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 پذيري انتقال آب از خليج فارس به حوضه مركزي ايران بررسي امكان

  فر  اكبر خالقي
  پي  دانشجوي دوره دكتري خاك و

 )خوراسگان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان 
akbar_khaleghifar@yahoo.com  

  محمود وفائيان 
   اصفهان صنعتي دانشگاه علمي هيأت عضو استاد،

 عمران و آزاد خوراسگان
mahmood@cc.iut.ac.ir  

  
  چكيده

آب پايه حيات انسان است، كـه       . دانند يمامروز بسياري توسعه پايدار براي تداوم حيات بشر را امري ضروري            
 تأمين مواد غذايي، امنيت صنعت و اشتغال همه در گرو           تأمينسالمتي، رفاه،   . بايد به نسل بعدي سپرده شود     

و  ي انسان امـروزي بـا امكانـات       ها  بحران جهاني پايان يا كمبود منابع بيانگر عدم تناسب نياز         . پايدار آب است  
عنـوان يكـي از مهمتـرين     منابع آب پايـدار بـه  . روي انديشمندان قرارداده است  فرا منابع زمين بوده و چالشي    

اي يـك   ي پايـدار انتقـال آب بـين حوضـه    هـا  طرح .اي مطرح است ي توسعه پايدار  براي هر جامعه  ها  شاخص
براي تغيير حالت بحـران آب بـه وضـعيت عـادي و پايـدار در                . ضرورت در توسعه پايدار كشور و استان است       

  .مي نيازي اساسي استاي از منبعي دائ تان اصفهان انتقال آب بين حوضهاس
منابع آب قابل انتقال متعارف منطقه همه شناسايي شده، برخي انتقال داده شـده و برخـي مـوارد در دسـت                      

  كه از آن جمله طرح بـزرگ انتقـال           أمطالعه و طراحي و برخي براي انتقال داراي مشكالت اجتماعي در مبد           
  .شت آباد استآب به

ولـي  . شـود  مـي  قسمت جنوبي و غرب استان منتفـع         ها  برداري رسيدن تمام اين طرح     به فرض به مرحله بهره    
  .ماند ميمنطقه وسيع شرق استان همچنان بدون منبع آب باقي 

وهش ژپـ  . شگرفي بر شرق استان بگـذارد      تأثيرتواند   ميانتقال آب از منبع پايدار و بدون معارض خليج فارس           
سنجي انتقال آب از خليج فارس       پيشين به دنبال بررسي و امكان      با بررسي گفتار و تحقيق پژوهشگران      اضرح

  .به حوضه مركزي ايران واقع در استان اصفهان در راستاي توسعه پايدار در شرق استان است
  

 حوضه مركزي ايـران،  اي، انتقال آب از خليج فارس به توسعه پايدار، انتقال آب بين حوضه     : كليدي هاي  واژه
  .سنجي امكان
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