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 مورد فجایع و خطراتاسناد، مدارک و مطالب در 

 آبادتونل و سد غیر قانونی بهشت

 

 

 مرگ خاموش چهارمحال و بختیاری 

 دخانه تمدن ساز کارونومرگ ر 

 

  نسبت به آن حساس باشدآنچه هر شهروند چهارمحال و بختیاری و خوزستان باید بداند و 

  را با  شهروندان این استان بیشتر استان چهارمحال و بختیاری و زندگیاقلیم آنچه حیات

 نمایدخطر بسیار جدی روبرو می

  ه حاشیه کارون را به نابودی می کشاندژویهخوزستان باستان آنچه حیات  

 



 

 :آتاز زرمرالفت تا تًول ي ظس تُؽت یًظتیخمغالة  اظىاز، مسارک ي فُرظت

 
 :تٍارظالی  ي اوتقال آب کارين آتاز زر مرالفت تا تًول ي ظس تُؽت چُارمحال ي ترتیاری ؼًراَای ؼُر ي ريظتای اظتانؼکایت وامٍ   الف(

 ( 12 تا 1صفحِ  )  ي تًضیحی تر زالیل مرالفت ي معتىساتمرير  - 09ؼًارای عالی امىیت ملی، ریاظت قًٌ قضاییٍ، کمیعیًن اصل 

 
 (17تا  13صفحِ )  آتاز ی ظازمان تازرظی کل کؽًر زر مرالفت تا عرح تُؽت وامٍ( ب

 13/06/1390تاریخ بِ 102013ًاهِ شوارُ 

 

 ( 22 تا 18ات )صفح آتاز َای ظازمان حفاظت محیظ زیعت زر مرالفت تا عرح تُؽت وامٍ( ج

 23/07/86تاریخ  بِ 1 43601شوارُ ًاهِ  -1

 13/10/94در تاریخ  47603/94ًاهِ شوارُ  -2

 31/01/1399در تاریخ   1921/300/99ًاهِ شوارُ   -3

 

 (24تا  23 ات) صفح 2آتاز ي گالب تُؽت َای وامٍ زیًان محاظثات کؽًر زر مرالفت تا تًول( ت

 ّا اس جولِ فقذاى هجَسّای سیست هحیطی ّز دٍ طزح  )هخالفت بذلیل ًذاشتي هجَسّای پیش ًیاس اجزای ایي طزح

 22/05/1393تاریخ  بِ 751500166ًاهِ شوارُ 

 

 (79 تا 53صفحات ٍ  52 تا 25ات )صفح آتاز ي مرالفت تا عرح تُؽت "َای مجلط مرکس خصيَػ"مغالعات ي تررظیُای ( ث

 1387تاریخ فزٍردیي هاُ  بِ دفتز هطالعات سیز بٌــایی 8935شوارُ هسلسل  250هطالعات با کذ هَضَعی  -1

  1391تاریخ هزداد هاُ  دفتز هطالعات سیز بٌایی بِ 12492ٍ شوارُ هسلسل 250هطالعات با کذ هَضَعی  -2

 

 (102تا  80)صفحات  ای چُارمحال ي ترتیاری ارزیاتی عرح اوتقال آب از تُؽت آتاز تٍ فالت مرکسی کمیتٍ فىی ؼرکت آب مىغقٍ  ج(

 

 (104تا  103) صفحات  آتاز َای تسرگ اجتماعی ي فىی ظس تُؽت اعتراف يزارت ویري تٍ چالػچ( 

 

 آتاز زر تاغثُازران ي چرمُیه کارگاٌ تًول تُؽتن زیعت اصفُان ترای تعغیلی، خلمح ي ترچیس وامٍ يزارت ویري تٍ ظازمان محیظح( 

 (106تا  105)صفحات 

 



 ازامٍ فُرظت()

 

آتاز ي حتی وازیسٌ گرفته مصًتات  وًوی تُؽتاوسازی مجسز ي واگُاوی کارگاٌ تًول ي ظس غیر قا صًرتجلعات يزارت ویري ترای راٌ( خ

 (110تا  107)صفحات  قثلی ذًز ایه يزارتراوٍ مثىی تر تعغیلی ایه عرح

 

ایجاز مؽکالت اجتماعی ي ذعارتُای ای چُارمحال ي ترتیاری تٍ يزارت ویري زرمًرز غیرقاوًوی تًزن ي  وامٍ مسیر عامل آب مىغقٍ( ز

 (114تا  111 ات) صفح  صفحٍ کالن ي ترریة گعترزٌ مىاتع آب ي  محیظ زیعت

 20/01/1399تاریخ  بِ  183/99/310/09شوارُ  ًاهِ بِ

 

زر صًرت  آتاز تاریری تُؽتترای اظتعالم يضعیت خل  ای چُارمحال ي ترتیاری ي خاظد آن ٍ ظازمان میراث فرَىگی تٍ آب مىغقٍوامش( 

(117تا  115)صفحات  آتاز احساث ظس تُؽت  

ثثت ؼسٌ زرفُرظت آثار ملی 3095تا ؼمارٌ   ي تٍ زيران صفًیٍ تاز میگرزز ایه خلقسمت  تًضیح:   

19/03/1399 تاریخ بِ 873/127/922شوارُ بًِاهِ   -1  

 21/3/1399تاریخ بِ 1789/99/322/09بِ شوارًُاهِ  -2

 

 (126تا  118 اتصفح)  آتاز َای ومایىسگان اظتان چُارمحال ي ترتیاری ي ذًزظتان زرمرالفت تا عرح تُؽت وامٍ( ر

 23/02/1399تاریخ  کشَر در سیست  ًاهِ ًوایٌذگاى هجلس دّن بِ آقای دکتز کالًتزی رئیس ساسهاى هحیط -1

 16/02/1399 ًاهِ ًوایٌذگاى هجلس دّن بِ آقای الریجاًی در تاریخ  -2

  14/02/1399در تاریخ 99006063ًاهِ ًوایٌذُ هزدم شْزکزد بي ٍ ساهاى بِ ریاست هحتزم قــَُ قضاییِ بِ شوارُ   -3

ًاهِ ًوایٌذُ هزدم شْزکزد بي ٍ ساهاى، آقای دکتز اردشیز ًَریاى بِ هعاًٍت هحتزم هحیط سیست اًساًی ساسهاى   -4

  07/02/1399در تاریخ  11259هحیط سیست کشَر جٌاب آقای دکتز تجزیشی بِ شوارُ 

ًاهِ ًوایٌذُ هجلس دّن هزدم شْزکزد بي ٍ ساهاى، آقای دکتز اردشیز ًَریاى بِ ٍسیز ًیزٍ، آقای اردکاًیاى بِ شوارُ   -5

 07/02/1399در تاریخ  111258

 99سیست خزداد کالًتزی ریاست ساسهاى حفاظت هحیطًاهِ ًوایٌذگاى هجلس یاسدّن در تذکز بِ جٌاب آقای   -6

 

 (134تا  127صفحات  )  وامٍ اوجمه صىفی مُىسظان آب ذًزظتان تٍ:( ز

 دبیز شَرای اهٌیت هلی جٌاب آقای سزدار شوخاًی 

 جاًشیي رئیس ستاد کل ًیزٍّای هسلح جٌاب آقای سزدار رشیذ

 دبیزخاًِ هجوع تشخیص هصلحت ًظام جٌاب آقای دکتز هحسي رضایی

 استاًذار هحتزم خَسستاى جٌاب آقای هٌْذس هقتذایی 

 هجوع ًوایٌذگاى هحتزم استاى خَسستاى



 

 ازامٍ فُرظت()

 

زر مغالعات اوتقال آب تًظظ  53جلس  ل،َای تًو  َای زیر زمیىی زر گسارغ آتاز  تر ترلیٍ آب اعتراف صریح تٍ تاثیر تًول تُؽت  (ش

( 136 ات 135)صفحات  ای اصفــُان ي مُىسظیه مؽاير زایىـسآب کارفرما، ؼرکت آب مىغقٍ  

 

زَس اوتقال  کٍ وؽان می 4149ريز مرتًط تٍ تروامٍ تًظعٍ صىایع زر اصفُان زر افق  قعمتی از مغالعات مىاتع ي مصارف آب حًضٍ زایىسٌ  (ض

 (139تا  137صفحات )  ؼًز تاؼس. زرحالیکٍ ایه عرح زر حال حاضر تا وام ؼرب تًجیٍ می از ترای ؼرب ومیآت آب تُؽت
 8811دی  -صٌعت  -هطالعات هزحلِ اٍل جلذ ًْن

 

 (146تا  140 اتصفح) َای زیر زمیىی آتاز  ترآب تاثیرات  تًول تُؽت  (غ

 

آتاز ي اعتراضات  يیصٌ عرح تُؽت مرزم از عرحُای اوتقال آب چُارمحال ي ترتیاری تٍتاثیرات اجتماعی ي وگراوی جسی   (ؾ

 (172تا  147 ات)صفح گعترزٌ  ي خی زر خی مرزم  زر ؼُرَای مرتلف اظتان

شْزکزد، ساهاى، َّرُ، فزخشْز، جًَقاى، شْزکیاى، دستٌا، خزاجی ،  سالْای اخیز در شْزّای: تجوعات هتعذد در

 ٍ ...  بزٍجي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

در مخالفت تا تًول ي  چُارمحال ي تختیاری ؼًراَای ؼُر ي ريظتای اظتان  ؼکایتوامٍ 

 :تٍي ارظال  ي اوتقال آب کارين آتاد ظذ تُؽت

  09ؼًارای عالی امىیت ملی، ریاظت قًٌ قضاییٍ، کمیعیًن اصل  

 ٍ تَضیحی بز دالیل هخالفت ٍ هستٌذاتهزٍر 



1 
 تعالی بسمه

 "انِحسَاإلِ وَ دلِلعَابِ رُمُأیَ اهللَ نَّإِ"

 نامه شوراهای شهر و روستای استان چهارمحال و بختیاری به:

 90اعضای کمیسیون اصل  _ریاست قوه قضائیه_ریاست محترم شورای عالی امنیت ملی

 

 :رسانیم می استحضار به ذیل کنندگان امضا اینجانبان احتراماً

 بر گردید مطرح نیرو وزارت جانب از ۱۳۸9 سال در مرکزی فالت به آباد بهشت حوضه از آب انتقال طرح .۱ 

 و چهارمحال استان آبادبهشت هضحو از سال، در مکعب متر میلیون ۵۸0 میزان به آبی شد، مقرر آن اساس

 دست پایین قسمت در شد اعالم و شود منتقل یزد و کرمان اصفهان، هایاستان به ، سرشاخه اصلی کارونبختیاری

 حجم با و متر ۱۸۴ ارتفاع با مخزنی سد اردل، شهر حوالی در آبادبهشت و کوهرنگ رودخانه دو تالقی محلی

تا  ۳00 حداقل عمق با ،کیلومتر ۶۵ طول با مستقیم خط صورت به تونلی و احداث مکعب، متر میلیارد دو تقریبی

 سرازیر رودزاینده به آبادبهشت آب تا شود حفاری اصفهان بهادرانباغ حوالی تا سد مخزن الیهمنتهیاز  متر 2000

باشد که هر کدام به تنهایی خسارات نیز می کیلومتر ۱2طول تونل دسترسی به ۶این طرح همچنین شامل  .گردد

  .د داشتندنبال خواههزیست محیطی فراوانی ب

 طرفبی کارشناسان و نظرانصاحب برای قانونی مقررات با آن مغایرت و بارفاجعه تبعات دامنه امر، ابتدای همان از 

 به طرح، اجرای تبعات از ناشی نگرانی و شد اعالم مختلف طرق به هامخالفت اساس همین بر و بود درک قابل

 مهمترین و گردید ابراز مختلف روشهای به مردمی هایاعتراض و یافت تسری نیز مردم آحاد به آبادبهشت تونل ویژه

 مرکز نظیر قانونیمهم  مراجعحتی . بود شهرکرد در ۱۳9۳ فروردین 2۸ مورخه در مردمی بزرگ تجمع هاآن

 مخالفت کشور، محاسبات دیوان و کشور کل بازرسی سازمان کشور، زیستمحیط سازمان مجلس، هایپژوهش

 هامخالفت اعالم پیرو و ها موجود است(پیوستناد در )اس نداهنمود اعالم طرحاین  اجرای به نسبت را خود صریح

را تغییر  طرح اجرای شیوه نیرو وزارت مندان،دغدغه و فعالین مصرانه و مستمر هایپیگیری با و مکرر اعتراضات و

 حذف کامالً تونل صورت به آب انتقال ۱۸/0۱/۱۳9۳ه مورخ آب عالی شورای صورتجلسه سیزدهمین مطابق و داده

 جدا مبدا نقطه از اصفهان از کرمان و یزد هایاستان آب انتقال که شد بینیپیش مزبور صورتجلسه ۸ بند در و شد

 آبادبهشت سد آب از اصفهان تانــاس سهم و "گیرد صورت پمپاژ های ایستگاه و لوله خط طریق از آب انتقال و شود

 نیروی و آب منابع توسعه شرکت 0۸/۱۳9۴ /۱9  ورخهـم در و ردیدــــگ تعیین سال در مکعب متر میلیون ۱۵2

 های طرح در مجری جانشین امضای با اصفهان، استان زیست محیط از حفاظت کل اداره با ایمکاتبه طی ایران،

 مطابق آبادبهشتکیلومتری  65 تونل اجرایی عملیات »که شد اعالم صراحتاً مرکزی، فالت به آب انتقال

 پیمانکار به ابالغی دستورالعمل پیرو ضمناً است، گردیده متوقف ۹۳ سال در آب عالی شورای مصوبه

 هفته طی و شده فراهم چرمهین و بهادرانباغ هایمحل در مذکور هایتونل پالگ مقدمات تونل، طرح

 آبادبهشت آبی حوضه آورد گذشته، سال چهل طول در موجود، آمارهای اساس بر اما .«گرددمی مسدود جاری

 چهلمین در لذا ندارد، وجود حوضه این در میلیون متر مکعب ۵۸0 میزان به آبی واقعا و داشته نزولی سیر همیشه

کرمان، جنوب اصفهان و  ،های یزداستان آب که گردید مصوب (۱۳/0۸/۱۳9۸تاریخ به) آب عالی شورای جلسه
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       قرار شد  و شود تامین آبادبهشت طرح از استان اصفهان شرب تامین و آب شمال فارس از رودخانه خرسان

 شرب آب انتقال جهت را گزینه ترینمناسب محیطی،زیست و فنی تصادی،ـاق هایشاخص مبنای بر نیرو وزارت

 موجود آب منابع، اصفهان جمعیت شرب، آب سرانه جهانی ایــاستاندارده براساس محاسبات با البته. ) برگزیند

ه صورتجلس به توجه با و "هاپیوست ۱0۵و  ۱0۴، ۱0۳صفحات  "اصفهان، برنامه توسعه صنایع استان آن در

 به کشور کل بازرسی سازمان نامه همچنین و "هاپیوست۱۳۸ از 2۱ صفحه" زیستمحیط سازمان ۱۳/۱0/9۴

 به نیازی اصفهان که روشن استموجود است،  "هاپیوست ۱۳۸ از ۱۷ تا ۱۴" صفحه در که ۱۳/0۶/۱۳90 تاریخ

 .(باشدمی مقاصد سایر برای ایبهانه شرب آب و ندارد شرب مصرف برای انتقالی آب

 مکعب متر میلیون ۱۵2 میزان به آبی برای آبادبهشت طرح بود قرار آیدمیبر فوق مصوبات از آنچه اوصاف این با 

 در تعجب کمال با اما .شود گذاشته اجرا به اصفهان استان به پمپاژ ایستگاههای و لوله خط طریق از سال در

 آب کمبود تامین طرح" موضوع با ایجلسه ،ایران آب منابع مدیریت شرکت در 2۹/11/1۳۹8 مورخه

 تونل گزینه" که گردید مصوب و شد تشکیل ،"آبادبهشت حوضه از اصفهان استان)!( شرب

 و !!!"...باشدمی اقتصادی و فنی لحاظ به اصفهان به آبادبهشت حوضه از آب انتقال گزینه ترینمناسب

 ادامه مجوز موصوف، مصوبه این اساس بر تمام نیت سوء با و برانگیزی تأمل اصرار با نیرو وزارت در امر متصدیان

 اعالم و اجتماعات در فعال حضور امکان کرونا ویروس شیوع خاطر به که شرایطی در و نمودند صادر را تونل حفر

 کار و نمودند کارگاه تجهیز به اقدام تمام تعجیل با بهادرانباغ و چرمهین منطقه در نبود فراهم مردم برای اعتراض

 !!!اندکرده شروع را تونل حفاری

 که زیست محیط حفاظت اسالمی جمهوری در» که نموده مقرر اساسی قانون 5۰ اصل اینکه وجود با -2

 تلقی عمومی وظیفه باشند، داشته رشدی به رو اجتماعی حیات آن در باید بعد هاینسل و امروز نسل

 جبران غیرقابل تخریب یا زیست محیط آلودگی با که آن غیر و اقتصادی هایفعالیت رو این از. شودمی

 ؛ «است ممنوع کند، پیدا مالزمه آن

 هایزیان مختلف جوانب از کیلومتر 12طول تونل دسترسی آن به 6و  آبادبهشت سد و تونل آب انتقال طرح

 شودمی محسوب محیطیزیست فاجعه یک بارز مصادیق از اینکه ویژه به داشت، خواهد دنبال به را ناپذیری جبران

 ؛شودمی اشاره مزبور آثار از ایپاره به ذیربط، کارشناسان یاریبه موضوع تبیین جهت لذا

 و شهرها زیر از زمین، زیر متر 2000 حدود تا متر ۳00 عمق در کیلومتر ۶۵ طول با آبادبهشت تونل( الف 

 و شده خرد هایزون و فرعی و اصلی گسل ۴0 از بیش وجود به توجه با که کند، می عبور متعددی روستاهای

 همچون مناطقی داشت، خواهد دنبال به را منطقه زمینی زیر آبهای منابع زهکشی یقینا تونل، مسیر در کارستی

 در هاقنات و هاچاه ها،چشمه آباد، علی و سولگان چغاخور، هایتاالب صیاد، تنگ ملی پارک شده حفاظت منطقه

 گهرو، دستنا، جونقان، شلمزار، هفشجان، طاقانک، کیان، شهر شهرکرد، فرخشهر، شهرهای حوالی در تونل مسیر

 نیز،ــتش امیرآباد، سلم، نیز،ــسرتش خراجی، نوآباد، ک،رسی آباد،رامــــبه همچون اهاییـتروس و اردل

 شدت به دزک، لیم،ـــس قلعه آباد،موسی آباد،شمس خیرآباد، ایرانچه، دستگرد، جعفرآباد، تک،قلعه نیزجان،ـگش

 طـــخ طریق از آن شرب آب از درصد ۳0 تنها که شهرکرد شهر جزبه اینکه به توجه با و شد ندـــخواه متاثر

 و هرهاــش مابقی و هرکردــــش جمعیت از درصد ۷0 ازــنی مورد شرب آب میشود، تامین کوهرنگ لوله

 رایـــاج اـب. ودـــشمی تامین منطقه هایمهــچشو  هااهـــچ طریق از آبادبهشت ریزـــآب هضوــح تاهایــروس
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  2آتاز ي گالب تُؽت َای وامٍ زیًان محاظثات کؽًر زر مرالفت تا تًول( ت
 22/05/1393تاریخ  بِ 751500166ًاهِ شوارُ 

 

 َا از جملٍ فقسان مجًزَای زیعت محیغی )مرالفت تسلیل وساؼته مجًزَای خیػ ویاز اجرای ایه عرح

 (َر زي عرح  
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ٍهخالفتتا"ّایهجلسهرکسپژٍّص"ٍتررسیْایهطالعات
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 دفتز هطالعات سیز بٌایی  12492شوارُ هسلسل ٍ 250 طالعات با کذ هَضَعیه  -2

 1391تاریخ هزداد هاُ  بِ
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1. California water Plan, 2005
2. Biswas, 198329
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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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 آباد درباره انتقال آب بهشت:عنوان گزارش

آب(مطالعات زيربنايي:نام دفتر )گروه

و تدوين  جمال محمدولي ساماني، مهدي مظاهري:كنندگان تهيه

 علي مريدنژاد:همكار

 محسن صمدي:ناظر علمي

 معاونت پژوهشي: متقاضي

 ـــ:ويراستار تخصصي

 ـــ: ويراستار ادبي

:هاي كليدي واژه

اي انتقال آب بين حوضه.1

 آباد انتقال آب بهشت.2

 حوضه كارون.3

 رود حوضه زاينده.4

 11/5/1391: تاريخ انتشار
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آباد به فالت مرکسی ارزیابی طرح انتقال آب از بهشت  

 

 کمیته فنی

ای چهارمحال و بختیاری شرکت آب منطقه   
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 به فالت مرکزی ایران ارزیابی  طرح انتقال آب ازبهشت آباد

 

 کمیته فنی

 )جلسه یکصد و یکم(

 شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

 

 مقدمه

طرح بزرگ انتقال آب از حوضه های آبریز مجاور زاینده رود، شامل تونلهای  4تاکنون  30ازاوایل دهه

میلیون مترمکعب را به حوضه زاینده رود افزوده اند. 800آبی معادلکوهرنگ و تونل چشمه لنگان با حجم 3و2و1

علیرغم صرف هزینه های هنگفت در این راه شوربختانه رودخانه زاینده رود سال به سال کوتاهتر شده است. 

علیرغم کوششهای قبلی که هدف آن افزودن آب به رودخانه زاینده رود بوده، احداث تونل گالب وانحراف 

زاینده رود بخش قابل توجهی از اهداف قبلی نقض شده است. با این فعل و انفعاالت در ذهن هرناظری  جریان آب

یک سوال اساسی متبادر میگردد که علیزغم این کوششها چرا هر ساله تعادل هیدرولوژیکی این حوزه شکننده تر 

 و ناپایدارتر می گردد.

کیلومتر تونلهای فرعی  12کیلومتری به انضمام  65اد با یک تونل در ادامه این روند اندیشه انتقال آب از بهشت آب

و دسترسی مجددا در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته ک با توجه به طویل بودن این تونل نتایج و عوارض 

 .مخربی از این طرح افزون بر سایر طرح های انتقال آب کوتاهتر در مبداً و مسیر و مقصد طرح پیش بینی می گردد

درصد این طرح در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است به  85با توجه به این که سرچشمه، سد مخزنی و 

اری در جلسه حال و بختیمنظور بررسی تاثیرات این طرح از مبدا تا مسیر، کمیته فنی شرکت آب منطقه ای چهارم

که در دسترس بود بررسی های اجمالی خود را با توجه به منابع ومقدار اطالعاتی  13/9/1399یکصد ویکم مورخ 

 بشرح ذیالعالم مینماید.

الزم به یادآوری است با توجه به این که طرح انتقال آب از بهشت آباد بین المنطقه ای می باشد، در مراحل مطالعه 

بت به تدوین سطرح بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات حوزه مبدا و سایر ذیمدخالن و به عبارتی یکجانبه گرایانه ن

 طرح اقدام شده است که روند اینچنینی نمی تواند گویای همه مسائل مرتبط با طرح برای تصمیم گیران باشد.
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 طرح مسئله

 نیبه ااید قائدتا ب رانیگ میسازان و تصم میانتقال آب،  تصمی درمیتصم هرگونه قبل ازدر هنگام مطالعه طرح و

 پرسش ها پاسخ دهند که :

و عمدتا چه نوع نیازی اعم ازآشامیدنی، صنعتی، کشاورزی و یا  دهندیچه انتقال م یآب را برا -1

 ؟زیست محیطی وجود دارد

 وو پس از آن بررسی  از طرح آیا افق های جمعیتی و نیاز در زمان شروع اجرا و زمان بهره برداری -2

 شده است؟ مقایسه 

 کرده اند؟ ین انتقال آب بررسبدو ازهایو کنترل ن تیریمدرا در گرید یراهها ایراه  ایآ -3

 گرراید یاروشه ای نهیگز ایآ.است نهیاند که انتقال آب از کارون تنها گز دهیرس جهینت نیاگر به ا  -4

. این در حالی است که گزینه هایی با خسارت کمتر، سودمندی بیشتر برای دو کرده اند یهم بررس

 حوزه مبدا و مقصدو مدت اجرای کمتر نیز وجود دارد.

  تی)در حوزه مبدا و مقصد( اهمنیالطرف یو به روش مرض رندیگ یم میتصم انهیگرا کجانبهیچرا  -5

 دهند؟ینم

ه همراه با توجه به این ک برطرف گردد. درشهر اصفهان مردم یآب ازیکه با انتقال آب ن میفرض کن -6

این  و یا پیش از رسیدن آب سیل جمعیت حوزه مبدا و سایر حوزها به سمت مقصد سرازیر میگردد

مردم را  ازیمورد ن ژنیاکسشهر درحال حاضر هم هر از گاهی از کمبود اکسیژن در تنگناست، 

 کرد؟ نیتام دیچگونه با

مگر نه این که در  نقطه پایان گذاشته خواهد شد.   "انتقال آب برای شرب"جملهدر چه زمانی به  -7

با مدول طرح تامین آب آشامیدنی اصفهان بزرگ از مجموعه باباشیخ علی حال حاضر

میلیون نفر)آبرسانی اصفهان بزرگ(تامین آب مینماید و جمعیت شهر  5مترمکعب بر ثانیه برای 12

عالوه بر این تونل گالب نیز که حداقل میلیون نفر است  2اصفهان در حال حاضر اندکی کمتر از 

دار جمعیت تامین آب شرب  احداث شد آیا هنوز تکافوی نیاز به آب شرب را برای همین مق

 نمیدهد؟

صرفه جویی مصرف آب کشاورزی در الگوی کشت وچرا هیچگونه دگرگونی و تحولی در  -8

سطحی و توسعه اراضی وسنتی با آبیاری  کردن آب روانحوزه مقصد انجام نمیگیرد. انتقال و 

نابع متا ابد این طبیعی است که میلیمتر در سال تبخیر دارد 3000اقلیمی که افزون بر کشاورزی در

 .آب تکافوی بد مصرفی را نخواهد داد.
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 کلیات طرح :

ال آب نتقاطالعات طرح ا ،بدست آمدهمهندسین مشاور زاینداب)مشاور طرح(  ز گزارش سیمای طرح بنابر آنچه ا

 65عبارت است از ساخت یک سد مخزنی در محدوده روستای بهشت آباد ، تونل اصلی بطول  فالت مرکزی به 

کیلومتر مربعی رودخانه بهشت آباد و حوضه  3860کیلومتر از حوضه آبریز  12کیلومتر ، تونلهای دسترسی بطول 

کار کوهرنگ حوضه کوهرنگ از 3و2و1ست تونلهای کیلومتر مربعی کوهرنگ  می باشد . الزم به گفتن ا 1250

ع و با واقخاطر نوسانات آبدهی حوضه ها زاینده رود را انجام می دهند . مقدار آب قابل انتقال به  انتقال آب به

میلیون مترمکعب در سال رسیده است . شاید  152به   1100به مرور زمان روند کاهشی بخود گرفته و از  بینی بیشتر

به سایر پارامترهای طراحی همانند برآورد نیاز حوزه مقصد ، برآورد هزینه و مدت  این واقع بینی بایدضرورت 

 تسری پیدا کند . خسارت برمنابع آب زیرزمینی نیز زمان اجرای طرح ، خسارات اجتماعی ، خسارت مخزن و 

 دالیل انتقال آب)از دیدگاه موافقان(

 که حدود نیمی از مساحت کشور را شامل)بررسی نقشه همبارش کشور بیانگر آن است که فالت مرکزی ایران 

میلیمتر می باشد و این 200تا  100میلیمتر و در نیم دیگر بین 100میزان بارش در نیمی از آن کمتر از  (می گردد

درسال( پاسخگوی نیاز آبی جمعیت روز افزون میلیمتر 3000با توجه به تبخیر باال)حدود)منابع آب( میزان بارش 

که درصد قابل توجهی ازآنان نیز ازمهاجران به ویژه در پنج دهه گذشته هستند، نمی باشد بنابر این جهت تامین آن 

ه انتقال آب که اندیشبه طوری  این مسئله ریشه در تاریخ دارد. چاره جویی و انتقال آب باید بودنیاز آبی  اقدام به 

 بیانات و الت مرکزی ایران از دوره ساسانیان نیز مطرح بوده است.. با این حال سیاستگذاران این منطقه بدالیلبه ف

 می باشند.آب ترجیحا به روش ثقلی انتقال د تامین نیاز زیرمترص

 تامین و رفع کمبود آب کالنشهر اصفهان و شهرهای تابعه) کاهش شکاف بین تقاضا و تامین آب( -1

 تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی شهرهای مهم حاشیه کویرردشگری و رونق صنعت گ -2

 ایجاد اشتغال در دوره ساخت طرح برای مبدا و مقصد -3

 بهبود کیفیت تخریب شده منابع آب -4

 قه مرکزی کشورریزی شالوده ای استوار جهت توسعة صنعتی عمدتاً متمرکز در منطه پای -5

 منطقه طرح باالرفتن فرهنگ عمومی -6

 در مبدا و مقصد طح بهداشتباالرفتن س -7

 ایجاد منطقه توریستی در مبدا طرح -8

 توسعه اقتصادی فالت مرکزی به عنوان مرکز ثقل و لنگر تعادل ژئوپلیتیکی کشور -9
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 دالیل مخالفت با انتقال آب

و به عدم النفع کشاندن سرمایه   اثرات مرگبار به ادامه حیات رودخانه بهشت آباد و کارون پس از سد -1

 گذاری های انجام شده در سدها و نیروگاه های ساخته شده حوزه کارون

 تخریب محیط زیست منطقه -2

تهدید  و  اصلی و تونلهای دسترسی ن چشمه ها و قنوات در مسیر تونلتخلیه آبهای زیر زمینی و خشکاند -3

جونقان، فرخشهر، شلمزار، دستناء،  شهرکیان، هفشجان، زندگی در پهنای تاثیر آن مانند شهرکرد،

مطابق آنچه که در روستا،  20افزون بر خراجی، طاقانک، فرادنبه و سفید دشت و تعداد زیادی روستا 

 ریدرصد مس 80حدود که  نی)با توجه به اتونل سوم کوهرنگ و تونل انتقال آب دز به قمرود اتفاق افتاد

 باشد( یم  یاریانتقال در استان چهارمحال و بخت

از دست رفتن  منابع آب شرب نقاط جمعیتی یاد شده که قریب به اتفاق آن از منابع آب زیرزمینی تامین  -4

 می گردد.

فرونشست زمین بواسطه به هم خوردن تعادل سطح ایستابی و خسارتهای گسترده به اماکن ناشی از این  -5

 نشست.

تاریخی  و تخریب ساختار جمعیتی به همراه ف کنندگان بومی آب در مبدا و مسیر تونل آسیب دیدن مصر -6

 منطقهو فرهنگی 

 در معرض تهدید این طرح قرار می گیرد.عدم توجه به نقطه نظرات کسانی که زندگی آنها  -7

 .خسارت مخزن و مستغرق شدن چندین روستا و شهر کاج -8

 ن آب شرب.نبود نقطه پایان برجمله ظاهرا موجه تامی -9

اتالف منابع مالی کشور همراه با تخریب  غیر قابل برگشت سیمای کشور از نظر زیست محیطی، اجتماعی  -10

 و امنیت ملی
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 چالش های طرح :

 هیدرولوژیکی : -1

. در شاخه کوهرنگ تونلهای  منابع آب تغذیه کننده طرح شامل دو رودخانه کوهرنگ و بهشت آباد می باشد

واقع شده اند . حجم طراحی آب انتقالی از تونل سوم میلیون مترمکعب  550با انتقال ساالنه حدود  کوهرنگ 2و1

لوی منابع و شورای هماهنگی زاینده رود در تاب 2/6/1393م م م بوده که در جلسه مورخ 250کوهرنگ درابتدا 

بدلیل کاهش آورد رودخانه م م م کاهش یافته است . این کاهش را می توان  120  مصارف این رقم به رقم

در جدول زیر آورد دو رودخانه . توجیه انتقال آب بهشت آباد برشمرد. و یا اعمال نظر غیرحرفه ای درکوهرنگ 

 تیرفبا ظ دریبهشت آباد سد باباح زیدر حوضه آبر بهشت و کوهرنگ ارایه شده است. الزم به یادآوری است

مانند گرگک، آلج  گرید یسد مخزن نینشده است و چند یریم م م درحال ساخت است که هنوز آبگ27 میتنظ

سوم در حوضه رودخانه کوهرنگ نیز سد و تونل  و باشند یحوزه در حال مطالعه م نیدر هم زیو گوجان ن

 نشده است. ارایه شده تاکنون اعمالکوهرنگ در حال ساخت می باشد که تاثیرات این طرح ها به آورد 

چهارمحال و بختیاری می باشد. از بین آنها ده دشت اصلی استان شاخه بهشت آباد در بردارنده شش دشت از 

زار فارسان و کیار و شلم -دشتهای شهرکرد، بروجن ، فرادنبه وسفیددشت ممنوعه بحرانی و دشتهای جونقان

شهرستان استان،  10شهرستان از  5همچنین  ممنوعه می باشند و هیچ دشت آزادی در این حوضه وجود ندارد .

 تان دراین دشتها و شهرستانهادرصد صنعت و به همین نسبت از کشاورزی اس 80بیش از  ، درصد جمعیت 70حدود 

 می باشند. کاهش رواناب سطحی در این حوضه به گونه ای است که عمده رودخانه های فصلی خشک و سد

)در  1397-98آبی  سالدر بارندگی های کم سابقه سال از اتمام زمان ساخت آن می گذرد تنها  5سورک که 

آن آبگیری شد و به سبب شدت کم آبی در این حوزه برای  برطرف ظرفیت  سال اخیر( با کمتر از نیمی از50

در یزندر گستره همین شهرستانها بروجن  از زاینده رود –نتقال آب بن کردن نیاز آب آشامیدنی و صنعت، طرح ا

هت جآورد حوضه و تصمیمات مقتضی کامال آشکار می باشد که حال اجرا می باشد . با توصیفات فوق الذکر 

انتقال آب تا چه مقدار نیاز به بازنگری واقع بینانه دارد تا بیهوده ضمن اتالف سرمایه ها، سیمای کشور خود را به 

 تخریب و مردم مولد را آواره حاشیه شهرها ننماییم.TBMشنده دستگاه نفع کمپانیهای سازنده و فرو
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 آورد رودخانه بهشت آباد و کوهرنگ 

    (mcm)  سالیانه میزان آبدهی  m3/sدبی میانگین سال آبی تعداد

1 1385-86 63/61 2006 

2 1386-87 27/43 865/03 

3 1387-88 19/152 604 

4 1388-89 28/4 895/6 

5 1389-90 21/9 690/63 

6 1390-91 20/87 658/15 

7 1391-92 24/73 779/9 

8 1392-93 24/834 783/16 

9 1393-94 27/943 881/21 

10 1394-95 25/764 812/49 

11 1395-96 28/169 888/34 

12 1396-97 12/505 394/36 

13 1397-98 48/64 1534 
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 اثرات هیدروژئولوژیکی : -

  554رشته قنات  و    458حلقه چاه ،  2170 حدود هیدروژئولوژیکی طرح انتقال آب بهشت آباد در حوضه تاثیر

 مترین آنها عدد( که مه 40دهنه چشمه وجود دارد که با توجه به وجود گسل های متعدد اصلی فرعی )بیش از 

ده ایش زون های خردشاین گسل ها منجر به پیدتراست اصلی زاگرس ، گسل اردل و گسل رخ  می باشد . وجود 

گردیده است . بسیاری از چشمه های موجود در حوضه     Karstificationتحت تاثیر فرایند انحالل موجب  و

 جنوب شرق دارند در –بهشت آباد کارستی می باشند . طویل  بودن این گسل ها که عمدتا روند شمال غرب 

مانند تونل هابع آب سطحی و زیرزمینی  این دشتها را منصد  صفر تاشی زهک برخورد تونل با این گسل هاصورت 

در تائید این موضوع می توان به گزارش موجب تخلیه چشمه مروارید شد باعث میگردد.  سوم کوهرنگ که

 مشاور طرح ) شرکت مهندسین مشاور زایندآب ( مراجعه نمود . 

( که 23/2/98مورخ 35/59ان ) نامه شماره طرح مکاتباتی با شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایراین در بازنگری 

یرادات ا ، ایرادات ماهیتی از جمله مستغرق شدن و وجود گسل های متعدد خردشده در مسیر تونل و ساختگاه سد

 نظرت آمده از گسل زراب )تونل سوم(، اساسی را بر طرح فوق وارد می سازد که با توجه به تجارب بدس

ذیر ورودی تونل عمال امکان پ به حفر تونل بویژه در کیلومترهای منتهی کارشناسان دیگر موید آن است که

ل های منطقه و از جمله گسل اردل ) راندگی نخواهد بود . مضاف برآن با توجه به فعال بودن تعدادی از گس

تبط مرناغان و زمین لرزه های تاریخی  1356که گسلی فعال بوده و زمین لرزه دستگاهی )زمین لرزه سال  زاگرس(

معموال  .دقیقا از محل ورودی تونل انتقال آب و بستر مخزن سد پیشنهادی عبور میکند با آن ثبت شده است ( و

متر بوده حرکت چنین گسل هایی باعث ایجاد زمین لرزه القایی و خطرات  100در مواردی که ارتفاع سد بیش از 

ت مالی  و جانی جبران ناپذیری بدنبال خواهد داشت خسارا، متعاقب آن برای سازه سد و مناطق پائین دست منطقه

. 
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 و محدوده طرح انتقال آب بهشت آباد)اردل(  یاریاستان چهارمحال و بخت ران،یا ینقشه گسلها
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 اثرات زیست محیطی :

تخلیه سفره های آب زیرزمینی و کاهش جریان رواناب سطحی عالوه بر خسارت برمنابع آب منجر به خسارت 

نیز میگردد که در گزارش مشاور شرکت آب منطقه ای محیط زیست گونه های گیاهی وجانوری منطقه 

دیهی ه است . ببطور مفصل بدان اشاره شد چهارمحال و بختیاری)مرکزتحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد(

است که افت شدید سطح آب زیرزمینی آبخوان ها منجر به تراکم دانسیته آبرفت شده و درنوع خود خسارات 

 وارد می نماید . و آبخوان طبیعی جبران ناپذیر و غیر قابل برگشتی را به آبرفت 

یالت و تشک ددهای متع عمق زیاد و عبور از گسل تونل بهشت آباد به دلیل طوالنی بودن آن و قرارگیری در

ی با چالش های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعو زونهای شدیدا تکتونیزه شده و کارستی  زمین شناسی متنوع

و فنی مواجه است. در مسیر تونل چهار گسل مهم با گسترش طوالنی بسیار زیاد وجود دارد و چشمه های 

شمه چ ین دلیل ممکن است حفر تونل منجر به خشکاندنمتعددگسلی با این مسیر ارتباط هیدرولیکی دارد. به ا

کیلومتری تونل واقع شده اند و منشاٌ تغذیه آن ها گسل اصلی زاگرس می باشد.  ده هایی شود که در فاصله چند

به ویژه آنکه گستره ساختگاه تونل در پهنه بندی زمین شناسی ایران در بخش کوه زاد زاگرس واقع است و 

پهنه بندی های انجام شده در زمین شناسی ایران مرزبین پهنه سنندج سیرجان و  دراغلب تراست اصلی زاگرس

در  17زاگرس رورانده معرفی شده است بدین ترتیب که مسیر تونل از مقطع ورودی تونل تا حوالی کیلومتر 

که در   ج سیرجان واقع شدهدکیلومتر(در پهنه سنن48پهنه زاگرس رورانده و از آن پس تا خروجی تونل)

گزارش مشاور طرح)مهندسین مشاور زاینداب( بواسطه وجود گسلهای یاد شده تاثیر حفر تونل بر تاالبهای 

 چغاخور و سولگان بطور جدی می باید بررسی گردد.

شامل حضور ضخامت باالی لیتولوژی قابل  ریک برای وقوع زمین لغزشمخزن سد نیز به دلیل وجود عوامل تح

جه در نتی و تراکم آبراهه ها در منطقه لغزش)مارن( در دامنه های شمالی و نزدیکی به سیستم های درز و گسل

 .احتمال زمین لغزش در محدوده مخزن سد بهشت آباد دور از انتظار نیست 

 

 طرح یو منطقه ا یمل اسیدر مق یاثرات اجتماع

 ببه نقاط مصرف آ تیآب سرچشمه ها منجر به هجوم جمع تیاز حد ظرف شیموجود انتقال بتجارب  بنابر

هر، همانند فوالدش یاقمار یشهرها سی. تاسگردندیشهرها ساکن م هیدر حاش نیمهاجر نیا شتریب میگردد که
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و  گریشهرک د دههابهارستان و  ،یشهر، سپاهان شهر، روشن شهر، شهرک مجلس نیشهر، شاه نیزر الشهر،یو

 نیچن تیریومد ینینچنیا یاست اثرات سوء مهاجرتها یهیمدعاست. بد نیا لیدل یقبل یافزودن بر تراکم شهرها

امکان وجود داشته و دارد که  نیکه ا یثمر است. در حال یچقدردشوار و تا چه حد ب ندهیحال و آ یبرا یجوامع

شهرهای زیبایی است هجوم نبرند و چهره  یجهان راثیم کیهمانند اصفهان که  یشهر هیبه حاش تیجمع نیا

ند و همانند سمرق ییدر کنارشهرهاو این شهر پرآوازه   شودن بیتخر یبتون یوالهایبا ه اصفهانباغشهر  مانند

چنین رفتارهای غیر حرفه ای و مهراز گریز بر معماری این  لیدله ب دیسرافکنده نباشد. شا بخارا، استانبول و ..

 .دینما یفخر فروش هنک یتواند به شهرها یم یهمانند دب یا دهیتازه به دوران رس یکه شهرهاست شهرها

 عبرتهای آموزنده از طرح های انتقال آب به زاینده رود.

ه انتقال ایده و اندیشکه  کتاب رودخانه های ایران گفته شده است  مستندات معتبر و مرجع هماننددر تعدادی از    

آب به دشت مرکزی ایران از زمان ساسانیان مطرح بوده است. اما اقدام  اساسی در دوره شاه عباس اول صفوی به 

متر شروع و در نهایت با توجه به امکانات و شرایط  50و به عمق  15پیشنهاد شیخ بهایی با حفر ترانشه ای به عرض 

زمان وپیشرفت علوم و فنون، اولین طرح اجرایی انتقال آب به حوضه زاینده  زمان، کار متوقف شد. ولی با گذشت

محقق شد. پس آن سد وتونل  1332پ درسال گیرود با ساخت سد و تونل اول کوهرنگ توسط سرالکساندر 

 به بهره برداری رسید و قبل از اتمام طرح تونل سوم کوهرنگ با توجه به شدت روز افزون 1364ماربران در سال 

، اندیشه انتقال آب از حوضه بهشت آباد و کوهرنگ سفلی به دشت مرکزی  نیاز و تقاضا در حوزه های مصرف

 .تدوین شد 1376ایران به اذهان خطور نمود و اولین گزارش عمومی طرح در سال 

گ کوهرن طرح تونل انتقال آب به سمت زاینده رود به بهره برداری رسیده و تونل سوم 3تاکنون که  30از دهه 

به روش پمپاژ تقریبا در حال بهره برداری می باشد. تاملی براجرای این طرح ها و انتقال آب به سمت دره زاینده 

رود )با صرفنظر از اثرات آنها بر سرچشمه ها( بیانگر آن است که این طرح ها نه تنها اثری بر پایداری وتداوم 

 در: از طول آن نیز کاسته است. علت این امر را می توانجریان آب زاینده رود نداشته بلکه سال به سال 

در . بطوریکه از پلیس راه نجف آباد)رسیدن آب انتقالی دانستهجوم جمعیت به سمت اصفهان، زودتر از  -1

غرب( تا پلیس راه نایین در شرق و پلیس راه تهران در شمال و پلیس راه مبارکه در جنوب را میتوان 

فهان نصف جهان )البته حداقل از نظر جمعیت( تا حدودی محقق شده است. بر اصفهان نامید و شعار اص

اساس مطالعات انجام شده بیشترین هجوم جمعیت از سمت فریدن) مبداء تونل چشمه لنگان( و استان 

 های کوهرنگ (به شهر اصفهان است.چهارمحال و بختیاری) سرچشمه تونل
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میلیمتر درسال می 3000تبخیر و تعرق پتانسیل آن افزون برانتقال آب و کشاورزی در سرزمینی که میزان  -2

 باشد

سال است که در حال ساخت می باشد و  30کیلومترطول، نزدیک به  23سد وتونل سوم کوهرنگ با   -3

بلحاظ دشواری کار با تزریق نامحدود اعتبار نیزبدرستی مشخص نمی باشد که باالخره چه زمانی به بهره 

آباد که کیلومتری بهشت  65برداری خواهد رسید. اکنون با یک حساب سرانگشتی می توان گفت تونل 

شرایط زمین شناسی و زمین ساختی و گسل های موجود در محل سد و مسیر انتقال به مراتب پیچیده تر 

  از تونل سوم کوهرنگ است، دوراز انتظار نیست که دوره ساخت آن تا یک صد سال هم طول بکشد.

قانی خود را فو های زیر زمینی برداری نیز آبقبل از بهره ( همانند قمرود )این تونل و تونلهای مشابه که البته

  .دو قبل و یا حتی پیش از بهره برداری  خسارت جبران ناپذیری را بر سرزمین ایران تحمیل می نمای تخلیه 

 محدودیت های قانونی:

ژوهش مرکز پ ، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سازمان بازرسی کل کشور ناگونگونامه ها و گزارش های 

 طرح انتقال آب بهشت آباد رااجرای سان مستقل در چندین بیانه و نوشته های مجلس شورای اسالمی وکارشنا

با مشکالت بسیار پیچیده فنی و غیر قابل بهره برداری و ناقض بدیهی ترین معیارهای فنی و اجتماعی و همراه 

ایراد و تشخیص  ،ضمن آن که این مستندات(3تا 1تشخیص داده اند)پیوستهای شماره  وقانونی یست محیطیز

حداقلی از نادرستها بر این طرح است. چرا که در هیچیک از این بررسی ها ارزش زمان، تغییر و تحوالت هرم 

 سنی جمعیت و به تبع آن نیاز نسل امروز و نسل آتی بررسی نشده است.

 نکته راهبردی و مغفول مانده در بررسی طرح

به استناد مطالعات سازمان آمار ایران فرصت طالیی 90تا دهه 60کاهشی نرخ رشد جمعیت  از دهه  یربا توجه به تغی

می باشد. از این تاریخ به بعد درصد  1420تا  1380جمعیت جوان و به عبارتی جویای کار ایران بین سالهای 

ر حالی . این داز امروز خواهد بودمتفاوت فزونی گذاشته و روند توسعه و نیاز، سالخوردگان جمعیت ایران رو به 

دور   ،مشکالت فنی و اجرایی و مشکالت تامین تجهیزاتابر تجارب موجود از سایر طرح ها و با توجه به است بن

سال طول بکشد و 90تا  60 بهشت آباد از انتظار نیست که فاصله بین زمان شروع ساخت و بهره برداری از طرح

اف)افزون زهزینه ای گ تی دیگر باطرح انتقال آب از بهشت آباد نمی باشد. به عبارآن موقع دیگر نیازی به اهداف 

بهره چندانی این طرح ( و صرف زمان بسیار زیاد و از دست دادن فرصتهای دیگر 1399 میلیارد تومانرهزا50بر 

 نصیب فالت مرکزی کشور نداشته و منجر به توسعه معکوس می گردد.
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 زنگ اولین (TFR=6/2).جانشینی است سطح باالی ایران در کل باروری میزان 1365 سراسری سرشماری تا

 از پس و درآمد صدا به(TFR=1/8) کل باروری میزان اعالم و1385 سال سرشماری از پس ایران برای خطرها

 کل باروری میزان کاهشی روند کرد، می برآورد69/1 معادل را TFR که 1390 سال سرشماری نتایج در آن

 .دهد می نشان وضوح به را وضعیت این  نمودار که شد تأیید
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 به اشکال زیر می باشند 2057تا سال2017از سال بر اساس مطالعه سازمان ملل  هرم سنی جمعیت ایران  
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 ( 2017a)منبع: سازمان ملل، یحد متوسط بارور یویبا سنار تیجمع ینیشبیپ
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 1425به سال 1390ساله  ازسال 29تا20جوان هرم جابجایی جمعیت 

 

 فرض با( ایران در فرصت جمعیتی پنجره فاز و کشور جمعیت سنی عمده گروههای سهم تغییرات روند

 )جمعیت پیشبینی برای باروری متوسط حد سناریوی
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سال به باال سن  65کشور  تیدرصد از جمع 6باشد، در حال حاضر حدود  یچنان که از نمودار فوق مشخص م

رسد یم تیدرصد جمع 20به  1430در سال  زانیم نیدارد اما ا  
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 تحلیل

در تصمیم گیری برای اجرای و درعین حال راهبردی در حالی که نهاد تصمیم گیرهنوز پرسش های آسان 

یست ازهای زباید متضمن تامین عقالنی نیکه  طرح یاصرار به اجرا ایآطرح انتقال آب را بررسی نکرده، 

را  اشدب ندهیدر حال و آحوزه مبداً و مقصد مردمان و باشندگان  محیطی و اقتصادی و اجتماعی و تاریخی 

 و روی در محراب و دل بستن به بازار طرح بر شمرد؟ انهیگرا کجانبهی یها شهیازاند یناش توانیمن

روارید خشکیده ازجمله چشمه مچندین چشمه و تونلهای دسترسی آن دراثرات تونل سوم کوهرنگ   -1

متر حفاری منجر به تخلیه آبهای  300تنها با  تونل سبزکوهو  سوم کوهرنگ اند.همانند آنچه که تونل 

کیلومتری و تونلهای دسترسی  65تونل زیرزمینی وخشکاندن چشمه های آلوقره و شیرکشته شد 

 .اشتکیلومتری( بهشت آباد نیز چنین اثراتی را برجای خواهد گذ12)

 هنوز مجوزهای قانونی  و الزم  اعم از زیست محیطی و اجتماعی و... برای طرح صادر نشده است. -2

 150طرح انتقال  از اصفهان( اگر هدف با توجه به جدایی متقاضیان هدف طرح از یکدیگر)یزد و کرمان-3

باشد، این مقدار آب تاثیر قابل توجهی در تامین نیاز منطقه  کیلومتر 75با  ب به اصفهانمیلیون مترمکعب آ

ایسه با در مق می گردد.رات مخرب تونل نصیب منطقه اعم از مبدا و مقصد مرکزی کشور نداشته و صرفا اث

 انتقال می یابد.میلیون مترمکعب آب 100کیلومتری اول کوهرنگ که به ازای هر کیلومتر 3تونل 

 30به  کیکه از دوره ساخت آن نزد)سوم کوهرنگ  یلومتریک 23وزنده از تونل آم یبا توجه به عبرتها -3

 ساخت زاگرس نیدر زم یفن یها تیمحدود ، لحاظ نمودندهینرس یو هنوز به بهره بردار (گذردیسال م

با نسبت   نیبه هم ، ستین ینیب شیقابل پ  آن یبهره بردار اتمام ساخت سد سوم و که زمان مشخصی بر

بهشت  تونلو  ساخت سدمتر( زمان 5وزانه ر ی)با متوسط حفار آباددوره ساخت تونل بهشت تعمیم آن به 

 کشد. یسال طول م 40تا  35آباد در خوشبینانه ترین حالت  

نان چ تحوالت جمعیتی )استان(اصفهان نیز به عنوان یک جامعه نرمال متفاوت از روندکل کشور نیست.  -4

 حوالت جمعیتی  یهای تکه از نمودار

 (1335-1440قرن) کیدر  رانیا تیجمع ینیب شیپ-          

 (1335-1440کشور) تیجمع یسه گروه عمده سن راتییروند تغ-          

 1 415در سن کارو نرخ رشد آن تا سال تیجمع ینیب شیپ-          
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برای جمعیت جوان ایران دارای اهمیت 1430و پنجره جمعیتی فرصتها قابل استنتاج است، ایجاد اشتغال تا سال  

به عبارتی نوشدارویی بعد از مرگ ز طرح بعد از این تاریخ . این در حالی است که زمان بهره برداری امی باشد

 خواهد بود. سهراب

 

 نتایج

میلیون مترمکعب آب 150بی شک نه کشورهای فقیر تر و نه کشورهای غنی تر از آب و سرمایه، برای  -1

سال آینده  وبا هزینه کرد افزون بر پنجاه هزار میلیارد تومان )با برآورد امروز(تاکنون 100و آنهم شاید تا 

کیلومتر 75م م م( و150اقدام به چنین کاری نکرده اند و شاید در آینده هم نکنند. چرا که این مقدارآب)

 خواهد بود.مین آب جهان تا  ینگرانتررکورد تونل اصلی و فرعی بی شک 

 ه اند.قرار نگرفت توسعه مورد بررسی اگر هدف توسعه و عمران سرزمین باشد سایر گزینه ها و روشهای  -2

دلخواه  تمیجان کشورخود)نفت( رابه ق رهیش ،یاست که با عنوان آبادگر رانیدور از شان ملت ا اریبس  -3

 یفارساخت دستگاه ح یصاحب تکنولوژ آن کشورها که یهایو از کمپان دبفروش گانهیب یکشورها

(TBM)ست از تا با استفاده نادریدنما یداریخرهی به قیمت دلخواه کمپانیهای سازنده باشند دستگا یم

ضمن هدر دادن سرمایه های کشورخود به نفع کمپانی های خارجی زمینه راخالل گ یتکنولوژ نیا

م کشور گناه بی لذتی برای مردر باشد و بی آن که آبی تامین کرده و به عبارتی کشوچهره  بیتخرساز

 خود به یادگار بگذاریم.

فکیک ت ه عبارتی چرخه فضیلت و رذیلت از یکدیگردرستها و نادرستها و ب ، در مسیر تصمیم گیری طرح  -4

 س میگردد.به توسعه معکو شکوفا نشده و برعکس  منجر یطرح زیربنایاین نشده اند بنابر این با اجرای 

در چرخه تصمیم گیری طرح به کلیات که فاز تصمیم طرح است پرداخته نشده و جزییات را که شامل  -5

مسائل و خسارات زیست محیطی و نحوه تعامل طرح با زلزله خیزی منطقه و دو رشته گسل بزرگ به 

ی پرداخته بصورت سطحی و فرض اضافه گسلهای کوچکتر زیادی که عبور از آنها تقریبا غیر ممکن است

 است.

است که  دینکته الزم به تاکبا توجه به مشکالت شدید در ساخت و اتمام طرح )اعم از سد و تونل( این  -6

توسعه  قتیر حقو د ستندین ینشود قابل بهره بردار ختهیر زین مانیس لیب نیانتقال آب تا آخر یدر تونلها

با طوالنی شدن دوره انتظار طرح  فرصتهای بین نسلی به تهدید   .بنابراینبعد از احداث تونل خواهد بود

 بین نسلی منجر می گردد.
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 پیشنهاد)راه حل(

 یمواصالت یکه جاده ها دینمایعبور م یمستعد ینهایازسرزم شیخو یعیطب ریکارون در مس رودخانه -1

با  یدیجد یشهرها ایشهر ستیبهتر ن ایاز آن عبور کرده اند. آ زین یجنوب وخطوط انتقال انرژ-شمال

 نهیه به هزک قالگزاف انت یها نهیهز لیو بدون تحم میمستعد بنا کن ینهایسرزم نیدر ا نیامروز یارهایمع

 هیامروز و امسال سرما نیو از هم نیآنها را تام ازیخواهد شد آب مورد ن ارتومانیلیهزار م پنجاه بایامروزتقر

شهر  و میینما دیو رونق تول یقابل بهره بردار، کار یایجوانان جو یاشتغال برا جادینهاده شده  را با ا

 نهیه هزک یو نسبت وبه همان مقدار مینکن خیتارشرمنده   شیاز پ شی( را بیجهان راثیم نیاصفهان) ا

 نهیکار زم یایانبوه جوانان مستعد جو یبرا وکشورمان   یو اجتماع یتوسعه اقتصاد نهیزم گرددیم

 فراهم گردد. ییاشتغالزا

اصالحات آبی، گزینه اقتصاد کم آب و کم کربن برای توسعه کشور و بخصوص منطقه فالت مرکزی  -2

ری از ( که با کساشاره مرکز پزوهشهای مجلس)راهکارهای پیشنهادای. کشور در دستور کار قرار گیرد.

چند صد نده رود زایدشتهای پر تبخیر نوین در حوزه آبخور  با تجهیز کشاورزی سنتی بهاین هزینه میتوان 

 سطح را نیز چند برابر افزایش داد.میلیون آب را صرفه جویی نموده و راندمان تولید در واحد 

کنترل سرانه مصرف آب شرب با استاندارد بخشنامه های شرکت آب و فاضالب کشور و جدا سازی  -3

 آب آشامیدنی از سایر مصارف خانگی. 
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آباد اعتراف يزارت ویري به چالشهای بسرگ اجتماعی ي فىی  سد بهشت  

 

ای از ایه چالشها عبارتىد از: تىها پاره  

وفری کاج 0555غرقاب شدن شهر   

 فرار آب از جىاح چپ دریاچه به دره اردل

 عدم آب بىدی ساختگاه سد

بىد سد احجام غیر متعارف پرده آب  

تعریف شده عدم تطابق آيرد ريدخاوه با اهداف  
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پلمپ  ،تعطيلي نامه وزارت نيرو به سازمان محيط زيست اصفهان براي
 در باغبهادران و چرمهين آباد  تونل بهشت كارگاهو برچيده شدن 
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کارگاُتًَلٍسذًٍاگْاًیدجذاًذازیهجلساتٍزارتًیرٍترایراَُرتص

ٍزارتخاًِایيآتادٍحتیًادیذُگرفتيهصَتاتقثلیخَدتْطتغیرقاًًَی

 هثٌیترتعطیلیایيطرح
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ًاهِ عاهل هٌطقِهذیر ًیرٍآب ٍزارت تِ تختیاری ٍ چْارهحال ای

غیرقاًًَیتَدىٍایجادهطکالتاجتواعیٍخسارتْایکالىٍدرهَرد

تخریةگستردُهٌاتعآبٍهحیطزیست

 20/01/1399 تاریخ بِ  183/99/310/09 ًاهِ بِ شوارُ
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ای چُارمحال ي بختیاری ي  ٍ سازمان میراث فرَىگی بٍ آب مىطقٍوام

آباد در صًرت  تاریخی بُشتبرای استعالم يضعیت پل  پاسخ آن

آباد احذاث سذ بُشت  

( درفُرست آثار ملی ثبت شذٌ است 3895  ٌشمار ایه پل بٍ ديران صفًیٍ باز میگردد ي بٍقذمت )   

 

آباد  بهشت پل تاریخی در مورد وضعیتگی نسازمان میراث فره استعالم نامه -1

12/33/1322تاریخ به 373/127/222شماره به آباد سذ بهشتصورت آبگیری در  

  

ای چهارمحال و بختیاری مبنی بر مستغرق شذن پل تاریخی  پاسخ آب منطقه نامه -2

21/3/9911تاریخ به 1732/22/322/32به شماره آباد بهشت  
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ّایًوایٌذگاىاستاىچْارهحالٍتختیاریٍخَزستاىًاهِ

آتاددرهخالفتتاطرحتْطت



 سیست یس ساسهاى هحیطرئآقای دکتز کالًتزی بِ  دّنًاهِ ًوایٌذگاى هجلس  -1

 02/1399/ 23تاریخ  کشَر در 

 

 16/02/1399بِ آقای الریجاًی در تاریخدّن  ًاهِ ًوایٌذگاى هجلس  -2

بِ شوارُ  َُ قضاییِــًوایٌذُ هزدم شْزکزد بي ٍ ساهاى بِ ریاست هحتزم ق ًاهِ  -3

  14/02/1399در تاریخ 99006063

 

بِ هعاًٍت  ، آقای دکتز اردشیز ًَریاىًاهِ ًوایٌذُ هزدم شْزکزد بي ٍ ساهاى  -4

هحتزم هحیط سیست اًساًی ساسهاى هحیط سیست کشَر جٌاب آقای دکتز 

  07/02/1399تاریخ در  11259بِ شوارُ  تجزیشی

 

ًاهِ ًوایٌذُ هجلس دّن هزدم شْزکزد بي ٍ ساهاى، آقای دکتز اردشیز ًَریاى بِ   -5

 07/02/1399در تاریخ  111258ٍسیز ًیزٍ، آقای اردکاًیاى بِ شوارُ 

 

ًاهِ ًوایٌذگاى هجلس یاسدّن در تذکز بِ جٌاب آقای کالًتزی ریاست ساسهاى   -6

 99حفاظت هحیط سیست خزداد
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اًجويصٌفیهٌْذساىآبخَزستاىتِ:ًاهِ



 دبیز شَرای اهٌیت هلی جٌاب آقای سزدار شوخاًی 

 جاًشیي رئیس ستاد کل ًیزٍّای هسلح جٌاب آقای سزدار رشیذ

 جٌاب آقای دکتز هحسي رضایی دبیزخاًِ هجوع تشخیص هصلحت ًظام

 استاًذار هحتزم خَسستاى جٌاب آقای هٌْذس هقتذایی 

 ًوایٌذگاى هحتزم استاى خَسستاىهجوع 

 













127



 ١

  بسمه تعالی
   جناب آقاي سردار شمعخانی-دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی 

  جناب آقاي سردار رشید– ستاد کل نیروهاي مسلحجانشین محترم رئیس 
   جناب آقاي دکتر محسن رضایی-دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 

   جناب آقاي مهندس مقتدایی–استاندار محترم خوزستان 
   خوزستانمجمع محترم نمایندگان مجلس شوراي اسالمی

  )محرمانه  (                        اصفهان                                            به اثرات طرحهاي انتقال آب از حوضه آبریز کارون: موضوع 
  

  در مـورد نمایندگان محترم مجلسموضع گیري به حق     احتراماً پیرو     و توفیق روزافزون   با سالم و آرزوي سالمتی    
 این طرحها از دیـدگاه     گزارشی از مشکالت عظیم   ،  از سرشاخه هاي کارون   مسائل و مشکالت ناشی از طرحهاي انتقال آب         

  : باستحضار می رسداقتصاد و امنیت ملی 
  

، با اهتمام ویژه از سوي مسئولین    به فالت مرکزي  متعددي  طرحهاي انتقال آب بین حوضه اي       واقعیت آن است که     : مقدمه
اخیـراً   .حساسیت حمایت میشود  و بدون ایجاد     مخفیانه درحال اجرا و مطالعه است که عمدتاً بصورت          رده باالي وزارت نیرو   

 و بـا    )همگی از اسـتانهاي منتفـع از انتقـال آب هـستند            که (فرماندهان ارشد سپاه  برخی از   در یک کارگروه مشترك با      نیز  
 و بـا برنامـه      تشکیل اتاق فکري منسجم     )معاون سابق وزیر نیرو و استاندار فعلی اصفهان       (محوریت آقاي دکتر رسول زرگر      

 فعالین رسانه ها با هدایت مسئولین. تعقیب میکنندبراي انتقال آب به اصفهان هداف کالن و بلند مدتی را  راهبردي، ا ریزي
د، نـ تبلیـغ میکن  را  خشکی زاینده رود    ) یا برنامه کودك    و 90حتی در برنامه فوتبالی     (افکار عمومی از رسانه ملی       براي جلب 

، زاینـده رود  خشک شـدن    درحالیکه  . ه است د زاینده رود وانمود ش    ن معضل کشور  بنحوي که پس از دریاچه ارومیه، بزرگتری      
 .داشته استنیز )  سال گذشته2سد زاینده رود و عدم آبگیري در زمستان مصلحتی بستن (علت عمدي  ،عالوه برخشکسالی

هر از گاهی پس   متاسفانه مسئولین وزارت نیرو از حداقل صداقت الزم براي عمل به وعده هاي داده شده برخوردار نبوده و                   
از مواجهه با اعتراضات مردمی و نخبگان، قول بررسی بیشتر موضوع و یا توقف این طرحها را میدهند، و در اولـین فرصـت     

چند دستگی نمایندگان مجلس استان، ضعف و بی تعـصبی مـدیران غیـر            .  را پیگیري می کنند    انتقال آب با شتاب بیشتري    
  . مواضع به حق ما شده استبیشتر  تضعیفبا کارشناسان هم باعث بومی و برخوردهاي حراستی و امنیتی 

  
 برداشـته  مـرزي  مناطق در توسعه براي که قدمی ، هرآمایش سرزمینبراساس مبانی جغرافیاي سیاسی و   :تحلیل امنیتی
 مناطق در زا تنش رخدادهاي بروز از  براین اساس پیشگیري.کل کشور میگذارد در روي تحقق امنیت مستقیمی شود، تأثیر

 بین طبقاتی شکاف و تبعیض هرگونه افکن؛ در گرو رفع تفرقه هاي گروه دست به بهانه دادن از هوشمندانه پرهیز و مرزي
کـه فلـسفه   ( اجتمـاعی  عدالت به دستیابی براي نسبی رفاه ایجاد و مناطق توسعه یافته مرکزي و مرزي دور افتاده مناطق
هر چند رفاه نسبی خوزستان نسبت به استانهاي سیستان یا خراسـان جنـوبی بـاالتر    . ، میباشد)است انقالب اسالمی اصلی

بـه   در قطب تولید نفت ایران، با استان سیستان یکی است؟ اصالً جلگه سیستان چـرا و چگونـه           ریسک ناامنی است، اما آیا    
 ان دارد ؟ شد؟ و خوزستانِ پس از نفت و کارون و کرخه چه فرقی با سیستتبدیل   نا امنسیستان

یـک موجودیـت کـالن و       آن،   آنچه مورد غفلت واقع شده این است که خوزستان اعم از محیط انسانی و فیزیکی              
 توضیح آنکه معضالت محیط زیستی ناشی از انتقال آب یا مستقل از آن            .  است ترکیب اثرات تجمعی  شاهد  هشیار است که    

، بارانهـاي  ) بنا به آزمایشات محرمانه اداره کـل محـیط زیـست        ادیواکتیوعناصر ر آلوده به   (، از قبیل گرد و غبار       ...) جنگ و (
بصورت تجمعی  ... اسیدي، کیفیت نامطلوب آب شرب، شوري آب کشاورزي، و حتی مشکالت اقتصادي، بیکاري، ناامنی و                

ه ب. نه تحمل جامعه دارد    وارده چه نسبتی با آستا      واحد وارد شده و این مسئله مهم است که برآیند و مجموع بارِ             بر یک پیکرِ  
128 است، آنگاه انتقـال     آستانه تمام شدن   ناشی از نامالیمات و مشکالت موجود در         تحمل بخش آسیب پذیر جامعه    عبارتی اگر   



 ٢

 منظور از آستانه تحمل، الزامـاً  البته. آب و اثرات آن چه نقشی در گسیختگی و شکست شاخصهاي رشد و سالمت آنها دارد            
عنـوان مثـال   ه ب (مشارکت سیاسی انحراف در    یاجتماعی و اعتصاب عمومی نیست، بلکه کاهش        حدي براي وقوع شورش ا    

جرم و طالق،  باالرفتن آمار  گرایش به فرقه هاي ضاله،  ، آسیب به ارزشهاي اخالقی،    )انتخاب نامناسب اعضاي شوراي شهر    
 افت ،...)قلبی، ریوي، سرطانی و  ( صعب العالجافزایش بیماران پایین آمدن استانداردهاي بهداشت و سالمت،اعتیاد، ناامنی، 

از بین رفتن سرمایه هاي اجتماعی مثل اعتماد عمومی و انظباط اجتماعی، و کـاهش              ، و دانشجویان  تحصیلی دانش آموزان  
برخی اثـرات  جمع بندي این تحلیل پس از مروري بر .  آستانه تحمل به شمار میرودشاخصهاي شکستبهره وري، از جمله   

خرمـشهر در بیانیـه اسـتعفایش    محترم  م که امام جمعه     دیشاهد مثال را همه دی     .، ارائه شده است    طرحهاي انتقال آب   منفی
  :آورده )  سایت تابناك92 آذر 24(
ها و آگاهی به شرایط سیاسی و اقتصادي، مصالح برتـري را مالحظـه کـرده و ایـن اقـدام را       با وجود علم به امکان سوء استفاده   .... "
تـوجهی مفـرط    دانند اما بـی  نمایی و کمک به دشمن می      ها را سیاه    اي بیان معضالت و نابسامانی      عجیب است که عده    ..... ام دادم؛ انج

سازد امـا     ها سوژه می    دانند، رسانه بیگانه از اعتراض      بعضی مسئوالن به شهرستانی که نماد مقاومت ملی است را کمک به دشمن نمی             
اي را  اهللا العظمـی خامنـه   در پایان حضرت نائب االمـام آیـت   .....گیرد تر مقصود شوم خود را پی می        ها، عمیق   ییها و نارسا    از نابسامانی 

  " »...یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر« :دارم مورد خطاب دردمندانه قرار داده و عرضه می
  

ایجـاد مـشکل بـراي    اي، هرگز راضی به       ضهحو  هاي انتقال آب بین     مخالفان طرح  :  آب اثرات منفی طرحهاي انتقال    برخی
 حفـظ  هـر چنـد   .دانندمی میهن عزیزماندر   نیستند بلکه این مخالفت را عین پایداري و تضمین زندگی باکیفیت     کسهیچ  

و بلکه اسالمی است که ) نه محلی به تعبیر مرکز نشینان(امنیت در استان مرزي و حساسِ خوزستان، خود یک موضوع ملی 
که ( اما جهت پیشگیري از هرگونه اتهام و یا بر چسب از سوي مرکز نشینان                ، شهید براي آن صرف شده است      خون هزاران 

، همـه تحلیلهـا در      ) ترجیح میدهنـد   –منافع استانهاي مرکزي     – منافع محلی را بر منافع ملی        ،منتقدان انتقال آب  میگویند  
در ادامـه برخـی مـشکالت ناشـی از انتقـال آب از          . ر میـشود   ذکـ  در مقیاس اقتصاد ملی    مورد خسارات ناشی از انتقال آب،     

  : تقدیم میگردد )البته همین مشکل در حوضه کرخه هم وجود دارد(ي کارون سرشاخه ها
کیفیـت آب   ،در ماههاي اول بهـره بـرداري  ،  در مخزن گتوند )ناشی از سنگینی آب شور    (آب  تشکیل الیه بندي کیفی      .1

) تخلیـه و آبگیـري    (نوسانات سـطح آب      ،سیالبهاي ورودي اما  . نگه داشت مطلوب  ی   را تا حد قابل قبول     سدخروجی از   
پتوهاي حفاظتی نیز که    . میشودمخزن   و شور شدن  دن تعادل الیه بندي کیفی      زمنجر به بر هم     مخزن و سایر عوامل     

زش جوابگـو   نمک اجرا شده بود، هم به دلیل عدم پوشش کافی و هم به دلیل شکست و لغ       توده هاي جهت آب بندي    
  نابودي کامل کشاورزي و فاجعه زیست محیطی تبدیل شودتبعات شور شدن آب در مخزن سد گتوند میتواند به. نیست

بزرگترین سد مخزنی در حوضـه کـارون کـه نقـش اصـلی را در          . و البته این موضوع به پایین دست محدود نمی شود         
 ظرفیـتِ راي کنترل کیفیت آب خروجی از سد، مجبور به حذفِ           اگر ب تنظیم جریان به عهده دارد، سد گتوند است و لذا           

آنگـاه   ،)فقط براي تولید نیرو   و   ناقص و یا با بهره برداري       -خروج سد از مدار   –با تخلیه کامل     ( باشیم تنظیم سد گتوند  
حتی (رفته قرار گه کارون و دز ض در سیستم حو)برنامه ریزي منابع و مصارف آب(تقسیم آب مبناي اتی که کلیه محاسب

 مطالعاتی، اجرایی و بهره هايبه این ترتیب همه طرح. باید بازنگري شود) آبهاي غیر مجاز منحرف شده در سرشاخه ها
ه است و جاي سوال دارد کـه وزارت نیـرو چـه تمهیـدي           دچار چالش اساسی شد    و فالت مرکزي  برداري در خوزستان    

یبی از خسارت وارده به اراضی کشاورزي و فعالیتهاي وابـسته بـه    در یک برآورد تقر چاره اندیشی کرده است؟    آنبراي  
) شبکه هاي مدرن، سنتی و کشت و صنعتهاي نیشکر پایاب سد گتونـد            ( هزار هکتار اراضی     400 منافع حاصل از      و آن

رصدي واضح است که هر د.  میلیارد تومان در سال است4000 میلیون تومان در هکتار، بالغ بر 10با درآمد متوسط که 
 بیکاري گسترده، بحـران غـذا،       . شوري رقم بسیار زیادي بر دوش استان و کشور است          از افت این درآمد به دلیل تنشِ      

پایین آمدن سطح بهداشت و باالرفتن بیماریهاي پوستی، شورشهاي اجتماعی ناشی از شوري آب خروجی از سد گتوند               
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 ترکیـب  .دننیز به شوره زار تبدیل میشو   د،  ن آب شور آبیاري شو    که با  ضمن اینکه اراضی کشاورزي      .دور از انتظار نیست   
 نمک در مخزن حل شدن، و )ورودي از باالدستآب یفیت کبا کاهش شدیدِ ( انتقال آب از سرشاخه ها  بزرگِ معضل2ِ

) سالیمثـل خشکـ  (رخداد آن طبیعی یا ناخواسته واقعاً نگران کننده و کارون آب کیفیت کمیت و ، از نظر تخریب  گتوند
به عبارتی قبل   . بلکه قابل پیش بینی و قابل کنترل است       .  انداخت طبیعت، که بتوان مشکل را به گردن تقدیر و          نیست

را مسئولیت سـنگینی   عواقب بهره برداري از سد،      از دستکاري وزارت نیرو در باالدست، چنین مشکلی وجود نداشته لذا            
 .می نماید نهایت نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران متوجهنهایت و در متوجه همه دستگاههاي ذیربط 

باعـث  فنی و زیست محیطـی      ه اي از سرشاخه هاي کارون، عدم رعایت اصول و ضوابط            ضدر مورد انتقال آب بین حو      .2
در  "سازمان حفاظـت از محـیط زیـست       "  23/6/90 مورخ   102013 در نامه شماره     ،"سازمان بازرسی کل کشور   "شد  

 مـورخ  8935در گزارشـی بـا شـماره مسلـسل       ،"مرکز پژوهشهاي مجلس"و  23/7/86مورخ   43601-1نامه شماره   
همـه  مجمـوع   طرحی کـه بـیش از       (آباد    در مورد طرح انتقال آب بهشت      دستگاه مستقل    سهبه عنوان    1387فروردین  

عدم توجیه آن   و 5 منجر به حذفِ سد کارون       ،داردآب   میلیون مترمکعب، انتقال     1100طرحهاي دیگر، با حجم ساالنه      
 خدنگـستان   تونلهاي چشمه لنگان و    از    بی سرو صدا    با بهره برداري   اده و اعالم نمودند،   نشان د منفی  واکنش  ) میگردد

کـل نیازهـاي شـرب و صـنعت فـالت      که به زودي به بهره برداري می رسند،     تونل سوم کوهرنگ    در سالهاي اخیر و     
در این گزارشات با    . آباد یا طرح دیگري براي انتقال آب وجود ندارد         و نیازي به اجراي طرح بهشت        مرکزي تامین شده  

کاري در  کاهش برنج(الگوي کشت اشاره به وظایف قانونی وزارت نیرو در مورد باالبردن راندمان مصرف آب و اصالح 
نی خود را به نحو  اي فراهم شود که وظایف قانو     ، تاکید شده اگر شرایط براي شرکتهاي تابعه بگونه        )لنجان و فالورجان  

آید که نیازي به اجراي طرحهاي پرهزینه و چالش برانگیز انتقال آب            شایسته انجام دهند، منابع آب جدیدي بدست می       
 نظیر فوالد و پتروشیمی در مناطق مرکزي ایران مورد انتقـاد            بر توسعه صنایع آب  همچنین در این نامه، برنامه      . نیست

با ) پر مصرف(بر جه به اینکه این مناطق بصورت طبیعی کم آب است، توسعه صنایع آب   قرار گرفته و تصریح شده با تو      
 . اصول آمایش سرزمین منافات دارد

ژي تولیدي نیروگاههاي برق آبی در خوزستان     خسارت کاهش انر   ، تحت تاثیر برداشتهاي باالدست    درگزارشات مختلف  .3
شامل کاهش تولید انرژي    ها  این هزینه   . اد ملی تحمیل میشود   برآورد و ثابت شده هزینه بسیار هنگفتی بر دوش اقتص         
، ریسک ناشی از کاهش پایداري و امنیت شبکه سراسـري بـرق           پیک،  هزینه احداث نیروگاه حرارتی جایگزین، هزینه         

یط و خسارت انتشار آالینده ها در محـ       ) ظرفیت بالاستفاده (عدم بهره برداري بهینه از تاسیسات نیروگاهی احداث شده          
ژي نیروگاههـاي    یا عدم النفع کاهش تولید انـر فقط خسارت مستقیم. میباشد) توسط نیروگاه حرارتی جایگزین   (زیست  

 8500معـادل افـت     ) طرحهاي در دسـت بهـره بـرداري  و در دسـت اجـرا              ( میلیارد متر مکعب     3برق آبی براي حدود     
 2550 تومان، خسارت سالیانه 300 در شرایط فعلی  با قیمت هر کیلووات برق پیککهجیگاوات ساعت انرژي در سال، 

  .میلیارد تومان است
حجم کل مصارف فعلی و آتی در داخل و خارج حوضه کارون شامل نیازهاي شرب، صنعت، کشاورزي، آبزي پـروري،                     .4

 اعالم شده از طرف سازمان آب و برق طی نامـه شـماره  . ( میلیون متر مکعب در سال است      23712محیط زیست برابر    
در حالیکـه در گـزارش زاینـد آب         )  به دفتر برنامه ریزي کالن آب و آبفـاي وزارت نیـرو            20/7/90 مورخ   62510/110

) تنها معادل مصرف فعلی( مصارف استان خوزستان دست پایین و کمتر از نصف نیازهاي آتی ) مشاور تونل بهشت آباد(
، دست باال و در خـوش بینانـه     جریان عیت و احتمال وقوعِ   لحاظ شده و آورد رودخانه کارون نیز بدون توجه به عدم قط           

 برابر ظرفیت آن در     2 حدود   ،بررسیهاي کارشناسی نشان میدهد، بارگذاري روي رودخانه      . ترین حالت فرض شده است    
بنا کارون در آینده نیز ادامه دارد و         آب    منابع  محدودِ فشار به ظرفیت   بیش از حدِ  افزایش  . میباشد%  80سطح اطمینان   

 است رود زایندهاین آب : رجوع شود به سایت تابناك، مقاله(هر تخصیص آب منجر به تحریک تقاضاي جدید به تجربه 
  . میشودوضه مقصدحدر  )1392/09/04: تاریخ انتشار 359938: کد خبریا گوشت قربانی؟ 
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 هم اکنون نیز در بسیاري از ماهها نقض شـده و بـزودي بـا آبگیـري     )محیطی زیست نظر از( آب جریان مجاز حداقل .5
بیشتري بسیار  ، این ضابطه با شدت      بزوديسوم کوهرنگ    در سالهاي اخیر و تونل       و خدنگستان چشمه لنگان    هايتونل

ارف کشاورزي، شهري، صنعتی و محیط زیست در انتهـاي کـارون            با وجود مص  . نقض و عوارض آن آشکار خواهد شد      
انتهاي  (با احداث سدهاي کنترل شوري در آخرین گره.  و بالاستفاده اي به دریا وجود ندارد"رهاسازي مازاد"هیچگونه 

یت صـرفاً   ، کل آب مورد نیاز توسط ایستگاه مارد به کانال بهمنشیر منحرف شده و در نها               )کارون در آبادان و خرمشهر    
بنابراین القـاء  . از مجاري عبور ماهی سدها به اروند رود عبور داده میشود) استانداربمراتب کمتر از  (نیاز زیست محیطی    

 لـذا  مـازاد بـر نیـاز بـوده و    عالمت وجود حجم آب ، !!!)از دید ناظر کارون در اهواز (این شبهه که تخلیه کارون به دریا      
بدون توجه به مصارف عمـده در پـایین        (وزستان ایجاد نمی کند، ادعاي غیرکارشناسی        تغییري در شرایط خ    ،انتقال آب 

عدم تعریف طرح جدید براي صـدها هـزار هکتـار اراضـی خـارج از      . است)  تا آخر جزیره آبادان در چوئیبده دست اهواز 
 .  مازاد براي مصارف جدید است آبِ حاکی از نبودِمحدوده طرحهاي مصوب در خوزستان

 پایه و همچنین از سیالبهاي کارون حقابه زیست محیطی دارنـد و             جریاننون تاالبهاي هورالعظیم و شادگان از       هم اک  .6
 الزم بـه ذکـر   . موثر استخوزستان بطور مستقیم در افزایش سطح خشک تاالبها و ایجاد گرد و غبار        کاهش منابع آب    

فوذ جبهه گرد و غبار به منطقه جنوب غرب کشور شده است تاالب هورالعظیم میتواند به عنوان یک سپر رطوبتی مانع ن
طرحهاي پژوهشی انجام شده توسط آقاي دکتر تجریشی اسـتاد دانـشگاه            . (و تا حد زیادي این مشکل را تسکین دهد        

واضح است که جلوگیري از خشک شدن تاالب هورالعظیم و )  کل محیط زیست استان خوزستانصنعتی شریف و اداره  
  .گسترش گرد و غبار به عنوان یک فاجعه انسانی و زیست محیطی براي کل کشور از اولویت ویژه برخوردار است

سالهاي قبل با طـوالنی شـدن و   که از ( در آینده بر تغییر اقلیم و افزایش خشکسالیهااساتید و مراکز تحقیقاتی مختلف       .7
تحریـک  باعـث  حوضـه مقـصد   در انتقـال آب  . تاکید دارند) شنی مشاهده گردیدوتکرار دوره هاي خشک، آثار آن به ر   

در نتیجـه  (تغییر الگوي مصرف، افزایش سطح زیرکشت، رشد صنایع و در نتیجه توسعه  مناطق شهري               تقاضاي جدید 
تـأمین آب    بنـابراین    .کندتري مواجه می  زمدت حوضه مقصد را با مشکالت جدي       که در درا   هشد... و  ) افزایش جمعیت 

  ولـی در درازمـدت کمبودهـا را بـا          در استانهاي مقصد کاهش دهد    ممکن است در کوتاه مدت مشکالت کمبود آب را          
ننده محـدود و شـک    منـابع   وابستگی شدید استانهاي مختلـف بـه        با توجه به     از طرفی    .دهدمی  شدت بیشتري افزایش    

 و تشدید تنشهاي آبـی ها و در نتیجه ، تغییر اقلیم باعث کاهش ظرفیت تنظیمی سدها، کاهش دبی پایه رودخانه        کارون
 . گرددمی  تعارضهاي قومی

در ایران زمینهاي قابل کشت  (نامعادله کمبود آب در برابر تقاضاي نامحدود آبتوجه به اصول آمایش سرزمین میتواند        .8
تحقیقات میدانی جامعی توسط موسسه بین المللی ایکاردو وابسته به فائو با . را حل نماید)  آب است  بسیار بیش از منابع   

رخه انجام و به نتایج مهمی رسید که میتواند نقشه          ک براي حوضه    )87 تا   84سالهاي  (مشارکت مراکز تحقیقاتی داخلی     
 :در گزارش فوق همچنین آمده است . دست باشدراه توسعه پایدار در کل حوضه، با حل تعارض بین باالدست و پایین 

وجود دارد، این اسـت کـه       ) هاي کرمانشاه، لرستان و ایالم      استان(نکته مهمی که در مدیریت زراعت در باالدست          •
بخاطر وجود شرایط خاص اقلیمی و بارش مناسب، ضرورتی به توسعه و ترویج کشاورزي متکی به آبیـاري کامـل     

آبی کرد و بخش مهمی از نیاز آبی را از طریق مدیریت بارش و ایجاد و                  ه کشاورزي نیمه    توان اقدام ب    نیست و می  
مثالً امکان توسعه باغات دیم با استفاده از روانـاب          . آوري آب باران تامین کرد      هاي استحصال و جمع     تعبیه سامانه 

رسوب ورودي به سدها، آبخـوان  بارندگی فراهم بوده و در بسیاري از مناطق کشور با اهداف آبخیزداري و کاهش          
راستا  بوده و بدون نیـاز بـه سـرمایه            داري و تقویت آبهاي زیرزمینی، بهبود محیط زیست و جلب گردشگران هم           

 . جود داردو تکنولوژي پیچیده طرحهاي تحت فشار، امکان توسعه با مشارکت باالي مردم وکالن  گذاري
 250 درصد و با انجام تـک آبیـاري تـا            70تا  ) ن آبیاري تکمیلی  بدو(همچنین در صورت انجام عملیات به زراعی         •

131 درصد کـل اراضـی      20الزم به ذکر است آبیاري تکمیلی در حدود         . درصد افزایش محصوالت دیم خواهیم داشت     



 ٥

 میلیون متر مکعب خواهد شد، توسعه افزون بر         150میسر است و کل آب مورد نیاز نیز حداکثر          )  هزار هکتار  200(
غییر سیستم کشت از دیم به آبی یا کشت در منـاطقی کـه از لحـاظ شـیب محـدودیت دارنـد، بـا اصـول                این یا ت  

هاي کرمانشاه، لرسـتان و ایـالم وجـود دارد کـه          اي در استان    هاي بالقوه   ظرفیت. کشاورزي پایدار در تناقض است    
ینه مطلوبی نیست، بلکه وقتی کل تبدیل اراضی دیم به آبی، نه تنها از نظر فرسایش پذیري و هزینه هاي پمپاژ گز

  .ترین گزینه خواهد بود گیرد، توسعه بیش از ظرفیت منابع آب، نامناسب حوضه مورد ارزیابی قرار می
  

 به را  توسعه آب محوردر کشوري که برکمربند خشک جهان قرار دارد، نباید  :انحراف در تعریف توسعه و آمایش سرزمین
صورتجلسات اتاق فکر اصفهان با (انتقال آب به فالت مرکزي براي مقاصد کشاورزي . ودمناطق کم آب و کویري منتقل نم

هاي مادي و اجتماعی کشور بـراي  در واقع هزینه نمودن سرمایه ) تصریح بر توسعه کشاورزي در سایت خوز نیوز افشاء شد        
تماعی و بدون تحمیل خسارت به حوضه و بدون ایجاد تنش و تعارض اجبدون آن نیز با ارزش افزوده بیشتر هدفی است که 

 بایـد آبِ و عـدالت اجتمـاعی    توسعه متـوازن دستیابی به بر اساس برداشت برخی از کارشناسان براي   . مبداء حاصل میگردد  
معادن مثال . شودتوزیع یکسان  باید  کشورمنابعکلیه  ، قرائتر اساس اینب. منتقل شودو کرمان و یزد خوزستان به اصفهان 

را براي همه مناطق ایران جابجا کنیم تا اشتغال ایجاد شود و همه بـه یـک انـدازه بهـره منـد                ... ي، زغال سنگ و   مس، رو 
از نظر عقل و منطق توزیع . احداث شود تا عدالت برقرار گردد... در همه شهرها پاالیشگاه، پتروشیمی و ذوب آهن و . شویم

 مزیت ، بهره وري،مفاهیم و بدیهیاتی چونبه عبارتی .  پذیر هم نیستیکنواخت و یکسان منابع کاري درست نبوده و امکان
 و جنبه   ، اجتماعی و امنیتی   ، اثرات زیست محیطی   نسبی، پتانسیل تولید، فواصل حمل، ارزش افزوده، توجیه فنی و اقتصادي          

ادي بستگی دارد و بـسیار   یابی طرحها به مسائل فنی و اقتصواضح است که مکان. را نادیده بگیریم تاریخی  وهاي حقوقی 
 شود طبعاً منافع حاصل از هرکار اقتصادي در هر گوشه از کشور، عاید همه مردم ایران می.  السویه استدقیقتر از نگاه علی

بـا وجـود    . و آب جاري در دشت هاي خوزستان نیز براي تولید غذاي همه مردم ایران است نه صرفاً براي مردم خوزسـتان                    
 کند و در پهنـه وسـیع ایـران    هاي تولید مهاجرت می به محل ،این نیروي کار است که بنا به نیاز       قتصادي  مزیتهاي فنی و ا   

  و تالقی نسلها بوجود میپیوند اقوام از طریق انسجام ملی شود و زمین و بخصوص خوزستان، همه گونه اقوام مشاهده می       
هاي مرزي به تدریج به      محرومیت ، ناامنی و  الت زیست محیطی  بگان خوزستان به دلیل مشک    نخنه اینکه کارآفرینان و     . آید

پیکري آسیب دیده از زخمهـاي       تبعیض و    محروم و مستضعف با احساِس    جمعیتی  مناطق خوش آب و هوا مهاجرت کنند و         
   .تنها بماندو  آسیب پذیر  و سپس آثار انتقال آب، در برابر تحریکات خارجیآنجنگ و آثار 
  
روي عوامل مبنا ) عکس العمل تقویت کننده(مهندسی سیستمها، برخی چرخه ها داراي بازخورد مثبت         در علم    : جمع بندي 

باید اذعان داشت کـه  .  دائماً تقویت شده تا به از هم گسیختگی یا تغییر ماهیت کامل منجر شود سیکل معیوب هستند و لذا    
  :انتقال آب به فالت مرکزي باعث ایجاد چرخه معیوب زیر خواهد شد 

  تخریب محیط زیست، افزایش بیماریها و کاهش شاخصهاي رشد و سالمت •
  فرار سرمایه گذاري و رکود بیش از پیش در صنایع و کشاورزي استان •
  افزایش حس تبعیض، نا امنی اجتماعی، نا امنی اقتصادي و در نتیجه مهاجرت نخبگان •
  ا به اقوام مختلف، گسترش حساسیتهبدبینی به مرکز، افزایش حساسیتهاي قومیافزایش  •
  افزایش گرایش به وهابیت و فرقه هاي ضاله •
   )وابسته به مرکز(افزایش گریز از مرکز اقوام مختلف در قالب دولت فدرال کاهش انسجام ملی و  •
 ...نفتی و تاسیسات نقاط حساس، افزایش ریسک و نا امنی براي  •
  ماسی منطقه اي در برابر کشور عربستانتحریک پذیري از تبلیغات جدایی طلبانه و ایجاد ضعف در دیپل •
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 شـکاف عمیقـی بـین       متاسـفانه . بازخوردهاي مثبت میباشـند   واکنش ها و     داراي عوامل فوق متاسفانه بسیاري از    

که مغـایر    سیاستهایی   .ردسیاستهاي رسمی و اقدامات برخی دولت مردان براي تعریف و تصویب طرحهاي عمرانی وجود دا              
از نـوع  ( حاکی از برنامه ریزي بلند مدت و جهت دار در راستاي منافع محلـی  وي اسالمی است  اهداف نظام مقدس جمهور   

به عنوان مثال سرنوشـت تـامین   .  استخوزستانو بدون در نظر گرفتن منافع  ) مرکزي که همانا منافع ملی قرائت می شود       
درحالیکـه  . انده، در هاله اي از ابهام اسـت     اهواز که از معادن کشور بدون سهمیه باقی م          ورشکسته سنگ آهن صنایع فوالد   

 از تبیـین و   وزارت نیـرو بی نیازي تـصمیم گیـران  . صنایع فوالد استان اصفهان با چند برابر ظرفیت اولیه توسعه یافته است   
ی در ی پشتوانه ها و جامعه کارشناسی و عدم مالحظه آثار منفی طرحهاي انتقال آب، ناشی ازبراي مسئولینتوجیه برنامه ها    

خارج از وزارت نیرو است که مدیران ارشد آب کشور، با اتکا به آن و با ناچیز شمردن تـوان سیاسـی و اجتمـاعی نیروهـاي                    
جالب است کـه مـسئولین خوزسـتان         . ملی مبادرت ورزیده اند    منافعبه کارهاي غیرفنی و مغایر با       توانسته اند   حوضه مبداء،   

عدم آگاه . ظ منافع ملی از هرگونه انتشار اطالعات و تحریک اجتماعی پرهیز دارندبراي پیشگیري از تنشهاي اجتماعی و حف
تا جایی صحیح است که مسئولین واقعاً و نه در حرف، ) نزدیک به واژه قرآنی استضعاف(کردن مردم در پیگیري حقوق خود 

 ریشه در ناکارآمدي و تفرقه مـسئوالن  بدبینی مردم خوزستان نسبت به حرفها و اقدامات مسئوالن. حافظ منافع مردم باشند 
برخی از بزرگان ساکن در استان و یا مرکز نشین بصورت فردي            . از یک سو و کارآمدي و وحدت رقیبان از سوي دیگر دارد           

اقداماتی پراکنده براي احیاي حقوق خوزستان انجام داده اند، اما حل مسئله کارون و کرخه بدون وحدت مـردم و مـسئولین         
در مقابل اما مرکز نشینان اینگونه تشخیص داده اند که اگاه کردن و حتی تحریک مردم و اتحاد مردم و   . ذیر نیست امکان پ 

هرچند استاندار اصفهان مردم خوزستان را به دلیل اعتـراض و           . مسئوالن براي تقاضاي آب بیشتر از کارون کارساز تر است         
 با دهها زخمی و کشته      آتش کشیدن خط انتقال آب به یزد      حادثه به   اما  تجمع در حاشیه کارون واجد شعور کافی نمی داند،          

. حکایـت مـی کنـد   هماهنگی سازمان یافته فعالیت و  سال اخیر از   2رژه تراکتورهاي کشاورزان در خیابانهاي اصفهان در        و  
تعریـفِ یـک    (تان اسـت     که اولویت دادن به منافع ملی و کوتاه آمدن از منـافع اسـ              نقطه قوت مسئولین استان   باین ترتیب   

 ماسـت،  همان نقطه ضـعف در درازمدت و پس از ظهور تنشهاي اجتماعی و بحرانهاي ناخواسته،     ) مسئول خوب خوزستانی  
چرا که ارزیابی درستی از چالشهاي پیش رو نداشته، به موقع امر به معروف و نهی از منکر نکرده و بـدون مالحظـه منـافع                   

  . صمیمات کالن، زمینه ساز بحران بوده ایم پایدار در تهملی و اصول توسع
البته کار سیاسی هم بدون پشتوانه کارشناسی به بیراهه می رود و برخی حرکتهاي به ظاهر صحیح نتیجه عکـس        

یکی از طرحهاي غیر فنـی و       . در این بین سوء تفاهم هاي زیادي هم وجود دارد که نیروهاي داخلی را خنثی می کند                . دارد
ه ضررش براي استان بیش از نفع آن بود و منت بزرگ اما بیجاي دولتیان بر سر نمایندگان مجلس اسـت،                     غیر اقتصادي ک  

    میلیـارد تومـان هـم تمـام     4500 میلیارد تومان کلنگ زده شـد و بـا   1350طرحی که با اعتبار . طرح تامین آب غدیر است    
ته و با تاکید بیش از حد روي اهمیت آب شـرب، سـایر   طرحی که فشار اجتماعی را از روي کارون و کرخه برداش    . نمی شود 

طرحـی کـه اگـر هزینـه آن صـرف بازسـازي و بهینـه سـازي         . منافع استان و مسائل زیست محیطی را به انزوا می کشاند       
همه شاهد بودیم در فضاي احساسی و شـتابزده دولـت   . تاسیسات موجود، می شد بسیاري از مشکالت استان را حل میکرد       

  . بدون مطالعه به اجرا رفت و هم اکنون با چه مسائلی روبرو است،م چگونه طرحنهم و ده
، موضوعِ بررسی اثرات انتقـال   خوزستانمتاسفانه در دولت قبل با نصب مدیرعاملی خنثی براي سازمان آب و برق         

 با نامه یـا تـذکر و        اب زده، وزارت نیرویی که خود را به خو      . آب و پیگیري احقاقِ حقوق استان متولی خاصی نداشته و ندارد          
 سال اخیر ثابت مـی کنـد بـدون پـشتوانه انجمنهـاي مردمـی و       10خالصه آنکه تجربه . سخنرانی از خواب بیدار نمی شود  

این موضوع بسیار مهم است که وزن افـراد   .کارشناسان آزاد، نتیجه کار سیاسیون یک قدم به جلو و سه قدم به عقب است
. سازي و تصمیم گیري کالن طرحها، بخصوص طرحهاي انتقال آب از کارشناسان موثرتر است       نظامی در تصمیم     -سیاسی

بجا و منطقی باشد، توان سیاسی این       % 10و  %  90به تعبیري اگر استداللهاي فنی مخالفان و موافقان انتقال آب به ترتیب             
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تان، همواره توپ در زمین کارشناسان بوده  هرچند در طول سالهاي گذشته، به زعم مدیران ارشد اس         . دو گروه بالعکس است   
تا بحث پخته شود و مسئولین هم به مباحث کارشناسی و روالهاي قانونی خوشبین بـوده انـد، ولـی تجربـه نـشان داد کـه                         

  . بسیار کارساز تر است) تبانی و فشار حتی بدون کار کارشناسی(سیاست 
  
زارت نیرو نهادینه شده، حتی در صورت تعهدِ وزارت نیـرو مبنـی بـر      به دلیل پیشینه و سیاستهاي غلطی که در و         : پیشنهاد

لذا میتوان چنـین نتیجـه گیـري کـرد کـه سـایر مراجـع          .  نتیجه کار منحرف میشود    ،پیگیري موضوع و انجام مطالعه جامع     
موضـوع را   ذیصالح بجز وزارت نیرو، مثل سازمان بازرسی کل کشور با درخواست و حمایت استانداري، صالحیت ورود بـه                   

 لذا پیشنهادات زیر جهت پیگیري موثر موضوع ارائه . بمانیموزارت نیروداشته و دیگر صالح نیست، بیش از این منتظر اقدام 
  :می گردد 

) در حـوزه آب   (موضوع انتقال آب بسیار فراتر از طرحهاي معمول است که صرفاً در چارچوب بحثهاي فنی و اقتصادي                   .1
موضوعات تخصصی به مباحث اجتماعی، سیاسی، زیست محیطـی و امنیتـی نیـز مربـوط                تصمیم گیري شود، و دامنه      

 موجب می شود کار در وسط راه متوقف ، احتماالًبه دولت ) یا دبیرخانه جلسات  ( رسیدگی   وابستگی مستقیم مرجعِ   .است
. حثهاي کارشناسـی اسـت    ، برقراري تعادلِ سیاسی و ایجاد فضاي باز براي ب         بزرگان سیاست انتظار کارشناسان از    . شود

با کمک بسیاري از اساتید مجرب غیـر خوزسـتانی کـه    (براي تمرکز و بسیج توان علمی و سیاسی نیروهاي متخصص       
جلـسات  شوراي راهبردي براي پیگیري مـسائل آب خوزسـتان و برگـزاري             ، نیاز به تشکیل     )مخالف انتقال آب هستند   
راجع باالتر از وزارت نیرو مثـل شـوراي عـالی امنیـت ملـی، مجمـع             تنها با دخالت و کمک م     . منظم و هدفمند میباشد   

 و اسـتفاده از همـه ظرفیتهـاي اسـتان در مرکـز و جمـع کـردن            تشخیص مصلحت نظام، سازمان بازرسی کل کـشور       
بـا  ( میتوان سطح اعتبار و تاثیر نتـایج         و نظامی  سیاسی   ،صاحبنظران و نخبگان درجه اول در رشته هاي مختلف علمی         

و رایزنی ها را به حدي باال برد که در برابر البیِ پر قدرت اصفهان، موثر واقع شوند و مجبـور بـه              ) زارشی جامع تهیه گ 
 .توقف طرحهاي غیر فنی و ضد امنیت ملی گردند

تحقیق و تفحص از وزارت نیرو در خصوص طرحهاي مغایر با محیط زیست در حـوزه آب،       ،الزمدیگر از اقدامات    یکی   .2
 مجلـس از  90دیوان عدالت اداري و کمیـسیون اصـل   محاکم قضایی،  در عاملین طرحهاي انتقال آب   طرح شکایت از  

 . طرف نمایندگان مجلس است
، اولویـت توسـعه در      1375با وجود عقب ماندگی خوزستان در سالهاي دفاع مقدس، مقام معظم رهبري در سفر سـال                  .3

اما متاسفانه در .  هزار هکتاري ترسیم فرمودند800الب طرح استان خوزستان را بر مبناي مزیت نسبی کشاورزي و در ق  
 با محدودیت شدید اعتبارات از یک سو و توسعه بی رویه و بدون مطالعه برداشـتها در باالدسـت،            گذشتهطول سالهاي   

نهاد لذا احیاي طرح فوق با موافقت نامه و بودجه اختصاصی پیش. اهداف اولیه توسعه کشاورزي در خوزستان محقق نشد
 .میشود
  

اتحـاد مـسئوالن    و   ، همـدلی  همفکـري و در پرتو    پیگیري ها و همت شما نمایندگان محترم مجلس         امید است با    
بـا  شـاید  . زمینه الزم براي رشد و شکوفایی استان خوزستان و خروج از بـن بـستهاي موجـود فـراهم گـردد          ،قدیم و جدید  

توسعه استان تشکیل شوراي راهبردي با  استان  توسعه مدتبلندریزي برنامه  ایده هایی براي ،همفکري بزرگان و دلسوزان  
   . فراهم گردد)درصد و سهم خوزستان از نفت (جذب اعتبارات ویژهو با 

  
  اللهم عجل لولیک الفرج و فرجنا بهم

  چو ایران نباشد تن من مباد
   صنعت آب خوزستان مهندسانمن صنفیجان
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تًَلتْطتصریحاعتراف تاثیر آبآتادتِ تخلیِ زهیٌیدرتر ّایزیر

ضرکتدرهطالعاتاًتقالآبتَسطکارفرها،63جلذ،لّایتًَگسارش

 ٍهٌْذسیيهطاٍرزایٌـذآبْاىــایاصفآبهٌطقِ
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مناطق تحت تأثير تونل بهشت اباد از نظر تخليه  
 آب زيرزميني
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زایٌذُقسوتیازهطالعاتهٌاتعٍهصارف رٍدهرتَطتِآبحَضِ

دّذاًتقالکًِطاىهی4141ترًاهِتَسعِصٌایعدراصفْاىدرافق

تْطت ًویآب ضرب ترای حالتاضذآتاد در طرح ایي درحالیکِ .

ضَدحاضرتاًامضربتَجیِهی



صٌعت-هطالعاتهرحلِاٍلجلذًْن

4611دی
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 ّایزیرزهیٌیآتادترآبتاثیراتتًَلتْطت
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 ًگراًی ٍ اجتواعی تختیاریتاثیرات ٍ چْارهحال آب اًتقال طرحْای از هردم جذی

آتادٍاعتراضاتگستردٍُپیدرپیهردمدرضْرّایهختلفاستاىٍیژُطرحتْطتتِ



درضْرّای:اخیرتجوعاتهتعذددرسالْای

ضْرکرد،ساهاى،َّرُ،فرخطْر،جًَقاى،ضْرکیاى،دستٌا،خراجی،ترٍجيٍ...
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