسر مي

در: ارتقاي راندمان آبياري در بخش كشاورزي.2 ميزان مصرف آب كشاورزي

از. ميليارمترمكعب است6/4رود در وضع موجود حوضه زاينده اگر راندمان آبياري

به 30 به60يا50درصد در وضع موجود ني درصد افزايش يابد، از آبي به ترتيب

يا88/3 و اين به معني صرفه36/3و 1جويي به ميزان حداقل ميلياردمترمكعب كاهش

گذاري مورد نياز براي اعمال مديريت مصرف اگر سرمايه. باشدميليارمترمكعب مي

گذاري مورد نياز ميليون ريال در نظر گرفته شود، مجموع سرمايه40در هر هكتار 

به 10600ي آبي معادل هزارهكتار اراض 265براي  مي ميليارد ريال اگر اين. آيد دست

آباد مقايسه شود، راهكار مديريت تقاضا، بدونرقم با هزينه طرح انتقال آب بهشت

يك آباد هزينه دهم اجراي طرح تونل بهشت ايجاد خسارات عظيم در حوضه مبدأ، فقط

مص صرفهدر بزرگي تحول تكنولوژي رشد امروزه. دارد  وجودبهآبرفجويي

 توانمي داده شوند، توسعهاي گلخانه هاي كشتآبكم مناطقدر اگر. است آورده

.داد هفتم كاهشيكتارا مصرفيآب ميزان كشاورزي، توليدات مقداردر كاهش بدون

و هوا دماي طرفيكازكه رود زاينده حوضه در  نسبي رطوبت ديگر طرفاز باالست

 استقبال.است پذير توجيهو اي بسيار اقتصادي گلخانه هاي كشت توسعه است، پايين

از حوضه اين كشاورزان برخي خوب  كشت توسعهدر منطقه اين نسبي مزيت نشان

.اي است گلخانه

 زيركشت متوسط سطح موجود اطالعات براساس: انتخاب الگوي كشت بهينه.3
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اين كشت تركيب الگويدر. است هزارهكتار 265رود زاينده آبي حوضه محصوالت

چغندرقند وجود دارد كه گياهان پرمصرفو برنج مانند يونجه، حوضه محصوالتي

و  خشك نيمهو اقليم خشكباآبكم مناطق براي به لحاظ نياز آبي به حساب آمده

 رطوبتباآبكم مناطق براي برنج مانند محصوالت، ايناز برخي.نيستند مناسب

كلي بايدو بوده نامناسب پايين، بسيار نسبي  حذف كشت الگويازها كشت نوع اين به

 برابردو شوند، حذف چهار محصول اين خشكسالي مواقعدر اگر براي مثال. شوند

را زيركشت سطح  براي تحقق. داد مصرف اختصاصكم محصوالتبه توانمي آن

.شود استفاده مناسب جرائمو تشويقي هاي مكانيسماز است الزم امر اين

و صنعت استان.4 به در شرايط فعلي نياز آب شرب طور كامل هاي مركزي

از با افزايش جمعيت استان. تأمين شده است و اصفهان به بيش 2هاي يزد، كرمان

و صنعت مورد نياز هاي آمايش بدون لحاظ سياست(برابر جمعيت فعلي، آب شرب

تو 268به ظرفيت3از طريق تونل كوهرنگ) سرزمين 75نل خدنگستان با ظرفيتو

مي ميليون مترمكعب كه به زودي به بهره مي برداري با فرض. باشد رسند، قابل تأمين

نفر ليتر در شبانه 192(مترمكعب در سال70مصرف سرانه  هاي طرح) روز براي هر

بدون نياز به تونل جديد(و خدنگستان3در دست اجرا، صرفاً تونل كوهرنگ

و3به تأمين آب براي مصارف قادر) آباد بهشت ميليون 403ميلون نفر جمعيت

هرچند. باشدمي) برابر نياز فعلي صنعت2(مترمكعب در سال براي مصرف صنعت 

.هاي خشك خود جاي تأمل دارد توسعه صنايع پرمصرف در استان
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 بندي جمع

مي به و رسد كه تخصيص نظر و مالحظه آثار تبعات آن هاي جديد بدون تدقيق كافي

و مديريت پايدارِ منابع آب بر مبناي در پايين و با اصول توسعه دست صادر شده

از طرفي. ديدگاه جامع، يكپارچه، سيستماتيك حوضه آبريز در تعارض است

گيران موجب دامن زدن نگري تصميم نگري مسئولين محلي به همراه عدم جامع بخشي

و تعريف طرح خ به تقاضا و شدهاي جديد شده از آنجا كه در نامه تخصيص. واهد

آباد بر زهكشي موضوع آثار منفي تونل بهشت 21/6/1389آباد مورخ طرح بهشت

:منابع آب زيرزميني مسير تونل در قالب جمله زير مطرح شده است

هاي انتقال آب بين با عنايت به سياست وزارت نيرو در خصوص طرح«

به حوضه آب اي، اين مجوز تخصيص آب منوط حداقل رساندن آثار منفي بر منابع

و  زيرزميني مسير انتقال بوده، لذا آن شركت بايد با بررسي دقيق مباحث فني طرح

و» هاي مختلف انتقال آب، تمهيدات الزم جهت تحقق اين موضوع را فراهم نمايد روش

به از طرفي مسئله كاهش تخصيص متناسب با شرايط سال صورت هاي خشك نيز

ز :ير مطرح شده استجمله

هاي فوق مربوط به شرايط آبي نرمال با لحاظ اثر بديهي است تخصيص«

و بختياري بوده هاي آب در باالدست سد بهشت برداشت آباد در استان چهار محال

هاي خشك كه آورد رودخانه كاهش خواهد يافت، مقادير كه توزيع ماهيانه آن در سال

و بهداشت به نسبت كاهش آبدهي رودخانه تخصيص آب با اولويت تأمين آب شر ب

.»متناسباً كاسته خواهد شد
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آباد بر زهكشي آب زيرزميني همچنين ضمن تأييد موضوع تأثير تونل بهشت

و اهميت آن، از تأثير گسترده دست هيچ ذكري آباد بر پايين تر طرح بهشت مسير تونل

ا. از استان خوزستان نشده است و بهامات متعددي وجود در اين شرايط سؤاالت

برخي. گيران مورد سؤال قرار گيرد دارد كه شايسته است به نحو مقتضي از تصميم

مي از اين ابهامات به :باشند شرح زير

و رشد صنايع پرمصرف.1 از(آيا رشد جمعيت 5/2با رشد مصرف آب بيش

و سياست هاي مركزي مطابق برنامه در استان) برابر وضع موجود بر هاي كالن ها و

 بيني شده است؟ مبناي مطالعات آمايش سرزمين پيش

به 274(درصد بيش از حد معمول50چرا سرانه مصرف آب شرب حدود.2

 در نظر گرفته شده است؟) ليتر در شبانه روز 180جاي

و چگونه كاهش در سال.3 هاي خشك آب قابل انتقال به خوزستان چه ميزان

 خواهد يافت؟ 

اي اصفهان پس از صفر كردن خروجي حوزه در شرايطي كه آب منطقه.4

و سرشاخه آباد درحال مطالعه پروژه بهشت دز هاي جديدي در سر شاخه بازفت هاي

 است، اعمال كنترل روي تخصيص چگونه انجام خواهد شد؟ 

و نمي.5 و صنعت است در چون آب انتقالي براي شرب توان آن را كم كرد،

م شود؟ آيا اين موضوع باعث تشديديشرايط خشكسالي كسري آب چگونه تأمين

و مقصد نخواهد شد؟ هاي اجتماعي در حوضه تنش  هاي مبدأ

 آيا اثر تغيير اقليم در برآورد آب قابل انتقال ديده شده است؟.6
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و افزايش راندمان آبياري در بخش.7 سهم مديريت تقاضا، اصالح الگوي كشت

 هاي مقصد چقدر است؟ كشاورزي در استان

هاي وزارت نيرو، مصرف صنايع بايد از محل آب بازيافتي مصوبهبراساس.8

از با توجه به اينكه آب برگشتي شبكه. باشد درصد است، چرا80هاي شهري بيش

 هاي برگشتي شهرها منظور نشده است؟ مصرف صنعت از آب

و تشديد آن در سال با توجه به تنش.9 از هاي كيفي كارون هاي آينده ناشي

با برداشت و اخيراً آبگيري سد گتوند، تركيب اين تنشهاي ها در مديريت الدست

و. وكيفي چگونه خواهد بود كمي تأثير اين موضوع روي افت محصوالت كشاورزي

 خصوص جوامع انساني چقدر است؟ به

از هزينه اجراي طرح بهشت.10 هزار ميليارد ريال برآورد شده 100آباد بيش

(است به) رجوع شود 23/6/1390مورخ به گزارش بازرسي كل كشور. با توجه

 هاي عمراني كشور چيست؟ محدوديت منابع مالي تأثير اين طرح بر ساير طرح

هاي سري كارون ارزش انرژي برق پيك از دست رفته، آماده به كار نيروگاه.11

.و كاهش پايداري شبكه سراسري در محاسبات اقتصادي چگونه لحاظ شده است

ما.12 و توزيع اعتبارات محدود بخش آب در پروژهمشكل تأمين منابع هاي لي

و وزارت نيرو است تمام يكي از مهمترين چالش نيمه با تعريف پروژه. هاي دولت

و سرمايه آباد تأثير آن بر كاهش سرعت اجراي ساير طرح بهشت هاي معطل گذاري ها

 دست چقدر است؟ مانده در پايين
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 پيشنهادها

آ.1 توسعه براساس مطالعات آمايش:مايش سرزمينپيشنهاد انجام مطالعات

و با استفاده از مزيت و منطقه سرزمين و هاي نسبي، موجب پايداري ملي اي

مي بيشينه و نوع اقدامات را تغيير خواهد داد اين رويكرد اولويت. شود سازي منافع . ها

بي، بلكه حل انتخا در بين اصول توسعه پايدار، اصل محوري مديريت تقاضا نه يك راه

19408/1هاي كلي آمايش سرزمين طي نامه اخيراً سياست.يك چاره گريزناپذير است

با توجه به كمبود. ازسوي دفتر مقام معظم رهبري ابالغ شده است 21/9/1390مورخ

و بارگذاري خارج از ظرفيت كارون، پيش بيني نيازها بر مبناي شديد منابع آب

ب ميهمطالعات آمايش سرزمين ضروري و. رسد نظر در اين راستا مطالعه منابع

و مدل يك مشاور انجام شود مصارف .سازي سيستم بايد توسط

و غيرملموس.2 و غيرمستقيم، ملموس با توجه به نياز:تحليل همه آثار مستقيم

و ساير تبعات انتقال  و محصوالت كشاورزي روزافزون كشور به انرژي، افت انرژي

و بحث روي ساير خسارات طرحآب به سرشاخه، از طرف آبي زمينه طرح هاي انتقال

و امنيتي، اي شامل تبعات اقتصادي، اجتماعي، زيست بين حوضه محيطي، بهداشتي

و نياز به تخصص به و حساسيت امر اي، هاي بين رشته دليل پيچيدگي موضوع

و بين شود كميته پيشنهاد مي ت اي از صاحبنظران ملي و با حليل همه آثار المللي تشكيل

و غيرملموس تبعات اين طرح و غيرمستقيم، ملموس در مستقيم و ها را شفاف نموده

و طرح بهشت سيماي اين طرح .آباد را داوري نمايند ها بازنگري

و بهره:مديريت يكپارچه.3 برداري بهينه از اين منابع حفظ روابط طبيعي منابع آب، خاك
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م بريبراساس اصول توسعه پايدار ايجاب كند كه قلمرو مسئوليت مديريت آب منطبق

ها باشد، اعم از اينكه اين محدوده فيزيكي جغرافيايي حوضه آبريز اصلي رودخانه

تنها با مديريت يكپارچه،. ها منطبق بر محدوده تقسيمات كشوري باشد يا نباشد حوضه

مي مشاركت مصرف و همكاري مؤثر با مديريت ايجاد هاي بخششود، زيرا كنندگان

به مصرف و همكاري با مديريت آب و يا غيرمستقيم كننده از منافع مشاركت طور مستقيم

مي بهره بندي عادالنه هاي خشكسالي از طريق اعمال جيره اين همكاري در دوره. گردند مند

و الزام بهره برداران به افزايشو در همه شرايط آبي، از طريق رعايت الگوي مصرف

و يا فاضالب(آب، كنترل كيفي زهاب راندمان مصرف مي...و) پساب روشن. شود محقق

و توزيع است كه همكاري عملي تنها از طريق تبعيت مصرف كنندگان از يك مركز كنترل

و از اين طريق بهتر مي از آب در سطح كل حوضه آبريز امكانپذير شده توان سهم هر يك

و مرزبندي نمود بخش اين موضوع از معضالت جدي قانون. هاي مصرف را تعيين

كه هاي آب منطقه استاني شدن شركت و مجلس ششم است اي مصوب دوره دولت هفتم

و منطقي به اجرا در نيامده است . متأسفانه به شكل صحيح

و مĤخذ  منابع

.1388ن، اصفها،بآشركت زايند، آباد طرح بهشت1فاز هاي گزارش.1

.1373ن، تهرا، جاماب شركت، رح جامع آب كشورط.2

.1390، اهواز، شركت دزآب، رح بررسي سيستمي منابع آب كارونط.3

و آبفام.4 .تهران، وزارت نيرو، كاتبات معاونت آب
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