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ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ13995/07/18 :

ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺪﻳﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب ﺑﻪ ﻋﻨﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎدة رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻤﻠﻠﻲ ،ﻣﻨﻄﻘﻪاي ،ﻣﻠّﻲ ،ﻧﺎﺣﻴﻪاي و ﻣﺤﻠّﻲ اﺳﺖ و ﺮ
ﻴﻚ« ﺗﻌﺒﻴـﺮ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻳﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ از آن ﺑﻪ »ژژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ آب« و ﻳﺎ »ﻫﻴﺪروﭘﻠﻴﺘﻴﻚ
ﺑﺮاي ﺳﻠﻄﻪ و ت
آب ،رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪي را ي
ﻣﻴﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎـﺎي آب در ﺑﺮﺧــﻲ ﻧـﻮاﺣﻲ
ﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎررش ،ﻛﻤﺒﻮد رﻳﺰشﻫﺎي ﺟﻮي ،ﻋﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ن
ﻣﻲﺷﻮد .ﺗﻮززﻳﻊ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻣﻜ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲرروﻳﻪ از آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻣﻴﻨﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آبوﻫﻮاﻳﻲ در ﻛﻛﻨﺎر رﺷـﺪ
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻊ
ﻛﺸﻮر ،ﺶ
ﺣﻲ داراي ﺗﻮان ﻫﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺴﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮب ﺑﻪ ﺳـﺎﺎﻳﺮ ﻣﻜـﺎن-
ﻛﺸﻮر از ﻳﻚﺳﻮ و اﻧﺘﻘﻘﺎل آب از ﻧﻮاﺣ
ر
ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ
ﺖ ﺑﻮﻳﮋه در ﺧﻲ
ﺑﺎﻻي ﺟﻤﻌﻴﺖ
آب ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .اﻳﻦ اﻣﺮ در
ﺼﺎﺣﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ب
ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼ
ﻫﺎي داراي ﻛﻛﻤﺒﻮد آب از ﺳﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺐ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .ي
ﻧﻬﺎﻳﺖ زﻣﻴﻨﺔ ﺗﻨﺶ ﻣﻴﺎن ﮔﺮوهﻫﺎ ،ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻲ را ﺎﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻢ
اﻣـﺮي ﻛـﻪ از ﻣﻨﻈـﺮ ژژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴـﻚ
ﺻـﻴﻔﻲ و ﺑـﺎ
ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ـ ﺗﻮﺻ
ﻖ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ روش
ﺮ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﻮررتﺑﻨﺪي »ﻫﻴﺪروﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ﻣﻨﻔﻲ« در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻠّﻲ و ﻧﺎﺣﻴﻪاي ﻣﻲﮔﺮﺮدد .ﻣﻘﺎﻟﺔ
ﻦﺣﻮﺿـﻪ-
اﺛﺮات ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﻴﺮآآﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺗﻮان ﺳﺮززﻣﻴﻨﻲ در ﺣﻮزه ﻣﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺑﻮﻳﮋﮋه ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻦ
ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ت
ﺤﻠّـﻲ اﻧﺠـﺎم
ﺑـﺮوز ﻣﻨﺎزﻋـﺎت و واﮔﮔﺮاﻳـﻲﻫـﺎي ﻣﺤ
ﻣﺮﻛﺰي اﻳـﺮان در ز
ي
داﺧﻞ ﻓﻼت
ﺣﻮﺿﺔ آﺑﺮﻳﺰ ﻛﺎررون ﺑﺰرگ )ﺑﻬﺸﺸﺖآﺑﺎد( ﺑﻪ ﻞ
اي آب از ﺣ
.
اﺳﺖ.
ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺖ ﻣﻠّﻲ.
ﻛﺎرون ﺑﺰرگ ،اﻣﻨﻴﺖ
ن
اي آب،
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻦﺣﻮﺿﻪ ي
ﺘﻴﻚ ،ﻫﻴﺪروﭘﻠﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ،ل
واژﮔﺎن ﻛﻠﻠﻴﺪي :ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴ
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مقدمه
کسو
حها ی زا  کک کک
یکی از مهمترین و بزرگترین دستکاریهای انسان در طبیعت ،طرحهای انتقال آب است .این رط حح حح
پاسخی به مسألۀ ناهماهنگی میان توزیع جمعّیّیت انسانی و ف ّعّعالّیّیتهای مربوط به آن و از سوی دیگ یناکم عیزوت ر    
ت ،توس زرواشک یضارا ۀع ییییییی  ،رشد
نامناسب آب است ( .)Zarqami & Ehsani, 2011: 2رش عمج نوزفازور د تتتّیّی تتت
ب ،اف ریگمشچ شیاز   
صنایع ،گسترش روزافزون نیاز و تقاضا در جامعه برای دستیابی به منابع آب با فیک  ّیّی سانم ت ببب ببب
هزینههای تأمین آب اضافی و ضرورت کنترل آلودگی منابع آب و بهرهبرداری بیرویه از آبهای زیرزمین موزل و ی   
حفاظت از آنها ،موضوع آب را از جنبههای مختلف به یکی از چالشهای اساسی کش رب و هتخاس لیدبت رو نیا    
اساس مدیرّیّیت منابع آب کشور یک ضرورت مهم و اجتنابناپذیر شده است .شرایط اقلیمیکشور ایران ب نوگ ه هه هههای
است که توزیع مکانی و زمانی نامتناسب بارش ،روانآب سطحی نامتعا ون رد ار یلد ا وشک فلتخم یح ر دوجو هب 

     

آورده است .لذا توزیع ناهمگون بارندگی ،کمبود ریزشهای ج ّوّوی ،نبود توازن میان عرضه و تقاضا یخرب رد بآ ی   
نواحی ،كاهش تدريجي منابع آب بویژه بر اثر تغییرات آبوهوایی در کنار رشد باالی جمع ّيّيت بر یخ ن روشک یحاو   
از كي

طرف و انتقال آب از نواحی دارای توان هیدرولوژیکی نسبت ًاًا خوب ب  دوبمک یاراد یحاون ریاس ه ا فرط ز

    

ديگر ،سبب ميشود كه رقابتهای شدیدی بین نواحی مختلف ایران بر سر تصاحب منابع آب صورت گیرد .این امررر
در نهایت زمینۀ تنش میان گروهها و مراكز جمع ّيّيتی نواحی درون کشوری را با كي ديگر سبب م ییی ش دو  ..ام زا هک یر   
منظر ژئوپلیتیک منجر به صورتبندی «هیدروپلیتیک منفی» در مقیاس مّلّلی و ناحیهای میشود و به نوبۀ خود بر روی
مسائل امنّیّیت محّلّلی ،ناحیهای و حتی امنیت مّلّلی اثرات منفی بر جای میگذارد .روند کنونی که افزایش بح ار نننها رد 
شهای سیاسی ـ اجتماعی ناشی از رقابت بر سر منابع آب را نشان م ییدهد ،ناش عبانم رقف زا ی    
حوزه منابع آبی و تن 
شهاا و م و یشیامآریغ تیرید
آبی در کشور ،توزیع نامتوازن مکانی (سرزمینی) و زمانی (فصلی) بار 

بطنمریغ ق رب 

   

توان سرزمینی کشور است که نشان از درک نادرست مدیران و برنامهری هزوح رد هژیوب ینیمزرس یاهانگنت زا ناز      
منابع آب کشور است .در صورت عدم اصالح نظام مدیریت سرزمینی و ادامه روند غیرآمایشی اداره سرزمین ،تنشها
و رقابتها و در نتیجه بحرانهای سرزمینی در کشور گسترش خواهد یافت که این امر در گا نما لوا م ّیّی حم ت ّلّل و ی
ناحیهای و در نهایت امنّیّیت مّلّلی کشور را با مخاطره مواجه خواهد کرد.
شها
مواد و رو 
روش تحقیق
شهاای جغرافیایی هب    
مقالۀ حاضر با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با هدف شناسایی و تبیین نقش عوامل و ارزز 
ویژه منابع حیاتی آب در بروز منازعات ،واگراییها و تنشهای بینناحیهای در جنوبببغ ریا بر ا هتفرگ تروص ن     
است .روش گردآوری اطالعات از طریق منابع کتابخانهای ،اسنادی و اینترنتی بوده است.
محیطشناسی تحقیق
رودخانۀ کارون ،بزرگترین و پرآبترین رودخانۀ کشور بوده و طول آن  059کیلومتر است .این رودخان دور اهنت ه   
ایران است که بخشی از آن قابل کشتیرانی است .سرچشمه شاخههای اصلی کا نمرا( نور دد ددد ،کوهرن زا )تفزاب و گ   

سیاست آب در حوضۀ آبریز کارون بزرگ45 ...

زردکوه بختیاری در استان چهار محال و بختیاری است؛ ولی شاخههای فرع ک زا نآ ی وو وووههاای گونا همشچرس نوگ   
بت نیر
میگیرند ،مانند رودخانه خرسان از کوه دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد .شاخۀ دز که پ آر ب ب

اک هخاش ر نو    

بزرگ است از بلندیهای استان لرستان سرچشمه میگیرد .رودخانه کارون ،پس از گ رپ و یناتسهوک قطانم زا رذ    
یشود .رود کارون در شمال شوشتر ب میسقت هخاش ود ه    
پیچ و خم در منطقهای به نام گتوند وارد دشت خوزستان م 
میشود که در جنوب شوشتر با یکدیگر پیوند مییابند .مهمترین شاخۀ فرع وراک ی نن ننن ،رود دز اس لامش رد هک ت    
اهواز به کارون میپیوندد .رود کارون در مرز ایران و عراق ،به اروندرود پیوسته و روانه خلیج فارس میشود .پ و چی
خمهای موجود در سر راه این رود ،خوزستان را به جلگهای بینظیر تبدیل کرده است .به لحاظ اقتصادی و معیش یت
بیشترین بهرهبرداری از رودخانه کارون در اس تسزوخ نات ا هک تسا ن

صم یارب ا نص فر ا عی

ک،
چوک و نیگنس ککککککککک ککککککککک

کشاورزی گسترده و تولید انر یژ برقآبی مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین دارای اکوسیستم منح و درف هب رص
تاالبها و هورهای وابسته به آن است .از ظرفیتهای دیگر این رودخانه در اس تسزوخ نات ا بذج رد الاب ناوت ن

    

گردشگر است .از اینرو منطقه مورد مطالعه را بیشتر حوضۀ آبریز کارون بزرگ در استان خوزس ات ننن و چها لاحم ر   
بختیاری مدنظر قرار میدهیم.
استان خوزستان با مساحتی حدود  ۶۴۰۵۷کیلومتر مربع در جنوبغرب ریا ی ا ارک رد ن نن ن ننننۀ خل و سراف جی

وردنورا د دد دددد

قراردارد .این استان یکی از استانهای مرزی کشور است که طبق آخرین تقسیمات کشوری از  25شهرس لیکشت نات   
شده است .شهر اهواز مرکز استان است و این استان پنجمین استان پرجمعیت ایران است .جمعیت اس تسزوخ نات ان   
بالغ بر  81 213 54نفر میباشد که از این تعداد  71 /3درصد در سکونتگاههای شهری و  72/7درصد در سکونتگاههاای
روستایی زندگی میکنند و  ۱درصد هم کوچرو هستند .شمار عربها در نواحی روس یات ی تسا  ا دودح ناتسزوخ ن     
 ۳۷ ٫۸تا  40درصد کل جمعیت روستایی استان را در بر میگرفت .جمعّیّیت تخمینی عربهای استان خوزستان برپایه
آمار ذکر شده در آن سال یک و نیم میلیون نفر بودهاست و جمعّیّیت غیرعرب این استان  06درصددد اس د .ت ررر میان
استانهای ایران خوزستان از جمله استانهایی است که دارای اقوام متعددی است .بارزترین قومیتهای این اس ار نات
ک ،بخ خخشهاایی از ش و شو
میتوان لرها و عربها دانست ،که خود ُلُلرها دارای خردهفرهنگهای لرستانی (اندیمشک ک
ل،
دزفول) ،بختیاری (از بهبهان و رامهرمز ،امیدیه و باغملک در جنوب تا ایذه ،مسجد س امیل ننن ،الل ییی  ،ان کید اا ،هفتگل ل
گتوند ،اکثریت شوشتر و دزفول و بخشهاایی از اه کشمیدنا و زاو )) ))) ،و لوفزد زا یهجوت لباق شخب( یزوخ    
شوشتر) و بندری (شهرهای جنوبی مانند هندیجان) هستند ،هر چند تمامی آنها به ُلُلر بودن خودشان اذعا نرادن ن دد ددد،
ولی زبان و قومیتشانُ ،لُلری است .اکثریت قریب به اتفاق مردم این استان شیعه مذهب هستند.
ب،
طال رع ب ب
عربهای ایرانی شیعه که در غرب دشت خوزستان زندگی میکنند با همسایگان آنسوی گ ش یبآ هاگرذ ططط ططط
دارای فرهنگ مشترک قومی و مذهبی هستند .عربها سه درصد از جمعیت ای ر نار اا تش م لیک ییییی دهنددد ،ول رثکا ی   
همین سه درصد (حدود  2/5میلیون نفر) در استان خوزستان مستقر هستند .در شرق استانُ ،لُلرزبانان و خوزیها هک    
به لحاظ قومی و زبانی تقریب ًاًا یک قوم را تشکیل میدهند در مناطق کوهستانی ،کوهپایهای و جلگهای شمال ،ش قر و
تا حدودی مرکز خوزستان زندگی میکنند .فارسها هم در شهرهای بزرگتر این استان مانند آبادان ،خرمشهر ،اه زاو
و بندر امام خمینی (ره) پراکنده هستند (.)Mottaghi & Rashidi, 2013: 54-55
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نقشۀ شماره  :1پراکنش جغرافیایی اقوام در استان خوزستان
Source: Authors, 2016

چارچوب مفهومی و نظری تحقیق
حوضۀ آبریز
حوضۀ آبریز به قسمتی از خشکیها که با توجه به شیب و شکل زمین آبها در آنجا به پستترین مکان موج رد دو
پهنۀ آن جریان یابد .پستترین مکان یک حوضه ممکن است دریا ،دریاچه ،باتالق ،رود و غیره باشد که معمو ًالًال مان    
آن را بر روی حوضۀ آبریز مورد نظر میگذارند .مرز جدایی حوضههای آبریز از یکدیگر معموًالًال منطبق بر خطالرأس
کوهستان است .پهنهای از زمین که توسط یک سیستم رودخانهای واحددد زهکش ییی م یییشودد ،حوض ضضۀ آبری دور نآ ز
میباشد .خط فرضی که کرانههای یک حوضه را از حوضههای مجاور جدا میکند ،خط تقسیم آبها نامیده میشود.

یشوند .حوضههای داخلی آبری خدور ز انن نننههاایی
حوضههای آبریز ایران به دو دستۀ اصلی داخلی و خارجی تقسیم م 
تها  هب یلخاد ی ا وح نی ضضضض ض ضضضضضضههاا
هستند که در اشکال مختلف و با ش ّدّدت جریان متفاوت آبهای دامنهها و قسمت ت
میریزند .مهمترین حوضههای داخلی عبارتند از :حوضۀ فالت ای ۀضوح و یزکرم زیربآ ۀضوح ای نار

یرد ا ۀچ        

ارومیه .حوضۀ فالت ایران خود از حوضههای فرعی زیادی تشکیل شده است .حوضههای خا  دنترابع زین یجر ا :ز    
حوضۀ خلیجفارس و دریای عمان و حوضۀ دریای خزر ،در شمال شرق کشور نیز یک حوضة فرع مانب کچوک ی    
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حوضۀ سر سخ

وجود دارد (نقشۀ شماره  .)2در اینجا از بین حوضههای م گژیو هب روکذ ییییییی ها زیربآ ۀضوح ود ی    

مرکزی و خلیجفارس و دریای عمان اشاره میشود.

نقشۀ شماره  :2حوضههای آبریز اصلی ایران

Source: http://isfahan.ir/Dorsapax/userfiles/Image/moavenat%20khadamatshahri/ZA2.jpg

شهای جغرافیایی
ارز 
جغرافیا در ب نط خود حاوی ارزشهایی است که مطلوب انسانها میباشد؛ زیرا حیات و زندگی بشر بر آنها ینتبم    
و م ّتّتکی است .این عوامل در واقع بنیادهای زیستی انسان را تشکیل میدهند .به عبارتی جغرافیا عرصۀ تعامل انسان با
محیط طبی یع و خودساخته است که بر پایۀ روابط دیالکتیکی دایم ًاًا در حا حت ل ّوّو  طیحم .تسا ل ا مع ا و یعیبط ز     
انسانساخت در حکم زیستگاه و بستر حیات و فعالّیّیت انسان عمل میکند و برای گروووههاای انسا صرف ین

تها و 
تت تت

شهاای
محدودّیّیتهایی را میآفریند .مکانهای جغرافیایی دارای موقعّیّیت و محتوای ویژهای هستند که به صورت ارز 
درک شده از سوی مّلّلتها ،دولتها و گروههای بشری درمیآیند و مطلوبّیّیت خا ّصّصی پیدا میکند و در آنها یعفانم    
را جستجو کرده و برای خود تعریف میکنند .ارزشهای جغرافیایی که مطلوبّیّی دیپ ت ا م  یییییییکنن و راتفر رد د

درک ار    

ل،
انسانها به صورت گروهی یا فردی اثر میگذارند و الگوهای رفتا راکمه ریظن یفلتخم یر ییییییییی  ،همگرای ییی  ،تعامل ل
رقابت ،ستیز ،سلطه و نظایر آن را میآفرینند .ارزشها و عوامل جغرافیایی به لحا تخاس ظ ا و یر

اک ر هام یدرک ّیّی یت     

دوگانه دارند .به عالوه این که هوّیّیت ساختی و کارکردی عوامل جغرافیایی دارای ارزش ثابت و پایدار نیستند .ب نید
معنی که یک عامل در بستر زمان ممکن است دچار تح ّوّول ارزشی شود و یا در دی رگ هاگد وو وووههاای انسا توافتم ین   
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ارزشهای متفاوتی داشته باشد .بنابراین میتوان ا ّدّدعا کرد عوامل جغرافیایی از سیالّیّیت ارزشی بر هب .دنتسه رادروخ    
طور کّلّلی جغرافیا تولیدکنندۀ فرصتها و محدودّیّیتها برای زندگی انسانننها م  یییییباش اسنا .د نن نننها م یعس  یییییییکنند
فرصتها را مورد استفاده قرار دهند و بر محدودّیّیتها غلبه کند و یا محدودّیّیتهای دیگران را چنان م رد هچ وووقعّیّیت
رقیب باشند به فرصت تبدیل نموده و علیه آنان به کار گیرند .بدین رو ارزشهای جغرافیایی فرصتهایی هستند هک
مطلوب بازیگران سیاسی اعم از فردی یا گروهی واقع میشوند؛ زیرا ا ًالّوّو ًال آنها میتوانند تولیدکنندۀ قدرت باشد ،د ّوّوم
اینکه کاربری آنها میتواند به سلب قدرت رقبا منجر شود ،س ّوّوم تأمینکنندۀ نیازهای حیاتی و منافع جم یع و ف یدر
میباشد .بنابراین ارزشها و عوامل جغرافیایی در مجموعههای کّلّل یایفارغج یاضف و ناکم لماش :ی یی یی ی یییییی ،الگوهای
ینماید به عبا یتر
فضایی و انسانها قرار دارند که مطلوبّیّیت سیاسی پیدا میکند و تو ّجّجه کنشگران را به خود جلب م 
یگیرند ماهّیّیت ژئوپلیتیکی م 
شها بار سیاسی به خود م 
زمانی که این ارز 
ییابنددد ( .)Hafeznia, 2006: 155 - 56یکی
از ارزشهای جغرافیایی مطلوب انسانها در قرن بیست و یکم «منابع آب» م ییی باش ک د هه ههه ت وت لباق تاريثأ ّجّج رب يه

   

الگوهای رفتاری میان مردم ،مکانها و دولتها با یکدیگر دارد .لذا رودخانهها و حوضههای آبی به عنوان ی عبنم ک   
طبی یع ارزشمند و کیفّیّیت بهرهبرداری و سهمَبَبری از آنها بر چشمانداز جغرافيايي روابط م در ممم ،مکانننها لود و  تت تتتها
تأثیر قابل مالحظهای میگذارد.
ژئوپلیتیک
ژئوپليتيک عي ني توجيه و تفهيم موضوعات مربوط به سياست با توجه ب اد ه ددههااي جغرافيا  يي ( ( Gönlübol, 1978:

يدهد
 .)100ژئوپليتيک (رفتار و رويکرد) انسان را در داخل روابط متقابل آن با عامل مکا م رارق يسررب دروم ن ييييي ييييي
( .)Dugin, 2003در هم ني راستا ژئوپليت كي

شهااي جغرافيا تسا يي   
پويايي جغرافيا با حضور تمامي عنا را و رص ززز 
(( (((.)Tezkan & Taşar, 2002: 15

( .)İlhan, 2003: 36بر این اساس ژئوپليتيک ،تفسير و تعبير سياسي جغرافيا  تسا 

ايو الكوست دربارۀ این مفهوم مينويسد« :من يچ زي را ژئوپليت كي ي مينامم كه با رقابت و تقاب و( يور رب تردق ل
براي) سرزم ني مرتبط باشد» ( .)Lacoste & Giblin, 1999: 15بنا نيارب

  

يها ـ يسايس ي
شآفريني ي
قن زا کيتيلپوئژ ششش ششش

مح طي ي در چارچوب مفهوم قدرت سخن ميگويد (.)Mojtahedzadeh, 2001: 21
ژئوپلیتیک در قالب یک مفهوم ترکیبی تبیینپذیر است که در آن سه عنصر ا یلص

ت» و «سیاستتت»
«جغرافیاا»« ،ق رد ت ت

صخ لت ذاتی دارند .ترکیب سه متغّیّیر جغرافیا ،قدرت و سیاست پدیدهها و الگوهای رفتاری گروههای مت ّشّشکل انسانی
را نسبت به یکدیگر تعیین میکنند که آنها را در کنشهای رفتاری مختلف همانند نوسان قدرت ،رقابت ،همگرای ییی ،
یت نیا .تفرگ یپ ناو    
واگرایی ،نفوذ ،بحران ،سلطه ،زیرسلطه ،ائتالف ،صلح ،همکاری ،جنگ ،امنّیّیت و نظایر آن م 
الگوهای رفتاری محصول ترکیب متغّیّیرهای سهگانه پیش گفته هستند که میتواند به عن دیاپ یفسلف یانبم ناو ا یر     
برای ژئوپلیتیک به شمار آیند .در این الگو جغرافیا در سه حوزۀ فضا ،محیط و انسانها مورد تو ّجّج ۀزوح رد .تسا ه    
فضا ،تعاملهای فضایی ،حوزههای نفوذ نظامها و ساختارهای فضایی م و طیحم ۀزوح رد .تسا رظند ی گژ یی یییییییییها و 
عوامل محیط طبی یع و مصنوع (انسانساخت) همانند موقعّیّیت ،وسعت و الگ بانم شخپ یو ععععععع  ،اقلیممم ،آب و خاککک،
ساختهای اقتصادی و معیشتی ،سکونتگاهها و غیر آن کانون توجه هستند .لذا تعری لپوئژ ف ییتی هب دودحم اهنت ک    
نالمللی و فراکشوری نیست؛ بلکه بر اساس این تعریف ژئوپلیتیک موضوعهای مورد مطالعۀ خود را ن اهنت ه   
حوزۀ بی 
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در حوزۀ روابط بینالملل و در مقیاس کروی بلکه میتواند در قلمروها م ی یییییّلّل  ،ناحیهههای و محّلّل طباور یتح و ی    
اجتماعی خانوادهها بیابد .یعنی به همان نسبت که مطالعۀ نقش نف یلخ ت جج جججفا یماظن ـ یسایس یاهدنیآرف رد سر     
بینالمللی و تح ّوّول در ساختار قدرت جهانی موضوع ژئوپلیتیکی است به همان نسبت رقابتتتها لخاد رد یناکم ی    
کشور ،استان یا میان استانها و شهرها با همدیگر برای دستیابی به فرصتهای توسعه و رفتا رگ ر وو وووههاای اجتما یع
تها به منظور دس و شیاسآ هب یبایت
برای شکل دادن به نهادهای جامعۀ مدنی و کسب قدرت برای کنترل رفتار دول 
رفاه بیشتر نیز موضوعهای مورد مطالعه در ژئوپلیتیک هستند ( .)Hafeznia & Kavianirad, 2014: 260 - 62بنابراین
در کنار ژئوپلیتیک کالن که دربارۀ ساختار قا ّرّرهای ،سّیّیارهای و یا جهانی به تحقیق میپردازد و نیز ژئوپلیتیک کالسیک

دولتمحور که بر مسائل دولتها و رشد و افول آن متمرکز میشود ،ژئوپلیتیک ُخُخرد 1مطرح میشود که در مح ۀدود

داخلی کشورها یعنی در استانها ،والیات و شهرها به بررسی و تحقیق میپردازد .این نوع ژئوپلیتیک در اوا نرق رخ   
بیستم شکل گرفت که بیشتر به تح ّوّوالت ماهّیّیتهای کوچکتر از قبیل نواحی /مناطق ،شهرها و ارگانیسمهای متع ّدّد د
درونکشوری همانند مدیرّیّیت منابع اجتماعی آب ،جادهها ،ضایعات و غیره میپردازد .ژئوپلیتیک ُخُخرد منعکسکنن ۀد
بخشها و اجزای زندگی اجتماعی است؛ چرا که کلّیّیۀ فعالّیّیتهای انسانی از ابعاد ژئوپلیتیکی بر و تسا رادروخ

ره    

انتخابی ثمرۀ برنامهریزی حساب شدهای است که بر اطالعات محدود پایهریزی ش م و هد م  تسا نک ا  هابتش با .دش      
انتخابها که پویایی خا ّصّصی را در پی دارند ،در تقابل با یکدیگرند .لذا ژئوپلیتیک ُخُخرد بیانگر انحرافها یاهاطخ و    
ژئوپلیتیک کالسی ِکِک دولتمحور است .بازیگران میتوانند مخالف یکدیگر باشند و اهداف مختلفی را دنبا نک ل ن زا .د   
این رو همه چیز تابع ژئوپلیتیک است و هر بازیگر ،ژئوپلیتیک خاص خود را دارد .هر فرد یا گروهی از افراد رد هک
فضا و زمان قرار گرفتهاند به موقعّیّیت م دوخ یییییاندیش هدنیآرف اب و دن ا یقالت رگید کیتیلپوئژ ی دیپ ا م  یی یییییییییییییییکننددد
(.)Defarges, 2013: 190 - 91
بر اساس تعریف مذکور ،ویژگیها و عوامل مح و یعیبط طی

لگی یراتفر یاهوگلا یر    
تسیز یاهداینب ی کش رد  للللل للللل

گروههای انسانی نسبت به یکدیگر در مقیاس محّلّلی و ناحیهای (استانها ،شهرها و روس نورد کیتیلپوئژ )اهات ییییییی  2و
ُخُخرد را شکل میدهد .حال در این بین یکی از ارزشهای جغرافیایی و بنیادهای زیس و مهم یت

نیزگیاج لباقریغ    

«منابع آب و انتقال آن از یک حوضۀ آبریز به حوضۀ آبریز دیگری» اس شقانم ۀنیمز هک ت ا مان هب یکیتیلپوئژ ت        
«هیدروپلیتیک» را فراهم مینماید .بدین رو در ادامۀ تحقیق ضروری است که ب هب راصتخا روط ه روبزم عوضوم       
پرداخته شود.
هیدروپلیتیک
آب که مایۀ حیات است ،باید مایۀ صلح نیز باشد .آب مهمترین عامل تولید غذا و بنابراین عامل پای رد تسیز یراد   
یشود .آب م یییتوان أشنم د   
کرۀ زمین است .آب یک عنصر سیاسی ـ امنّیّیتی بود و روز به روز سیاس ییتر و امنّیّیتیتر م 
جنگهای بینالمللی و منطقهای آینده باشد .این امر موجب گرانتر شدن آب از نظر اقتصادی به اهمّیّیت یا نتف

زا نآ

نظر سیاسی ،امنّیّیتی و اجتماعی گردیده است .اهمّیّیت یافتن آب زمینۀ بروز اختالفا بآ .تسا هدروآ شیپ زین ار ت

  

Micro-geopolitics
Internal Geopolitics

1.
2.
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منشأ تمرکز انسانها در یک مکان و یا منطقۀ خاص شده اس ک تفاب أشنم بآ یتح .ت ا یکیزیف راتخاس و یدبل        
بسیاری از شهرها و روستاها است .آب ،خود نوعی انر یژ است و در آین هد

ن دنچ ه ا زا یقطانم رد رود ن

 ناهج از   

انر یژ های فسیلی گرانتر خواهد شد .آب یک عامل اجتماعی بسیار مهم در سطح بینالمللی ،منطقهای ،مّلّلی ،ناحیهای
و محّلّلی است .در ضمن سرمنشأ بسیاری از رفتارهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی «ساختارهای مربوط به استفاده از
آب» است ( .)Papoliyazdi & Vosoughi, 2011: 11 - 12كمبود رو به تزايد آب و منافع مشترك دولتها و مردم بر
سر منابع آب نظير رودخانهها سبب گرديده كه آب به عنوان عا  هدننك نييعت يلم در ايس س يب ت

ننننننننننن المل طباور و ل   

دولتها با كي دیگر و نیز در سیاست داخلی کشورها میان مردم و دولت و یا میان مردم با هم شقن يافيا هب رگید     
بپردازد .به طوري كه آب امروزه به صورت كي

مادۀ رقابتي و مطلوب وارد عرصۀ مناسبات و مناقشات دولتها شده

است ( .)Hafeznia & Nikbakht, 2002: 46از هم ني رو است كه منابع آب (مانند رودخانهها) غالب ًاًا كي ناونع هب     
ب،
مشكل امن ّيّيتي در سطح محّلّلی ،مّلّلي و ب ني المللي تل ّقّقي ميشود؛ چرا يسب رد هك ا ريدم اهروشك زا ير ّيّي آ عبانم ت بب ببب ببببب
رقاب ب ار يديدش ت را تراظن و هطلس ي
هيدروژئوپليت كي

نم رب ا آ عب ب  تسا هدرك داجيا ي (((((((((((((((((((((( ( .)Ezzati, 2005: 319ا حالطص

دقيق ًاًا بر نقش فزآيندۀ منابع آب بويژه رودخانهها به كي

عامل ژئ م تلالد يكيتيلپو

  

ييي ييي
يكن  د ( ( Naji,

 .)2005: 204سياست آب (هيدروپليت كي ) علم بررسي آب به عنوان نآ يسايس ياهدركلمع و يعيبط رصنع كي   
تعريف شده است ( .)Rahmani, 1995: 199بنابرا ني «ژئوپليت كي

آب» به مطالعۀ نق بسانم رد بآ ش ا و ت

اجتماعات انساني ،مّلّلتها و دولتها ميپردازد؛ اع رد هك نیا زا م د  اهروشك لخا و ی  ا هنآ نیب ا و 

تاشقانم    

راد اي عبا اد   

فراكشوري ،منطقهاي ،جهاني و ب ني المللي باشد ( .)Hafeznia, 2006: 102در کل شقوق هيدروپليت كي

  
      

عبا تسا تر   

از :
 -1هيدروپليت كي

مثبت (همكاري) 2ـ هيدروپليت كي

منفي (تنشزا).

انتقال بینحوضهای آب
کسو
توزیع غیر یکنواخت زمانی و مکانی بارش و پراکنش ناهمگون پتانسیل منابع آب سطحی در سطح کشور از یک ک
و رشد جمعّیّیت و توسعۀ جوامع شهری و توسعۀ فعالّیّیتهای کشاورزی و صنعتی از دیگ س ر وو ووو ،مس بآ دوبمک ۀلأ   
گتر نموده است .با تو ّجّجه به این اهدوبمک   
برای مصارف شرب ،صنعت و کشاورزی را در بر یخ از نقاط کشور پررن 
در بر یخ از نواحی کشور که در شرایط خشکسالیهای طوالنی قرار دارند ،وضعّیّیت به مراتب وخیمتر م یییش زا و دو
یشود که گزینۀ انتقال آب در دستور کار ق رار
طرفی وجود حوضههای پرآب در بر یخ دیگر از نواحی کشور سبب م 
گیرد .بنابر تعریف عام انتقال بینحوضهای عبارت است از «انتقال ح ّقّقابهها یا انحراف آب (زیرزمینی و یا س زا )یحط
حوضهای به حوضهای دیگر» .در تعریف مش ّخّخصتر انتقال آب که متأ ّثّثر از رویکرد بازاری در چارچوبهای حق یقو
یشود:
تهای آمریکا است ،چنین بیان م 
و قوانین آب در بر یخ ایال 
تغییر موقت یا درازمدت محل انحراف ،مکان مصرف و یا نوع مصرف ،به منظور انتقال یا مبادلۀ آب و یا ح ّقّقابهها هک
ت،
منظور از انتقال موقت یکسال و یا کمتر و انتقال درازمدت ،بیش از یک سال است .در تعریفی دیگر از این سد تت تت
فکنن رد( ناگد
بر داوطلبانه بودن انتقال آب تأکید میشود :تغییر داوطلبانه در شیوۀ رای رصم نایم رد بآ عیزوت ج فففف فففف
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واکنش به کمبود آب) است که به وسیلۀ انتقال آب از حوضهای پرآب به حوضهای که در آن سال کمبود آب وج دو
یشود.
دارد ،انجام م 
در مجموع میتوان گفت که انتقال بینحوضهای آب در قالب طرحهای آبی برای جمعآوری ،انتقال و ایجا فیک د ّیّی ت   
مناسب برای توسعۀ م ف نوزو ّعّع لا تتّیّی تت
تها  تسا مزال یناسنا ی ((( (((( .)Khodabakhshi & Khodabakhshi, 2010: 2اما
یتواند در حوضۀ دریافتکننده منافع فراوانی را به ارمغان بیاورد .در هر حا باختنا ل   
تردیدی نیست که انتقال آب م 
تمحی یدنیآرف رد یط   
این گزینه مستلزم بررسی دقیق جنبههای ف ّنّنی ،اجتماعی ،اقتصاد ییی  ،سیاس ییی  ،امنّیّیت سیز و ی تت تت
مشارکتمحور است .بدون شک در بسیاری از طرحهای انتقال بین حوضهای آب به دالیلی هم ندوب ینالوط نوچ    
مسیر و نیاز به سازههای سنگین ،پیچیدگی زیاد ابعاد مختلف طرحهای انتقال ،زمان طوالنی مطالعه و اجرا ،هزینههای
ت،
سنگین ،تع ّدّدد ذینفعان ،پیچیدگیهای قانونی ،گستردگی نواحی تحت ت مزارد و عماج شرگن هب زاین و ریثأ د تتتتتت تتتتتت
ب،
درگیری چندین سازمان دولتی و غیردولتی (مردم نهاد) ،لزوم حفاظت از منافع شخص ثالث ،ریسکهای انتقا آ ل ب ب
مسائل ح ّقّقابهبران و سهمبران ،مسائل زیستمحی یط  ،پویایی حوضههای آبریز ،منازعات سیاسی ـ اجتما لئاسم و یع   
دیگر موجب م 
یشود که در بیشتر موارد گزینۀ انتقال آب بینحوضهای به عنوان «آخرین راهحل» مطرح شود ( Arab
 ،)& Mohammadvali, 2008: 4و ق عط ًاًا در صورت وجود گزینهها و راهحلهای جایگزین و محتمل برای تأمین آب
بایستی آنها در اولوّیّیت برنامهریزان باشد.
تجربیات جهانی در زمینۀ انتقال بینحوضهای آب
حهای متع ّدّدد انتقال آب در سراسر جهان و به ویژه در آمریکای ش .تسا هدش داهنشیپ یلام     
در دهههای گذشته ،طر 
حهای انتقال آب بر سر زبانها افتاد و بیتردید در این میان پیمان
دهۀ  1960م .دورهای است که بلندپروازنهترین طر 
آب و برق آمریکای شمالی مشهورترین آنها به شمار میرود .با گذشت زمان و اهمّیّیت یافتن مسائل زیستمحی یط
و اجتماعی در بر یخ طرحهای توسعۀ منابع آب تجدیدنظر شد و بر یخ نیز به کل از دستور کار خارج شدند .مطا قب
فهرست تجارب انتقال بینحوضهای آب که در سال  2005میالدی در نوزدهمین کنفرانس کمیتۀ بینالمللی آبیا و یر
حها رجا ی ا هدش داهنشیپ و هدش 
زهکشی در شهر پکن ارائه شد ،مش ّخّخص گردید که مجم رط عو حح حح

وشک رد ر یاه       

توسعهیافته بیش از جهان در حال توسعه است .به منظور ارائه تصویری کّلّلی از طرحهای انتقال آب در جدول شمارۀ
( )1خالصهای از چند طرح بزرگ و مناقشهبرانگیز ارائه شده است.
ّخصات چند طرح بزرگ انتقال آب در جهان
جدول شمارۀ  :1مش ّخ
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Source: Arab & Mohammadvali, 2008: 5

تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
مدیریت منابع آب در ایران و پیامدهای آن
تها ب  رر ررر اساس
در کشور ایران به رغم خشکی و کمبود آب و در نتیجه ارزش راهبردی منابع آب ،مکانگزینی فعالی 
محدودیتهای منابع آبی صورت نگرفته است .اقدام به گسترش کشاورزی در نواحی از کشور مانند حوضه دریا هچ
ارومیه و ایران مرکزی نه تنها سبب اتالف منابع آب و بهرهوری پایین میشود ،بلکه سبب دام نننزدن ب رحب ه ا نن نننهای
یشود .بهعنوان مثال مناطق مرکزی کشور مانند استان کرمان با ایجاد فشارهای محلی
هیدروپلیتیکی در دورن کشور م 
نحوضهای از زایندهرود و کارون هستند که این فشارها تنها برای تأمین آب آشامیدنی نیس و ت
خواستار انتقال آب بی 
بیشتر با مقاصد کشاورزی صورت میگیرد .انتقال آب از مناطق مستعد کشاورزی که قطب کشاورزی کشور هس دنت
تهای
به مناطق کمآب برای توسعهی کشاورزی بیانگر سیاستگذاری غیرآمایشی و عدم توجه به ت او نننها یفرظ و  تت تت
ذاتی مناطق و نواحی جغرافیایی کشور است .انتقال آب از یک منطقهی مستعد کشاورزی به منطقهای دیگر؛ صرف ًاًا با
استدالل وجود خاک مناسب در مقصد انتقال آب ،نوعی چشم پوشی از جمع عوامل زمینهساز استعداد طبی رب یع ای   
کشاورزی در منطقهی مبدأ مانند خوزستان و غرب استان اصفهان و استانهای لرستان و چهارمحال و بختیاری است.
این امر سبب تحمیل هزینههای زیاد انتقال آب بر دولت و مردم و اتالف منا آ عب ببب ،بح کیژولوکا نار ی و 
محیطزیست و کشا رد و أدبم قطانم رد یزرو

بها رحب و  ا نن نننها تیلپوردیه ی یکی و 
یسآ زورب هجیتن بببببب بببببب

بیرخت    
تاشقانم    

تگ یغ یراذ رر رررآمایش بآ لاقتنا ی   
درونسرزمینی بین نواحی جغرافیایی داخل کشور میشود .بهویژه که این سایس تت تت
ت ،ب وح هک یوحن ه ضضض ض ضضضضضههاای باالدس رد أدبم و یت   
بینحوضهای بر مرزهای قومی و جغرافیایِفرهنگی منطبق است ت
استانهای خوزستان و ُلُلرستان و چهارمحال و بختیاری و غرب اصفهان دارای ترکیب قومی غالب ُلُلر ،خوزی و عرب
هستند و غالب ترکیب قومی حوضههای آبریز پاییندست فارس زبان است .گذشته از مرزهای قومی ،مرزهای ب یمو
تهای محلی مانند اصفهانی ،کرمانی و غیره نی  دوجو ز د م بآ نارحب هک درا یییییییییییتواند
و خردهفرهنگی و دارای هوی 
سبب شکافهایی در این مرزها تیوه ی ی اب .ددرگ  ارحب و لئاسم دوجو ننننننن ننننننننهای اخی  اب هطبار رد ر ا بآ لاقتن

  

بینحوضهای ،در تقسیمبندی آمایشی جدید کشور به  9منطقه در برنامه ششم توسعه و س یمزرس شیامآ یلم دن ننننننننن ،
استان چهارمحال و بختیاری به همراه استانهای ا  دزی و ناهفص د  هقطنم کی ر ق گ رار ر سا هتف ت رب هوالع هک 
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غیرآمایشی و غیرجغرافیایی بودن این تقسیمبندی (به دلیل در بر گرفتن اقلیمها و فلتخم ی

وافتم تدش هب ت و     

غیرمتجانس) تداعیکننده سیاست انتقال آب از استان چهارمحال به استانهای اصفهان و یزد است .از اینرو سیاست
انتقال آب بهعنوان یک سیاست غیرآمایشی منسوخ در جهان که همممچنا رد ناریا روشک رد ن

 لاح پپپپ پپپپپیگی تسا یر   

یتواند سبب بروز مناقشات هیدروپلیتیکی و آسی 
م
بهای سیاسی و امنّیّیتی برای کشور شود (.)Rashidi, 2014: 220
  

یکی دیگر از آسیبهای مدیریت منابع آب در ایران ،احداث بیرویه سدهای متعدد برای تولید ان رد یبآ قرب یژر
مناطق با تبخبر و تعرق باال است .احداث سدهای زیاد در استان خوزستان و جنوب لرستان و ایالم و جن برغ بو   
استان کهگیلویه و بویراحمد که دارای آب و هوای گرم در بیشتر ماههای سال اس مجح قرعت و ریخبت ببس ت

    

یشود که در صورت توسعه ان ژر یییها ییین نام و ن یمز د نننننننگرمایی و 
زیادی از منابع آبی ـ بهویژه منابع آب شیرین ـ م 
انر یژ بادی و خورشیدی در مرکز و شرق و شمال کشور ،نیاز به احداث سدهای برق آبی با هزینههاای با جیاتن و ال   
تخریبی برای محیطزیست در منطقهی جنوب غرب و سایر نقاط کشور نیست .گسترش سدددسا ببس نینچمه یز    
زیر آب رفتن زمینهای کشاورزی ،چراگاهها ،گونههای زیستی ،راههای ارتباطی ،روستاها و غیره میشود .سدسا یز
در ایران سبب خشک شدن بسیاری از تاالبها شده است .تشکیل دریاچههای مصنوعی سبب تغییرات آب و ه یاو ی
و وقوع بارش باران به جای برف در فصول سرد سال و در نتیجه بروز سیالب و کاهش ذخیره آبها نیمز ریز ی ی    
شده است .این شکل مدیریت منابع آب و تأکید بر سدسازی سبب بروز مشکالتی از این قبیل شده است که در ن عو
شس نیمزر و
طزیست انسانی کرده است .این  رما ر رد هشی یامآ هب هجوت مدع ششششششش ششششششش
خود آسیبهایی را متوجهی محی 
اقتضائات اکولوژیکی مناطق مختلف کشور دارد.
بحران آب و هیدروپلیتیک داخلی؛ انتقال آب از حوضۀ کارون بزرگ
سهای
یتوان یافت م حوطس رد هعزانم و هشقانم زا رود هب هک ق ای سسسسسس سسسسسس
به طور کّلّلی امروزه کمتر طرح انتقال آب را م 
تها رم ی ددم یییباا ط زا بآ لاقتنا حر   
محّلّلی ،ناحیهای ،مّلّلی و ح ّتّتی بینالمللی باشد .برای نمونه میت فلاخم هب ناو تتت تتت
رودخان  ۀ ِاِا د ورب ر یناپسا  ا راشا  هههههههه ه پسا تلود هک درک ا ین ا لاس رد 

  

     

 2004م .آن را ملغ دنک مالعا ی

(((((( ( & Arab

 .)Mohammadvali, 2008: 10در ادامه به مسائل هیدروپلیتیکی طرح انتقال آب بهشتآباد در بخش علیا ۀضوح ی   
کارون بزرگ که زمینهساز مشاجرات محّلّلی و ناحیهای و ح ّتّتی مّلّلی میان مردم و مسئولین در مبدأ و مقصد شده است،
به طور مجمل اشاره میشود:
الف) شکاف در مرزهای هوّیّیتی و تقابل قومّیّیتی
کشور ایران به سبب گستردگی ،شکل سرزمین ،توپوگرافی و ژئومورفولوژی خاص وح یاراد دوخ ضض ضضضههاای آبریز
متعدد است .بر یخ از این حوضههای آبریز دارای رودخان ننههاای دائم  بآرپ و ی ب یبد ا      با و دنتسه ال

 یخرب از   

حوضههای آبریز بیشتر از خشکرودها و رودخانههای موقتی و فصلی کمآب با دبی بس دش لیکشت مک رای هههه هههههان .د
کشور ایران دارای شش حوضه آبریز اصلی شامل :حوضه آبریز فالت مرکزی ،خلیج فارس و دریا امع ی نن ننن ،دریای
مازندران ،هامون ،دریاچه ارومیه و سر سخ

است .حوضههای آبریز درجۀ د ّوّوم نیز  30عدد است .گسترش بسیاری از

صنایع بزرگ کشور که نیاز به آب زیادی دارند و همچنین توسعه کشاورزی در مناطق ضعیف اکولوژیکی سبب بروز
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بحران آب شده است .برای نمونه میتوان به بحران دریاچه ارومیه و زایندهرود اشاره کرد .دریا چچچ ۀ ارومیه ب لیلد ه   
کشاورزی بیرویه و زایندهرود به دلیل احداث صنایع سنگین و گسترش کشاورزی با طخ ر جدی مواجه شدهاند .این
بحران زمانی عمیقتر میشود که برای جبران کمی آب این حوضهها و احیای آنها طرح انتقا وح زا بآ ل ضض ضضضههاای
دیگر مانند ارس و زاب کوچک (برای دریاچه ارومیه) و کارون بزرگ (برای حوضه زایندهرود) در دس علاطم ت ه و 
ینفعان حوضههاای آبریز
اجرا قرار گیرد .این امر سبب بروز اختالفات اجتماعی و در نتیجه سیاسی بین ساکنین و ذ 
باالدستی و حوضههای مذکور شده و با توج وح یموق توافت هب ه ضضضض ض ضضضضضضههاای آبریززز ،این مسس سسسأله بهههی رحب ک ان   
فهایی را بین اقوام به وجود آورده است .بهعن هضوح زرم لاثم ناو     
هیدروپلیتیکی داخلی مبدل شده است که شکا 
آبریز زایندهرود و کارون ،مرز قومی ُلُلرها و خوزیها (و در پایین دستتر اعراب) و فارسها است (نقشه ش ۀرام .)3
ُلُلرها ،خوزیها و فارسها به لحاظ زبانی ،مذهبی و قومی تقریب ًاًا یکساناند و در دورۀ نظام جمهوری اس ریا یمال ا نن ننن،
هیچگاه مناقشهای نداشتهاند .اما دورنمای بحران آب بیانگر ایجاد یک شکاف قومی بین ُلُلرها و فارسها اس نیا .ت
انتقال آب بین حوضۀ کارون بزرگ و زایندهرود به دلیل تحت تأثیر گذاشتن زندگی اع تسزوخ بار ا و ن

 زین ا ققق ققققلّیّی ّیّیت

فارس استان خوزستان ،سبب شکلگیری یک هویت اکولوژیکی و محیطزیستی بین اقوام مس اک هضوح رد رقت رو ننن نننن

بزرگ شده و میشود و یک شکاف بزرگ قومی را بهوجود خواهد آورد که امروزه نشانههای بارز آن به چش م م ییییی -
سهای مرکزی در طرف دیگر این رارق هشقانم    
خوردُ .لُلرها ،خوزیها و اعراب و حتی فارسها در یک طرف و فار 
دارند .این امر سبب بروز شکاف بین ُلُلرها و خوزیها با فارسها و نیز دامن برع تیموق تاکیرحت هب ندز

هک   

   

یشود.
سابقه نیز دارد ،م 
تداوم سیاستگذاری غیراصولی و ضدآمایشی انتقال بینحوضهای آب که بر جغرافیای فرهنگی خاص نواحی مب و أد
مقصد و به طور اخص بر مرزهای قومی ناحیۀ جنوبغرب و مرکز ایران منطبق است ،سبب گسس ماوقا نایم رد ت    
سا نک در حوضههای گیرنده ودهنده میشود .گذشته از مرزهای قومی ،مرزهای بومی و دارای هوّیّیتتتها حم ی ّلّل و ی
ناحیهای مانند بختیاری ،خوزستانی ،اصفهانی ،کرمانی ،یزدی و نظایر آن نیز وجود دارد که در صورت تشدید بح نار
آب و عدم اعمال مدیرّیّیت پایدار و بهینۀ منابع آب میتواند موجب بروز و ظهور شکافهایی در این مرزهای هو ّیّی یت
شود که در جغرافیای سیاسی از آن به عنوان «محّلّلیگرایی سیاسی منفی» و در صورت ادامۀ دامن نارحب ییایفارغج ۀ    
میتواند به «ناحیهگرایی سیاسی منفی» بدل شود.
ب) اختالفات بالق ّوّوه و بالفعل تقسیم آب در استانهای گیرنده
انتقال آب از حوضۀ پرآب کارون بزرگ به نواحی مرکزی ،وابستگی نسبی این نواحی را در کوتاهم ّدّدت و میانم ّدّدت و
در صورت عدم برنامهریزی کالن و جامع به منظور رفع وابستگی در درازم ّدّدت سبب خواهد شد .بر اسا زگ س ا شر   
مشاورین طرح در سال هدف نیاز آب سطحی از رودخانۀ زایندهرود  3552میلی  بعکم رتم نو ا ،هجیتن رد و تس      
کمبود  1441میلیون متر مکعب در این حوضه وجود خواهد داشت که با اجرای طرح انتقال ،کمبود سالیانه به ح دود
تآباد ،آب انتقال یافته بین سه استان اصفهان ،یزد و کرمان تقس می
 400میلیون متر مکعب خواهد رسید .در طرح بهش 
خواهد شد که سهم هر یک به ترتیب  30 ، 40و  30درصد در نظر گرفت  تسا هدش ه ((( (((( Arab & Mohammadvali,

یتواند به تش رد تافالتخا دید   
 .)2008: 24نکته قابل تأ ّمّمل این است که موضوع تقسیم آب میان استانهای گیرنده م 

سیاست آب در حوضۀ آبریز کارون بزرگ55 ...

حوضۀ مقصد و به ویژه شهرهای دریافتکنندۀ آب در سالهای کمآبی منجر شود .شهرهای مرکزی ایران با تو ّجّجه به
بَبَب یاراد ،ر
جمعّیّیتپذیری باال در سالهای اخیر و تمرکز قطبهای صنعتی به صورت بالفعل و بخصوص آ عیانص ب ب
توان رقابتی فوقالعادهای برای بروز منازعات محّلّلی و ناحیهای بر سر استفاده و مدیرّیّیت منابع آب هستند .این مس هلأ
با تو ّجّجه به حساسّیّیت منازعات محّلّلی در کشور شایستة بررسی و مطالعات دقیقتر میباشد .ب ونع ه ا  ن ن موجه هنوم     
کشاورزان حومۀ شرقی اصفهان در سال  19 13به تأسیسات انتقال آب به یزد را میتوان اشاره کرد.

نقشۀ شماره  :3ترکیب قومی حوضۀ کارونبزرگ
Source: Authors, 2016

ج) پیامدهای اجتماعی
یها رچ ؛تسا  ا    
افزایش مشکالت اجتماعی در حوضۀ مقصد و باال گرفتن منازعات محّلّلی و بینبخشی در خشکسال 
که ظرفّیّیت طرحهای انتقال مانند قمرود و آب بهشتآباد بر اساس متو ّسّسط آورد رودخان رد و هدش هتفرگ رظن رد ه
زمان خشکسالی آبدهی رودخانه نسبت به شرایط نرمال ممکن است بین  ۳۰تا  ۶۰درصد با و دوش هجاوم شهاک    
چون بواسطۀ این طرحها ،نیازهای جدید شرب و تعنص

اس ات نننهاای دیگ دنیاز هب ر ههه ههههرود تحمی نامز رد هدش ل    
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خشکسالی تأمین نیاز آب کشاورزان این حوضه در اولوّیّیت بعدی قرار خواهد گرفت .بر این اساس ع بآ نیمأت مد   
یشود (صمدی بروجن ییی  ،ب ییی تا) ..ب رد هک یروط ه   
موجب مشکالت اجتماعی و ح ّتّتی منازعات محّلّلی و ناحیهای م 
صورت عدم برآورد دقیق پیامدهای متع ّدّدد طرحهای موجود منجمله آثار اجتماعی آن و ایجاد تنش بین اقوام مختلف
و استانهای مرتبط با طرح ،زمینۀ تفرقه و کشمکش بین ذینفعان مبدأ و مقصد ف م مهار ییییی ش عبط .دو ًاًا نیب نیا رد     

گاهی هزینۀ مسائل اجتماعی کمتر از مسائل اقتصادی نمیباشد .به طور خالصه مهمتر ني آثار اجتما نا يع تتقا يب ل ننننن -
فكنن آ ناگد ببب،
حوضهاي آب از سه زیرحوضۀ دز ،بهشتآباد و کوهرنگ عبارتن زفا :زا د ا ب يريگرد شي ي رصم ن ففففف ففففف
افزايش فقر عمومي ،افزايش مهاجرت به دلیل خشک یا کمآب شدن چشمممهها ،قن چ و تاو اااااههاای منطق یسم ه رر ررر،
افزايش نارضايتيهاي عمومي در مورد تصميم دولت مبني بر انتقال آب ،بروز بيعدالتيها و اف وس شياز ءء ءءءظ ننن ها و 
ايجاد يأس و نااميدي در مردم حوضه مبدأ به دليل از دست دادن برخي فرصتها.
د) انتقال آب محملی برای جغرافیای انتخابات
موضوع انتقال آب از سرشاخههای کارون بزرگ و زیرحوضههاای آن ب زا یرگید هجو ر

ایس س یور مه نآ و ت

   

انتخابات اعم از ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسالمی انعکاس پیدا میکند .جایگاه و اهمّیّیت تاریخی
آب در زندگی ایرانیان از یکسو و وقوع بحران بالق ّوّوه و بالفعل آب در بسیاری از نواحی کشور از سوی دیگر سبب
شده در موضوع طخ یر انتخابات از این منبع حیاتی و ارزشمند به عنوان ابزاری برای جلب آرای م ش هدافتسا مدر ووو وووود
( .)Samadi Boroujerdi, 2013: 1طرح چنین موضوعاتی در اّیّیام تبلیغات انتخاباتی نه تنها به م رید ّیّی عبانم ۀنیهب ت    
آب و آمایش اصولی سرزمین هیچ کمکی نمیکند ،بلکه تقاضاهای غیرمعقول به ش وخ تشابنا لک اس تتت تتتتههاای م مدر
محّلّلی و در مقیاس وسیعتر مردم ناحیه در مناسبات میان مردم با همدیگر و نیز مردم و مسئولین دولت محّلّل رثا ی ات   
نامطلوبی بر جای گذارد .به طوری که بعدها همین شعارهای تبلیغاتی در میان ذینفعان ،و یمسر تروص

بلاطم ههه هههه-

گرانه پیدا میکند و در گذر زمان به گفتمان غالب در میان مردم و سایر سطوح تصمیمگیری و ت یمص مممسا لیدبت یز   
میشود .این مسئله زمانی مشخصتر میگردد که کشور و منطقه موردنظر دارای یک برنامه جامع و نقشه راه نیست و
کاندیداهای انتخاباتی بویژه در انتخابات مجلس ،با تأکید بر گزارههای غیرعلمی و ش دقا یراع ا وآدرگ هب م ر یأر ی

   

مردم میکنند و پس از پیروزی هیچ برنامه و راهبرد خا یص به صورت دسته جم یع در بین نمایندگان حوض زیربآ ه   
مورد نظر وجود ندارد و این امر سبب گسترش نارضایتی در بین مردم میگردد.
و) حساسّیّیتهای جغرافیای سیاسی اقوام
طرحهای گذشتۀ انتقال آب که تأثیر آنها امروز بهروشنی آشکار شده است (برای مثا فیک ندش میخو ل ّیّی و بآ ت   
تهای ناشی از دیگر اقدامات (انتقال نف )قرب و ت
پیامدهای منفی به بهداشتی و زیستمحی یط ) به اضافۀ حساسّیّی 

رد   

استانهایی چون خوزستان با توجه به تنوع قومّیّیتی و حساسّیّیتهای سیاسی و ناحیهای نگرشهای منف ِیِی پیدا و پنهانی
را شکل داده است .در چنین وضعّیّیتی پیشنهاد انتقال آب بین حوضهای در پروژههای جدید میتواند وخامت مسا لئ
اجتماعی ـ سیاسی را تشدید کند .لذا شایسته است تصمیمات کمتر سنجیدۀ گذشته که تاکنون برای ح یفنم راثآ ل    
آنها قدمی برداشته نشده ،به شکلی مطلوب مورد توجه قرار گیرد و راهحلی منطقی ب آ یار نننها  .دوش هدیشیدنا  در   

سیاست آب در حوضۀ آبریز کارون بزرگ57 ...
غیر این صورت باید پیامدهای نامطمئن و پرالتهاب و بحرانآفرین را به انتظار نشس  ت ( ( Arab & Mohammadvali,

 .)2008: 38 - 9همین امر شکافهای هوّیّیتی را در بین گروههای قومی بیش م رت ییییی کن نند .حساسیتتته ههای جغرافیای
سیاسی اقوام در کشور و بویژه استان خوزستان به واسطه بروز بحرانهای اخیر در خاورمیانه و تحریک هویت عربی
و نیز نفوذ جریانهای سلفی در داخل کشور و استان خوزستان ،اهمیت بیشتری یافته است که مسئله آب و نارضایتی
ناشی از آن میتواند به تصاعدی شدن بحرانهای قومی و فرقهای بینجامد.
ی) کنشگریهای سیاسی متأ ّثّثر از طرح بهشتآباد
مخالفتها و اعتراضات مردم شهرهای مختلف چهار محالوبختیاری ،موضعگیریهای علنی و تند نماین تسا ناگد ان   
چهار محالوبختیاری در مجلس شورای اسالمی ،تشکیل زنجیرههای انسانی در کنار کارون (زنجیرۀ انسا تیامح ین   
از کارون) ،مخالفت مردم خوزستان در فضای رسانههای اجتماعی و استعفای دستهجم یع نمایندگان مردم خوزس نات
در مجلس شورای اسالمی (که از جمل ب تفلاخم ناشیافعتسا لیالد ه ا نوراک بآ لاقتنا 

زا )تسا هدوب هلمج

  

نمونههای بارز کنشگری سیاسی مردم و مسئولین در باب انتقال بینحوضهههای آب اس هک ینامز عقاو رد .ت

     
   

کی

موضوع آمایشی و ف ّنّنی دربارۀ آب به بار سیاسی به خود میگیرد ،تبدیل به موضوع هیدروپلیتیکی میگردد؛ هک ارچ   
کلّیّیۀ فعالّیّیتهای انسانی از ابعاد ژئوپلیتیکی برخوردار است .اس زوخ ناتسا ناگدنیامن یعمج هتسد یافعت سسسسس س سسسسسسستان و
بر یخ از نمایندگان لرستان و چهارمحال بختیاری به صورت ناخواسته سبب خدشه وارد شدن به حیثیت بی ننن المللی
کشور و القای وجود بحران در داخل کشور میشود که سبب بدتر ش عضو ند ّیّی نما ـ یسایس ت ّیّی تیرد 

   اس ات نننهاای

مذکور و کشور میشود.
نتیجهگیری
آب را نمیت کی طقف ناو    

کا هالاک رگید هباشم ال ا رک بوسحم  دددددد ددددددد؛ زی تایح عبنم کی بآ ار ی ح و  قققق ق ققققققی ب یار

تمامیشهروندان به حساب میآید .آب به عنوان یک مادۀ رقابتی بسیار مه یب حطس رد م نننننننالملل ییی  ،منطقهههای ،مّلّل ییی ،
ناحیهای و محّلّلی است و سرمنشأ بسیاری از رفتارهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی «ساختارهای مربوط ب هدافتسا ه   
از آب» است .لذا مدير ّيّيت منابع آب ،رقابت شديدي را براي سلطه و نظارت بر منابع آبي ايجاد كرده است ،نآ زا هک
به «ژئوپليت كي

آب» و یا «هیدروپلیتیک» تعبیر میشود ،که به مطالعۀ نق بسانم رد بآ ش ا و ت

م تاشقانم

تها رد 
تتتتّلّل تتتت

داخل كشورها و بین حکومتها ميپردازد .یکی از موضوعات ح ّسّساس در این باره انتقال ح ّقّقاب ببههاا یا رحنا  ا بآ ف   
(زیرزمینی و یا سطحی) از حوضههای پرآب به حوضههای کمآب است که انتقال بینحوضهای نامی م هد ییییی ش رد .دو
سند راهبردهای توسعۀ درازم ّدّدت منابع آب کشور نیز بر انجام طرحهای انتقال بینحوضهای از دیدگاه توس دیاپ ۀع ار   
و با رعایت حقوق همۀ ذینفعان ،مشروط به توجیهات ف ّنّنی ،اقتصادی ،اجتماعی و منافع مّلّلی تأکید ش  تسا هد

(( ((( The

 .)Government Cabinet, 2003هدف اصلی طرحهاي انتقال آب این است كه ضمن انتقال «آب ما از دد» ،ح ّقّقاب ببهها،
سهمآبهها ،صاحبان حق اشتراک فعلي و پای یراد

تمح طي ییی  ،اقتصاد ییی  ،اجتما رد أدبم ۀضوح یسایس و یع
زيست ت

اولو ّيّيت باشد و دچار كمبود ج ّدّدي نشود .طرح بهشتآباد از جملۀ این طرحها بحساب میآید که برای انتقا زا بآ ل
زیرحوضۀ کوهرنگ و بهشتآباد استان چهار محال و بختیاری به داخل ف هب و ناریا یزکرم تال روط

شم ّخّخ ص       

  

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال هشتم ،شماره چهارم ،پاییز 5931
 58فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

استانهای اصفهان ،یزد و کرمان ط اّرّر حی شده است .طرح مزبور همانند سایر پروژههای انتقال آب دارای بازتابهای
تآباد به فالت مرکزی ای ار ننن ،ت نیمأ
مکانی ـ فضایی مثبت و منفی است .پیامد مثبت انتقال آب تونل بهش ت

دروم بآ   

نیاز سکونتگاههای شهری و روستایی و نیز نیازهای کشاورزی و صنعتی فالت خشک مرکزی است .بر اسا هاگن س   
سیستماتیک و مّلّلیگونه به پهنۀ قلمرو مّلّلی و پرهیز از نگاه محّلّلی و قومّیّیتی محض بای طنم د ق تالف لخاد عیسو ۀ

    

تآبا و د
مرکزی ایران را از معضل کمآبی نجات داد ،ا ّمّما نه به هر قیمتی .برای نمون  زا بآ لاقتنا ه ز ب ۀضوحری ههه ههههشت ت
ب شرب اصفهان» و «طرح جامع ِاِاحیا ۀضوح ی   
ح تأمین آ 
کوهرنگ به زایندهرود و در طرح اخیر تحت عناوین «طر 
  

آبریز زایندهرود» نباید به اندازۀ پیشبینیهای انجام گرفته در طرحهای اولّیّیه (  1100میلیون مت و )بعکم ر رد نودب
نظر گرفتن نیازهای مبدأ و حوضههای پایین دست صورت گیرد.
  

از جمله مسائل هیدروپلیتیکی طرحهای انتقال آب در حوضه آبریز مذکور و پیامدهای سیاس نآ یفنم یعامتجا ـ ی

میتوان به تشدید منازعات و واگراییهای محّلّلی و ناحیهای ،به مخاطره افتادن امنّیّیت محّلّلی و ناحیهای ،کنشگریهای
تها و یسایس ی
سیاسی مردم و مسئولین (در قالب موضعگیری ،اعتراض ،استعفا و غیره) ،تن ّوّوع ق مو ّیّی ساسح و یت تتّیّی تت
حها وکذم ی ررررر و ورود این هب عوضوم    
ناحیهای ناشی از آن در حوضۀ مبدأ ،بهرهبرداری سیاسی و تبلیغا رط زا یت حح حح

گفتمانهای انتخاباتی و سیاسی ،پیامدهای اجتماعی نظیر افزایش نارضایتی مردم ،مهاجرت ناخواسته ،بروز درگیر ییی -

های بسیار ُخُخرد محّلّلی بر سر آب ،افزايش سوءظنها و نظایر آن ،اختالفات بالق ّوّوه و بالفعل تقسیم آب در استانهاای
گیرنده و تشدید اختالفات در حوضۀ مقصد و به ویژه شهرهای دریافتکنندۀ آب در سالهای کمآبی اشا ک هر ر زا .د   
دیدگاه ژئوپلیتیسینها بازتابهای فضایی ،اجتماعی و سیاسی فوقال کذ ر م  ییییی بای مانرب رظندم د ههه ههههری از ننن ،مس نیلوئ و
دستاندرکاران اجرای طرح باشد تا هزینههای اجتماعی ـ سیاسی و امنّیّیتی را به حداقل ممکن رساند.
ثها ف ی ّنّن ـ ی
گ ،فرات حب زا ر ثث ثث
خالصه کالم در طرح انتقال آب از حوضه آبری رزب نوراک ز گگگ گگگ

هک     ب بلغا ناعذا ه    

کارشناسان مسائل آب عمدت ًاًا تأکید بیش از حد و تکُبُبعدی بر روی این جنبه شده است ـ میباید ابعا یاهدمایپ و د   
اکولوژیکی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،امنّیّیتی و زیستمحی یط مبدأ و مقصد به صورت سیستماتیک و یکپار رد هچ
نظر گرفته شود .مطالعه همهجانبه و یکپارچه اثرات و پیامدهای انتقا وحریز زا بآ ل ضض ضضضههاا 
ی آبريززز کا گرزب نور   
ًال علمي ،کارشناسي و بر پايۀ مس تسا و تادنت ا يب ياهدرادن ننننننن -
بر منافع مّلّلي ،ناحیهای و محّلّلی بایستی در فضايي کام ًال
المللي همچون استانداردهاي پيشنهادي يونسکو ،کميسيون جهانی سدها ،شاخصهای توس دیاپ ۀع ا رر ررر و تجرب ببههاای
مؤ ّفّفق و ناموفق انتقال بینحوضهای آب در کشورهای مختلف و نیز فارغ از هرگونه بخشينگري اجتماعي ،اقتصا ید
و سياسي و محّلّلیگرایی ِصِصرف انجام پذیرد .در نظر گرفتن فضای جغرافیایی به صورت یکپار اظن و هچ مم ممممن زین و د   
لحاظ ساختن روابط متقابل اجزا و عناصر فضایی ،دقیق ًاًا منطبق بر رویکرد فضایی  یسایس یایفارغج رد  ا هک تس
جغرافیدانان سیاسی کاربست چنین رویکرد جام یع را در طرحهای توس و ییاضف ۀع
محّلّلی و ملی توصیه میکنند.

   

ن نارمع و شیامآ ا یح ههههه ههههههای و
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