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چكيده
حوضه آبریز جنوب غربی کشور مهمترین منبع آبهای سطحی کشور ایران بهه مهرار مهیرود؛
بهگونهای که کنترل و بهرهبرداری از این آبها هرواره ذهن دولترداران و برنامهریزان اقتصهادی
و اجتراعی را به خود مشغول کرده است .میوه مدیریت منابع آب در حوضه آبریز جنهوب غربهی
متأثر از دیدگاه کلی مدیریت آب در مقیاس ملی است .اجهرای رهر ههای کنتهرل و انتقهال آب
مبتنی بر دیدگاه مدرن و ربیعتستیز و فقدان برنامههای راهبردی آمایش سرزمین ،بیالن منفی
بردامت از آبهای زیرزمینی ،بازده پایین آب در بخش کشاورزی ،مصرف سرانه بها در بخهش
مهری و خانگی و آلودگی آب ها توسط بخش صنعتی موجب بروز بحرانهای زیستمحیطهی و
انسانی در این حوضه مده است .ساختن سدهای بزرگ ،بهویههه گتونهد نیهز ضهرن وارد کهردن
خسارات زیست محیطی در مقیاس محلی به معضلی ملی بدل مده است.
هرچنین مسئله انتقال بینحوضه ای آب به نواحی مرکزی موجب اعتراضات محلهی و اسهتانی و
صفآرایی اقوام مختلف ساکن در حوضه و متعاقب آن حساسیتهای فرهنگی ه اجتراعی و نیهز
سیاسی ه امنیتی مدیریت آب مده است .پهوهش حاضر در پی آسیبمناسی این مسئله است تها
بتواند حساسیتهای زم را برای مدیریت آب و منابع ربیعی در کشور فراهم سازد.
واژگان كليدي :ژئوپلیتیک انتقادی ،هیدروپلیتیک ،آمایش سرزمین و حوضه آبریز.
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مقدمه
آب مادهای حیاتی در زندگی انسان ،توسعه و محیط زیست به شمار میرود ،اما همین مااده
حیاتی در طبیعت هم از نظر حجم و هم از نظر کیفیت با محدودیتهایی روبارو اسات .آب
منبع حیات و توسعه بر روی زمین است .زندگی همواره به آب ،هاوا و ذا ا وابساته باوده و
این در حالی است که تولید ذ ا نیز بستگی مساتییم باا آب دارد .در طای ساه دهاه گ شاته
افزایش جمعیت ،رشد اقتصادی و تغییرات آب و هوایی ،آب را به موضوعی جهانی تبادی
کرده است .در سال  2000میالدی  31کشور با جمعیتای باالب بار  458میلیاون نفار باا فشاار
کمآبی روبرو بودهاند ( .)Turton & Henwood, 2003: 24روند رو به رشد تیاضا بهگوناهای
است که پیش بینی میشود در سال  2025ارقام م کور به ترتیب به  48کشور و  2/8میلیارد
نفر افزایش یابد ( .)Ibid: 25همچنین  40کشاور از  48کشاور یادشاده در منهیاه راورمیاناه
واقع شدهاند .براساس پیشبینی برری از صاحبنظران ،عام رشد جمعیت باه تنهاایی هماه
کشورهای راورمیانه را تا سال  2020با فشار کمآبی روبرو رواهد کرد ( .)Ibidدر این میان
کشور ایران ،بهعنوان یکی از این کشورها و با توجه به موقعیت جغرافیایی و تعداد جمعیات
و نیازهای آبی از هم اکنون با این مشک دست و پنجاه نارم مایکناد و اکرریات قریاب باه
اتفاق مناطق کشور با مشک کمبود آب روبرو هستند .اکنون شدت کمآبی به حدی رسیده
است که مناطیی که در زمره سرزمینهای پرآب ایران محسوب میشوند ،از جملاه حوضاه
آبریز جنوب ذربی شام حوضه رودهای کرره و کارون بزرگ نیز با فشار کمآبی مواجاه
شده اناد .در مجماوا افازایش جمعیات ،پراکنادگی نامتناساب جمعیات و باار در ساه
حوضه ،وقوا رشکسالیهاای دورهای ،سیاساتهاای توساعهای ناپایادار شاام سدساازی،
صنعتی شدن و کشاورزی حوضه آبریز جنوب ذربای را باه منهیاهای پارتنش تبادی کارده
است.
محور اصلی این میاله ،آسیبشناسی مدیریت منابع آب در حوضه آبریز جنوب ذربای
کشور شام رودهای کرره و کارون بزرگ است که شام سیاساتهاای کاالن در زمیناه
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کنترل و انتیال منابع میشود .این سیاساتهاا بازتااب گساتردهای در مییااس محلای و ملای
برجای گ اشتهاند و به جبههبنادیهاا و اراهاه نظارات مفتلا و متضااد منجار شاده اسات.
نفست هواداران محیط زیست و توسعه پایدار با برنامهها و طرحهای سدسازی اراهاهشاده از
سوی سیاستمداران و مدیران کشوری به دلی رسارات و ضایعات وارد شده به مناابع آب و
محیط زیست مفالفت میکنند .دومین مسئله به طرحهای انتیال بین حوضهای مربوط است.
مسیر کلی این طرحها از سرشارههای کارون بزرگ بهعنوان مبدأ آذاز و باهسامت ناواحی
مرکزی ایران ،شام دره زاینده رود در استان اصفهان ،یزد ،قام و کرماان باهعناوان میصاد
امتداد مییابد .اجرای این طرحها سبب رویارویی هواداران محیط زیست ،مردم و مسائونن
حوضههای آبریز مبدا با مدیران و مسئونن نواحی میصد طرحهای انتیاال آب شاده اسات.
برای نمونه میتوان به مشاجرات لفظی و کالمی میان آنها اشاره کرد که در نهایت به تهدید
بااه اسااتعفای گروهاای از نمایناادگان اسااتان روزسااتان و یهارمحااال بفتیاااری منجاار شااد
(ربرگزاری روزنا .)1392 ،در این می اله آنچه بایش از هار ییاز ماورد توجاه قارار گرفتاه،
اثرگ اری ژهوپلیتیک محلی بر برنامهریزیهای توسعهای در مییاس ملی است .سیاستهاای
سریشمه گرفته از محلیگرایی ،1قومگرایی 2و ررده فرهنگگرایی در کناار گارایشهاای
بعضاً محلیگرا مبتنی بر مالحظات مرسوم سیاسی در دولتهای گ شته مانع از توجه آنها به
3
برنامهریزی راهبردی مبتنی بر آمایش سرزمین و سیاستگ اری ملی شده است.
چارچوب نظری ـ مفهومی
نگاه انسان به طبیعت همواره با نوعی دوانگاری 4همراه بوده است .بساته باه میازان قادرت و
توانایی انسان در این رابهه ،جوامع انسانی گاه رود را تحت تسلط طبیعت و گااه مسالط بار
آن دیدهاند و شواهد تاریفی ینین نشان میدهد که رابهه میان انسان و طبیعات هیچگااه در
حالت تعادل نبوده است و مفهاوم جبار محیهای 5دوران سالهه طبیعات برانساان را بازنماایی
میکند ( .)Mayhew, 2009: 130تاا پایش از اراهاه اندیشاه مدرنیتاه 6توساط دکاارت 7،جبار
1. Localization
2. Ethnicity
 .3آمایش سرزمین ییست؟ موجود درhttp://www.Saipaonline.com/view-6302 :
4. Dualism
5. Environmental Determinism
6. Modernity
7. Rene Descartes
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جغرافیایی پارادایم 1ذالب در رابهه انسان با محیط به شمار میرفت .دکارت ،نفستین کسای
بود که نسبت این رابهه دوانگارانه را تغییر داد و انسان را دارای ینان توانااییهاایی دانسات
که میتوانست همه طبیعت را تحت کنترل راود در آورد (جنسان .)49 :1376 ،ایان رابهاه
جدید میان انسان و طبیعت در جغرافیا با مفهوم امکانگرایی 2بازنمایی شد.
فردریک راتزل 3،جغرافیدان آلمانی و مؤسس جغرافیاای انساانی ،از هاواداران مکتاب
جباار محیهاای بااود .وی در پاای یااافتن قااوانین و رو هااای جدیااد علااوم طبیعاای در درون
جغرافیای انسانی بود و بر تأثیر یکطرفه و تمام عیار طبیعت بر زندگی بشر تأکیاد مایکارد
(همان) .شاگرد آمریکایی راتزل ،الن یریی سمپ  4،اهمیت بسایاری باه اعتیاادات راتازل
مبنی بر جبر جغرافیایی میداد .دو جغرافیدان صااحب ناام دیگار کاه از شانارته شادهتارین
متفکرین جبر جغرافیایی به شمار میروند عبارتند از :الزورث هانتینگتون 5و گریفیث تیلور.6
تحت تأثیر فلسفه دکارت ،عیاید روشنگری ،7انیالب صنعتی و اکتشافات جغرافیایی مکتاب
امکانگرایی در برابار جبار محیهای پدیادار ،و از اواساط قارن بیساتم باه مکتاب ذالاب در
مهالعات جغرافیایی و محیهی بدل شد .پال ویادال دونباال  8،بزرگتارین جغرافیادان ایان
مکتب به شمار میرود .اساس این مکتب بر دو انگاری رابهه انساان باا محایط باا تأکیاد بار
برتری انسان است .اندیشه دکارت ،تفکر مسلط بر اقتصاد و فلسافه سیاسای ذارب در قارون
نوزدهم و بیستم بود و تفریب و نابودی محیط زیست و منابع طبیعی آن باارزترین جنباه آن
به شمار میآید (.)Blackburn, 2008: 95
تفریاب محاایط طبیعاای ،اساتفاده باایش از حااد از منااابع طبیعای و بهاارهکشاای از زمااین
بهتدریج موجب افزایش انتیاد از مدرنیته و بهویژه رابهه دوانگارانه انسان و محیط طبیعای باا
استفاده از عیالنیت ابزاری 9شد .به این ترتیب ،مکتب انتیادی 10در شهر فرانکفاورت آلماان
شک گرفت .اندیشمندان این مکتب به نید رودکامگی و تمامیاتراواهی جواماع صانعتی
1. Paradigm
2. possibiliteism
3. Fredrik Ratzel
4. Ellen Churchil Semple
5. Ellsworth Huntington
6. Grifith Taylor
7. Enlightment
8. Paul vidal de la Blache
9. Instrumental Rationality
10. Critical Theory
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پردارتند و آن را حاص سلهه عیالنیت ابزاری دانستند .از نظار هورکهاایمر 1و آدرناو 2،دو
تن از شنارته شدهترین متفکرین مکتب انتیادی ،پیامد مدرنیته کاه حجیات عیلای را اسااس
هر تفکری میداند ،زیانهای بسیاری را بر جامعه انسانی و ذیرانسانی از جمله محیط طبیعای
وارد سارته است .انسانها بهطور کام از یکدیگر و از محیط طبیعی بیگانه شده و تسلط بار
طبیعت و تفریب آن ،تسلط و بهرهکشی از جوامع انسانی را به همراه داشته است (شاکویی،
 .)259 :1382از نظر پیشگامان مکتب انتیادی ،سعادت انسان در رهایی و رهایی در برقراری
تعااادل در رواباط انسااان و محاایط طبیعاای نهفتااه اساات ( Michael Allaby Dictionary of
 .)Ecology, 2010: 257گیدنز 3،از اندیشامندان متاأرر نظریاه انتیاادی ،معتیاد اسات نظریاه
انتیادی نباید تال رود را تنها به بحث در مورد تعادلهای اکولوژیک با مصرف بایرویاه
منابع زمین محدود کند ،بلکه منهیی است که نیش صنعتگرایی و شهرگرایی را نیز اساس
کار رود قرار دهد ،زیرا سرمایهداری انسان را از طبیعت جدا سارته و طبیعت را باهصاورت
فضای تولیدشده در آورده است (پیشین.)262 :
عالوه بر نظریه انتیادی ،هیدروپلیتیک 4نظریهای است که میتوان به وسیله آن به تبیاین
مساه سیاسی ا اجتماعی مربوط به آب پردارت .از هنگامی که آب به یک مسئله در میاان
پژوهشگران و مدیران تبدی شده است این واقعیت رود را به وضوح آشکار کرده که آب
پدیده ای یندوجهی است .زندگی بدون آب ذیرممکن است و باه هماین دلیا آب منبعای
بسیار ارزشمند محسوب می شود .واقعیات دیگار ایان اسات کاه ناوا بشار در هار گوشاه و
کناری از سه زمین ،حتی با شرایط بسیار سافت و رشان طبیعای و باومشانارتی زنادگی
میکند .این امر یکی از مهمترین دنی تکام نظریه هیدروپلیتیک به شامار مایرود ،زیارا
گااروههااای انسااانی همااواره باار ساار منااابع ارزشاامند و کمیاااب آب بااه رقاباات و همکاااری
پردارتهاند (.)Elhance, 1999: 75
مجموعه گزارههای فوق گویای این واقعیت است که در مهالعات مربوط به آب بایاد
وجوه مفتل تأثیرگ اری و تأثیرپ یری این ماده حیاتی در زنادگی انساان را ماورد توجاه
قرار داد .بر این مبنا ،مهالعات مربوط به آب در زمره دانشهای بین رشتهای 5قرار میگیارد.
1. Marx Horkheimer
2. TeodorAdorno
3. Anthony Giddens
4. Hydropolitics
5. Inter disciblinary studies
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این ویژگی سبب شده تا صاحبنظران و پژوهشگران فعال در این حوزه از شانارتشناسای
و رو شناسی هاای گونااگون بارای در و فهام ابعااد گونااگون آب در زنادگی انساان
استفاده کنند که رود بر پیچیدگی موضوا میافزاید .به ایان ترتیاب ،هیادروپلیتیک داناش
مهالعه وجوه سیاسی ،بینالمللی ،اقتصادی و اجتماعی و زیستمحیهی آب است که هادف
آن ارتیای ثبات سیاسی ،توسعه پایدار اقتصادی و زیسات محیهای در مییااسهاای محلای،
ملای ،منهیاهای و جهاانی اسات ( .)Turton, 2003: 14از ایان منظار ،هیادروپلیتیک ارتبااط
نزدیکی با نظریه انتیادی داشته و در یاریوب ژهوپلیتیک انتیادی قرار میگیارد .باا نگااهی
به متون و ادبیات موجود در ایان حاوزه مهالعااتی ،هیادروپلیتیک یهاار مفهاوم کلیادی را
شام میشود که عبارتند از .1 :منازعه و همکاری بر سر منابع آب مشاتر و فرامارزی .2
آب و مساه زیست محیهی  .3امنیت و آب  .4آب و مساه اجتماعی و فرهنگی (.)Ibid
پرسش اصلی تحقيق
در ابتدا اشاره به این نکته ضروری به نظر می رسد کاه وجاود بحاران آب و محایط زیسات در
حوضه آبریز جنوب ذربی ایران ،مفروض اصالی ایان میالاه باه شامار مایرود .رشاک شادن
تانبهای هور الهویزه ،هورالعظیم و تهدید تاانب شاادگان و همچناین شاور شادن آب ساد
گتوند در اثر مکانیابی نادرست از جملاه بحارانهاای زیسات محیهای اسات کاه بحاران آب
حوضه را تشدید کرده و موجب شدت گرفتن بحران کم آبی در منهیه مورد نظر شده است.
پرسش اصلی به این مسئله معهوف است که «مدیریت منابع آبی حوضه آبریاز جناوب
ذربی ایران یگونه است؟» .عالوه بر این ،پرسش دیگری مهارح اسات کاه مایتاوان آن را
ینین بیان کرد« :شیوه مدیریت گ شاته و کناونی مناابع آب یاه تاأثیری بار امنیات زیسات
محیهی در حوضه آبریز جنوب ذربی ایران داشته است؟».
به نظر میرسد شیوه مدیریت گ شته و کنونی منابع آبی حوضاه آبریاز جناوب ذربای
براساس طرحهای توسعهای طبیعتستیز ،عادم وجاود برناماه راهباردی آماایش سارزمین و
ژهوپلیتیک محلی و به ویژه قدرت محاوری در ساه محلای و انگااره رودمحاوری محلای
(محلیگرایی منفی) بوده که حاص آن تفریب محیط زیسات و باروز تهدیادات در زمیناه
امنیت زیست محیهی شده است .این امر میتواند تنشهاای اجتمااعی ا سیاسای در مییااس
محلی ،شکافهای قومی و م هبی و مرکز ا پیرامون در سه ملی و تانشهاای سیاسای در
سه منهیه را فعال کند.
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شاخصهای بحران آب در جهان و ایران
منابع آب در سراسر جهان در وضعیت بحرانی به سر میبرد .بحران کمبود و مدیریت مناابع
آب بیانگر عدم سیاستگ اری و قانونگا اری درسات و ضاع اراده سیاسای بارای حا
بحران م کور است .نکته حاهز اهمیت ،توجه به این مسئله مهم است که همه آحااد بشار باه
آب شیرین و پاکیزه نیاز دارند و عالوه بر این ،سهم اکوسیساتم طبیعای را نیاز بایاد در نظار
گرفت .کمبود آب ،بهویژه در کشورهای در حاال توساعه ،باه معناای در رهار باودن جاان
انسان هاست .برای بیشتر کشورهای در حال توساعه کمباود آب تهدیادی بسایار بزرگتار از
مناقشه مسلحانه به شمار میرود (ببران و هنربفش.)194 :1387 ،
شارص و مدلهای متعددی برای سنجش میازان بحاران آب در جهاان تعریا شاده
است که سه تای آن بیش از سایر شارصها مورد استفاده قرار میگیرد (هماان .)195 :ایان
شارصها عبارتند از .1 :شارص فالکن مار  .2 1.شارص سازمان مل متحد .3 2.شاارص
مؤسسه بینالمللی مدیریت آب 3.از میان سه شارص بان ،شارص فاالکن ماار و ساازمان
مل متحد از اعتبار بیشتری در محاف علمی و اجرایی برروردار هستند.
فالکن مار در مهالعات رود بحران آب را بر اساس سارانه آب تجدیدپا یر سااننه
مشفص کرده است .براساس تعری این دانشامند ساوهدی ،کشاورهایی کاه دارای سارانه
آب تجدیدپ ا یر معااادل  1700متاار مکعااب یااا بیشااتر از آن هسااتند ،مشااک آب ندارنااد.
کشورهایی که دارای سرانه آب تجدیدپ یر بین  1000تا  1700متر مکعب هستند ،در زماره
کشورهای با تنش آبی محسوب میشاوند .کشاورهایی کاه دارای سارانه آب تجدیادپا یر
کمتر از  1000متر مکعب در سال هستند ،جزء کشورهایی با کمبود آب به شامار مایروناد
(همان.)196 :
کمیسیون توسعه پایدار سازمان مل متحد در تعیین شارص بحران آب معیار دیگری به
کار برده است .این کمیسیون ،میزان برداشت از منابع آب تجدیدپ یر هر کشور را باهعناوان
شارص اندازه گیری بحران آب معرفی کرده است .براسااس شاارص ساازمان ملا  ،هرگااه
میزان برداشت آب یک کشور بیشتر از  40درصد ک منابع آب تجدیدپا یر آن باشاد ،ایان
کشور با بحران شدید آب روبرو بوده و اگر این میادار حاد فاصا  20تاا  40درصاد باشاد،
1. Index of Falkan Mark
2. Index of United Nation
)3. Index of IWMI (International water manage Institute
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بحران در وضعیت متوسط و ینانچه این شارص بین  10تا  20درصاد باشاد ،بحاران در حاد
1
معتدل و برای میادیر کمتر از  10درصد بدون بحران یا دارای بحران کم است.
با در نظر گرفتن شارصهای فوقال کر و میایسه آنها با وضعیت آب در ایران ،یناین
مشفص میشود که ایران ،یه براسااس شاارص فاالکن ماار و یاه بار اسااس شاارص
سازمان مل متحد ،در وضعیت تنش آبی و بحران شادید قارار دارد .براسااس آماار وزارت
نیرو ،سرانه ساننه آب تجدیدپا یر کشاور در حاال حاضار باا در نظار گارفتن جمعیات 80
میلیونی و منابع آب تجدیدپ یر از رقم  2000متر مکعب در سال 1380به  1100متر مکعاب
در وضعیت کنونی کاهش یافته است (داهمی .)16 :1388 ،این وضعیت فشار بر منابع آبی را
بهشدت افزایش داده است؛ به نحوی که در سالهای اریر درصد بهرهبارداری از مناابع آب
تجدیدپ یر به  85درصاد رسایده اسات (هماان) .در یناین شارایهی ،افازایش تیاضاا بارای
آبهای تجدیدپ یر می تواند به رویارویی در مناطیی تبدی شود کاه در آنهاا رقاباتهاای
قومی ،م هبی و محلی بر سر منابع از گ شته وجود داشته است .در متن ینین واقعیتی اسات
که برری از تحلی گران و صاحبنظران عییده دارند در طی یک دهه آیناده آب باهعناوان
یک کانی کمیاب و گرانبها به جای نفت در کانون تنشها و تشنجها قرار رواهاد گرفات
(دبیرسیاقی.)324 :1341 ،
انتقال بين حوضهای یكی از راهكاری مقابله با کمبود آب
یکی از راهح هایی که از مدتها پیش و بهویژه از اواسط قرن بیستم میالدی بهمنظاور رفاع
کم آبی در مناطق مفتل جهان و از جمله ایاران ماورد توجاه محافا فنای و برناماهریازان
توسعهای قرار گرفت ،انتیال آب بین حوضهای 2است .البته سابیه ینین راهحلی در کشور ما
نفستین بار در زمان حکومت شاه عباس مهرح شد که براساس آن ،بهمنظور پاسفگویی باه
نیاز روزافزون شهر اصفهان بهعنوان پایتفت وقت ایران و کشااورزان دره زاینادهرود ،قارار
بود بفشی از آب یکی از سرشارههای کارون در مح کوهرنگ به زایندهرود منتی شود.
اقدامات اولیه آن طرح در مح کوه کارکنان آذاز شد اما با مرگ شاه عباس اجرای طارح
متوق ماند.
1. Managing water under Uncertainty and Risk, The United Nations water
Development Report 4, Vol 1, UNESCO, 2012: 36.
2. Interbasin water Transfer
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انتیال میتواند بهصورتهای مفتلفای ان جاام شاود کاه هار کادام از آنهاا باه هادف و
کاربرد مورد نظر از آب بستگی دارد .به این ترتیب میتوان باه اناواا گونااگون طارحهاای
انتیال آب شام رریداری داهمی حیاباه ،اجااره بلندمادت آب ،رریاد آب در فصا هاای
رشک ،رریداری ذرایر آب شهری ،انتیال جغرافیاایی آب در باین دو حوضاه و  ...اشااره
کرد ( .)Lehr & Keeley, 2009: 624در دهههاای گ شاته طارحهاای متعادد انتیاال آب در
سراسر جهان و بهویژه در آمریکای شمالی ،آسیا و آفرییا اجرا شده است که از جملاه آنهاا
میتوان به طرح «انتیال آب از جنوب باه شامال» 1در یاین« ،اتصاال رودراناههاا» 2در هناد،
«پیمان آب و برق آمریکاای شامالی» 3و «طارح انتیاال آب سارزمینهاای بلناد لساوتو» 4در
جنوب آفرییا اشاره کرد.
جدول  .1مشخصات چند طرح بزرگ انتقال آب در جهان

ردیف

نام طرح

1

انتقال آب از جنوب به مرال

2

اتصال رودخانهها

3

رر ملی هیدرولوژیکی

4

پیران آب و برق آمریکای
مرالی

5
6

انتقال آب از کوهستانهای
لسوتو
انتقال آب مالمچی

كشور

اجزاي طرح

مسیرهای سهگانه
چین
بخش هیرالیایی 14 :رر
هند
بخش مبه جزیرهای 16 :رر
 4رر انتقال 118 ،سد 41 ،مجروعه آب میرینکن
اسپانیا
انتقال آب از نواحی پرآب مرال غربی آمریکای مرالی
کانادا /ایا ت
به کانادا ،ایا تهای غربی آمریکا و سه ایالت مرال
متحده /مکزیک
مکزیک
آفریقای جنوبی/
ساخت  5سد بزرگ 200 ،کیلومتر تونل در دو فاز
لسوتو
تونل زیرزمینی انتقال آب به مهر کاتراندو
نپال

از میااان طاارحهااای فااوقالا کر ،طاارح انتیااال آب از لسااوتو بااه آفرییااای جنااوبی ،طرحاای
درونحوضه ای است که در حوضه رود اورانژ به اجرا در آمده است و در عین حال یکی از
بزرگترین پروژههای انتیال آب در جهان به شمار میرود ( .)Momberg, 2013: 22این طرح
نمونهای از همکاری میان دو کشور بر پایه آب و بهمنظور تاأمین مناافع متیابا اسات .مناابع
1. South-to-North Water Diver sion Project
2. Indian Rivers Inter-Link
3. North American Water and Power Alliance .
4. lesotho Highland, water Project
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آب تجدیدپ یر آفرییای جنوبی به انادازهای نیسات کاه نیازهاای کشااورزی و صانعتی آن
کشور را به صورت کام تأمین کند .این در حالی است که لسوتو از این نظر کشوری ذنای
به شمار میآید .بنابراین طبیعای باه نظار مای رساد کاه آفرییاای جناوبی کاه قادرت اصالی
اقتصادی در جنوب آفرییا به شمار میرود ،از کشور همسایه و درونگان 1رود بارای تاأمین
آب که یکی از پیش شرط های توسعه است کمک بفواهد .از سوی دیگر ،لسوتو بهعناوان
یک کشور ،این فرصت را مییابد که با فرو آب به آفرییای جناوبی ،بفشای از نیازهاای
مالی رود را تأمین کند و در عین حال انرژی برق را برای جامعه رو باه توساعه راود فاراهم
سازد .عالوه بر زیرسارتهای نزم برای تکمی طرح از قبی سادها ،کاناالهاا ،تونا هاای
انتیال آب ،جادهها و رهوط انتیال برق ،رونق صنعت گردشاگری نیاز از آثاار جاانبی ایان
طرح به شمار میرود که جوامع محلی از آن بهرهمند میشوند (.)Temperhoff, 2014: 265
انتیال بینحوضهای در دره امپریال 2در ایالت کالیفرنیا نیز از جمله طرحهایی است کاه
مهالعه و بررسی آن کمک بزرگی باه در جایگااه طارحهاای انتیاال آب باینحوضاهای
کرده و تجارب و درسهای مهمی در زمینه ارتیای ایانگوناه طارحهاا درباردارد .در ساال
« ،1989سازمان آبیاری منهیهای امپریال» 3و «ساازمان منهیاهای آب شاهری» 4موافیتناماهای
دررصوص صرفهجویی در منابع آب بهمنظور تأمین آب شارب شاهری امضااء کردناد کاه
براساس آن ،سازمان منهیهای آب شهری هزینههای بهبود راندمان و اقدامات صارفهجویاناه
در تأسیسات سازمان آبیاری منهیهای امپریال را تأمین کند و در میابا ایان ساازمان حجام
آبی را که رودرانه کلرادو 5منحرف میکند به نسبت آب صرفهجویی شاده کااهش داده و
مابهالتفاوت آن را به سد پارکر 6انتیال دهد .این توافینامه مدلی برای طرحهای انتیال آب از
کاربری کشاورزی به شهری به شمار می رود .این طرح با حداق اثارات جاانبی اجارا شاد،
زیرا موجب هیچگونه جابهجایی گروه های انسانی اعم از قومی و م هبی نشد و آثار جاانبی
آن بر اشفاص ثالث به حداق ممکن کاهش یافت (.)Billington, 2005: 22
همچنین این طرح بزرگترین برنامه تأمین آب شهری با بهبود کارایی آبیاری باه شامار
1. Enclave
2. Imperial valley
)3. Imperial Irrigation District (IID
)4. Metropolitan Water District (MWD
5. Colorado
6. Parker Dam
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میرود که ناشی از انگیز های قانونی بازار بوده است .در زمان م اکرات ،سازمان آبیااری
منهیهای امپریال ملزم به اعمال اقدامات صرفهجویانه شده بود و در میاب ساازمان منهیاهای
آب شهری متعهد شد هزینه پوشش کانالها و دیگر اقدامات نزم برای کاهش اتاالف آب
را برای  35سال پردارت نمایاد .اقادامات صارفهجویاناه رو هاای ساازهای و ذیرساازهای
(مانند اتوماسیون کانالهای آبیاری) را شام میشاود .در میابا  120میلیاون مترمکعاب از
حیابه سازمان آبیاری منهیه امپریال در ارتیار سازمان منهیهای آب شاهری قارار مایگیارد.
هر دو طرف ،طرح انتیال را یک طرح موفق میدانند و در پی موفییت ایان طارح ،ساازمان
منهیه ای آب شهری جنوب کالیفرنیا مهالعات نزم را برای انجام و طرح انتیاال آب مشاابه
به انجام رسانده است (.)Ibid: 23
موارد فوق دو نمونه از طرحهای انتیال آب بینحوضهای است که از نظار اقتصاادی و
فنی با موفییت به انجام رسیده ،اما آثار جانبی انسانی و زیست محیهی آن کمتر مورد توجاه
قرار گرفته است.
معيارهای پيشنهادی یونسكو در مورد انتقال آب بينحوضهای
یونسااکو 1در سااال  1999در یاااریوب برنامااه جهااانی هیاادرولوژیکی و بااا هاادف بررساای
موضوا آب و کمبود بالیوه و بالفعا آن ،اساتفاده مشاتر از آب و حا منازعاات آبای،
کارگاه بینالمللی انتیال میاانحوضاه ای آب را در پااریس برگازار کارد .در ایان کارگااه،
معیارهای ارزیابی برای برنامهریزی ،طراحی و اجرای طرحهای انتیال میاانحوضاهای باا در
نظر گرفتن الزامات مدیریت آب ،جنبههای مهندسی ،اقتصادی ،زیست محیهای ،اجتمااعی،
ارالقی و پیامدهای آن اراهه شد (جدول شماره .)2

)1. (UNESCO
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جدول  .2معيارهاي پيشنهادي یونسکو براي ارزیابي طرحهاي انتقال ميانحوضهاي ـ پاریس 1999

ردیف

مقوله

1

اثرگذاری
بر
بهرهوری
اقتصادی

2

تأثیر بر
کیفیت
محیط
زیست

3

پیامدهای
اجتراعی و
فرهنگی

4

توزیع
منافع

معيار

معیار  .1ناحیه مقصد باید پس از توجه به منابع جایگزین تأمین آب و ترامی اقدامات منطقی
برای کاهش تقاضای آب ،در تأمین نیازهای فعلی و پیشبینیمده ،کربود جدی دامته بامد.
معیار  .2توسعه آتی حوضه مبدأ نباید به سبب کربود آب با محدودیت چشرگیر رو به رو مود.
با این حال اگر حوضه مقصد زیانهای بهرهوری حوضه مبدأ را جبران کند ،در نظر گرفتن
رر انتقالی که توسعه آتی حوضه مبدأ را محدود میکند مرکن است مناسب بامد.
معیار  .3ارزیابی جامع پیامدهای زیستمحیطی باید نشان دهد که سطح معقولی از قطعیت
وجود دارد که از رر انتقال ،به مکل اساسی کیفیت زیستمحیطی را در حوضه مبدأ یا مقصد
تخریب نریکند .با این حال ،چنانچه هزینههای جبران خسارت زیستمحیطی فراهم مود،
رر انتقال مرکن است توجیهپذیر بامد.
معیار  .4ارزیابی جامع پیامدهای اجتراعی ه فرهنگی باید نشان دهد که سطح معقولی از
قطعیت وجود دارد که رر انتقال سبب بروز اختالل اساسی اجتراعی ه فرهنگی در حوضه
مبدأ یا مقصد نخواهد مد .با این حال چنانچه پرداخت غرامت برای جبران زیانهای
اجتراعیه فرهنگی فراهم مود ،رر انتقال مرکن است توجیهپذیر بامد.
معیار  .5منافع خالص نامی از رر باید عاد نه میان حوضههای مبدأ و مقصد تقسیم مود.

مرکز پهوهشهای مجلس مورای اسالمی ،مدیریت منابع آب و توسعه پایدار ،خرداد 1384

ویژگیهای جغرافيایی منطقه مورد مطالعه
حوضه آبریز جنوب ذربی بفش مهمای از رشاته کاوههاای زاگارس و جلگاه روزساتان را
شاام ماایشااود .زاگاارس رشااتهکااوهی بلناد اساات کااه پیاادایش آن بااه دوران دوم و سااوم
3
زمینشناسی باز میگردد و هم زمان با رشته کوههای آلپ 1در اروپا ،هیمالیا 2در آسیا و آند
و راکی 4در قاره آمریکا پدید آمده است .زاگرس مرزهای لبه ذربی فالت ایران را تشاکی
میدهد .این رشته کاوه باا جهات عماومی شامال ذربای ا جناوب شارقی ،از جناوب ذربای
آذربایجان آذاز و پاس از عباور از کردساتان ،لرساتان ،یهارمحاال بفتیااری ،کهگیلویاه و
بویراحمد و فارس در شمال تنگه هرمز در اساتان هرمزگاان باهتادریج از بلنادی آن کاساته
1. Alps
2. Himalaya
3. Andes
4. Rocky
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شده و در زیرآبهای رلیج فارس محاو مایشاود .جزایار پراکناده در رلایج فاارس اداماه
ناهمواریهای زاگرس هستند که نو آنها بهصورت جزیره سر از آب برآوردهاناد .رشاته
کوه زاگرس با طول  1500کیلومتر به همراه دشتها و درههای میانکوهی با عرض میاانگین
 250کیلومتر در مجموا یک پنجم مسااحت کشاور را شاام مایشاود و نیاش ماؤثری در
حیات طبیعی ،حیوانی و انسانی ایران ایفا میکند.
از نظر جغرافیای طبیعای ،زاگارس باه دو بفاش مرطاوب و رشاک تیسایم مایشاود.
زاگرس مرطوب در دامنه های ذربی و جناوب ذربای و رو باه بادهاای مرطاوب و زاگارس
رشک در دامنه های شرقی و جنوب شرقی و پشات باه بادهاای مرطاوب واقاع شاده اسات.
بهاین ترتیب آب و هوای دشتها و کوهپایههای آن معتدل و در ارتفاعات سردسایر اسات.
ریز برف و باران با توجه به جهت کوهها از شمال به جنوب و از ذرب باه شارق کااهش
می یابد .پوشش برف زمستانی آن بسیار ذنی است ،باران کافی دارد و در بفاش محادودی
از آن باران فراوان میبارد و در گ شته دور پوشیده از جنگ های انبوه بلوط بوده که بر اثار
درالت انسان در طول تاریخ از میان رفته است .عالوه بر این ،در ارتفاعات بانی  2500متار
بفش بزرگی از زاگرس پوشیده از یمنزارهای آلپی اسات کاه از نظار طبیعای و اقتصاادی
حاااهز اهمیاات اساات .بفااش بزرگاای از جمعیاات کشااور در ناحیااه کااوههااای زاگاارس و
کوهپایههای شرقی و ذربی آن یا نواحی متأثر از آن مانند روزساتان متمرکاز اسات .وجاود
آبادیهای فراوان با کشتزارهای وسیع از ویژگیهای ناحیه کوهستانی زاگرس است .گنادم
و جو ،انواا صیفی و میوههای معتدل و نیمه گرمسایری از محصاونت عماده آن باه شامار
میرود (محمودی و سایرین.)157 :1350 ،
زاگرس را می توان منبع آب ایران نامید .بیشتر آبگیرهای داهمی کشاور از جملاه یها
یشاامه در کردسااتان ،الونااد در هماادان ،شااازند در اسااتان مرکاازی و زردکااوه در اسااتان
یهارمحال بفتیاری در بلندیهای زاگارس واقاع شادهاناد .حوضاه آبریاز جناوب ذربای در
دامنههای زاگرس مرطوب گستر یافته و مهامتارین رودهاای آن شاام کاارون بازرگ و
کرره از آبگیرهای زردکوه ،شازند و الوند سریشمه میگیرند .ناحیه ذرب و جناوب ذربای
زاگرس مرکز منابع آبی این رشته کوه به شمار می رود .این ناحیه که بفشی از حوضه آبریاز
رلیج فارس و دریای عمان را شام میشود ،حوضه رودهاای کرراه ،دز و کاارون اسات و
نیش مهمی در تاأمین آب ماورد نیااز دشاتهاای میاانکاوهی زاگارس و جلگاه روزساتان
همچنین دامنههای شرقی زاگرس (زاگرس رشک) ایفا میکند (موحد داناش.)140 :1373 ،
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در این تحییق ایان بفاش از حوضاه آبریاز رلایج فاارس و دریاای عماان باهدلیا موقعیات
جغرافیایی آن (در جنوب ذربی ایران) حوضه آبریز جنوب ذربی نامگ اری شده است.
با توجه به حجم مناساب باار بارف و بااران در زاگارس مرطاوب ،حجام رودهاای
جاری در حوضه آبریز جنوب ذربی در میایسه با سایر رودهاای کشاور بسایار بیشاتر باوده؛
بهگونهای که کنترل و بهرهبرداری از این آبها همواره ذهن طراحان و برنامهریازان توساعه
اقتصادی و اجتماعی کشور را از ابتدای تأسیس نهادهای برنامهریاز باه راود مشاغول کارده
بود .در سال  1338شمسی ،سازمان برنامه به «بنگاه منابع و توسعه نیویور » 1سفار طارح
برنامه جامعی را برای این منهیه داد که در کلیات شبیه برنامه اجارا شاده از ساوی مسائونن
ایانت متحده آمریکا در «دره تنسی» 2بود.
نتیجه امر طرح کاملی برای کنترل و بهرهبرداری آب پنج رود مهم منهیه یعنی کرره،
دز ،کارون ،جراحی و هندیجان بود .تفمین زده میشاد کاه در مجماوا سااننه حادود 35
میلیارد مترمکعب آب قاب بهرهبرداری باشد و  14مح بارای احاداث ساد در نظار گرفتاه
شد .از این میان هفت سد به کارون ،سه سد به کرره و دو سد هام باه دز ارتصااص یافات
(بیومونت .)608-609 :1369 ،نفستین سدی کاه احاداث شاد ،ساد دز بار روی رود دز باا
مفزنی به ظرفیت  3/95میلیارد مترمکعب و آرارین آن تااکنون ساد گتوناد باا مفزنای باه
ظرفیت  6میلیارد مترمکعب بوده است.
مدیریت آب در حوضه آبریز جنوب غربی و مسائل قومی و زیست محيطی
شیوه مدیریت منابع آب در حوضه آبریز جنوب ذربی متأثر از دیادگاه کلای مادیریت آب
در مییاس ملی است .ویژگای اصالی مادیریت آب در مییااس ملای ایاران ،عادم توجاه باه
سیاستگ اری علمی ،نبود آمایش سرزمین ،بایالن منفای برداشات از آبهاای زیرزمینای،
بازده پایین آب در بفش کشاورزی ،مصرف سرانه بان در بفش شاهری ،آلاودگی آبهاا
توسط بفش صنعتی و بهطور کلی ،وضعیت بحرانی آب در سراسر کشور است .در مییااس
ملی ،بحران آب با کاهش سرانه هر فرد رود را نمایاان مایساازد .حادود یها ساال قبا ،
سرانه منابع آب تجدیدپ یر کشور بالب بر  4500مترمکعب برای هر فرد بود .این رقم امروزه
با جمعیت  78میلیونی کنونی باه رقمای در حادود  1700مترمکعاب در ساال بارای هار نفار
1. Development and Resources Corporation of New York
2. Tennessee valley
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کاهش یافته است که با توجه به شارص فالکن مار  ،کشاور در شارایط تانش آبای قارار
دارد .با توجه به افزایش جمعیت کشور و به فارض ثابات باودن مناابع آب تجدیدپا یر (باا
برآورد رو بینانه) سرانه آب کشاور باه زیار  1000مترمکعاب سایوط کارده و کشاور در
شاارایط بحراناای قاارار رواهااد گرفاات 1.ایاان در حااالی اساات کااه براساااس اعااالم «شااورای
هماهنگی آب و کشاورزی» بیش از  90درصد آب تجدیدپ یر کشور در بفش کشااورزی
به مصرف میرسد که بفش بزرگی از آن در حدود  70درصد آن بهدلی بازده پایین تولید
2
تل میشود.
پیشبینی میشود در سال  1404رورشیدی ،میزان سرانه آب تجدیدپ یر ایران کاه در
سال  1369برابر  2000مترمکعب در سال بود ،به رقمی بین  776تاا  860مترمکعاب کااهش
یابد که به این ترتیب کشور ایران کمتر از  10سال با وضعیت بحرانی در بفاش آب فاصاله
دارد .آمارها نشاندهنده وضعیت بحرانی ذراایر آبهاای زیرزمینای در  600دشات کشاور
است .اگریه ایران بهعنوان سرزمینی رشک و نیماهرشاک در گ شاته نیاز هماواره شااهد
کمبود آب و یررههای رشکسالی بوده ،اماا آنچاه اماروزه ایان روناد را تشادید کارده،
مدیریت نامناسب مصرف آب و از آن مهمتر ،برنامهریزی نادرست در عرصه توسعه ملای و
منهیهای و فیدان نگاه آمایشی و بایتاوجهی باه سیاساتگا اری فضاایی اسات (رشایدی،
.)95 :1393
مدیریت آب در حوضه آبریز جنوب ذربی نیز بهعنوان بفشی از این حوزه مدیریتی با
بحران های عدیده انسانی (قومی) و زیست محیهی روبروست .حوضه آبریاز جناوب ذربای
شام حوضه رودهای کرره و کارون بزرگ در محدوده استانهاای کردساتان ،کرمانشااه،
همدان ،ایالم ،لرستان ،مرکزی ،اصفهان ،یهارمحال بفتیااری و روزساتان قارار مایگیارد.
استانهای م کور به لحاظ قومی ترکیب پیچیدهای دارند که شام کرد ،لر ،عارب و تار
است .مدیریت کنونی منابع آب در حوضه آبریز جنوب ذربای ،باه ویاژه مسائله انتیاال باین
حوضهای آب به نواحی مرکزی ،عالوه بر اعتراضات محلی و استانی موجاب صا آرایای
اقوام مفتل در برابر یکدیگر شده است .در این میان ،لرهاا و اعاراب در اساتان روزساتان
بهعنوان مهمترین ساکنان آن و سرزمین پایین رود حوضههاای کرراه و کاارون بازرگ باه
 .1مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،بررسی تهبییی و آسایبشناسای ساارتار حااکمیتی مادیریت
آب در ایران و اراهه سارتار مهلوب.
 .2مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ،عملکرد بفش آب در سالهای اول و دوم برنامه پنجم توسعه.
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مسئله انتیال آب باه ناواحی مرکازی معتارض باوده و اثارپا یری بیشاتری از سیاساتهاای
مدیریتی آب در این حوضه آبریز دارند و طبعاً از ظرفیت بیشتری بارای اباراز واکانشهاای
احتمالی برروردارند.
در مجمااوا حوضااه آبریااز رودرانااههااای کررااه و کااارون باازرگ در منهیااه تیریب ااً
شیعهنشین ا به جز منهیهای کویک در جنوب استان کردستان ا ولی با ترکیب قومی متناوا
گستر یافته است .عالوه بر ررده قومیتها ،ررده فرهنگهای درون قومیتی متناوعی نیاز
در این منهیه وجود دارد که نشان دهناده تناوا شادید فرهنگای در پهناه جغرافیاایی منهیاه
است .از جمله میتوان به ررده فرهنگهای لرهای بفتیاری ،لرستانی ،لک ،ثالثای (لرهاای
همدان) روزیهای روزستان ،بندریها ،کردهای فیلی ،کلهر ،سورانی و  ...اشاره کرد .این
امر سبب حساسیت فرهنگی ،اجتمااعی و نیاز سیاسای ا امنیتای بیشاتر مادیریت آب در ایان
حوضه شده است.
تحليل انتقادی مدیریت منابع آبی ایران در حوضه آبریز جنوب غربی کشور
موضوا مهم مادیریت مناابع آب در حوضاه آبریاز جناوب ذربای در ماتن کلایتار توساعه
اقتصادی معنا مییابد .بحث توسعه با رابهه میان جمعیت و نیازهای فیزیکی حیاات رابهاهای
مستییم و دوطرفه داشته است .در این فرآیند ،تولید اقتصادی شک مایگیارد و رابهاه میاان
اقتصاد و زندگی برقرار میشود .همچنین در فرآیند تولید ،نیروی انسانی با استفاده از ذرایر
علمی ،فرهنگی و منابع طبیعی به تولید کانهای مورد نظر میپردازد .در فرآیند تولیاد کاان
و رابهه میان تواناییهای انسان در کنترل طبیعت در طول تااریخ ساه مرحلاه قابا تشافیص
است .این مراح عبارتند از .1 :تعادل معیشتی که ویژگی اصلی آن سیهره نیروهاای طبیعای
بر زندگی انسان بود که از آن با نام جبر محیهی نیز یاد شده است.2 .تعادل رفاه کاه پاس از
وقوا انیالب های فکری و علمی سیهره طبیعت بر انسان پایان یافت و دوران تسلط انسان بر
طبیعت آذاز شد .از این دوره با نام «دوران مدرن» یااد مایشاود .3 .ساومین مرحلاه ،دوران
تعادل زیست محیهی یا توسعه پایدار است (عظیمی.)121 :1384 ،
در رابهه با مدیریت آب ،در دوران تعادل معیشتی ،باهعلات ضاع فنااوری و داناش
بشری ،انسانها تنها از بفش بسایار کمای از باار بارای رفاع نیازهاای راود بهارهبارداری
میکردند .در دوران مدرن ،توسعه فناوری و دانش امکان گسترده مهار وتنظیم آب حاصا
از بار را فراهم کرد؛ بهگونه ای که تیریباً تمام بار یک کشاور و مناابع آن جازو مناابع
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قاب بهرهبرداری و در ردمت انسان در نظر گرفته شد .با ینین رویکردی در سراسار دوران
«تعادل رفاه» انسان به بهارهکشای از طبیعات و مناابع آب پردارات .در ایان دوران ،شاکاف
مرکز ا پیرامون در مییاس جهاانی و محلای در درون واحادهای سیاسای در حاال توساعه و
همچنین بهرهکشی بیرحمانه انسان از طبیعت تشدید شد (همان.)23 :
بهتدریج نتایج زیانبار حاص از دوران «تعادل رفاهی» و تسلط انسان بر محایط زیسات
از جمله گرمایش زمین ،تغییرات آب و هوایی ،افزایش بالیای طبیعی از قبی رشاکساالی
و کاهش منابع آب و بهطور کلی به هم ریفاتن تعاادل طبیعات ،راود را نمایاان کارد .ایان
وضعیت موجب تغییر نگر برنامهریزان و مدیران باهساوی ساومین مرحلاه یعنای برقاراری
تعادل با محیط زیست و پیدایش «مفهوم توسعه پایدار» در ادبیات اقتصاد سیاسی شد (همان:
 .)24این مرحله «تعادل زیست محیهی» یا آشاتی انساان و طبیعات ناام گرفتاه اسات .هادف
اصلی در مرحله «تعادل زیستمحیهی» بهرهبرداری متعادل از منابع طبیعی اسات و باررالف
دوره مدرن و تعادل رفاه ،که انسان رود را مالک همه منابع طبیعای در نظار مایگرفات ،در
دوره تعادل زیست محیهی ضمن بهرهبارداری از مناابع طبیعای باهمنظاور تاأمین نیااز ،ساهم
طبیعت نیز در نظر گرفته میشود (همان).
با در نظر گرفتن مراح فوق ال کر در سیر تاریفی توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع
بشری ،می توان این مراح را در مدیریت منابع آبی ایران بهطاور کلای و در حوضاه آبریاز
جنوب ذربی به صورت ویژه مشاهده کرد .در قرن کنونی رورشیدی تا سالهای میانی دهاه
 1330منابع آب در این حوضه براساس شیوه سنتی و «تعادل معیشاتی» مادیریت مایشاد .باا
طراحی برنامه کنترل و بهارهبارداری از آبهاای رودراناههاای کاارون ،کرراه و جراحای
براساس الگوی دره تنسی ایانت متحاده آمریکاا مادیریت مناابع آب وارد مرحلاه «تعاادل
رفاه» یا دوره مدرن شد و این مرحله تا سالهای پایانی دهه  1380اداماه یافات .باا توجاه باه
طوننی شدن روناد ساارت سادها و پاروژههاای کنتارل و مهاار آب و همچناین افاراط در
پروژههای سدسازی و انتیال بینحوضهای آب ،کاه در ماواردی از برناماه مصاوب ساازمان
آب و برق روزستان هم پا فراتر نهااده شاد ،آثاار زیانباار آن در وضاعیت زیسات محیهای
روزستان و تانبهای این ناحیه قاب مشاهده است .مهمترین ویژگیهای مادیریت آب در
دوران ماادرن کااه منجاار بااه وضااعیت کنااونی شااده اساات عبارتنااد از :انسااان محااوری و
طبیعتستیزی مدرن ،قهابگرایای و مرکزگرایای مدرنیساتی ،مرکزگرایای و هساتهگرایای
سیاسی و ملی ،مرکز ا پیرامون و سهم در قدرت ،گسسات در مفااهیم گفتماان سارزمینی و
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انباشت قدرت و دانش در مرکز.
الف) انسانمحوری و طبيعتستيزی مدرن

یکی از عناصر و کلیدواژههای اصلی در تفکر مدرن ،انسانمحاوری یاا انساانگرایای اسات
که سرآذاز پیدایش مفاهیم دیگری مانند رهایی و آزادی و صیانت از نفاس و نیاز مفهاومی
مانند سکونریزم 1است .بهترین معنی این مفهوم ،واژه «اصاالت انساان» 2و «انساان محاوری»
است (نصری .)358 :1382 ،رشد انسانمداری و تأثیر شگرف و آشکار آن در عصر نوزایی
به قدری مهم بود که توانست در کشورهای مفتل اروپایی مانند آلمان ،فرانسه ،انگلساتان
و اسپانیا ررنه کند (جوادی آملی .)52 :1381 ،در نظام انسانمدار ،محاور هماه اماور انساان
است که قانونگ اری کرده و تکلی روشن میکند.
انسان محوری بهتدریج به نوعی افراطگرایی در قبال طبیعات هام انجامیاد و باه سالهه
بیش از حد بر طبیعت و نوعی طبیعتستیزی منجر شد .در مورد طبیعت باید به آثاار زیانباار
افراطگرایی انسان در بهرهبرداری از طبیعت و تفریب گسترده محایط زیسات اشااره کارد.
این روند تا جایی ادامه یافت که بشر متوجه شد بهرهکشی بیحد و مرز از طبیعت و تفریب
محیط زیست رود سبب آسایبهاای فاراوان اقتصاادی ،اجتمااعی ،سیاسای و امنیتای بارای
زندگی انسان و در نهایت به نوعی بیعدالتی بین نسلی منجر میشود .بهرذام ضاعی شادن
این رویکرد در جهان ذرب ،انسانمحوری طبیعتستیز در ایران همچنان یک گفتمان ذالب
مدیریتی به شمار می رود و بسیاری از مردم و مدیران بدون توجه به ظرفیتهای اکولوژیک
سرزمین به تفریب محیط زیست و بهرهبرداری رشونتآمیز از طبیعت اداماه مایدهناد .در
قبال رویکردهای توسعه پایدار و آماایش سارزمین ،کاه نشاأت گرفتاه از نظریاه انتیاادی از
روابط انسان و محیط هستند ،در کشور ایران این مساه صرفاً در حد مهالعات و طارحهاای
بدون ضمانت اجرا باقی ماندهاند .از این رو یاریوب ذهنی مدیریت سرزمینی در ایاران در
فضای دهههای اول قرن بیساتم بااقی ماناده و وارد دوره انتیاادی ،توساعه پایادار و آماایش
سرزمینی نشده است (رشیدی.)102 :1393 ،
در منهیه مورد مهالعه در اساتانهاای اصافهان ،یازد ،کرماان و قام باهعناوان مرکاز و
استانهای لرستان ،یهارمحال و بفتیاری ،روزستان و ایالم بهعنوان پیرامون ،در بفش منابع
1. Secularism
2. Humanism
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آب ،رویکرد بهرهکشی از طبیعت و فشار بر منابع آبای محادود و شاکننده وجاود دارد .در
بفش مرکزی ،گستر کشاورزی و صنایع آببر منجر به تفریب طبیعت و محیط زیسات
و پایین رفتن سه آبهای زیرزمینی و حتی تبدی رودرانههای داهمی به فصالی و فصالی
به اتفاقی و رشک رود شده است و برای جبران این وضعیت به جای اقدام به بازاندیشی در
تصمیمات طبیعتستیزانه به سیاست انتیال آب بینحوضهای در ایان منهیاه روی آوردهاناد.
این رویکرد سبب بروز تنشهای سیاسی و امنیتی بین حوضههای آبریز در ایان منهیاه شاده
اساات .همچنااین احااداث ساادهای پرشاامار و عظاایم در حوضااه آبریااز مااورد مهالعااه باادون
پیشبینی و ظرفیتسنجی های اکولوژیکی موجب تفریب محیط زیست و اکولوژیک شده
است .از دیگر نتاایج زیانباار ایان سیاساتهاا ،زیارآب رفاتن  478روساتا و بناه عشاایری و
جابهجایی  70هزار نفر از مح زندگی رودشان شده است (پایگااه رباری روزناا.)1392 ،
حاشیهنشینی مردم جابهجا شاده در زاذاههاای شاهری ،روی آوردن باه مشااذ ذیررسامی،
افزایش فیر و بروز مشاکالت و معضاالت ناشای از آن در کاالن شاهرهای منهیاه از جملاه
اهواز از جمله مشکالتی است که میتوان به آن اشاره کرد (همان).
در نهایاات رویکاارد طبیعااتسااتیزی و ساالههگااری انسااان باار طبیعاات ،کااه ناشاای از
انسانمحوری افراطی دوره مدرن است ،بهرذم ظهاور رویکردهاای طبیعاتمحاور و توساعه
پایدار و آمایش سرزمین در جهان همچناان در ایاران اداماه دارد و ایان امار را مایتاوان در
رابهه با مدیریت منابع آب در حوضه آبریز جنوب ذربی کشور به روبی مشاهده کرد.
ب) قطبگرایی و مرکزگرایی مدرنيستی

در دوره مدرن نظریاتی شک گرفت کاه ساارتاری یکساانسااز ،کا گارا ،همساانسااز و
مرکزگاارا داشااتند .ایاان رصوصاایات نظریااهای ،جاازء عناصاار گفتمااانی ماادرنیزم هسااتند.
تمرکزگرایی و همسانسازی یا شبیه هم کردن پدیدهها ،جوامع و فضاهای جغرافیایی ،قلاب
مدرنیته و کانون مرکزی اندیشه آن است .از جمله این نظریاات مایتاوان باه نظریاه «قهاب
رشد» 1و «مرکز ا پیرامون» 2اشاره کرد .نظریه قهب رشد را فرانسوا پرو 3برای رشد و توساعه
نواحی کمتر توسعهیافته اراهه کرد ( .)Mayhew, 2009: 122وی معتید بود توسعه صانعتی باه
1. Growth pole
2. Center-Prephery
3. Francois prout
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یکباره و در همهجا ظاهر نفواهد شد بلکه ابتدا در کانونهایی با شدتهاای مفتلا ظااهر
شده و از طریق مسیرها یا با تأثیرهای گوناگون برک اقتصاد اثر میگ ارد .به عبارت دیگر،
توسعه از نیاط معینی آذاز شده و سپس پفاش مایشاود (.)Small & Witherich, 2010: 49
نظریه قهب رشد بر سرمایهگ اری کالن در صانایع متمرکاز در کاالن شاهرها تأکیاد دارد.
آنچه در این مدل بیش از هر ییز توجه را به رود جلب میکند ،نیش مهم و وحدتبفاش
شهر در آن است .استیرار و ایجاد مراکز شهری ،منابع را قاب استفاده و بفشهاای پراکناده
فضای اقتصاد را قاب دسترسی میکند .به نظر فریدمن ،توسعه در شهر زاییده مایشاود و باه
پیرامون روستایی جریان مییابد و این بهعلت عدم تجانس و گوناگونی که از ویژگایهاای
منحصر به فرد شهر است (.)Ibid
در مجموا رویکرد مدرنیستی و مرکزگرای قهب رشد و مرکزا پیرامون سابب تجماع
تمامی امکانات اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگای و اجتمااعی و همچناین جمعیات مایشاود کاه
مبتنی بر استدنل رو بینانه انتشار توسعه و رشد به پیرامون استوار است؛ امری که هیچگااه
در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محیق نشد (عظیمی .)371 :1384 ،این رویکارد
از زمان حکومت پهلوی و با آذاز برنامههای توسعه و افزایش درآماد نفات و شاک گیاری
برنامهریزی سرزمینی در ایران حاکم شد و در دوران پس از انیالب اسالمی نیز اداماه یافات
و همچنان برنظام برنامهریزی کشور تسلط دارد (همان).
براساس این رویکرد ،در نظام برنامهریزی سرزمینی ایران ،همیشه یک منهیه بزرگ از
کشور بهعناوان حاشایه در نظار گرفتاه مایشاود و یاک منهیاه هساته و مرکاز سالههگار و
هدایت کننده نیز بر این منهیه استیال و کنترل دارد .این مسئله به شاکلی در تاار و پاود نظاام
برنامهریزی کشور نفوذ کرده که حتی در برنامههای آمایش سرزمینی نیز قهابهاا و مراکاز
رشد و توسعه جایگاه رود را حفظ کردهاند و با نفوذی که در برنامهریزی سرزمینی دارناد،
توسعه ذیرآمایشی و رارج از توان و منهق جغرافیاایی راود را توجیاه مایکنناد (رشایدی،
.)202 :1393
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منهیه مورد مهالعه در این پژوهش نیاز یناین وضاعیتی دارد .بفاش باندساتی حوضاه
آبریز و نیز استفاده کنندگان طبیعی آن در پایین دست بیشتر در حاشیه و پیراماون ایاران قارار
دارند .استانهای لرستان ،یهار محال بفتیاری و بفاش کوهساتانی روزساتان کاه منهیاهای
کشاورزی و ذیر صنعتی است ،مناطیی هستند که براساس تواناییهاای سارزمینی راود و در
طیفی از زندگی معیشتی و پیشامدرن زندگی میکنند و برنامههای توسعه راهبردی برای ایان
مناطق تدوین نشده است و اذلب در حاشیه برنامه ریزی ملای قارار دارناد .ماتن و مرکاز ایان
مناطق را میتوان استان ها و شهرهایی در نظر گرفت که در برناماه انتیاال آب باینحوضاهای
قرار دارند که از جمله میتوان به شهرهای اصفهان ،کرمان و قم اشاره کرد .توسعه شاهرهای
م کور ،بهمرابه یک رسالت ملی ،در سرلوحه برنامه توسعه ملی قرار گرفته وتوسعه شاهرهای
حاشیهای در استان هاای باندساتی گاویی ناوعی فییرناوازی و امدادرساانی اسات .ایان نگااه
حاص سارتار تمرکزگرای هسته و مرکزمحور مدرنیزم است .مسئله انتیال آب از پیرامون به
هسته و مرکز و توسعه آن در برابر توسعهنیاافتگی منااطق پیراماونی و حاشایهای بار پایاه ایان
دیدگاه توسعه و رشد شک گرفته است .مراکز و هسته های رشاد باا در دسات داشاتن ابازار
قدرت داهماً به تضعی پیرامون و حاشیه به نفع مرکز و هسته اقدام میکنند.
مرکزگرایی سياسی و ملی

مناطق باندست حوضه آبریز جنوب ذربی ،تنها در دوران باساتان و قبا از اساالم ،آن هام
بهصورت محدود دارای قدرت محلی بودهاند و بسیاری از نیااط کناونی در گ شاته وجاود
 .1برگرفته از پیکتوگرام طرح آمایش ملی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری1393 ،
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نداشته است .شهرهای استان یهارمحال و بفتیاری و لرساتان و بسایاری از شاهرهای منااطق
کوهساتانی شارق اساتان روزساتان دارای جایگااه سیاسای و ملای در تااریخ سیاسای ایااران
نبودهاند .تنهاا شاهرهای شاو  ،شوشاتر و دزفاول در منهیاه حاشایه ساابیه تااریفی دارناد
(شهمیرزادی .)324 :1391 ،در دوره مدرن نیز شهر آبادان و اهواز و تاا حادودی ررمشاهر
دارای جایگاه اقتصادی و ارتباطی بوده ولیکن جایگاه سیاسی راصی نداشتهاند .تنهاا مرکاز
ملی در حاشیه منهیه مورد مهالعه ،شهر شو اسات کاه در دوران قبا از اساالم باهعناوان
مرکز سیاسی و ملی در سلسلههای ایالم و هفامنشیان (بهعنوان پایتفت زمستانی) بوده است
(کیانی .)202 :1375 ،شهر شوشاتر نیاز در یاک دوره از حکومات ساساانی نیاش پایتفات
زمستانی را ایفا کرده است.
در دوره اسالمی هیچ نوا نیش مرکزیت سیاسی و حتی منهیهای در منهیاه حاشایهای
مورد مهالعه وجود نداشته است (پیشین .)330 :در دوره قبا از اساالم ،شاهرهای حاشایهای
کنونی بهدلی گستردگی قلمرو حکومتهای ایرانی در مرکزیت جغرافیایی ،دساتکام در
عمق سرزمینی ایران آن زمان قرار داشتند .اما در دوره اسالمی و بهویژه باا شاروا ماراودات
ایران با ذرب و شک گیری تادریجی ملات ،ساپس دولات ا ملات در ایاران ایان شاهرها از
مرکزیت راصی برروردار نبودهاناد .در میابا شاهرهایی مانناد اصافهان ،کرماان و قام در
مرکزیت سیاسی ،م هبی و ملی قرار گرفتند .در این میان ،شهر اصفهان از دوره سالجوقی و
به ویژه صفویه در جایگاه مرکاز سیاسای کشاور قارار گرفات و باهدلیا انباشات نیاههاای
فرهنگی ،سیاسی ،م هبی و اقتصادی به یک قهب ملی در تمام مؤلفههای سرزمینی تبدی و
نواحی همجوار آن از جمله استانهای لرستان ،یهارمحال بفتیااری و حتای شارق و شامال
شرقی روزستان به نوعی به حوزه نفوذ ایان شاهر بادل شاد .ایان مسائله یاک نظاام مرکزاا
پیرامون را شاک داد و باا حاکمیات و گساتر انگاارههاای مدرنیساتی و تمرکزگرایای و
همسانسازی مدرن این روابط مرکز ا پیرامون تشدید شد.
در دوره پهلوی ،رشد اقتصادی روزستان شروا و در مادت کوتااهی ایان اساتان را در
برری از مؤلفه ها به رقیب سرزمینی اصفهان مبدل کرد ،اما بهدلی قادرت باانی اصافهان در
مؤلفههای فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و  ...و همچنین در سالهای بعد بهدلی بروز
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،این استان توان ادامه رقابت با قهب سارزمینی اصافهان را از
دست داد .قرار گرفتن اصفهان در مرکزیت جغرافیایی و دسترسی بهتر به سایر مناطق کشاور
و در میاب ا کوهسااتانی بااودن و دوربااودن منهیااه پیرامااون مااورد نظاار از جملااه لرسااتان و
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یهارمحال و بفتیاری از سایر مراکز اصالی جمعیتای ،اقتصاادی و سیاسای کشاور و زنادگی
معیشتی بفش بزرگی از این منهیه مزید بر برتری اصفهان بر منهیه پیرامون رود شد .کرمان
نیز در طول تاریخ بهعنوان یک مرکزیت سیاسی منهیه ای و گاه ملی (اوارر زندیه) موقعیات
نسبی رود را در فضای ملی حفاظ کارده و در دوره جمهاوری اساالمی ایاران باا مشاارکت
گسترده در سارتار حکومت مرکزی و با روی کارآمدن دولتمردانی از این پهنه سارزمینی،
نیش رود را بهعنوان یک قهب و مرکز سیاسی ،اقتصادی و  ...تربیت کرده است (همان).
مناطق حاشیهای و پیرامونی مورد مهالعه ،که در موقعیت مناسابی از لحااظ مناابع آبای
قرار دارند ،در طول ادوار مفتل  ،باه ویاژه پاس از اساالم و نیاز آذااز روناد مدرنیزاسایون
تاکنون با عدم بهرهمندی از موقعیتهای برتر ملی ،در گ ر زماان بایش از پایش باه حاشایه
رانده شده و در موقعیت متصلب حاشیه و پیرامون در میاب مراکازی یاون قام ،اصافهان و
کرمان و حتی یازد قارار گرفتاهاناد .در یناین شارایهی ،منااطق حاشایه و پیراماون باهرذام
بررورداری از منابع عظیم آبی ،بهدلی بررورداری ناییز یاا عادم برراورداری از موقعیات
اثرگ ار در تصمیمات دولت مرکزی کاه متمایا باه هساته سارزمینی و مرکازی اسات ،در
مدیریت بهینه منابع طبیعی از جمله آب ناموفق بودهاناد .در میابا  ،منااطق مرکازی باهرذام
موقعیاات نامساااعد جغرافیااای طبیعاای ،صاارفاً بااهدلیا بهاارهمناادی از قاادرت اثرگا اری باار
تصمیمات و مصوبات نهادهای مفتل دولات مرکازی ،شارایط را بارای اساتیرار نامتیاارن
جغرافیای طبیعی با جغرافیای اقتصاادی فاراهم کارده و در پای باروز بحارانهاای کامآبای،
بهمنظور اجرای طرحهای انتیال آب دولت مرکزی را تحت فشار قرار میدهناد .باه عباارت
دیگر ،عدم تیارن میان قدرت سیاسی مناطق مرکزی و بهرهمندی از امکانات طبیعی ناواحی
حاشیهای موجب رقابت میان سرزمینهای مرکزی با سرزمینهای حاشیه بر سر منابع طبیعای
از جمله آب شده که در ایان رقابات باه دلیا موقعیات برتار ژهاوپلیتیکی ناواحی مرکازی،
طرح های انتیال آب به نفع آن نواحی طراحای و اجارا شاده اسات؛ البتاه در ایان رصاوص
کمآبی و نیاز به آب این نواحی را نیز باید بهعنوان یکی از عوام مهم در نظر گرفت.
ج) گسست در مفاهيم گفتمان سرزمينی و انباشت قدرت و دانش در مرکز

یکی از عناصر گفتمانی که مناطق پیرامونی را در رقابتهای محلی و بین منهیهای در میاب
نواحی مرکزی آسیبپ یر سارته ،مسئله تغییر شیوه معیشت و شک و ساارتار حکومات در
دوره مدرن است .مناطیی مانند لرستان ،یهارمحال و بفتیااری و شامال و شارق روزساتان
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قلمرو ییالق و قشالق لُرها (بفتیاری و لرهای لرستان) و استان ایالم نیز مح اساتیرار کاو
نشینان لر و کرد بوده است .این وضعیت تا زمان ظهور مظاهر مدرنیزم و تغییر شیوه زنادگی
و تشکی حکومت مرکزی مدرن تداوم داشت.
در دوره حاکمیت تجدد و مدرنیته ،عشایر بیش از اندازه باه حاشایه راناده شادند و باا
فشار دولت و تغییر شرایط زندگی ،شیوه زندگی یکجانشینی را برگزیدند .اما آنچاه در ایان
میان سبب افزایش قدرت و کنترل مرکز بر پیرامون شد ،پیشتازی شاهرهایی یاون اصافهان
در دسترسی به مظاهر مدرنیته مانند آموز و پرور همگانی و آموز مشااذ حرفاهای
و نیمهحرفهای مدرن در بفش رادمات ،صانعت و کشااورزی باود .در هماین راساتا ،اکرار
مشاذ حرفه ای و تفصصی در قلمرو پیرامون از جمله استان روزستان در ارتیاار مهااجران
اصفهانی و تهرانی قرار گرفت.
این وضعیت جدید در کنار پیشینه شهرنشینان در مشاذ مدیریتی و سیاسی نیز شکاف
بین مرکز و پیرامون را تشدید کرد .به این ترتبیب ،باا وجاود نضاج حکوماتهاای سانتی از
میان عشایر ،این نوا حکومات هاا در نهایات در مراکاز شاهری مساتیر مایشادند و عشاایر
تشاکی دهنااده حکومات در نهایاات در مراکااز شاهری اسااتحاله و بفشای از جامعااه شااهری
میشدند .این سارتار مرکز ا پیرامونی در انباشت قدرت و دانش موجب برقراری موازنه قوا
به نفع مرکز در همه زمینهها از جمله بهرهبرداری از منابع طبیعی و بهرصوص منابع آب شد.
دوران تعادل زیست محيطی
شواهد موجود از تحونت اقتصادی ا اجتماعی حاکی اسات کاه دوران تاازهای از زنادگی
اجتماعی ا اقتصادی در حال شک گیری است .هدف اصلی بشار در دوران تعاادل معیشاتی،
حفظ و تداوم حیات و در دوران مدرن ،حداکرر کردن تولیاد باا حاداق مناابع و تسالط بار
طبیعت بوده و در دوران تعادل زیست محیهی ،سازگار کردن تولید اقتصادی باا ضاروریات
اکوسیستم طبیعی است .در دوره جدیاد انساان باا اتفااذ نگااه انتیاادی باه دو دوره گ شاته
تال میکند به نیهه تعادل با طبیعت دست یابد (عظیمی .)29 :1384 ،بهمنظور دساتیاابی
به این مهم ،به ویژه در رابهه با منابع آب انجام سه اقدام ضروری به نظر میرساد .1:آماایش
سرزمین .2 .جلوگیری از محلیگرایای منفای .3 .توجاه باه ساازمانهاای ذیردولتای زیسات
محیهی.
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الف) آمایش سرزمين

آمایش سارزمین ،رویکاردی انتیاادی در جهات تکرار فضااهای فعالیاتهاا در حاوزههاای
مفتل در عرصه ملی است .این امر تنها با حضور همه فضااهای یادشاده در ماتن مادیریت
سیاسی سرزمین و پایان روند مرکز ا پیرامون و هسته ا حاشیهسازی در فضای سارزمین ملای
است .همچنین از طریق توجه به ظرفیات هاای اکولوژیاک و انساانی یاک سارزمین محیاق
میشود .از این رو آمایش سرزمین ،برنامهریزی و سیاستگ اری براساس ظرفیاتهاای هار
مکان بدون توجه به قدرت مرکز و حاشیهای بودن پیرامون و در راستای تعدی شکافهای
اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی با رویکرد توسعه پایدار و استمرار حیات برای جوامع انساانی و
زیستگاه آنهاست .آمایش سرزمین ،نفای و رنرایساازی رابهاه قادرت داناش در مادیریت
فضای سرزمینی و ایجاد عدالت در بین فضااهای دارلای در مییااس محلای اسات .آماایش
سرزمین ،طبیعت باه حاشایه ر اناده شاده در فرایناد مدرنیزاسایون را باه مرکاز و ماتن توجاه
بازمیگرداند اما اینبار انسان به نفع طبیعت باه حاشایه نمایرود و ناوعی تکرار باین جواماع
انسانی و یشماندازهای طبیعی شک میگیرد.
طرحهای آمایش سرزمینی در ایران بر اساس تصورات مادرن و تیابا هاا و توجیهاات
آن طراحی و در مواردی اجرا شده اسات .برناماهریازان براسااس تصاورات شابهمدرنیساتی
(درواقع سنتی) در پی ایجاد فضاهای بهشدت قهبای و بازتولیاد مناسابات مرکاز ا پیراماونی
هستند ،آنها یا در درستی از مفهوم آمایش سرزمین ندارند یاا ذینفاع در اداماه وضاعیت
کنونی هستند .اصرار بار نظریااتی مانناد قهاب رشاد ،گویاای یناین واقعیتای اسات .یناین
دیدگاهی موجب شده تا یک مفهوم برآمده از نظریه انتیادی به شکلی کامالً مادرن توجیاه
شود .برای مرال ،در طرح آمایش معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهاوری
در سال  ،1393بهعنوان پایه برنامه ششم توسعه ،منهیه هسته و مرکز کشور را محور تهاراناا
اصفهان در نظر گرفته است که در صورت عملی شادن ،سابب توجاه بیشاتر باه ایان مراکاز
پرجمعیت و تمرکز فعالیاتهاای اقتصاادی در ایانمحاور رواهاد شاد و مناسابات مرکاز ا
پیرامونی را بازتولید رواهد کرد.
این امر به صورت ذیرمستییم ضرورت انتیال آب از سرشارههای کارون بزرگ بارای
تأمین نیازهای صنعتی و کشاورزی و  ...استان و شهر اصفهان را باهعناوان قهاب ماورد نظار
برنامه آمایش ملی توجیه میکند .منهیهبنادی آمایشای کشاور در واقاع ناوعی منهیاهبنادی
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توجیهی و ذیرآمایشی است کاه معماونً پیراماون سارزمینی را باه نفاع مرکزیات سارزمینی
آمایش کارده اسات  .قاراردادن اساتان یهارمحاال و بفتیااری در منهیاه مرکازی در کناار
اصفهان و یزد که در واقع سرشارههای کارون بزرگ را باه دره زاینادهرود و مرکاز ایاران
پیوند میدهد ،نشاندهنده دیدگاه مرکزگرا و توجیاهگار سیاساتهاای ذیرآمایشای و عادم
توجه به محیط زیست ،ظرفیتهای اکولوژیک و انسانی مناطق حاشیه به نفع مناطق مرکازی
و هسته ای کشور است .اساتیرار اساتان یهارمحاال و بفتیااری در منهیاه مرکازی در واقاع
توجیهکننده مسئله انتیال بینحوضه ای از مناطق پیرامونی باه منااطق مرکازی اسات .باه ایان
ترتیب ،راهبرد آمایش سرزمین بهعنوان یک سند باندستی برای تمامی اقادامات عمرانای و
توسعهای در واقع بازتولید کننده رابهه مرکاز پیراماونی اسات 1.عاالوه بار موضاوا مرکاز ا
پیرامون ،آمایش سرزمین باید منهبق با شرایط و ظرفیاتهاای طبیعای هار منهیاه طراحای و
اجرا شود .بر این اسااس ،باه منظاور حفاظ ذراایر اساتراتژیک آب (ذیرقابا تجدیاد) بایاد
الگوی کشت و شیوه آبیاری سنتی (ذارق آبای) محصاونت کشااورزی متحاول شاده و از
کشت محصونت پرمصرف در زمینه آب در نواحی کمآب جلوگیری به عم آید.
ب) جلوگيری از محلیگرایی منفی و مفهوم مرکز ـ پيرامون

یکی از آسیبهای جدی نظام برنامهریازی سارزمینی ایاران ،گارایش مسائولین و ماردم باه
نوعی محلی گرایی است که صدمات فراوانی به توساعه پایادار و امنیات کشاور وارد کارده
است .اصرار نمایندگان ادوار مفتلا مجلاس شاورای اساالمی بار ساوق دادن طارحهاای
عمرانی و فعالیتهای اقتصادی به حوزه انتفابیه رود ،بدون در نظر گرفتن تاوان سارزمینی،
از نمونههای بارز ذلبه تصمیمهای سیاسی و محلیگرایی بر سیاستگ اری علمی و آماایش
سرزمین است که با توجه به اثرات منفی آن بر توسعه و امنیت ملی ،محلیگرایای منفای ناام
گرفته است (رشیدی.)221 :1393 ،
از عل اصلی محلیگرایی منفی مایتاوان باه عادم توساعه کاما ملاتساازی و عادم
گستر قانونگرایی در جامعه ،ذلبه تصمیمهای سیاسی بار سیاساتگا اری علمای و ذلباه
فرهنگ قومی و محلی بر فرهنگ ملی اشاره کرد .این نوا محلیگرایی به قدری در جامعاه
نهادینه شده که موجب کشمکشهای فراوان در رصاوص ارتصااص بودجاه در مجلاس و
 .1نیشه منهیهبندی طرح آمایش سرزمین کشور ،معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهاوری،
1393
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میان مجلس و وزارتفانهها و توسعه ناموزن فعالیتهای اقتصادی مناطق و استانهاای متباوا
برنامهریزان و مسئونن اجرایی و قانونگ ار و در مواقعی فلج موقات دساتگاههاای اجرایای
شده است .در این زمینه موارد فراوانی وجود دارد که میتوان از تال دستانادرکاران در
زمینه احداث کاررانههای فوند و پتروشیمی و ...یاد کرد که بسیاری از آنها هم باا مناابع و
مواد اولیه ،انرژی و رهوط مواصالتی فاصله داشته و هم از بازارهاای مصارف تولیادات باه
دور بوده ا که همه و همه صرفه و صالح و اقتصادی بودن آنها را منتفی کرده و یاا باهدلیا
افزایش هزینه های تولید موجب از دست دادن میادان رقابات و در نتیجاه موجباات ضارر و
زیان فراوان و در نهایت تعهیلی واحدها شده است.
پدیده محلیگرایی منفی برآمده از ژهوپلیتیک درونی کشور ،موجب شده مردم مناطق
پیرامونی و از جمله منهیه مورد مهالعه این تحییق از رسیدن به ردههاای باانی مادیریتی در
سلسله مراتب سیاسی و اجرایی کشور تا حدودی محاروم شاوند و یاک یرراه معیاوب در
یاریوب مرکز ا پیرامون در موضوا مشارکت و سهیم شدن در قادرت سیاسای و اجرایای
کشور پدید آید و شکاف بین مناطق مفتل کشور تشدید شود .در این رصوص ،حضاور
نمایندگان هر منهیه و استان در مجلس شورای اسالمی کافی نیست و باید توزیع پستهاای
مدیریتی در سه ملی مهم نظر قرار گیرد .برای مرال ،تعداد پستهای ارتصااصیافتاه باه
هموطنان کرد ،ترکمن و بلو بسیار کم است .این مسئله در مورد منهیاه ماورد مهالعاه نیاز
صدق میکند .حوضه آبریز مرکزی شام اصفهان ،کرمان ،یزد و قم و حوزه انسانی منهباق
بر آن داهم ًا از رشد و توسعه کمای و کیفای برراوردار باوده و ناواحی پیراماون آن جاز در
مواردی محدود سهم کمتری در سارتار قدرت سیاسی و اجرایی دارد .ایان مسائله ناشای از
محلی گرایی منفی است که بر جغرافیای فرهنگی و سیاسای کشاور تسالط یافتاه و موضاوا
انتیال آب بینحوضهای از نواحی پیرامونی به هسته مرکازی کشاور ،بادون در نظار گارفتن
ظرفیتهای آبی و اکوسیستم آن نواحی ،از نتاایج فاجعاهباار آن باه شامار مایرود .باه نظار
میرسد در صورت تداوم ،این نگر درنهایت به بروز آسایبهاا و بحارانهاای سیاسای و
اجتماعی منتهی شود.
ج) تقویت سازمانهای غيردولتی زیست محيطی و فضای مجازی انتقادی

ظهور سازمان های ذیردولتی زیست محیهی و گستر گفتمان انتیادی در فضاای مجاازی،
از جملاه عواما تأثیرگا ار و تیویااتکنناده گفتماان انتیاادی در براباار رونادهای ماادرن و

132

فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي ♦ سال ششم ♦ شماره بيستو سوم

طبیعتستیز و رصیصه مرکز ا پیراماونی اسات کاه در ساالهاای اریار توساعه یافتاه اسات.
سازمانهای ذیردولتی بررالف نهادها و سازمانهای مدرن به جای تال برای کسب یاک
کرسی قدرت در پی اصالح رابهه انسان و طبیعت و به حاشیه رانادن بهارهکشای از طبیعات
هستند (.)Michael Allaby Dictionary, 2010: 2
در دهه اریر ،در ایران نیز نیش این نهادها در عرصههای مفتل اجتمااعی و فرهنگای
و مدنی توسعه بسیار یافته است که به حق باید آن را از دستاوردهای مهم دولات اصاالحات
بهشمار آورد .بیشتر این سازمانهای ذیردولتای در عرصاه زیسات محیهای و اصاالح رابهاه
انسان با طبیعت فعال هستند و از مظاهر گفتمان انتیادی محسوب میشاوند .هماانگوناه کاه
گفته شد ،این سازمانها بدون داشتن یک برنامهریزی منساجم بارای دساتیاابی باه قادرت
دولتی در پی شک دهی به جامعه طبیعتگرا و الزام دولات باهپا یر واقعیاتهاای جدیاد
هستند.
د) تغيير جهت محور برنامههای توسعهای از کشاورزی به صنعت

حجم ک آب های تجدیدپ یر قاب استحصال کشور به لحاظ اقتصاادی و توساعه پایادار و
براساااس شااارص سااازمان مل ا متحااد  48بیلیااارد مترمکعااب ( 40درصااد ک ا آبهااای
تجدیدپ یر) برآورد میشود .در صورتی که حجم آبهای مورد نیاز بفاشهاای شاهری و
صنعتی را از آن کام کنایم ،رقام  40بیلیاارد مترمکعاب آب بارای بفاش کشااورزی بااقی
می ماند که در صورت ارتصاص ایان میادار آب بایش از نیمای از کشااورزی کشاور بایاد
تعهی شود .در صورتی که رقم آب قاب استحصال بدون در نظر گارفتن شاارص ساازمان
مل متحد ،اما با در نظر گرفتن سهم طبیعت به رقم  60تا  70بیلیارد مترمکعب بالب میشاود.
با در نظر گرفتن این واقعیت که در حال حاضر  96بیلیارد مترمکعب از آبهای تجدیدپ یر
و تجدیدناپ یر کشور در بفشهای سهگانه مصرف میشود ،روشن اسات کاه در صاورت
اتفاذ سیاستهای توسعه پایدار  40تا  50درصد کشاورزی کشور تعهی مایشاود .باه ایان
ترتیب تغییر جهت برنامههای توسعهای کالن کشاور از کشااورزیمحاور باه صانعتمحاور
امری ضروری است.
هـ) اتخاذ دیپلماسی فعال در خصوص آبهای فرامرزی

از دیاادگاه کنوانساایون  1997سااازمان ملاا متحااد و مهالعااات مربااوط بااه حوضااههااای
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رودرانههای فرامرزی ،حوضه دجله و فرات ،نواحی شامال ذربای ،ذربای و جناوب ذربای
ایران یا به عباارت دیگار ،بفاش مهمای از حضاور آبریاز رلایج فاارس و دریاای عماان را
دربرمیگیرد .باه دلیا وجاود مناابع نفات و گااز و کساب درآمادهای ارزی در ساالهاای
گ شته در ایران ،ضرورتی به اجرای طرحهای توسعهای فوری و کنترل منابع آب فرامارزی
با عراق دیده نمیشد (عراقچی .)123 :1395 ،با این حاال افازایش جمعیات و تیاضاا بارای
آب ،کنترل آبهای رروجی فرامرزی ،باهویاژه در بفاش ذربای و جناوب ذربای حوضاه
آبریز رلیج فارس که اصهالحاً حوضاه آبریاز جناوب ذربای نامیاده مایشاود را باه اماری
اجتناب ناپ یر تبدی کرده است .برند مشکالت عدیده در زمیناه بحاران کامآبای و زیسات
محیهی از جمله ریزگردها و احیای تاانب هاورالعظیم و هورالهاویزه اتفااذ یاک سیاسات
جامع در رصوص آب و بهویژه دیپلماسی فعال در زمینه آبهای فرامرزی را به دولتهاای
منهیه و بهویژه جمهوری اسالمی ایران نشان داد (همان.)124 :
و) گسترش تجارت آب مجازی

آب مجازی ،میدار آبی است که برای تولید یک کان اعام از کاانی کشااورزی ،دامای و
صنعتی مصرف میشود .صنعت مجازی در این مفهوم به این معنای اسات کاه بفاش عماده
آب مصرفی در فرآیند تولید در محصول نهایی وجود ندارد و در حیییت بفش نااییزی از
آب مصرفی در پایان بهعنوان آب واقعی در بافت محصول باقی رواهد ماند (دهیانی سانیچ
و سهراب .)1: 1392 ،در راستای تحیق سیاست نی به حاداکرر بهارهوری آب ،مفهاوم آب
مجازی از اهمیت بسیاری برروردار است ،زیرا میتوان مشک کمبود شادید محلای آب را
با فرآیندهای اقتصادی تیلی داد .این بدان مفهوم است که کشاورها یاا منااطیی کاه از نظار
آب فییر هستند ،مواد ذا ایی ماورد نیااز راود را از محا واردات محصاونت کشااورزی
پرمصرف تأمین کنند .با ایان سیاسات میاادیر بسایاری آب در فرآیناد تولیاد صارفهجاویی
میشود و در واقع این آبها به شک مجازی به ایان کشاورها وارد مایشاود (هماان) .ایان
تجارت هم در ساه جهاانی و منهیاهای و هام در ساه محلای در دارا کشاورها قابا
اجراست .در واقع ،تجارت آب مجازی در دار کشورهای مکم برنامه آماایش سارزمین
به شمار میرود.
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جمعبندی و نتيجهگيری
مدیریت مناابع آب از جملاه موضاوعات مهمای اسات کاه فرصاتهاا و یاالشهاای قابا
مالحظهای را پیشروی سیاستگ اران در رصوص بهرهگیری از فرصتها بهمنظاور رشاد
و توسعه جوامع قرار میدهد ،زیرا آب بفش جداییناپ یر زندگی ما بوده ،هست و رواهاد
بود و تأثیر و نفوذ آن از نیازهای روزماره و فاردی تاا پیچیادهتارین فعالیاتهاای اقتصاادی
(صنعتی ،کشاوری و توریسام و )...و همچناین فعالیاتهاای اجتمااعی و فرهنگای را شاام
میشود .با وجودی که تردیدی در رصاوص اهمیات جایگااه آب در جهاان اماروز وجاود
ندارد ،در ینین موضوعی از سوی مردم و مدیران بفش آب حکایت از آن میکند کاه
با واقعیت فرسنگها فاصله است .حجم آب شیرین در دسترس ،محادود باوده و توزیاع آن
نابرابر است و اذلب هم مدیریت ضعیفی بر آن اعمال مایشاود .در یناین شارایهی ،انتظاار
مای رود باا تعمیاق تغییارات آب و هاوایی و رشاد جمعیات جهاان ،عادم تاوازن کناونی در
دسترسی به آب شیرین تشدید میشود .لا ا باهمنظاور جلاوگیری از گساتر ایان مشاک ،
نیازمند رهیافتهایی هستیم که از یاک طارف باا مسائله آب مسائوننه برراورد کارده و از
طرف دیگر از سوی مصرفکنندگان ،جامعه مدنی ،تصمیمگیرندگان و مدیران در مییااس
محلی ،ملی ،منهیهای و جهانی موردپ یر قرار گیرد .در واقع یکی از مهامتارین اهاداف
میاله حاضر تأمین ینین هدفی در مییاس محلی و ملی است.
میاله حاضر با عنوان آسیب شناسی مادیریت مناابع آبای ایاران؛ مهالعاه ماوردی :حوضاه
آبریز جنوب ذربی کشور (رودرانههای کارون بزرگ و کرره) باه بررسای موضاوا ما کور
در یارجوب نظریه ژهوپلیتیک انتیاادی پردارتاه و ساعی در نیاد رویکردهاای موجاود داشاته
است .بنابراین رویکرد انتیادی از مشفصههای بارز این میاله است .هدف اصلی میالاه حاضار،
که در آن وضعیت مدیریت آب در حوضه آبریز جناوب ذربای شاام حوضاههاای رودهاای
کارون بزرگ و کرره بررسی شده ،آسیب شناسی مادیریت آب در ایان حوضاه اسات .بارای
تحیق این مهم ،نگارنده با طارح پرساش و تاال بارای پاسافگویی باه آن در صادد تشاری
دنی مؤثر در بحران فعلی زیست محیهی در حوزه م کور برآمد .از این رو باار دیگار ضامن
مهرح کردن پرسش به ارزیابی فرضیه بر اساس مندرجات میاله رواهیم پردارت.
در پرسش میاله یعنی :مدیریت منابع آبی حوضاه آبریاز جناوب ذربای ایاران یگوناه
است؟ نگارنده در پی شناسایی عوام و رویکردهای فکری و رویههای مدیریتی اسات کاه
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سبب شده مدیریت منابع آب کشور بهدرستی صورت نگیرد .از همین رو با طرح فرضیه «به
نظر میرسد مدیریت نامهلوب منابع آبی حوضه آبریز جنوب ذربی تا اندازه زیادی ناشی از
عوام توسعه طبیعتستیز ،فیادان برناماه راهباردی آماایش علمای سارزمین و نیاز متاأثر از
ژهوپلیتیک محلی و به ویژه قدرت محوری در سهوح محلای و انگااره رودمحاوری محلای
(محلیگرایی منفی) است» در پی پاسفگویی به پرسش برآمده است.
جهت پاسفگویی به سؤال فوق از رو توصیفیا تحلیلی در یاریوب نظریه انتیادی
بهره برده شده و دادهها نیز به شیوه کتابفانهای و اسنادی تهیه شده است.
از مجموا تحلی هایی که در میاله اراهه شده ،میتوان مدیریت منابع آبی کشور ایاران
و از جمله حوضه آبریز جنوبذربی کشور را تحات تاأثیر تفکارات مدرنیساتی و نیاز یاک
گزاره دوران سنت ا گ ار یعنی «محلی گرایی منفای ناشای از برجاای مانادن سانت قاومی ا
قبیلهای و عدم ملتسازی کام و در نتیجه عادم شاک گیاری مفهاوم مناافع ملای باهعناوان
اصول اصلی رفتار شهروندان کشور» دانست.
در گ شته تعادل معیشتی تسلیم و مدارا و کناار آمادن باا طبیعات اصا و ناوعی جبار
محیهی بر زندگی انسانها حاکم بود .در عصر جدید ،همراه با تعاادل رفااه و حااکم شادن
تفکرات مدرنیستی و گزارههای مفتل آن ،نوعی سلهه بیمهابای انسانی بر طبیعات شاک
گرفت؛ سلهه ای که بیشتر به یاک انتیاام شاباهت داشات .انساان رنجاور از دسات طبیعات،
این بار به کمک قدرت علم و تکنولوژی بر رقیب و دشمن دیرینه رود فاهق آمده باود و باه
تالفی رنجهای گ شته ،نوعی انتیامجویی از طبیعت و بهعباارتی طبیعاتساتیزی را در پایش
گرفت .اما آنچه در این بین فرامو شده ،این است که انسان در طبیعت زیست مایکناد و
از ابتدا جزیی از آن بوده است .انسان مدرن با ذفلت از اینکه نابودی طبیعت سابب ناابودی
حیات انسانی نیز میشود تا مدتها به بهارهکشای افاراطگوناه از طبیعات پردارات ،اماا در
جریان ظهور مفاهیمی مانند آمایش سرزمین و توسعهپایدار و محیطزیستگرایی ،که راود
از اصااول تفکاارات دوران تعااادل زیساات محیهاای اساات ،گروهاای از انسااانهااا بااه دفاااا از
محیطزیست انسانی پردارتند .در این میان ،دولتها نیز کمکم مجاب به رعایت مالحظاات
محیطزیستی در فعالیتهای رود شدند؛ هریند برای بسیاری از آنها و از جملاه کشاورهای
جهان سوم مانند ایران ،مسئله محیطزیست و توساعهپایادار همچناان در حاد بیانیاه و بررای
رشته ها و مکتوبات دانشگاهی باقی مانده است و سازمانهای مرتبط مانند محیطزیسات نیاز
از توان نزم در بین سایر نهادها و سازمانها برروردار نیستند .در رابهه با مسئله آب نیز ایان
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مسئله صدق میکند .کشور ایاران باا مناابع آبای (باهویاژه آب شایرین) محادود ،دسات باه
عملیات گسترده سدسازی در بسیاری از نیاط سرزمین رود زده است .ایان در حاالی اسات
که مهالعات جامعی برای سدسازی در این کشور وجود نداشاته و اگار هماه جواناب را نیاز
دیده باشند ،رعایت نکردهاند و هدف صرف این سدسازیها و کنتارل و مهاار آبهاا ،تولیاد
برق و توسعه کشاورزی و در ک  ،افزایش تولید انسانی بدون توجه به ظرفیتهاای محیهای
است .انتیال آب از یک حوضه به حوضه دیگر نیز از دیگر فعالیاتهاای طبیعاتساتیزانه در
ایران است که بدون داشتن در درستی از ظرفیت حوضاههاای آبریاز و کمباود عماومی
آب تمامی حوضههای کشور ،اقدام به انتیاال ذیرآمایشای و ذیرطبیعای و ذیارمحیطزیساتی
آب از یااک حوضااه بااه حوض اه دیگاار ماایشااود .تمرکااز اصاالی سدسااازی و انتیااال آب
بینحوضهای در حوضه آبریاز جناوب ذربای کشاور (کرراه و کاارون بازگ) اسات .ایان
اقدامات طبیعتستیزانه در زمان حال سبب بحرانها و آسیبهایی در فضای ملای شاده و در
آینده به شک گستردهای این بحرانها و آسیبها گستر رواهد یافت .این مسئله ناشی از
گزاره طبیعتستیزی تفکرات مدرنیستی و بهرهکشی از طبیعت و نگر افزایش تولید به هر
قیمتی است.
یکی دیگر از وجوه تفکر مدرنیستی حاکم ،که مادیریت مناابع آب و از جملاه انتیاال
آب در حوضه آبریز موردنظر را تحت تأثیر قارار داده اسات ،قهبایگرایای و مرکزگرایای
مدرنیستی در تمامی حوزههای سیاسی ،اقتصادی و  ...است .این مرکزگرایی و قهبگرایای
با هدف آرمانگرایانه توسعه از مرکز به پیرامون شک گرفت ،اما در درازمادت تنهاا سابب
انباشت امکانات در مرکز و تفلیاه فعالیاتهاا و مهااجرت از حواشای و پیراماون شاد .ایان
رویکرد بهانهای برای توسعه مرکز به هر قیمتی شده کاه از جملاه انتیاال آب از پیراماون باه
مرکز را میتوان نام برد؛ مرکزی که بیشتر از پیرامون استعداد توسعه صانایع و فعالیاتهاای
کنونیا را نداشته است .اما نظریات مرکزا پیراماون و قهابرشاد بهاناهای شاد تاا بفاش
مرکزی و هسته با اُمید دادن به انتشار پدیده توسعه در تمامی کشور در آیندهای نامشافص،
تمامی منابع و مواد طبیعی و معدنی و فسیلی حاشیه و پیرامون را به مرکز سرازیر نمایاد .ایان
امر نوعی مشروعی ت عملکردی را برای مرکز به همراه داشت و در امر مدیریت منابع آب و
از جمله انتیال منابع آب از پیرامون به مرکز دست مدیران دولتای و سیاساتگا اران را بااز
گ اشت .این مسئله تا جاایی پایش مایرود کاه باا شاروا آسایبهاا و بحارانهاای زیسات
محیهی ،مشکالت و بحرانهای مرکاز نیاز همچناان در مرکاز توجاه قارار گرفتاه و مسااه
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محیط زیستی حاشیه و پیرامون همچناان در حاشایه اهمیات قارار مایگیارد .دره زاینادهرود
معادل امنیت ملی تلیی میشود و رودرانه کاارون و سریشامههاایش دریچاه امیادی بارای
احیای آن .یکی دیگر از گزارههای این تفکر ،که تابعی از مسائله مرکاز ا پیراماون اسات و
سبب تفوق مرکز بر پیرامون میشود ،جایگاه سیاسی و ملی شهرهایی مانند اصفهان و قم در
براباار مناااطق پیرامااونی مااوردنظر اساات .منهیاه پیرامااونی بااا سااپری شاادن دوران باسااتان و
رردادهای تاریفی دیگر به حاشیه رفت و از زمان حکومتهای جدید ایران پس از اساالم،
بفش مرکزی فالت ایران و باه ویاژه اصافهان (از دوران صافویه) دارای جایگااه سیاسای و
مرکزیت ملی شد .این امر سبب شده تا بفش پیرامون و حاشیه در رقابات باین ناحیاهای بار
سر منابع طبیعی مانند آب توان نزم را برای ایجاد موازنه نداشته باشد.
از طرفی مسئله گسست گفتمانی و تغییر وضاعیت از شارایط سانتی و معیشاتمحاوری
دوران سنتی به تولیدمحوری دوران رفاه سبب شده تا پیرامون و حاشایه کاه در دوره تعاادل
معیشتی در مرکز ومحور قدرت سیاسی و نظامی قرار داشتند ،باه حاشایه و پیراماون قادرت
مدرن رانده شوند و از شیوه زندگی عشایری و کو نشینی رود به حاشیهنشین شهرها مبادل
شده یا شهرهای کویک سنتی بدون صنایع و فعالیتهای قاب توجاه را تشاکی دهناد کاه
این امر سبب تضعی بیشاتر حاشایه در میابا هساته و مرکاز ناوین سارزمینی شاده اسات؛
بهگونهای که مسئولیت و کارگزاری را در دست مرکاز قارار داده و قادرت تصامیمگیاری
برای منابع طبیعی و از جمله منابع آب را از حاشیه و پیرامون گرفته است.
محلی گرایی منفی یکی از گزارههایی است که سبب تیویات شاکاف باین ناحیاهای و
ارجحیت دادن به منافع محلی ،قومی و ناحیهای بر منافع و امنیات ملای شاده اسات .باهدلیا
عدم تکام ملتسازی و شک گیری محتاوایی مفهاوم ملات در دوره پهلاوی ،کاه یکای از
دنی آن رشد نامتوازن است ،محلی گرایی و قوم و قبیلهایگرایی در کشور ایران همچناان
بر سیاست های توسعه ملی اثرگ ار است .عدم بررورداری برابار منااطق مفتلا از قادرت
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در کنار روحیه ارجحیت منافع محلی بار مناافع و امنیات ملای،
سبب شک گیری نوعی عدم توازن ناشی از ارتصاص سیاسی و قومی فعالیتها و توسعه باه
مناطق مفتل شده است که از اصول علمای و آمایشای پیاروی نمایکناد .تاال مادیران
دولتی و سیاستگ اران برای توسعه و آبادانی نواحی باومی راود بادون توجاه باه عواقاب
محیطزیستی ،اجتماعی ،اقتصادی و در نتیجه سیاسی و امنیتی ،سابب ناوعی عادم تاوازن در
بررورداری مناطق مفتل کشور از توسعه ،همینطور باعث بروز بحرانها و نارضایتیهاا و
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واگراییهایی بین ملت شده است .در اثر محلیگرایی منفی و نهادینه شدن طبیعتساتیزی و
نیز برری از رویههاای دوران گا ار در کشاور ،طارحهاای آمایشای نیاز براسااس نظریاات
مدرنیستی مرکزگرا و نیز انگارههای محلی گرایی منفی و ارجحیت منافع محلای و ناحیاهای
بر منافع و امنیت ملی توجیه میشود و تنها عنوان آمایشسرزمین را باه هماراه دارد .ایان در
حالی است که این نوا برنامه ریزی ناشی از یک ناوا برناماهریازی مدرنیساتی یاا تفکارات
حاکم در دوران تعادل رفاهی است که در کشور نهادینه شاده و ضاع هاای نظاام سانتی و
مدرنیزم را در رود تجمیع کرده است .این گزارهها در جمع و در رابهه با یکدیگر شرایهی
را فراهم سارته تا مدیریت مناابع آب در کشاور و منهیاه ماورد مهالعاه تاابع سیاساتهاای
منهیی و آمایشی نباشد و تأثیرپ یر انگارهها و تصورات و تفکرات ذیر پایادار ،ذیرآمایشای
و ذیر محیط زیستگرا باشد.
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