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علمی دانشجویی مرتع و آبخیزداری دانشگاه یزد، مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان،  هایانجمن

کاری انجمن آبخیزداری ایران و انجمن هیدرولوژی ایران مهندسی طبیعت و مهندسی آب دانشگاه شهرکرد با هم

برگزار  21-22ساعت  1011بهشت اردی 22در تاریخ  "ایحوضهبین آب انتقال"عنوان  تحتمناظره برخطی 

)استاد دانشگاه یزد و رئیس انجمن آبخیزداری ایران(،  علی طالبیدر این مناظره جناب آقایان دکتر  کردند.

 اهلل فتاحیروح)استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و معاونت اداری و مالی دانشگاه(، دکتر  سعید سلطانیدکتر 

 دانشگاه شهرکرد استادیار) مهدی پژوهشلوژی ایران( و دکتر )دانشیار دانشگاه شهرکرد و رئیس انجمن هیدرو

 رانان اصلی حضور داشتند.عنوان سخنبه (و رئیس دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

 

 ایحوضهگفتاری از انتقال آب بینپیش بخش اول:

 

 ای بیان حوضهبا نظرات کلی و تخصصی در ارتباط با انتقال آب بین کوتاه ایمقدمه محترمرانان ابتدا سخن

 خالصه آن پرداخته شده است:فرمودند که در زیر به

چنین ایشان مالحظات های این پروژه را مورد بررسی قرار دادند. همعدم موفقیت دکتر فتاحیجناب آقای 

انتقال آب را ذکر نموده و بیان داشتند که در بعد  زیستی و قانونیآوری، محیطسیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فن

گونه چنین ایشان پیامدهای انتقال آب را به اینآوری مثبت بوده و در سایر ابعاد نتایج منفی داشته است. همفن

لمس نباشد ولی در بلندمدت اثرات و پیامدهای آن احساس مدت قابلتشریح کردند که این عمل شاید در کوتاه

یافته ای بایستی در خصوص ظرفیت مطمئن این آب انتقالحوضهد. در هر پروژه انتقال آب بینخواهد ش

های انتقال آب )اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری(، تر پروژهمطالعات زیادی صورت گیرد. در ایران در بیش

 دست شده است.ایینسالی اجتماعی در پظرفیت مطمئن در نظر گرفته نشده است و این باعث ایجاد خشک

صورت موردی باشد بلکه ها نباید بهبیان داشتند که نحوه ارزیابی این پروژه دکتر طالبیدر ادامه جناب آقای 

صورت یک مجموعه مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد. در مقیاس جهانی دست بهبایستی از باالدست تا پایین

 ن و راین های مربوط به حوضه دانوب در آلماهای انتقال آب موفق و ناموفقی گزارش شده است که پروژهپروژه
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های موفق آن بوده است. در هر کشوری وظیفه دولت، تأمین آب شرب برای مردم است در هلند و آلمان از نمونه

رس نیست و باید شرب فراهم شود. مثالً در منطقه زابل آب شرب در دستو بایستی با یک فکر منطقی آب قابل

نی و یدولتی است که آب شرب را از منابع آب زیرزم از ارس یا کاورن آب انتقال داده شود. پس وظیفه هر

سطحی فراهم کند. ولی انتقال آب برای مصارف کشاورزی و اهداف صنعتی اصال قابل قبول نیست و در یک 

 های هزاران ساله کشاورزان حفظ شود.آبهمنطقه بایستی حق

های انتقال آب و سدسازی که در پروژه گونه آغاز نمودندبیانات خود را این دکتر سلطانیچنین جناب آقای هم

ها را رد یا قبول کرد و باید از مدیریت جامع توان این پروژهبایستی نگاه جامع وجود داشته باشد و صرف نمی

ها انتقال های که نیازمند آب هستند باید آب به آنچنین ایشان ذکر کردند که حوضههمآبخیز بهره گرفته شود. 

ه مورد بررسی و مطالعه قرار ها چندین سالآبهمهم یعنی شرایط حوزه آبخیز و نیز رعایت حق داده شود و دو اصل

 گیرد.

و نیز رس در ایران بیانات خود را با ارائه آمارهایی در مورد میزان آب در دست دکتر پژوهشجناب آقای 

لحاظ منابع ان وارد ورشکستگی بهچنین اظهار داشتند که ایرهای اشتباه مسئولین آغاز کردند. ایشان همسیاست

های غلط مربوط به تر این سیاستدرستی انجام نشده است که سهم بیشآبی شده است و مدیریت منابع آب به

تفکرات بلندپروازانه برای صنعت و کشاورزی بوده است. برخی از کشورهای آمریکای شمالی، ژاپن، آمریکا و حتی 

 اند.ستی رعایت کردهدرآفریقا اصول انتقال آب را به
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 طرح سؤال در مورد ابعاد مختلف انتقال آب بخش دوم:

 

  کشی بین مجری برنامه با استفاده از قرعهعنوان بهمریم سادات جعفرزاده سرکار خانم دکتر در این بخش

 فرمودند.ای مطرح حوضههای مختلف انتقال آب بیناساتید محترم، سؤاالتی در ارتباط با جنبه

 

و مالحظات طور کلی نظر شما در مورد انتقال آب با در نظر گرفتن مبدأ و مقصد به (:1)سوال 

 زیستی، مناقشات سیاسی و سایر موارد مرتبط چیست؟؟محیط

 

 کشی:نتایج ترتیب قرعه

آن نگاه کرد و بلکه توان صفر و یک به ایشان بیان کردند که در ارتباط با پروژه انتقال آب نمی: دکتر طالبی( 1)

های مقصد، هدف آب شرب باشد به ناچار بایستی انتقال آب با نگاه ما بایستی فازی باشد. اگر در حوضه

های قبلی با هدف زیستی، هیدرولوژیکی و غیره صورت گیرد. ولی اگر مثل بسیاری از پروژهمالحظات محیط

البته ایشان اظهار  تفاده قرار گیرد مخالف هستم.یافته در بخش صنعت و کشاورزی مورد اسشرب، آب انتقال

دلیل شرایط تحریم اقتصادی بعضاً ناچار هستیم که آب را به صنایع بزرگ مانند فوالد مبارکه و کردند که به

 آهن انتقال دهیم و باعث کاهش فشارهای اقتصادی شویم.ذوب

قرار دادند و سپس اطالعاتی در مورد  ایشان ابتدا اهمیت تعیین هدف را مورد بررسی :دکتر پژوهش (2)

های چنین به سیاستهای انتقال آب کوهرنگ به اصفهان را با ارائه آمار مورد بررسی قرار دادند. ایشان همتونل

یافته به اصفهان را مورد نقد قرار دادند و بیان داشتند که اگر آب شرب اصفهان در غلط مدیریت آب انتقال

چنین ایشان کشاورزی در شرق استان ی آب بیش از نیاز به چه دلیل بوده است؟ هماولویت است پس رهاساز

تعرق باال است را یک نکته بسیار منفی دانستند.  -صورت غرقابی و پر مصرف و با تبخیراصفهان را که به

و در نهایت  کاریآهن سپس برنجرسانی به صنایع فوالد مبارکه و ذوبچنین اولویت استان اصفهان ابتدا آبهم

 برای شرب است که این مورد اصالً قابل قبول نبوده و کامالً با این رویه مخالف خود را اعالم کردند.
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ها است. : ایشان در پاسخ به این سؤال بیان کردند که اولین قدم رصد وضعیت حوضهسلطانی دکتر( 2)

تعرق باال نبوده و  -گونه ذکر کردند که در شرق اصفهان تبخیرچنین در انتقاد از پاسخ آقای دکتر پژوهش اینهم

ب با انتقال آب زیستی خوب و دارای تمدن چندین هزار ساله است. ایشان موافق تأمین آب شرمنطقه محیط

رود ای که بار آبی بر زایندهچنین هر گونه توسعهتوجه به وضعیت فعلی و برنامه توسعه آینده بودند. همشرط به

یابی درست و هدف انتقال بندی نمودند که مکانگونه جمعکند بایستی متوقف شود. در نهایت اینتر میرا بیش

 باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

ایشان بیان کردند که موافق انتقال آب با هدف تأمین آب شرب بوده ولی مشکل اصلی  :فتاحی دکتر( 0)

های انتقال آب کوهرنگ بیان کردند. کل مقدار آبی که چنین آمار جالبی از پروژهمدیریت انتقال آب است. هم

اساس منابع و مصارف  میلیون متر مکعب بوده ولی این درحالی است که بر 011این پروژه تأمین کرده است 

میلیون  011کل آب شرب مورد نیاز اصفهان  1011های مطالعاتی برای افق رود و گزارشات شرکتبرای زاینده

میلیون متر مکعب مدیران متبوع توضیح دهند. در بسیاری از  211متر مکعب است و بایستی برای مازاد 

طور واضح برای اهداف کشاورزی مود استفاده قرار ت بهمسیرهای روستایی آبی که با هدف شرب انتقال یافته اس

های نادرست ایجاد اشتغال توسط دولت با استفاده نادرست از آب در باالدست چنین از سیاستگیرد. هممی

زیستی زیادی وجود دارد که بایستی کوهرنگ مشکالت محیط 2چنین در پروژه تونل همرود انتقاد کردند. زاینده

 .شدمی لحاظها قطعیتگرفته و عدمبینی قرار پیش از قبل مورد

 

های کویرنشین )این پروژه قبالً در بعضی از های کارون به استانانتقال سرشاخه (:2)سوال 

و با توجه به این موضوع  ،داری هم هست(های کارون و دز صورت گرفته است و پروژه ادامهسرشاخه

های مبداً هستند، آیا تاکنون بختیاری و خوزستان از استان های لرستان، چهارمحال وکه استاناین

 های مبدًا انجام شده است؟ها بر استانارزیابی اثرات این پروژه
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پذیرد پیامدهایی خواهد هایی که در طبیعت صورت میایشان بیان کردند که قطعاً پروژه: دکتر طالبی( 1)

قاعده مستثنی نیستند و در مبداً و مقصد عواقبی دارند. اما برای دالیل های انتقال آب هم از این داشت. پروژه

اطق باالدست آبخیز یافته مندر کشورهای توسعه زیستی صورت گیرد.قاطع بایستی ارزیابی اثرات محیط

ای هگرها اجازه ورود دارند. ولی حوضهترین مناطق هستند مثاًل در کشور کانادا در این مناطق فقط گردشسالم

 باالدست چهارمحال و بختیاری که وظیفه تولید آب را دارند اصالً کیفیت مناسبی ندارند.

نحوی ابزاری برای توجیه انتقال آب شده است. بر متأسفانه موضوع آب شرب در کشور ما به :دکتر پژوهش (2)

های استان اصفهان روند رشد جمعیت در این استان کاهشی بوده است و در سال آماری هاینامهاساس سال

های باشد و توجیه پروژهدلیل مدیریت غلط مسئولین میایم که این بهاخیر ما شاهد مهاجرت در این استان بوده

 11چنین احداث هم دلیل افزایش جمعیت و افزایش نیازها اصالً قابل قبول نیست.انتقال آب به این استان به

 رود نیز بر مشکالت مدیریت منابع آب افزوده است.هزار حلقه چاه غیرمجاز در مسیر حوضه زاینده

دهی شود که بر مبنای نظر ایشان بایستی یک برنامه کلی آمایش آب در کشور سازمانبه: سلطانی دکتر( 2)

های انجام گرفته در کشور بایستی روژهچنین برای ارزیابی فعلی پهم برنامه آمایش سرزمین کشور باشد.

چنین در شود شناسایی شود. همرویه انجام میبرداری بیهایی که بهرهمطالعات جامعی صورت پذیرد تا مکان

مثاًل میزان  سمت تکنولوژی قدم برداریم.های کشاورزی و صنعت بهکشور و حتی در اصفهان بایستی در بخش

 های فعلی در کشورهای توسعه یافته تقلیل دهیم.با توجه به تکنولوژی مصرف آب برای تولید فوالد را

و نظرات مخالفی داشتند وری این کارخانه آهن اصفهان و بهره: ایشان در مورد کارخانه ذوبفتاحی دکتر( 0)

های الزم غلط و بدون بررسیکه این کارخانه بایستی کاماًل تخریب شود چون در گذشته به اشاره داشتندحتی 

کوهرنگ  2و  2های های اخیر در تونلزیستی بر اساس تجربهاحداث شده است. در ارتباط با اثرات محیط

شده است مشکلی از های کارون به استان اصفهان انجام توان قضاوت که هر گونه انتقال آبی که از سرشاخهمی

 زیستی شدیدی شده است.امدهای محیطباعث پیمقصد را حل نکرده و 
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 کنندگان در مورد ابعاد مختلف انتقال آبمشارکت برخی از سؤاالت مهم و برگزیدهطرح  بخش سوم:

 

  اساتید موردنظر صورت برخط از کنندگان در برنامه مناظره بهادامه مجری برنامه سؤاالتی را که شرکتدر

 است: نمودهبندی شرح زیر جمعپرسیدند به خود

اری مخالف انتقال آب و بختیزیستی کشور در خوزستان و چهارمحال : آیا واقعاً فعاالن محیطسوال

رود و یا انتقال و آب زایندههستند؟ چرا مخالفان انتقال آب بر اجرای طرح بروجن از حوضه کم

 کنند؟پوشی میچشمای یزد های توسعهسازی آب از خلیج فارس و کارون برای طرحشیرین

های دریای عمان و کنشیرینهای آب: ایشان مخالف این بیانات بودند و اظهار داشتند که طرحفتاحی دکتر

زیستی نیز مخالفت خود را اعالم های خاص خود را دارد و فعالن محیطخلیج فارس به فالت مرکزی هم مخالفت

که مردم این منطقه آب با کیفیت پایین و نیز متأسفانه با توجه به ایناند و در مورد انتقال آب به بروجن کرده

رود تغذیه منظور استفاده در بخش شرب به زایندهولی بخش زیادی از آب بهکنند دارای نیترات را مصرف می

چنین در بخش شرق اصفهان برای شود. همهای صنعت و کشاورزی استفاده میشود ولی در عمل در بخشمی

هر ازای الملی بهمتر مکعب آب مصرف کنیم. ولی بر اساس استاندارد بین دوکیلوگرم محصول، بایستی  یکتولید 

 محصول تولید شود. کیلوگرم 8/1 -9/1متر مکعب آب مصرفی باید 

 

  بر اساس پرداختندرود ارتباط با نحوه مدیریتی بهینه حوزه آبریز زاینده به چگونگی طالبی دکتردر ادامه آقای .

جامع حوزه رود مدیریت رویه آب در آبریز زایندههای بینظرات دکتر طالبی تنها راه درمان برای معضل مصرف

 باشد که نیاز به وجود یک مدیر واحد برای کل حوزه آبریز بوده تا تصمیمات واحدی را بگیرد.آبریز )آبخیز( می
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 چگونه آب مورد استفاده در شرق اصفهان آب قابل بازگشت هست؟ :سوال

که آب برای زمانیشناسی اصفهان آشنا باشد در شرق اصفهان ختار زمینااگر کسی با سدکتر سلطانی: 

شود چون سطح زمین یک حالت نفوذناپذیری دارد این آب مجدداً به کف کشاورزی )کشت گندم( استفاده می

گردد و برخی از اساتید در مرکز تحقیقات گردد و یا به آب زیرزمینی ملحق شده یا به رودخانه برمیدره بازمی

 شده است. اند و اثباتنیز مطالعاتی در این بحث انجام داده

 

نظر مسائل : اتصال دریای خزر به خلیج فارس در قالب انتقال آب به مناطق کویرنشین، صرفسوال

های آزاد و بعد مسافت و زیستی با توجه به پایین بودن سطح آب دریای خزر از سطح آبمحیط

 کنید؟چنین مشکالت توپوگرافی پروژه، این طرح را چگونه ارزیابی میهم

که اکوسیستم خزری در واقع خیلی شکننده است و برای اهداف شرب هم : با توجه به اینسوال

چنین باعث نابودی های قطور در مسیر مازندران به سمنان استفاده شود و همبایستی از خط لوله

یابد، آیا هایی که با آب شرب به مقصد انتقال میشود و نیز حجم نمکچندین کیلومتر جنگل می

 شرب اهمیت باالیی دارد یا خیر؟تأمین آب ان چنهم

زیستی زیاد اصوالً از لحاظ فنی و اقتصادی هم قابل توجیه ها عالوه بر معضالت محیطاین پروژهدکتر فتاحی: 

گیرد و آن کن در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار میشیرینایشان بیان داشتند که تکنولوژی آبنیستند. 

زیستی تری داشته باشد باز هم معضالت محیطقدر هم تولید نمک بیششود هر چهکه تولید می مقدار آب شربی

پس مجبور هستیم  استاز طرفی چون جمعیت افزایش یافته  باشد.تر میهای انتقال آب کمآن در مقابل با طرح

منابع آب جدید، استفاده از برداری کنیم و تنها راه برای اضافه نمودن این که از منابع آبی جدید نیز بهره

طور کلی ما بایستی انرژی را برای آب مصرف کنیم نه آب را برای تولید باشد. بهها میکنشیرینتکنولوژی آب

 انرژی!
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 گانه یونسکو رعایت شده است؟: بحث انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی، آیا معیارهای پنچسوال

تأثیرگذاری منفی این دهنده عدم زیستی جامع و کامل که نشانخیر، در حقیقت ارزیابی محیطدکتر فتاحی: 

 مبدأ و مقصد باشد صورت نگرفته است.طرح بر روی 

 

دنبال تواند بهچه پیامدهای مثبت و منفی می ای برای دریاچه ارومیهحوضهبین : انتقال آبسوال

 داشته باشد؟

های غیراصولی بوده ز سدسازیهای اشتباه وزارت نیرو و نیخاطر سیاستومیه به: معضل دریاچه اردکتر پژوهش

 گو نبوده است.های آبخیزداری صورت گرفته جواباست و بسیاری از طرح

را نباید در طی نشویم انتظار بازیابی آوقتی با مدیریت ناصحیح باعث تخریب اکوسیستمی میدکتر فتاحی: 

بازیابی آن معمواًل دو الی ساله تخریب شده است  دهیک یا دو سال داشته باشیم. اگر یک سیستمی تحت فرآیند 

اتی که در حوضه دریاچه ارومیه ناپذیر باشد. بنابراین عملیکشد و حتی امکان دارد برگشتسه برابر آن طول می

 صورت گرفته قابل تقدیر هست و نباید عجوالنه در این مورد و در مورد اثرات این عملیات نظر بدهیم. 

 

شود، لطفاً برای ساعت آب شرب قطع می 12-11شش ماه اول سال حدود  در شهر بروجن که: سوال

 ؟دهیدپیشنهاد میحلی حل مسئله چه راه

که این استان تولید آب رغم اینهست که علیهم یکی از اشتباهات مدیران تأسفانه این : مدکتر پژوهش

شکل کیفیت پایین آب را هم داریم و تأمین آب برای این کند ولی در بروجن ما عالوه بر قطع شدن آب ممی

 باشد.تر از انتقال آب به استان یزد میمنطقه بسیار مهم
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 برای مردم یک منطقه تأمین شود و نیز هدررفت زیادی نداشته باشیم؟ ب شربطور آ: چهسوال

رس به کشاورزی اختصاص یابد. درصد آب در دست 91تا  85حل نباید بیش از در قالب ارائه راه: دکتر طالبی

حل بهینه راهو مدیریت اجرایی ضعف داریم. دلیل محدودیت در منابع خانه هم نیز بهمتأسفانه در سطح وزرات

 های آبخیز است.تبعیت از قانون مدیریت جامع حوزه

 

 

 کننده گزارشتهیه

گاه  خیاویعلی نصیری  و نماینده کمیته دانشجویی انجمن آبخیزداری اریان( رتبیت دمرس)دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز دانش

 ییدانشجو تهی کم  مسئول ای و wmseir@gmail.com انریا یزداری آبخ  انجمن اانهمیرا هب را خود انتقادات و شنهاداتی پ  نظرات، لطفا  

M.Kalehhouei@gmail.com  دیینما رسالا. 
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