انتقال میانحوضهای آب تا هذف انتقال مصنوعی آب ته مناطقی که نیاس ته آب
وجود دارد ،و فزاهمآوردن امنیت تأمین آب طزاحی میشونذ .این طرز هرا اس
اقذامات تارس عزضهگزایی در رویارویی تا چالشهای تشرگ جامعره تره شر ار
میآینذ .در این نوشتار ،انتقال میانحوضهای آب اس نگاه چنذرشرتهای تزرسری
مرریشررود ،و مرریکوشررذ ترره ایررن ازسررش ااسرری دهررذ کرره آیررا انتقررال آب تررا
یکپارچهنگزی در مذیزیت مناتع آب ساسگاراذیز است؟ اتتذا مشکالت مزتوط
ته انتقال میانحوضهای آب تا مزور چهار طز انتقال میانحوضهای منتخرة در
تخشهای مختلف جهان استخزاج میشود .سپس معیارهای ایشنهادشرذه ترزای
ارسیرراتی انتقررال میررانحوضررهای آب مررزور مرریشررود .تررز مثنررای معیارهررای
ایشنهادشذه ،مج وعهای منسجم اس معیارهای ارسیراتی ترزای طرز هرای انتقرال
میانحوضهای تذوین میشود .سپس اس این معیارها تزای ارسیاتی مقذماتی طز
اتصال رودخانرههرا در هنرذ اسرتداده مریشرود .سرپس تره تدرب درتراره ا رزات
طز های انتقال تز مقیاس سمانی ،مکرانی و منراتع ازداختره مریشرود .در اایران،
ج عتنذی هرا درتراره فزفیرت نهرادی بسا ترزای کنترزل آب و تاثیری ترا ت ییرز
سیاستها ارائه میگزدد.
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چکیدٌ

ث٘ ٝؿجتی و ٝفكبض ثط ٔٙبثغ آة افعایف ٔییبثس ،ضیؿکه زض زؾکتطؼ٘جکٛزٖ آة الظْ زض
ثؿیبضی اظ ٘ٛاحی ٘یٕٝذكه ٘یع افعایف ٔییبثکس .ا٘تمکبَ ٔیکبٖحٛيکٝای آة ثکب ٞکس
ا٘تمبَ ٔهٛٙػی آة ثٙٔ ٝبطمی و٘ ٝیبظ ث ٝآة ٚخٛز زاضز ٚ ،فطآٞآٚضزٖ أٙیکت تکمٔیٗ
آة ططاحی ٔکیقک٘ٛس .ایکٗ طکط ٞکب اظ الکسأبت ثکبضظ ػطيکٌٝطایکی زض ضٚیکبضٚیی ثکب
چبِفٞبی ثعضي خبٔؼ ٝثک ٝقکٕبض ٔکیآیٙکس .ػّٕیکبت ٟٔٙسؾکی زض ایکٗ طکط ٞکب غبِجکب
ٌؿتطز ٜثٛز ٚ ،ٜتمؾیؿبت ا٘حطا  ،تُٞ٘ٛب  /ٚیب پٕپبغ ٔ ٚرکبظٖ ضا قکبُٔ ٔکیقکٛز .ثکٝ
ٕٞیٗ ٘ؿجت ٘یع ٞعیٞٝٙب ظیبز ٞؿتٙسٔ .میبؼ ػّٕیبت ٟٔٙسؾی  ٚثٛزخٛٔ ٝضز ٘یبظ ٌٛیکبی
ثعضٌی ٘یبظٞب ٙٔ ٚبفؼی اؾت و ٝثبیس تمٔیٗ ٌطزز .ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای آة پطؾفٞکبی
ثدبیی ضا اظ زیس ٌطٜٞٚبی ٔرتّف شیٙفغ  ٚخٛأغ ٔتمثط اظ طط ثطٔیاٍ٘یعز.
زض ایککٗ ٘ٛقککتبض ،ا٘تمککبَ ٔیککبٖحٛيککٝای آة اظ ٍ٘ککب ٜچٙسضقککتٝای ثطضؾککی ٔککیقککٛزٚ ،
ٔیوٛقس ث ٝایٗ پطؾف پبؾد زٞس و ٝآیب ا٘تمبَ آة ثب یىپبضچٍ٘ٝطی زض ٔسیطیت ٔٙبثغ
آة ؾبظٌبضپصیط اؾت؟ اثتسا ٔكىالت ٔطثٛط ث ٝا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای آة ثب ٔطٚض چٟبض
طط ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای ٔٙترت زض ثرفٞبی ٔرتّف خٟبٖ اؾترطاج ٔیقٛز .ؾکپؽ
ٔؼیبضٞبی پیكٟٙبزقس ٜثطای اضظیبثی ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای آة ٔکطٚض ٔکیقکٛز .ثکط ٔجٙکبی
ٔؼیبضٞبی پیكٟٙبزقسٔ ،ٜدٕٛػٝای ٔٙؿدٓ اظ ٔؼیبضٞبی اضظیبثی ثکطای طکط ٞکبی ا٘تمکبَ
ٔیبٖحٛيٝای تسٚیٗ ٔیقٛز .ؾپؽ اظ ایٗ ٔؼیبضٞب ثطای اضظیبثی ٔمسٔبتی طکط اتهکبَ
ضٚزذب٘ٞٝب زض ٙٞس اؾتفبزٔ ٜیقٛز .ؾپؽ ث ٝثحک زضثکبض ٜاثکطات طکط ٞکبی ا٘تمکبَ ثکط
ٔمیبؼ ظٔب٘یٔ ،ىب٘ی ٙٔ ٚبثغ پطزاذتٔ ٝیقٛز .زض پبیکبٖ ،خٕکغثٙکسیٞکب زضثکبض ٜفطفیکت
ٟ٘بزی الظْ ثطای وٙتطَ آة  ٚتطجیك ثب تغییط ؾیبؾتٞب اضائٔ ٝیٌطزز.
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تٛظیغ ظٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی ٔٛخٛزی  ٚتمبيبی آة٘ ،بٕٞب ًٙٞاؾت .ثب ایٙىٛٔ ٝخٛزی آة
قککیطیٗ ،ػّککیضغککٓ ٘ٛؾککب٘بت طجیؼککی  ٚافککعایف احتٕککبِی زض ٘ٛؾککبٖ الّیٕککی (٘بقککی اظ
فؼبِیتٞبی ا٘ؿبٖ)٘ ،ؿجتب ثبثت ثکبلی ٔب٘کس ٜاؾکتِٚ ،کی تمبيکبی آة ٕٞچٙکبٖ افکعایف
ٔییبثس .زض ثطذی ٔٙبطك خٟبٖ ،تمبيب ث ٝآؾتب٘ ٝتٛاٖ تمٔیٗ ؾیؿتٓ طجیؼی ضؾکیس ٜاؾکت،
 ٚقٕبض ٔٙبطمی و ٝتمبيب اظ ٔٛخٛزی پیكی ٔیٌیطز ،ث ٝؾطػت زض حبَ افکعایف اؾکت.
تمطیجب ٚیػٌی  ٕٝٞایٗ ٔٙبطك ،فؼبِیت ٚؾیغ التهبزی  ٚتکطاوٓ ظیکبز خٕؼیکت اؾکت ،اظ
ایٗ ض ٚاظ ٘ظط ؾیبؾی  ٚاؾتطاتػیه ٘یع پطإٞیت ث ٝقٕبض ٔیآیٙس.
ثٙب ثط اؾتسالَ ثطذی اظ نبحت٘ظطاٖٚ ،1لتی تمبيب ث ٝآؾتب٘ٞٝبی ٔٛخٛزی آة ٘عزیکه
ٔیقٛزٕٔ ،ىٗ اؾت ث ٝتسضیح ضٚیىطزٞکبی ٘کٛیٙی زض ٔکسیطیت آة قکىُ ثٍیکطز .ثکٝ
ثیککب٘ی زیٍککط ،اظ ػطيککٌٝطایکی وککٕ٘ٛ٘ ٝکک ٝثککبضظ آٖ ؾسؾککبظی اؾککت ،ثکک ٝیککه ضٚیىککطز
خبٔغٍ٘طا٘ٝتط  ٚیىپبضچٝتط زض ٔسیطیت ٔٙبثغ آة تغییط ٔییبثس .ایٗ ضٚیىطز ٔکیوٛقکس
ٔالحظبت ظیؿتٔحیطی ،اختٕبػی  ٚالتهبزی ضا زض تهکٕیٌٓیکطی ٔتکٛاظٖ ؾکبظز .ایکٗ
ضٚیىطز ث ٝالسأبتی ٔٙدط ذٛاٞس قس وٞ ٝس قبٖ تکمثیط ثکط ( ٚوکبٞف) تمبيکبی آة،
افعایف وبضآیی ٔهط آة ٚ ،ثٟیٝٙؾبظی ثبظز ٜالتهبزی ٔهط آة ثکب ثبظترهکیم
آة ثٔ ٝهبض ثباضظـتط اؾت٘ .تید ٝایٗ ذٛاٞس ثٛز ؤ ٝهط آة زض حسٚز پبیکساض
تثجیت ذٛاٞس قس (قبیس  ٓٞوبٞف یبثکس)  ٚخبٔؼک ٝزض چکبضچٛة ٚؾکغ ٔٙکبثغ ذکٛز ثکٝ
حیبت ازأٔ ٝیزٞس.
٘ىتٝای و ٝزض ایٗ ٘ٛقتبض ثساٖ تٛخ ٝزازٔ ٜیقٛز ایٗ اؾت وک ٝخبثدکبیی پکبضازایٓ وکٝ
نبحت٘ظطا٘ی ٔب٘ٙس آِٗ ( )Allanاظ آٖ ؾرٗ ٔیٌٛیٙس ،ثک ٝطکٛض وبٔکُ زضثکبضٙٔ ٜکبطك
ٔ ٟٓالتهبزی نبزق ٘یؿت .ثطای ٔطاوع التهکبزی ثؿکیبض ٟٔکٓ اؾکت وک ٝاظ ٘ظکط تکمٔیٗ
ٔؿتٕط ٔٙبثغ اؾبؾی ،اظ خّٕٙٔ ٝجغ حیبتی آة و ٝتساْٚثرف فؼبِیت آٟ٘ب اؾکت اطٕیٙکبٖ
زاقت ٝثبقٙس .ثب تٛخ ٝث ٝثعضٌی ٔٙکبفغ التهکبزی  ٚؾیبؾکی ،ایکٗ لجیکُ ٔطاوکع ٔکیتٛا٘ٙکس
ٔمبزیط ثعضي ؾطٔبیٌٝصاضی ضا ثطای اطٕیٙبٖ اظ ایٙىٙٔ ٝبثغ ٔٛضز ٘یبظقبٖ تکمٔیٗ ذٛاٞکس
قس تٛخی ٝوٙٙس .اٌط تمبيبی آة اظ ٔٛخٛزی آة پیكی ثٍیطز ،ضٚیىطز ػطيکٌٝطایکی
Allan, T., 2003. IWRM/IWRAM: a new sanctioned discourse? Occasional Paper 50. SOAS
Water Issues Study Group. School of Oriental and African Studies, King’s College, London.
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ٕٞچٙبٖ ٟٔکٓ ثکبلی ذٛاٞکس ٔب٘کس ٙٔ ٚکبثغ خسیکس آة ثبیکس یبفکت قکٛز ،ثکطای ٕ٘٘ٛک ٝثکب
قیطیٗؾبظی آة زضیب زض ٔٙبطك ؾبحّی یب ثب آٚضزٖ آة اظ حٛيکٞٝکبی ٔدکبٚض ،ثکطای
ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ططیك ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای آة .ث٘ ٝظط ٔیضؾس ا٘تمبَ آة زض ثطذکی ٔٙکبطك ثکٝ
قىُ فعایٙسٜای ث ٝضاٜحُ غبِت تجسیُ ٔیقٛز.
زضن چطایی تسا ْٚضٚیىطز ػطيٌٝطایی زض ٔطاوع التهبزی چٙساٖ زقٛاض ٘یؿکت :ایکٗ
لجیُ ٔطاوع التهبزی ٞطٌع ٘رٛاٙٞس تٛا٘ؿکت زض چکبضچٛة فطفیکت اوِٛکٛغیىی ذکٛز
ثطلطاض ثٕب٘ٙس ٚ ،ضزپبی اوِٛٛغیىی آٟ٘ب ثؿیبض ثعضي اؾت .ثطای تمٔجٗ ٘یبظٞبی آثکی زض
ایٗ ٔطاوعٔ ،سیطیت تمبيب ث ٝوبض ٔیآیسِٚ ،ی ٞطٌع وبفی ٘رٛاٞس ثٛز.
ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای آة اظ ٘ظط ٞیسضِٚیىی ز ٚیب چٙس حٛي ٝآثطیع ٔدعا ضا ث ٝیىکسیٍط
ٔتهُ ٔیوٙس ٚ ،زض ٚالغ ٔمیبؼ ٔىکب٘ی ٔکسیطیت آة ضا افکعایف ٔکیزٞکس .ػّٕیکبت ٚ
ؾبظٜٞبی ٟٔٙسؾی زض طط ٞبی ا٘تمبَ ٔیکبٖحٛيکٝای آة تمطیجکب ٕٞیكک ٝػظکیٓ اؾکت،
قبُٔ تمؾیؿبت ا٘حطا  ،تُٞ٘ٛب  /ٚیب پٕپکبغ ثکعضي آة ٔ ٚرکبظٖ ٚ ،ثکٕٞ ٝکیٗ ٘ؿکجت
ٞعیٞٝٙب ظیبز ٞؿتٙسٔ .میبؼ ػّٕیبت ٟٔٙسؾی  ٚثٛزخٛٔ ٝضز ٘یبظ حبوی اظ ثعضٌی ٘یبظٞکب
ٙٔ ٚبفؼی اؾت و ٝثبیس تکمٔیٗ ٌکطزز .ا٘تمکبَ ٔیکبٖحٛيکٝای آة ،اظ الکسأبت ٟٔٙسؾکی
ػطيٌٝطا زض ضٚیبضٚیی ثب چبِفٞبی ثعضي خبٔؼ ٝث ٝقٕبض ٔیآیس.
ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای آة ،پطؾفٞبیی ضا اظ زیس ٌطٜٞٚبی شیٙفغ  ٚخٛأغ ٔتمثط اظ طکط
ثطٔیاٍ٘یعز .ایٗ پطؾفٞب ٔؿبئُ ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ضا و ٝثب ضقتٞٝبی ٔرتّف اضتجکبط ٔکییبثکس
قبُٔ ٔیقٛز :تٛخی ٝفٙی ،چبِفٞبی تىِٛٙکٛغیىی ٘ ٚیکبظ ثک ٝؾیؿکتٓٞکبی ذجکط ٜثکطای
ططاحی  ٚثٟطٜثطزاضی آٟ٘ب (ٟٔٙسؾی) ،اثکطات ظیؿکتٔحیطکی (اوِٛکٛغی) ،حفبفکت اظ
حمٛق خٛأغ ٔحّی  ٚزض حبِت ػٕٔٛیتط ،پیبٔسٞب اظ زیسٌب ٜحمکٛلیٞ ،کٓ ٔٙطمکٝای ٚ
 ٓٞثیٗإِّّی (ػّٓ حمٛق) ،اثطات ضٚی فطًٞٙٞبی ٔحّی  ٚأطاض ٔؼبـ (ٔطزْقٙبؾکی
 ٚخبٔؼٝقٙبؾی)٘ ،ح ٜٛتٛظیغ ٔٙبفغ ٞ ٚعیٞٝٙب (التهبزی)ٔ ٚ ،ؿبئُ ٔکطتج ثکب ٔكکبضوت
ٍٕٞب٘ی ،حىٕطا٘ی ذٛة  ٚفطایٙس ؾیبؾی (ازاض ٜأٛض ػٕٔٛی  ٚػّ ْٛؾیبؾی).
ٔؿبئّی ؤ ٝطط ٔیق٘ٛس ٍٕٞی ث ٝیه پطؾف ٔحٛضی اقکبض ٜزاض٘کس :چٍ٘ٛک ٝا٘تمکبَ
ٔیبٖحٛيٝای آة ثب یىپبضچٍ٘ٝطی زض ٔسیطیت ٔٙکبثغ آة اضتجکبط ٔکییبثکس؟ آیکب ٚالؼکب
زضؾت ( ٚأىبٖپصیط) اؾت و« ٝیىپبضچٍ٘ٝکطیٕٞ ،چٙکبٖ انکُ ٞکسایتوٙٙکس ٜپکطٚغٜ
3

ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای آة  ،قبُٔ ٞکط ز ٚحٛيک ٝآثطیکع ،زض یکه تکالـ ٔكکتطن ثکطای
ضؾیسٖ ث ٝپبیساضی اؾت؟» 1آیب ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای ثب اضظـٞبی ثٙیبزی یىپبضچٍ٘ٝکطی
ؾککبظٌبضی زاضز؟ آیککب ٚلتککی زضثککبضٌ ٜعیٙکک ٝا٘تمککبَ آة تهککٕیٌٓیککطیٚ ٚ ،لتککی اظ آٖ
ثٟطٜثطزاضی ٔیقٛز ،أىبٖ زض٘ظطٌطفتٗ زلیك  ٕٝٞاثؼبز (ٟٔٙسؾکی ،اوِٛکٛغی ،حمکٛق،
التهبز ،ؾیبؾت) ٚخٛز زاضز؟ آیب ثطای ؾبظٌبضؾبذتٗ اثؼبز ٔرتّف زض یکه چکبضچٛة
خبٔغ ،ضٚـقٙبؾیٞبیی ٚخٛز زاضز؟
ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای پطؾفٞبی ظیبزی ضا ثط ٔیاٍ٘یعز .زض ایٗ ٘ٛقتبض ٕ٘یتٛاٖ ثکٕٞ ٝکٝ
آٟ٘ب پبؾد زاز .آ٘چ ٝزض ایٗ ٘ٛقتبض ػطئ ٝیقٛزٔ ،طٚض ٘مبزا٘ ٝثطذکی اظ ضٚیىطزٞکبیی
اؾت و ٝثطای اضظیبثی یىپبضچ ٝیب خبٔغ ایٗ لجیکُ پکطٚغٜٞکبی ثکعضي ا٘ؿکبٖؾکبظ یکب ثکٝ
تؼجیطی «خطاحی آثی» 2پیكٟٙبز قسٜا٘س.
ؾککبظٔب٘سٞی ٘ٛقککتبض ثککسیٗ لکطاض اؾککت٘ :رؿککت چٟککبض طککط ا٘تمککبَ ٔیککبٖحٛيککٝای زض
ثرفٞبی ٔرتّف خٟبٖ ،ثٙٔ ٝظٛض اؾترطاج زضؼٞبی وّیسی ٔطٚض ٔکیقکٛز (لؿکٕت
ز .)ْٚؾککپؽ ثککٔ ٝؼیبضٞککبی پیكٟٙبزقککس ٜثککطای اضظیککبثی ایککٗ لجیککُ طککط ٞککب پطزاذتککٚ ٝ
ٔدٕٛػٝای ٔٙؿدٓ اظ ٔؼیبضٞکب پیكکٟٙبز ٔکیقکٛز (لؿکٕت ؾک .)ْٛؾکپؽ ایکٗ ٔدٕٛػکٝ
ٔؼیبضٞب ثطای اضظیبثی ٔمسٔبتی طط اتهبَ ضٚزذب٘ٞٝب زض ٙٞکس ثک ٝوکبض ٌطفتکٔ ٝکیقکٛز
(لؿٕت چٟبضْ) .لؿٕت ثؼسی ث ٝثح زضثبض ٜاثطات ظٔب٘یٔ ،ىب٘ی ٙٔ ٚکبثغ پکطٚغٜٞکبی
ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای اذتهکبل زاضز (لؿکٕت پکٙدٓ) .زض پبیکبٖ ،خٕکغثٙکسیٞکب زضثکبضٜ
فطفیت ٟ٘بزی الظْ ثطای وٙتطَ آة  ٚتطجیك ثب تغییط ؾیبؾتٞکب اضائکٔ ٝکیقکٛز (لؿکٕت
قكٓ).
 -2مسائل کلیدی دز پسيژٌَای اوتقال میانحًضٍای آب
 -1-2شمیىٍ

ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای آة ضا ٔیتٛاٖ چٙیٗ تؼطیف وطز« :ا٘تمبَ آة اظ یه حٛي ٝآثطیع
ث ٝحٛي ٝآثطیع زیٍط ،یب اظ یه ثبظ ٜضٚزذب٘ ٝث ٝزیٍطی» .تٛخک ٝزاقکت ٝثبقکیس وک ٝایکٗ
تؼطیف ،ا٘تمبَ زضٖٚحٛيٝای ضا ٘یع قبُٔ ٔیقٛزٔ .ؼٕٛال حٛيکٞٝکب یکب ضٚزذب٘کٞٝکبی
Bruk, S., 2001. Interbasin water transfer. Conference report. Water Policy 3, s167–s169.
Navalpotro, J.M., 2005. Ramon Llamas; experto en recursos hidraulicos. Mundo Cristiano
julio-agosto. URL: http://www.unizar.es/fnca/docu/ docu87.pdf.
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«زٙٞس« ٚ »ٜزضیبفتوٙٙسٔ »ٜتٕبیع اظ یىسیٍط ٞؿتٙس .زض حبَ حبيط زض طط ٞکبی ا٘تمکبَ
ٔیبٖحٛيٝای آة ،حسٚز ٔ 540یّیبضز ٔتط ٔىؼت زض ؾبَ ٔٙحط ٔیقکٛز ،وک ٝتمطیجکب
 14زضنککس وککُ ثطزاقککت خٟککب٘ی آة ضا تكککىیُ ٔککیزٞککس (خککس .)1َٚزض طککط ٞککبی
پیكٟٙبزیٔ 940 ،یّیبضز ٔتط ٔىؼت زیٍط ا٘تمبَ زاز ٜذٛاٞس قس .اٌط ایٗ طط ٞب ث ٝاخکطا
ثطؾٙس ،تب ؾبَ  2025طکط ٞکبی ا٘تمکبَ ٔیکبٖحٛيکٝای آة ،ثکیف اظ یکهچٟکبضْ وکُ
ثطزاقت ؾبال٘ ٝآة ضا تكىیُ ذٛاٙٞس زاز.
خس -1َٚؾ ٟٓطط ٞبی ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای اظ وُ ثطزاقت خٟب٘ی آة
ٔٙطمٝ

ثطزاقت آة (ٔیّیبضز ٔتط ٔىؼت زض ؾبَ)
زض طط ٞبی ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای

ٔدٕٛع

أطیىبی خٛٙثی

182

3

 2زضنس

أطیىبی قٕبِی

705

300

 43زضنس

آؾیب

2357

146

 6زضنس

اضٚپب

463

79

 17زضنس

افطیمب

235

11

 5زضنس

اؾتطاِیب  ٚالیب٘ٛؾیٝ

32

1

 3زضنس

3974

540

 14زضنس

وُ خٟبٖ

اظ ایٗ ض ،ٚا٘تمبَٞبی ٔیبٖحٛيٝای ضا ٕ٘کیتکٛاٖ پسیکسٜای ثکیإٞیکت  ٚیکه ٔٛيکٛع
حبقیٝای زض ٔسیطیت ٔٙبثغ آة زا٘ؿت ،ثّى ٝیکه ضاٜحکُ وکبٔال خبافتکبز ٜثکطای یکه
ٔكىُ ذبل ،یؼٙی تمٔیٗ ٘یبظٞبی فعایٙس ٜآة زض ٔطاوع التهبزی ث ٝقٕبض ٔیآیٙکس .زض
ایککٗ ٔٛيککٛع ،ثطذککی نککبحت٘ظککطاٖ اظ ٔبٞیککت «تدبٚظٌطا٘ککٔ «ٝطاوککع قککٟطی ؾککرٗ
ٔیٌٛیٙس .ثطذی زیٍط ٘یع تمویس ٔیوٙٙس چٙیٗ ا٘تمبَٞبیی ٕٔىٗ اؾکت غیکط اذاللکی ٚ
٘یع ترطیتوٙٙکس ٜیىپکبضچٍی اوِٛکٛغیىی ٔٙکبطمی ثبقکس وک ٝآة اظ آ٘دکب ا٘تمکبَ زازٜ
ٔیقٛز .ثب ٚخٛز ایٗ ،ا٘تمبَ آة زض زٞٝٞبی آتکی إٞیکت ثیكکتطی ٔکییبثکس .زض ازأک،ٝ
5

چٟبض طط ٔ ٟٓا٘تمبَ آة ثطای قٙبؾبیی خٙجکٞٝکبی حیکبتی ایکٗ طکط ٞکب  ٚزضؼٞکبی
آٔٛذتٝقسٔ ٜطٚض ٔیقٛز.
 -2-2تأثیس اکًلًژیکی :طسح اوتقال  ،orange-great fishافسیقای جىًتی

ایٗ پطٚغ ٜزض ؾبَ  1977ث ٝثٟطٜثطزاضی ضؾیس  ٚحساوثط ٔ 1/7یّیبضز ٔتکط ٔىؼکت آة ضا
اظ حٛي ٝآثطیع  Orangeث ٝضٚزذب٘ٞٝبی  Sundays ٚ Great Fishزض اؾکتبٖ Eastern Cape
زض افطیمبی خٛٙثی ا٘تمبَ ٔیزٞس .آة ا٘تمبَیبفت ٝػٕستب ثطای آثیبضی اؾکتفبزٔ ٜکیقکٛز،
ِٚی ثطای وٙتطَ ؾیُ  ٚتِٛیس ٘یطٚی ثطلبثی ٘یع ثط٘بٔٝضیعی قس ٜاؾت .آثبض اوِٛکٛغیىی
ایٗ پطٚغ ٜث ٝزلت ٔطبِؼ ٝقس ٜاؾت .ثطای ٕ٘ ،ٝ٘ٛخٕؼیت ثکیٟٔطٌکبٖ وکفظی ،لجکُ ٚ
ثؼس ا٘تمبَ ضٚزذب٘ٔ Great Fish ٝمبیؿ ٝقسٜا٘س .غٙبی ٌٞٝ٘ٛب ا٘کسوی تغییکط وکطزِٚ ،ٜکی
تطویت ٌٞٝ٘ٛب ث ٝقىُ لبثُ ٔالحظٝای تغییط وطز ٜاؾت .آقىبضتطیٗ تغییط ،غّجکٝیکبفتٗ
ٌٞٝ٘ٛبیی اظ ٍٔؽ ؾیب ،ٜث ٝخبی ٌٞٝ٘ٛبی ثیذطط اِٚی ٝثٛز ٜاؾکتٌ٘ٛ .کٞٝکبی خسیکس
ذؿبضت قسیسی ث ٝزاْٞب زض ثبظٜٞبی پبئیٙی ایٗ ضٚزذب٘ ٝظزٜا٘س :تغصیٌّٞٝ ٝبی ٘ط ثکبِ
زض فهُ ثٟبض ؾجت ذؿبضت ث ٝزاْ ٔیقٛز .تغییطات زض وفظیبٖ ضا ٔیتٛاٖ ٔؿتمیٕب ثکٝ
تغییطات زض ضغیٓ خطیبٖ ٘بقی اظ طط ا٘تمبَ آة ،ثٚ ٝیػ ٜحص خطیبٖ حسالُ ٚ ،تغییط
اظ ضٚزذب٘ ٝفهّی ث ٝیه ضٚزذب٘ ٝزائٕی ٘ؿجت زاز.
 -3-2تًشیع مىافع :طسح اوتقال  ،Senqu-Vaalافسیقای جىًتی ي لسًتً

اؾتبٖ  Gautengزض افطیمبی خٛٙثی اظ قٟطٞبی غٞٚب٘ؿجٛضي  ٚپطتٛضیب تكىیُ ٔیقکٛز.
ایٗ اؾتبٖ زض ز ٚحٛي ٝآثطیع  Orange ٚ Limpopoلطاض ٌطفت ٝاؾکت .حکسٚز  16زضنکس
اظ وُ فؼبِیت التهبزی زض وكٛضٞبی خٛٙة نحطای افطیمکب ثک ٝاضظـ ٔ 40یّیکبضز زالض
زض ؾبَ زض  Gautengتٕطوع زاضز Gauteng .ثط چٙکسیٗ ا٘تمکبَ ٔیکبٖحٛيکٝای آة ثکطای
تمٔیٗ ٘یبظ آة  ٚا٘طغی اتىب زاضز؛ قبُٔ ا٘تمبَ آة اظ حٛيٞٝبی ٔ 630( Thukelaیّیکٖٛ
ٔتط ٔىؼت زض ؾبَ)ٔ 111( Incomati ،یّیٔ ٖٛتط ٔىؼت زض ؾکبَ) ٔ 81( Maputo ٚیّیکٖٛ
ٔتط ٔىؼت زض ؾبَ) .افع ٖٚثط ایٗ ،طط ا٘تمبَ آة اظ ِؿٛت ،ٛآة ضا اظ ضٚزذب٘کSenqu ٝ
زض ِؿٛت( ٛتمطیجب ٔ 950یّیٔ ٖٛتط ٔىؼت زض ؾبَ) ثک ٝضٚزذب٘ک Vaal ٝزض افطیمکبی خٙکٛثی
ا٘تمبَ ٔی زٞسٞ .ط ز ٚضٚزذب٘ک ٝؾطقکبذٞٝکبی انکّی حٛيک ٝآثطیکع  Orangeضا تكکىیُ
ٔیزٙٞس ،وِ ٝؿٛت ،ٛافطیمبی خٛٙثی ،ثٛتؿٛا٘ب ٘ ٚبٔیجیب زض آٖ ؾٟیٓ ٞؿتٙس .ا٘تمکبَ آة اظ
6

ططیك یه ت ُ٘ٛثمّی نٛضت ٔیٌیطز وک ٝاظ ٔطظٞکبی حٛيک ٝػجکٛض ٔکیوٙکس .زض ایکٗ
فطایٙس ثطق ٘یع تِٛیس ٔیقٛز .افطیمبی خٛٙثی ثِ ٝؿکٛت ٛزض تٛؾکؼ ٝظیطؾکبذتٞکبی الظْ
وٕه وطز ٜاؾت  ٚثِ ٝؿٛت ٛحك أتیبظ تمطیجب ٔ 35یّی ٖٛزالض زض ؾبَ پطزاذت ٔیوٙس.
ایٗ حك أتیبظ ثط ٔجٙبی زضنس اظ نطفٝخٛیی ٞعی ٝٙثطای افطیمکبی خٙکٛثی زض ٔمبیؿک ٝثکب
ٔٙبؾتتطیٗ ٌعی ٝٙثؼسی ثطای تمٔیٗ آة ٔ Gautengحبؾج ٝقس ٜاؾت .پطٚغ ٜا٘تمکبَ آة
ِؿٛت ٛث ٝوطات ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ٝ٘ٛای ذٛة اظ تمؿیٓ ٔٙبفغ ٔیبٖ وكٛضٞبی ٕٞدٛاض ٚ ،یه
تٛافك ثط٘س -ٜثط٘س٘ ٜبْ ثطز ٜقس ٜاؾت .ثب ایٗ  ،ٕٝٞاظ خّٕٔ ٝؿکبئُ خبٔب٘کس ،ٜچٍکٍ٘ٛی
تٛظیغ ٞعیٞٝٙب  ٚفبیسٜٞبی ایٗ طط زض ٌطٜٞٚبی ٔرتّف شیٙفؼبٖ اؾکت .ضٚقکٗ اؾکت
و ٝثبظتٛظیغ ٔٙبفغ زض ٌطٜٞٚبیی و ٝتمثیط ٔٙفی اظ ایٗ طط پصیطفتٝا٘س ثبیس فطاتط اظ ٘مکُ
 ٚا٘تمبَ پٔ َٛیبٖ زِٚتٞب ثبقس (حك أتیبظ پطزاذتقس ٜزِٚت افطیمبی خٛٙثی ث ٝزِٚت
ِؿٛت ٚ )ٛخٛأغ تمثیطپصیطفت ٝضا قبُٔ قٛز .ثبظتٛظیغ ٔٙبفغ فطایٙس آؾب٘ی ٘یؿکت( :اِکف)
وّٕیوطزٖ پِٛی ثطذی اثطاتٔ ،ب٘ٙس ظیبٖ اظ زؾتزازٖ اضايی آثکب  ٚاخکسازی یکب تغییکط
زض ضغیٓ خطیبٖ یه ضٚزذب٘ ٝزقکٛاض اؾکت؛ ( ٚة) ٞکس ثبیکس تٛإ٘ٙسؾکبظی خٛأکغ
تمثیطپصیطفت ٝثطای تثجیت ٔدسز زض ٔؿیط تٛؾؼ ٝالتهکبزی ثبقکس وک ٝزض ثّٙسٔکست تکساْٚ
زاقت ٝثبقس؛ وٕهٞکبی پکِٛی ٕٔىکٗ اؾکت ایکٗ ٞکس ضا ٔحمکك ٘ؿکبظز  ٚزض ػکٛو
ٚاثؿتٍی ضا تمٛیت وٙس.
 -4-2اوتقال آب یا غرا :طسح اوتقال آب اش جىًب تٍ شمال ،چیه

زض طط ا٘تمبَ آة اظ خٛٙة ث ٝقٕبَ چیٗ ،ا٘حطا حساوثط ٔ 43یّیبضز ٔتکط ٔىؼکت زض
ؾبَ اظ حٛي ٝیبً٘تؿ ٝث ٝحٛيٞٝبی ٞکبی ( ،)Haiظضز (ٛٞا٘کً) ٞ ٚکٛآی ( )Huaiزض
خٍّ ٝقٕبَ چیٗ ثط٘بٔٝضیعی قس ٜاؾکت تکب ٔكکىُ وٕیکبثی آة خٕؼیکت ٔ 300یّیکٖٛ
٘فطی ایٗ ٔٙطم ٝضا وبٞف زٞس .ثکب ثٟکطٜثکطزاضی وبٔکُ اظ ایکٗ طکط  3 ،زضنکس خطیکبٖ
یبً٘تؿ ٝا٘تمبَ زاز ٜذٛاٞس قس .ایٗ ٔمکساض حکبوی اظ آٖ اؾکت وک ٝتکمثیط ثکط ضٚزذب٘کٝ
یبً٘تؿٔ ٝحسٚز ذٛاٞس ثٛز .زض ٔطبِؼ ٝثب٘ه خٟب٘ی 1خٕغثٙسی قس ٜاؾت و ٝؾکبذت
ٔطحّ ٝا َٚطط و ٝتب ٔ 20یّیبضز ٔتکط ٔىؼکت زض ؾکبَ ضا ا٘تمکبَ ذٛاٞکس زاز ،ثکٞ ٝعیٙکٝ
حسٚز ٔ 17یّیبضز زالض اظ ٘ظط التهبزی ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت .ثطذکی نکبحت٘ظکطاٖ ٔؼتمس٘کس
Berkoff, J., 2003. China: the South–North water transfer project – is it justified? Water
Policy 5, 1–28.
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ثس ٖٚایٗ پطٚغ ،ٜقٕبَ چیٗ قبٞس تٙعَ ثیكتط ٚيؼیت ٔحی ظیؿت  ٚقتبةیبفتٗ فطایٙس
٘بذٛاؾتٛٔ ٚ ٝخٛز فمط ضٚؾتبیی  ٚث ٝحبقی ٝضا٘کسٜقکسٖ ذٛاٞکس ثکٛز .پکطزاذتٗ ثک ٝایکٗ
ٔؿککبئُ ،ثؿککیبض زقککٛاض اؾککت ،چکک ٖٛفكککبضٞبی ظیؿککتٔحیطککی  ٚاختٕککبػی زض حککبَ
قککىٌُیککطی اؾککتٞ .عیٙککٞٝککبی ٍٙٞفککت طککط ا٘تمککبَ ،اذتهککبل آة ثکک ٝوكککبٚضظی
وٓاضظـ  ٚيطٚضت اؾىبٖ ٔدسز ٘ 300,000فط ،اظ خّٕکٔ ٝؿکبئّی ٞؿکتٙس وک ٝاظ ٘ظکط
ؾیبؾی ثح ثطاٍ٘یع ذٛاٙٞس ثٛز Berkoff .ث ٝایکٗ خٕکغثٙکسی ٔکیضؾکس وک ٝزض ٟ٘بیکت،
اؾتسالَٞبی ؾیبؾی ،اختٕکبػی ،ظیؿکتٔحیطکی  ٚػٍّٕطایب٘ک ،ٝزض ثطاثکط اؾکتسالَٞکبی
ٔطّمب ثط پبیٍ٘ ٝطا٘یٞبی التهبزی یب أٙیت غصا ،ثطتطی ذٛاٞس یبفت  ٚتهٕیٓ زِٚکت ضا
ث ٝپیكجطز ایٗ پطٚغ ٜؾٛق ذٛاٞس زاز.
ثطذی پػٞٚكٍطاٖ زض ٔطبِؼ ٝذکٛز زضثکبض ٜا٘تمکبَ آة ٔدکبظی زض چکیٗ ،زضیبفتٙکس وکٝ
خٛٙة ٘یٕٔ ٝططٛة چیٗ ،حسٚز ٔ 52یّیبضز ٔتط ٔىؼکت زض ؾکبَ آة ٔدکبظی زض لبِکت
ٔحهٛالت وكبٚضظی اظ قٕبَ ٘یٕٝذكه چیٗ ٚاضز ٔیوٙس 1.ثک ٝثیکب٘ی زیٍکط ،پکطٚغٜ
ا٘تمبَ آة اظ خٛٙة ث ٝقٕبَ ثطای خجکطاٖ ایکٗ ٔمکساض «خطیکبٖ آة ٔدکبظی»  ٚوکبٞف
وٕیبثی آة زض قٕبَ زض حبَ پیبزٜؾبظی اؾت .زض ٚالکغ ثکب یکه ٔتٙکبلىٕ٘کبی خبِکت
تٛخ ٝضٚثطٞ ٚؿتیٓ -ا٘تمبَ ٔمبزیط ػظیٓ آة اظ خٛٙة غٙی اظ آة ث ٝقکٕبَ وکٓآةٚ ،
ٕٞعٔبٖ ا٘تمبَ ٔمبزیط اؾبؾی غصا اظ قٕبَ (وبفی اظ غصا) ث ٝخٛٙة وکٓغکصا .اظ ایکٗ ض،ٚ
ٔیتٛاٖ پطؾیس آیب «اثطات اختٕبػی  ٚظیؿتٔحیطی ا٘تمبَ آة اظ خٙکٛة ثک ٝقکٕبَ ،زض
ٔمبیؿ ٝثب ثبظٌكت ٔدسز آٖ ث ٝقىُ آة ٔدبظی اضظـ زاضز؟» آیب ٔٙطمیتط ٘یؿت وکٝ
غصا ضا زض خبیی تِٛیس وٙیٓ و ٝآة ٚخٛز زاضز؟ ثب ایٗ  ،ٕٝٞزض ایٗ ٌفتک ٝؾکبزٔ ،ٜؼکب٘ی
ٟ٘بزی ػظیٕی ٟ٘فت ٝاؾت.
 -5-2فسَىگ جدید آب :طسح اوتقال لغًشدٌ  ،Ebroاسپاویا
ثعضي ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای آة اظ حٛي Tajo ٝث ٝحٛيک ٝآثطیکع Segura

زض اؾپب٘یب طط
ثٟطٜثطزاضی ٔیقٛز (یه ٔیّیبضز ٔتط ٔىؼت زض ؾبَ یب ٔ 33تط ٔىؼت زض ثب٘یک ٝثک ٝطکَٛ
 286ویّٔٛتط  ٚثبض ٞیکسضِٚیىی ٔ 242تکط) .ایکٗ ا٘تمکبَ زض زٞکٔ 1930 ٝطکط  ٚزض زٞکٝ

Ma, J., Hoekstra, A.Y., Wang, H., Chapagain, A.K., Wang, D., 2006. Virtual versus real
water transfers within China. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological
Sciences 361 (1469).
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 1970ؾبذت ٝقسٛٔ .فمیت ایٗ طط ثح ثطاٍ٘یع ثٛز ٜاؾت .ثط٘بّٔٔ ٝی ٞیکسضِٛٚغیىی
زض ؾبَ  ،2001ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای خسیکسی ضا پیكکٟٙبز وکطز وک ٝقکبُٔ ا٘تمکبَ آة اظ
 Ebroثٙٔ ٝطم ٝذكه خٛٙة قطق (یه ٔیّیبضز ٔتط ٔىؼت ثک ٝفبنکّ 912 ٝویّکٔٛتط ثکٝ
ٞعی ٝٙثطآٚضزقسٔ 4-7 ٜیّیبضز یٛض )ٚاؾکت .ایکٗ پیكکٟٙبز ثک ٝقکست ثحک ثطاٍ٘یکع  ٚزض
اؾپب٘یب ٘ ٚیع زض ثیط ٖٚاظ اؾپب٘یب ظیط ؾئٛاَ ثکطز ٜقکسٌ .کطٜٞٚکبی ٔرکبِف طکط ا٘تمکبَ،
خٙجكی ثب ٘بْ «فط ًٙٞخسیس آة» ث ٝضا ٜا٘ساذتٙس« .فط ًٙٞخسیکس آة» ذٛاٞکبٖ زضن
وٍُ٘طا٘ ٝآة ،ثب ٚل ٛثط اضظـ «اوٛؾیؿتٕی» ٘ ٚیع خٙجٔ ٝؼٛٙی آٖ اؾت .ایٗ خٙجف
اختٕبػی  ٚػّٕی افٟبض ٔیوٙس و ٝفطٌ ًٙٞفت ٌ ٚک ٚ ٛثحک ٔؿکبِٕتآٔیکع زضثکبضٜ
تٛؾؼ ٝپبیساض ضا تطٚیح ٔیوٙس .اظ ٘ظط ایکٗ خٙکجف ،ثط٘بٔکّٔ ٝکی ٞیکسضِٛٚغیىی ،تکساْٚ
ضٚیىطز ػطيٌٝطایی اؾت و ٝؾیبؾت زِٚت اؾکپب٘یب زضثکبض ٜتٛؾکؼٙٔ ٝکبثغ آة زض لکطٖ
ثیؿتٓ ثط پبی ٝآٖ ثٛز ٜاؾت.
ثط٘بّٔٔ ٝی ٞیسضِٛٚغیىی زض ؾبَ  2001ضؾٕب تهٛیت  ٚلب٘٘ٛی قسِٚ ،کی طکط ا٘تمکبَ
 Ebroزض زازٌب ٜػبِی اؾپب٘یب زض غٚئٗ  ،2004ث ٝزِیُ ٘مى ٔفبز چبضچٛة ٔسیطیت آة
اتحبزی ٝاضٚپبیی (ِ )WFDغٌ ٛطزیس .ایٗ حىٓ ثب تغییط زِٚت اؾپب٘یب ٕٞعٔبٖ ثٛز .زِٚکت
خسیس تدسیس ٘ظط زض ضٚیىطز ػطيٌٝطایی زض ؾیبؾت آة ضا ز٘جبَ ٔیوطز.

طط ا٘تمبَ  Ebroثح فطاٚا٘ی ضا ثطاٍ٘یرت .ثؿکیبضی اظ قکٟط٘ٚساٖ زضثکبضٞ ٜعیٙکٞٝکب ٚ
فبیسٜٞب ،اظ خّٕٞ ٝعیٞٝٙبی ٘بّٕٔٛؼ ایٗ پطٚغ ٜػظیٓ ٘ ٚحٜٛای و ٝثط ٔٙکبطك ٔرتّکف،
ٌطٜٞٚبی ٔهط وٙٙس ،ٜثرفٞب ٘ ٚؿُٞبی آیٙس ٜتحٕیُ  /ٚیکب ثکبظتٛظیغ ذٛاٞکس قکس
٘بٔطٕئٗ ثٛز٘س .ثؿیبضی اظ ٔطزْ ث ٝاطالػبت اضائٝقس ٜزِٚت اػتٕبز ٘ساقکتٙس٘ .تیدک ٝایکٗ
تالـٞب ،فبنٌّٝطفتٗ اظ ضا ٚ ٜضؾٓٞکبی ٔکسیطیت آة زض لکطٖ ثیؿکتٓ ٚ ،قکىٌُیکطی
ؾیبؾت خسیس آة اؾت وٕٞ ٝؿٛیی ثیكتطی ثب ان َٛاؾبؾی ضٚیىطز یىپبضچ ٝزاضز.
 -6-2وتیجٍگیسی

ثب ثطضؾی چٟبض تدطث ٝزضثبض ٜطکط ٞکبی ثط٘بٔکٝضیکعیقکس /ٚ ٜیکب اخطاقکس ٜا٘تمکبَ آة،
ٔیتٛاٖ ث ٝزضوی اظ خٙجٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛایٗ لجیُ طط ٞب یب پیبٔسٞبی آٟ٘ب زؾکت یبفکت.
ایٗ طط ٞب ٕٔىٗ اؾت:
National Hydrological Plan
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 -1اثطات زأٝٙزاض ثیٛغئٛقیٕیبیی زاقت ٝثبقٙس و ٝپیفثیٙی آٟ٘ب زقٛاض اؾت؛
ٔ -2ؿبئُ تٛظیؼی زضثبضٞ ٜعیٞٝٙب  ٚفبیسٜٞبی ّٕٔٛؼ ٘ ٚبّٕٔٛؼ ضا ثٚ ٝخٛز آٚض٘س وٝ
ٕٔىٗ اؾت قٙبذت  ٚحُ آٟ٘ب زقٛاض ثبقس؛
ٌ -3عیٞٝٙبیی ضا ؤٕ ٝىٗ اؾت خصاة ثبقکٙس وٙکبض ثٍکصاضز؛ ثکطای ٕ٘٘ٛک ٝخکبیٍعیٙی
خطیبٖ ٔدبظی آة ث ٝخبی خطیبٖ فیعیىی آة؛ ٚ
 -4حؿبؾیت ٔطزْ ضا ثطاٍ٘یعز ٕٔ ٚىٗ اؾت حتی ثیاػتٕبزی ٔطزْ ٘ؿجت ثک ٝزِٚکت ضا
ؾجت ٌطزز .زض ٘تیدٕٔ ٝىٗ اؾت پیبٔسٞبی ثعضي ؾیبؾی زض پی زاقت ٝثبقس.
زض ٟ٘بیت ثبیس ٌفت ثؿیبضی اظ طط ٞبی ا٘تمبَ ػّیضغٓ ػسْ لطؼیت ػّٕیٞ ،عیٞٝٙکبی
ٍٙٞفت التهبزی  ٚپیبٔسٞبی ثبِم ٜٛثعضي ظیؿکتٔحیطکی ،ثک٘ ٝظکط ٔکیضؾکس ثک ٝزِیکُ
ٍٕٞطایی ضٚیىطز ٟٔٙسؾبٖ ،ؾیبؾتٕساضاٖ  ٚتمٔیٗوٙٙسٌبٖ ٔبِی أىبٖپصیط ٔیقٛز.
 -3معیازَای ازشیاتی طسحَای اوتقال میانحًضٍای
 -1-3تىش ذاتی دز طسحَای اوتقال میانحًضٍای آب

ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔؼطفی قس ٜطط ٞبی ا٘تمبَ آة ٘كبٖ ٔیزٙٞس و ٝزض فطایٙکس افکعایف ٔمیکبؼ
ػّٕیبت ٟٔٙسؾیٔ ،ب ثب ػسْ لطؼیتٞب  ٚاثطات ثعضئمیبؼ خسیس ضٚثطٔ ٚیقٛیٓ .ایکٗ
ٔٛيٛع ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝتٙف شاتی ٔیکبٖ انک َٛضٚیىکطز یىپبضچک ٚ ٝتٛؾکؼ ٝپبیکساض اظ
یه ؾ ٚ ،ٛاظ ؾٛی زیٍط پطٚغٜٞبی ثعضي آثی ٚخٛز زاضز .ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيکٝای آة
ضا ٔی تٛاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛثبضظ قی ٜٛای زا٘ؿت و ٝا٘ؿکبٖ ،طجیؼکت ضا ثکطای تکمٔیٗ ٘یبظٞکبی ذکٛز
ٔٛضز ثٟطٜثطزاضی ،تغییط  ٚثبظؾبذت لطاض ٔیزٞس .اظ ظٔکبٖ تهکٛیت زؾکتٛض وکبض  21زض
وٙفطا٘ؽ ؾبظٔبٖ ُّٔ زضثبضٔ ٜحی ظیؿت  ٚتٛؾکؼ ٝزض ؾکبَ  ،1999تکالـٞکبیی ثکطای
حُ ایٗ تٙف نٛضت ٌطفت ٝاؾکت .فؼبِیکتٞکبی وٕیؿکی ٖٛخٟکب٘ی ؾکسٞب 1ضا ٔکیتکٛاٖ
ضٚقٗتطیٗ ٕ٘ٛز اضاز ٜثطای ؾبظٌبضوطزٖ ٔٙبفغ ضلیکت  ٚغبِجکب ٔتؼکبضو زض پکطٚغٜٞکبی
ثعضي آثی زا٘ؿت.
زض ایٗ لؿٕت ثطذی اظ اضظـٞب ٔ ٚؼیبضٞبیی و ٝثطای اضظیبثی پکطٚغٜٞکبی ثکعضي  ٚثکٝ
ٚیػ ٜطط ٞبی ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای پیكٟٙبز قسٜا٘س ٔکطٚض ٔکیقکٛز .زض اثتکسا ٔؼیبضٞکبی
)World Commission on Dams (WCD
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پیكٟٙبزی ٟ٘بزٞبی ثیٗ إِّّی اضائٔ ٝکیقکٛز .ؾکپؽ ثک ٝتٛافمکبت حمکٛلی ٛ٘ ٚقکتبضٞبی
ػّٕی پطزاذتٔ ٝیقٛز .زض خسٔ ،2َٚؼیبضٞبی پیكٟٙبزقس ٜذالن ٝقس ٜاؾت .ؾکپؽ ثکط
پبی ٝآٟ٘بٔ ،دٕٛػٙٔ ٝؿدٓ اظ ٔؼیبضٞبی اضظیبثی طط ٞبی ا٘تمکبَ ٔیکبٖحٛيکٝای تکسٚیٗ
ٔیقٛز.
 -2-3وُادَای تیهالمللی

زض ؾبَ  1978وٕیؿی ٖٛثیٗ إِّّی آثیبضی  ٚظٞىكی زض زٕٞیٗ وٍٙکط ٜذکٛز زض آتکٗ،
ٔؼیبضٞبی ظیط ضا ثطای اضظیبثی طط ٞبی ا٘تمبَ آة پیكٟٙبز وطز:
٘ .1یبظٞبی و٘ٛٙی  ٚآیٙس ٜحٛي ٝنبزضوٙٙس ٜثبیس ث ٝطٛض وبٔکُ تکمٔیٗ قکٛز ،یؼٙکی
آثی و ٝاظ یه حٛي ٝیب یه ٔٙطم ٝنبزض ٔی قٛز ،ثبیس ٔبظاز ثط تمٔیٗ تٕبْ ٘یبظٞکبی
حٛي ٝزض آیٙسٙٔ ٜطمب لبثُ پیفثیٙی ثبقس.
٘ .2یبظ حٛيٚ ٝاضزوٙٙس ٜآة ثبیس ثب ثب ایٗ ضاٞىبضٞب ث ٝحسالُ ضؾکب٘س ٜقکٛز( :اِکف)
ثٟط ٜثطزاضی اظ ٔٙبثغ زیٍط آة و ٝث ٝاؾتثٙبی قکطای ذکبل ،ثبیکس اضظاٖ تکط اظ ٞعیٙکٝ
آة ا٘تمبَیبفت ٝپیكٟٙبزی ثبقس؛ ( ٚة) نکطفٝخکٛیی زض ٔهکبض وٙک٘ٛی آة ثکسٖٚ
آؾیت ث ٝوبضایی.
 .3اثطات ٘بٔطّٛة ٘بقی اظ ا٘تمبَ آة زض حٛي ٝنبزضوٙٙس ٜآة ،تغییطات زض ضغیکٓ
ٞیسضِٛٚغیىیٙٔ ،بفغ ظیجبقٙبذتی  ٚا٘ؿب٘ی آة  ٚأکالن  ٚاضايکی وک ٝتحکت تکمثیط
طط ٞبی ا٘تمبَ لطاض ٔیٌیط٘س ثبیس ث ٝحسالُ ضؾب٘س ٜقٛز.
وٕیؿی ٖٛخٟب٘ی ؾسٞب زض ؾکبَ  ،2000چٟکبض اضظـ ثٙیکبزی ضا وک ٝثبیکس زض طکط ٞکبی
تٛؾؼٙٔ ٝبثغ آة ث ٝحؿبة آٚضز ٜقٛز پیكٟٙبز وطز .ایکٗ اضظـ ٞکب ػجبضتٙکس اظ ػکساِت،
وبضایی ،تهٕیٓ ٌیطی ٔكبضوتی ،پبیکساضی  ٚپبؾکرٍٛییٙٔ .ظکٛض اظ ػکساِت ،يکطٚضت
آقککتیزازٖ ٘یبظٞککبی ضلیککت  ٚشیحمککبٖ؛ ثکک ٝضؾککٕیتقککٙبذتٗ حمککٛق فؼّککی  ٚاضظیککبثی
ضیؿه ٞب اؾت .وٕیؿی ٖٛخٟب٘ی ؾسٞب ٔؼتمس اؾت قٙبؾبیی حمٛقٌ ،بْ ٘رؿکت ثکطای
تكریم زػبٚی  ٚاؾتحمبق ٔكطٚع اؾت ؤٕ ٝىٗ اؾت تحت تمثیط پطٚغٜٞبی ثکعضي
آثی یب خبیٍعیٗٞکبی آٖ لکطاض ٌیط٘کس .زض انکُ ،ثطٌکطٚزاضاٖ  ٚشیٙفؼکب٘ی وکٔ ٝؿکتحك
٘مف آفطیٙی ضؾٕی زض فطایٙس ضایع٘ی ٔ ٚصاوط ٜزضثبض ٜتٛافمبت پطٚغ ،ٜثطای ٕ٘ ٝ٘ٛتمؿیٓ
ٔٙبفغ ،اؾىبٖ ٔدسز  ٚخجطاٖ ذؿکبضت ٞؿکتٙس تمویکس ٔکی ٚضظز .اضظیکبثی ضیؿکه خٙجکٝ
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ٕٟٔی ثطای ف ٟٓچٍٍ٘ٛی تمثیط پطٚغ ٜثط حمٛق افطاز ث ٝقٕبض ٔکیآیکسٌ .کطٜٞٚکبیی وکٝ
ٔدجٛض٘س ضیؿه ضا ٔتحُٕ ٔی ق٘ٛس ثبیس زض یه فطایٙس قفب زض ٔصاوط ٜزضثبض٘ ٜتکبیح
ػبزال٘ ،ٝثٕٞ ٝطا ٜثب٘یبٖ طط ٔكبضوت زاقت ٝثبقٙس.

12

خسٔ -2َٚؼیبضٞبی اضظیبثی ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای آة  ٚزیٍط پطٚغٜٞب اظ ٍ٘ب ٜیىپبضچ -ٝپیكٟٙبزقسٟ٘ ٜبزٞب ٛ٘ ٚیؿٙسٌبٖ ٔرتّف
ٔؼیبض /اضظـ /انُ
 .1نیازهای آبی کنونی و آینده حوضه مبدأ ،به طور کامل تأمین
میشود؛ مازاد واقعی وجود دارد.
 .2حَضِ دسیبفتکٌٌذُ ،اص آة ثِ شکل کبسآهذ استفبدُ هیکٌذ؛ کسشی ٍالعی
ٍجَد داسد.
 .3حَضِ دسیبفتکٌٌذُّ ،یچ هٌجع جبیگضیٌی ثشای تأهیي آة ًذاسد.
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 .4هٌبفع ،عبدالًِ تمسین هیشَد؛ ّضیٌِّب کبهالً ججشاى هیشَد.



 .5اثشات ثش هحیطصیست ثِ حذالل سسبًذُ هیشَد.



 .6اثشات اجتوبعی -فشٌّگی ثِ حذالل سسبًذُ هیشَد.
 .7پشٍطُ اًتمبل ثش هجٌبی پبیذاسی ٍ ،تبةآٍسی ٍ /یب سبصگبسپزیش ثب تٌشّبی
طجیعی ٍ اجتوبعی طشاحی هیشَد.
 .8تصوینگیشی هشبسکتی دس پشٍطُ ٍجَد داسد ٍ ًسجت ثِ عوَم ،اص جولِ افشاد
تأثیشپزیشفتِ ،پبسخگَیی داسد.
 .9ثِ حمَق ٍ هسئَلیتّبی کًٌَی (هحلی ،هلی ٍ ثیيالوللی) احتشام گزاشتِ
هیشَد.
 .10ثِ عذم لطعیت ٍ سیسک ٍ ،خألّب دس داًش ثِ کفبیت پشداختِ هیشَد.
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پؽ اظ ا٘تكبض تٛنیٞٝبی وٕیؿی ٖٛخٟکب٘ی ؾکسٞب ،ثطذکی ٟ٘بزٞکب ثک ٝثطضؾکی خٛا٘کت ٚ
ػّٕیکبتیؾکبظی ضٚیىککطز ضیؿکه  ٚحمککٛق پطزاذتٙکس .زض ٌککعاضـ ا٘تكکبضیبفت ٝاتحبزیککٝ
خٟب٘ی حفبفت اظ ٔحی ظیؿت ( ،)IUCNافعٚزٖ ضٚیىطز حمکٛق  ٚضیؿکه ثکٔ ٝفٟکْٛ
ٔؿئِٛیت پیكٟٙبز قس ٜاؾکت (الظْ ثک ٝیکبزآٚضی اؾکت وک ٝاضتجکبط تٍٙبتٙکً حمکٛق ٚ
ٔؿئِٛیتٔ ،فٟک ْٛپطؾکبثمٝای زض ػّکٓ حمکٛق ثک ٝقکٕبض ٔکیآیکس) .ایکٗ ٔٛيکٛع تمویکس
ٔدسزی ثط ایٗ اؾت و ٝحمٛق ،ثس ٖٚقفبفیت زضثبض ٜتىبِیف ،تؼٟکسات ٔ ٚؿکئِٛیتٞکب
٘بلم اؾت .ػال ٜٚثط ایٗ ،تؼطیف ٘مفٞب ٔ ٚؿئِٛیتٞبی وٙكٍطاٖ ٔرتّف ٚ ،اضظیبثی
فطایٙسٞبی تهٕیٓ ٌیطی ضا آؾبٖ تط ٔی وٙس .ایٗ قفبفیت ٕٞچٙکیٗ قکطای الظْ ضا ثکطای
ٔککصاوط ٜؾککبظ٘س ٜزض ٔطاحککُ ٔرتّککف ثککٚ ٝخککٛز ٔککیآٚضز ٚ ،ؾککبظ  ٚوبضٞککبی ٔطبِجککٝ
پبؾککرٍٛیی  ٚخجککطاٖ ذؿککبضت ضا زض نککٛضت ٘مککى حمککٛق یککب ٚلتککی وکک ٝضیؿککهٞککب
٘بٔتٙبؾت ثط زٚـ ٌطٞ ٜٚبی ذبنی اظ شیٙفؼبٖ تحٕیُ ٔیقٛز فطأ ٓٞکیآٚضز .زض ایکٗ
ٌعاضـ قٕبضی اظ تٙفٞب  ٚچبِفٞبی وّیسی زضثبض ٜحمکٛق فٟطؾکت قکس ٜاؾکت .زٚ
ٔؿئّ ٟٓٔ ٝػجبضتٙس اظ٘ :ح ٜٛضفتبض ثب حکك زِٚکت ثکطای تٛؾکؼٙٔ ٝکبثغ آة ،ظٔکب٘ی وک ٝثکب
حمٛق خٛأکغ ٔحّکی زضثکبض ٜاضايکی  ٚزؾتطؾکی آ٘کبٖ ثکٙٔ ٝکبثغ آة زض تؼکبضو لکطاض
ٔی ٌیطز؛ چٍ ٝ٘ٛثط٘بٔٝضیعی  ٚضٚی ٝتهٕیٌٓیطی زض ٘ظبْٞبیی و ٝتفکبٚتٞکبی ظیکبزی
زض لسضت  ٚتمثیط ٌطٜٞٚبی شیٙفغ ٚخٛز زاضز ٔکی تٛا٘کس قکٌٕ َٛکطا ،قکفب ٔ ٚكکطٚع
ثبقس.
ٔكبضوت ػٕٔٛی اثعاضی ثطای اطٕیٙبٖ اظ تهٕیٌٓیکطی زٔٛوطاتیکه لّٕکساز ٔکی قکٛز.
ضٚـٞبی ٔرتّفی ثطای تكٛیك ثٔ ٝكبضوت زض ػّک ْٛاختٕکبػی تحّیکُ قکس ٜاؾکت وکٝ
ضاٞىبض ٌفت ٞ ٚ ٌٛ ٚیئت ٔٙهفٔ ٝتكىُ اظ قٟط٘ٚساٖ ضا قبُٔ ٔیقٛز .ثب ایٗ  ٕٝٞزض
ایٗ لجیُ فطایٙسٞب ٕٔىٗ اؾت آثبض ثّٙسٔست  ٚغیط ٔحّی ث ٝپطٚغ٘ ٜؿجت زاز ٜقٛز ٘ ٚیع
ث ٝشیٙفؼبٖؾبالضی ثیٙدبٔس.
 -3-3معیازَای پیشىُادشدٌ دز اسىاد حقًقی

وٛٙا٘ؿی ٖٛؾبظٔبٖ ُّٔ زض ؾبَ  1997زضثبض ٜحمٛق اؾتفبز ٜغیطوكتیطا٘ی اظ آثطاٞٝٞکبی
ثیٗإِّّی ،ث ٝطٛض ٔكرم  ٚث ٝنطاحت ث ٝطط ٞبی ا٘تمبَ ٔیبٖ حٛيک ٝای ٕ٘کیپکطزاظز
(چ ٖٛفطاتط اظ ٚاحس تحّیُ ذٛز و ٝآثطا ٝٞیب حٛي ٝآثطیع اؾت ٕ٘یضٚز) .ثب ایکٗ ٕٞک،ٝ
ایٗ وٛٙا٘ؿی ٖٛز ٚانُ ضا تؼطیف ٔیوٙس و ٝث ٝطط ٞبی ا٘تمبَ ٔیکبٖ حٛيکٝای اضتجکبط
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ٔی یبثس (ٔٛالؼی و ٝثیف اظ یه وكٛض ٕٞدٛاض آثطا ٝٞضا قبُٔ ٔیقکٛز) )1( :حکك ٞکط
یه اظ وكٛضٞب ثطای اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثغ آة حٛي ٝث ٝقیٜٛای ػبزال٘ٔ ٚ ٝؼمٔ( َٛکبز)5 ٜ؛
 )2( ٚوكٛضٞبی ؾٟیٓ ٔٛففٙس ث ٝزیٍط وكٛضٞب آؾیت لبثُ ٔالحظ٘ ٝطؾکب٘ٙس (ٔکبز.)7 ٜ
ایٗ وٛٙا٘ؿی ٖٛچٍٍ٘ٛی تؼطیف انُ «ثطاثطی» ضا زض ٔکٛاضز ذکبل ،ثکب شوکط ػٛأکُ ٚ
قطای تٛنیف ٔیوٙس (ٔبز .)6 ٜثب ایٙى ٝاِٛٚیت اؾتفبزٔ ٜكرم ٕ٘کیقکٛز ،يکطٚضی
اؾت تٛخٚ ٝیػٜای ث٘ ٝیبظٞبی حیبتی ا٘ؿبٖ ٔؼط ٛقٛز (ٔبز٘ .)10 ٜىتٟٔ ٝکٓتکط تٛخکٝ
ث ٝایٗ اؾکت وک ٝزض تؼطیکف ٔفٟک ْٛاؾکتفبز ٜػبزال٘کٔ ٝیکبٖ خٛأکغ ؾکٟیٓ ،ضاٞىبضٞکبی
خبیٍعیٗ (ثب اضظـ لبثُ ٔمبیؿ )ٝثطای ٞط ٘ٛع اؾتفبز ٜثط٘بٔٝضیعیقس ٚ ٜو٘ٛٙی ثبیکس زض
٘ظط ٌطفت ٝقٛز .ایٗ قطط زضثبض ٜطط ٞبی ثط٘بٔٝضیعیقس ٜا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای ٘یع ثدکب
اؾت.
زؾتٛضاِؼُٕ چبضچٛة ٔکسیطیت آة اتحبزیک ٝاضٚپکب زض ؾکبَ  2000قکٕبضی اظ ٔؼیبضٞکب
قبُٔ انُ پیكٍیطا٘ ،ٝاثطثركی ٞعی ،ٝٙيطٚضت پبیٌٝصاضی تهٕیٕبت ثط زا٘کف ٔکتمٗ،
 ٚإٞیت ٔكبضوت ػٕکٔٛی  ٚفکطآٞآٚضزٖ اطالػکبت ٔٙبؾکت ثکطای ػٕک ْٛضا تؼطیکف
ٔیوٙس.
لٛاػس ثطِیٗ زضثبضٙٔ ٜبثغ آة ،ثط پبی ٝلٛاػس ّٞؿیٙىی ( ٚ )1996وٛٙا٘ؿی ٖٛآة ؾبظٔبٖ
ُّٔ ( )1997تسٚیٗ قس ٜاؾت .لٛاػس ثطِیٗ لٛیب ٔتىی ثٔ ٝف ْٟٛاؾتفبز ٜپبیکساض اظ ٔٙکبثغ
آةٔ ،سیطیت یىپبضچٙٔ ٝبثغ آة ٘ ٚیع يکطٚضت ثک ٝحکسالُضؾکب٘سٖ آؾکیت ثکٔ ٝحکی
ظیؿت اتىب زاضز.
 -4-3معیازَای پیشىُادشدٌ دز وًشتازَای علمی

زض ز 1990 ٝٞزض قٕبضی اظ ٔمبالت ث ٝتؼطیف  ٚتؼٕیك ٔفٔ ْٟٛکسیطیت یىپبضچکٙٔ ٝکبثغ
آة پطزاذت ٝقس .ایٗ ٔف ْٟٛزض فهکُ ( 18لؿکٕت  )18اظ زؾکتٛض وکبض ٔ 21ؼطفکی قکس.
زؾتٛض وبض  21ثط ان َٛزٚثّیٗ وک ٝزض وٙفکطا٘ؽ ثکیٗ إِّّکی آة ٔ ٚحکی ظیؿکت ثکٝ
تهککٛیت ضؾککیس ٔجتٙککی ثککٛزٕٞ .چٙککیٗ ،تؼطیککفٞککبی ٔرتّفککی ثککطای یىپبضچککٍ٘ٝکطی زض
ٔسیطیت ٔٙکبثغ آة پیكکٟٙبز قکس ٜاؾکت .اضظـٞکبی ثٙیکبزی ٔفٟک ْٛیىپبضچکٍ٘ ٝکطی ضا
ػساِت ،یىپبضچٍی اوِٛٛغیىی  ٚوبضآیی التهبزی (قبُٔ وبضآیی ٔهط  ٚوکبضآیی
ترهیم) تكىیُ ٔیزٞس.
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ا٘دٕٗ ٟٔٙسؾبٖ ػٕطاٖ آٔطیىب ( )ASCEثط إٞیت پبیساضی اشػبٖ ٔیوٙس ٔ ٚؼتمس اؾت
«ؾیؿتٓٞبی پبیساض ٔٙبثغ آة ،ؾیؿکتٓ ٞکبیی ٞؿکتٙس وک ٝثکطای ٘مکف آفطیٙکی زض اٞکسا
وٙکک٘ٛی  ٚآیٙککس ٜخبٔؼ ک ،ٝزض ػککیٗ حف ک یىپککبضچٍی اوِٛککٛغیىی ،ظیؿککتٔحیطککی ٚ
ٞیسضِٛٚغیىی آٟ٘ب ططاحی ٔ ٚسیطیت ٔی ق٘ٛس» .ؾیؿکتٓ ٞکبی پبیکساض ٔؿکتّعْ ٟ٘بزٞکبی
ٔٙبؾت ،حىٕطا٘ی ذٛة  ٚفطفیت تطجیكپصیطی ٞؿتٙس.
زض یه وبضٌب ٜترههی و ٝی٘ٛؿى ٛزض پبضیؽ زض ؾبَ  1999ثطٌعاض وطز ،پٙح ٔؼیکبض
ظیط ثطای اضظیبثی طط ٞبی ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيکٝای ٔطکط قکس .ثؼکس اظ آٖ ٘یکع زض زٔٚکیٗ
اخالؼ خٟب٘ی آة زض ال ٝٞزض ؾبَ  2000اضائٌ ٝطزیس:
ٙٔ .1طم ٝزضیبفتوٙٙس ٜثبیس ثب وٕیبثی آة ضٚثط ٚثبقکس ،آ٘چٙکبٖ وک٘ ٝتٛا٘کس ثکب ؾکبیط
السأبت ٔٙطمی ٔطتفغ ٌطزز.
ٙٔ .2بثغ آة ٔٙطمٔ ٝجسأ ثبیس وبفی ثبقس ٞ ٚطٌ ٝ٘ٛظیکبٖ ثبیکس خجکطاٖ قکٛز (ثک ٝثیکبٖ
زلیكتطٞ ،طٌ ٝ٘ٛاضظقی و ٝا٘تمبَ آة ضا لبثُ لجٔ َٛیؾبظز  ٝ٘ ٚفم فطٚـ آة).
 .3زض ٞیچ وساْ اظ ٔٙبطك ٘جبیس ذؿبضت اؾبؾی ظیؿتٔحیطی پسیس آیس.
ٞ .4یچ ٌ ٝ٘ٛاذکتالَ اؾبؾکی اختٕکبػی فطٍٙٞکی ،حتکی تحطیکه ػٛاطکف اظ خّٕکٝ
ػٛاطف ٔصٞجی ٘جبیس زض ٞیچیه اظ زٙٔ ٚطم٘ ٝتید ٝقٛز.
ٙٔ .5بفغ ا٘تمبَ آة ثبیس ػبزال٘ٔ ٝیبٖ ٔٙبطك ٔجسأ ٔ ٚمهس تمؿیٓ قٛز.
 -5-3معیازَای ازشیاتی جامع طسحَای اوتقال میانحًضٍای

ثب ثطضؾی زلیك ٔؼیبضٞبی پیكٟٙبزقس ٜلجّی ٔیتٛاٖ ز ٜانُ یب اضظـ ٔرتّف ضا فٟطؾکت
وطز (خس .)2َٚثب ایٙى ٝایٗ خس َٚتب حسٚزی ٍٕٞطایی ضا ٘كبٖ ٔکیزٞکس٘ ،كکبٖزٙٞکسٜ
یه ض٘ٚس تسضیدی اؾت وکٔ ٝفکبٞیٓ پبیکساضی ،حىٕطا٘کی ذکٛة (اظ خّٕکٔ ٝكکبضوت
ػٕٔٛی) ٚ ،ضیؿه  ٚػسْ لطؼیکت ثک ٝقکىُ فعایٙکسٜای زض آثکبض خسیکستط ثک ٝضؾکٕیت
قٙبذتٔ ٝیق٘ٛس .ان َٛفٟطؾتقسِ ٜعٔٚب  ٕٝٞاضظـ ٞبی ٔ ٟٓضا زض ثط ٕ٘کیٌیکطز  ٚتکب
حسٚزی ٘یع ٕٞپٛقب٘ی زاض٘س .ثٙبثطایٗ ،ثبظتسٚیٗ احتٕبِی  ٚالظْ زض ان َٛفٟطؾتقکسٜ
زض لبِت ٔدٕٛػٝای ٔٙؿدٓتط ٔؼیبضٞب أىبٖپصیط اؾت .ایٗ وبض زض خس 3َٚا٘دبْ قکسٜ
اؾت .ایکٗ خکس َٚثکط پبیک ٝاضظیکبثی تطجیمکی ضٚیىطزٞکبی ٔرتّکف ضقکتٝای ،ؾیبؾکی ٚ
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حمٛلی زض اضظیبثی تٛخی ٝطط ٞبی ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای تٟی ٝقس ٜاؾت .زض لؿٕت ثؼکس
اظ ایٗ ٔؼیبضٞب ثطای اضظیبثی طط اتهبَ ضٚزذب٘ٞٝب زض ٙٞس اؾتفبزٔ ٜیقٛز.
خسٔ -3َٚدٕٛػٙٔ ٝؿدٓ ٔؼیبضٞبی پیكٟٙبزقس ٜثطای اضظیبثی طط ٞبی ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای
آة ثب ٍ٘طـ یىپبضچٝ
1

ٔبظاز  ٚوٕجٛز ٚالؼی :زض حٛئ ٝجسأٔ ،بظاز ٚالؼی (ثک ٝطکٛض ػیٙکی لبثکُ تمئیکس اؾکت)
ٚخٛز زاضز؛  ٚزض حٛئ ٝمهس ،وٕجٛز ٚالؼی (ث ٝطٛض ػیٙی لبثُ تمئیکس اؾکت) ٚخکٛز
زاضز  ٚآة ث ٝقىُ وبضآٔکس اؾکتفبزٔ ٜکیقکٛز (ثکب ثک ٝوکبضٌیطی ثٟتکطیٗ تىِٛٙکٛغی
ٔٛخٛز)

2

پبیساضی :طط ا٘تمبَ ثط ٔجٙبی پبیساضی اختٕبػی ،ظیؿکتٔحیطکی  ٚالتهکبزی ططاحکی
ٔیقٛز  ٚزض ثطاثط فكبضٞبی طجیؼی  ٚاختٕبػی ،لبثّیت ؾبظٌبضی زاضز.

3

حىٕطا٘ی ذٛة :طط ا٘تمبَ ٔجتٙی ثط حىٕطا٘کی ذکٛة اؾکت (قکبُٔ تهکٕیٌٓیکطی
ٔكبضوتی  ٚپبؾرٍٛیی ث ٝػٕ ،ْٛاظ خّٕ ٝافطاز تمثیطپصیطفت ٝاظ طط )

4

ٔتٛاظٖؾبظی حمٛق ٔٛخٛز ثب ٘یبظٞب :طکط ا٘تمکبَ ثک ٝحمکٛق ٔٛخکٛز (ٔحّکیّٔ ،کی ٚ
ثیٗإِّّی) ٔ ٚؿئِٛیتٞب احتطاْ ٔکیٌکصاضز؛ ثکس ٖٚاثکطات ٔٙفکی فطاؾکطظٔیٙی  ٚؾکبیط
اثطات ثط وكٛضٞبی ؾٟیٓ .اٌط ثب ٚخٛز ایٗ ،ایٗ لجیُ اثطات پسیس آیس ،زضثکبض ٜتکساثیط
خجطا٘ی وبفی یب اقتطان ٔٙبفغ تٛافك نٛضت ٌطفت ٝاؾتٚ .يغ ٞیچ قرم یب ذکب٘ٛاض
یب خبٔؼٔ ٝحّی یب ایبِت زض اثط طط ثستط ٘رٛاٞس قس.

5

زا٘ککف ٔطٕککئٗ :طککط ثککط پبیکک ٝزا٘ککف ٔطٕککئٗ اؾککتٛاض ٔککیقککٛز ،قککبُٔ تحّیککُٞککبی
ٞیسضِٛٚغیىی ،اوِٛکٛغیىی  ٚاختٕکبػی -التهکبزی .ثک ٝقکىُ وکبفی ػکسْ لطؼیکت،
ضیؿه  ٚذألٞب زض قٙبذت قٙبؾکبیی ٔکیقکٛز .تٕکبْ خکبیٍعیٗٞکبی ٕٔىکٗ زض ٘ظکط
ٌطفت ٝقسٜا٘س.

ثبیس یبزآٚض قس و ٝزض اؾتفبز ٜاظ ٔؼیبضٞبی پیكکٟٙبزی ثکطای اضظیکبثی طکط ٞکبی ا٘تمکبَ
ٔیبٖحٛيٝای ،اؾتحىبْ وّی یه طط ثب ٔؼیبضی تؼییٗ ذٛاٞس قس و ٝپبئیٗتطیٗ أتیبظ
ضا ٔی ٌیطز ،قجی ٝاؾتحىبْ یه ظ٘دیط و ٝثط اؾبؼ يؼیفتطیٗ حّم ٝآٖ تؼییٗ ٔیقکٛز
(قىُ.)1
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ٙٞککس یککه وكککٛض قککجٝلککبضٜای ثککب ٔمیککبؼ ثککعضي  ٚخٕؼیککت فککطاٚاٖ اؾککت ،زض ٘تیدککٝ
چبِفٞبیی ٘یع وک ٝثکب آٖ ضٚثکط ٚاؾکت ٔمیکبؼ ثعضٌکی زاضز .ایکٗ ذهٛنکیبت ،طکط
ایککسٜٞککبی ثککعضي ضا ٘یککع ؾککجت قککس ٜاؾککت .یىککی اظ ایککٗ ایککسٜٞککب ،طککط اتهککبَ تٕککبْ
ضٚزذب٘ٞ ٝبی ٙٞس ث ٝیىسیٍط اؾت .ؾبثم ٝلب٘ ٖٛآة زض ٙٞس ث ٝثیف اظ چٟکبض ٞکعاض ؾکبَ
پیف ثطٔیٌطزز ٚ ،اظ یه ؾک ٛثبظتکبة تغییکطات ٘بقکی اظ فتٛحکبت ٔؿکّٕب٘بٖ  ٚثؼکسٞب
اقغبٍِطاٖ اٍّ٘یؿی اؾت ٚ ،اظ ؾٛی زیٍط ٙٞکٛظ زض ثؿکیبضی اظ ضٚؾکتبٞبی ٙٞکس لکٛا٘یٗ
ؾٙتی آئیٗ ٙٞس ٚزضثبض ٜآة ضایح اؾت و ٝغبِجب ث ٝزٌٚبٍ٘ی ٔیبٖ لٛا٘یٗ ضؾٕی  ٚآ٘چکٝ
زض ٚالؼیت ثساٖ ػُٕ ٔیقٛز ٔٙدط ٔیقٛز .زض ٙٞس ٕٛٞاضٔ ٜکسیطیت خبٔؼکٔ ٝحّکی زض
ٔمیککبؼ وٛچککه ضٚاج زاقککتِٚ ،ٝککی فطایٙککسٞبی ٔؿککتؼٕطٜؾککبظی ،آثیککبضی ،نککٙؼتی ٚ
خٟب٘یقسٖ ،تمبيبٞبی آة ضا ث ٝقىُ اؾبؾی افکعایف زاز ٚ ٜاظ ایکٗ ض ٚثکٚ ٝيک ٛثکٝ
ف ٖٛٙخسیس ٔسیطیت ٘یبظ پیسا قس .لکب٘ ٖٛاؾبؾکی ٙٞکس زض ؾکبَ  ،1945آة ضا زض لّٕکطٚ
ٔٛيٛػبت ایبِتی لطاض زاز .ایٗ وبض ،ضلبثت ٔیبٖ ایبِتٞب ثط ؾکط اؾکتفبز ٜاظ ٔٙکبثغ آة ضا
ؾجت ٌطزیس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ،لب٘ ٖٛاذتالفکبت آة ٔیکبٖ ایبِکتٞکب زض ؾکبَ ٚ 1956يکغ
ٌطزیس .اظ آٖ ث ٝثؼس چٙسیٗ اذتال ٔیبٖ ایبِت ٞب ثط ؾط چٍٍ٘ٛی تمؿکیٓ آة ضخ زازٜ
اؾتٔ .كىُ وكٛض پٟٙبٚضی ٔب٘ٙس ٙٞکس ایکٗ اؾکت وک ٝزض آٖ ٔٙکبطمی ٚخکٛز زاضز وکٝ
ٕٞککٛاض ٜؾککیُ ضا تدطثککٔ ٝککیوٙٙککس  ٚاظ ؾککٛیی زیٍککطٙٔ ،ککبطمی ٚخککٛز زاض٘ککس وکک ٝاظ
ذكىؿبِیٞب ض٘کح ٔکیثط٘کس٘ .رؿکتیٗ ؾیبؾکت ّٔکی آة ٙٞکس زض ؾکبَ  1987تکسٚیٗ ٚ
ؾیبؾت خسیس آة زض ؾبَ  2002تسٚیٗ ٌطزیس .زض ٔبز 32 ٜؾیبؾت خسیس آٔس ٜاؾکت
و:ٝ
«ثٙٔ ٝظٛض افعایف ٔٙبثغ آة ثبیکس ضٚـٞکبی غیکط ٔتؼکبض ثٟکطٜثکطزاضی اظ آة
ٔب٘ٙس ا٘تمبَ ٔیبٖ حٛي ٝای ،تغصیکٔ ٝهکٛٙػی آة ظیطظٔیٙکی ٕ٘ ٚکهظزایکی آة
ِتقٛض یب آة زضیب ٘ ٚیع ضا ٚ ٜضؾٓٞبی ؾٙتی ٔب٘ٙس ٌطزآٚضی آة ثبضاٖ ث ٝوبض
ٌطفت ٝقٛز .پػٞٚفٞبی الظْ زض ظٔیٞٝٙبی ٘ ٛيطٚضت زاضز».
ٔبز 5-3 ٜزیسٌبّٔ ٜی ضا زض السأبتی ٔب٘ٙس ا٘تمبَ ٔیبٖ حٛي ٝای تٛنکیٔ ٝکی وٙکس ،یؼٙکی
يطٚضت فطاتطضفتٗ اظ ٔٙبفغ اؾتب٘ی .اظ ایٗ ض ،ٚایٗ ؾٙس ثک ٝزِٚکت ٙٞکس اخکبظٔ ٜکیزٞکس
ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای آة ضا زض ٘ظط ثٍیطز .زض ایٗ ٔیبٖ ،ؾکبظٔبٖ ّٔکی تٛؾکؼٙٔ ٝکبثغ آة
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ٔطبِؼبتی ضا ا٘دبْ زاز  30 ٚضإٔ ٜىٗ ضا ثطای اتهبَ ضٚزذب٘ٞٝکبی ٙٞکس قٙبؾکبیی وکطز.
زضثبض ٜقف ٔٛضز اظ ایٗ ضاٜٞب تحمیمبت ثیكتطی نکٛضت ٌطفکتٚ .ظاضت ٔٙکبثغ آة زض
ؾبَ  2002تهٕیٓ ٌطفت وبضٌطٞٚی ضا ثطای فطآٞآٚضزٖ ضإٙٞبیی زضثکبضٔ ٜؼیبضٞکبی
اضظقیبثی پطٚغٜٞب اظ ٘ظط التهبزی ،اثطات اختٕبػی التهبزی ،اثکطات ظیؿکت ٔحیطکی ٚ
تٟی ٝثط٘بٔٞٝبی اؾىبٖ ٔدکسز ،پکیضیکعی ؾکبظ  ٚوکبضی ثکطای زؾکتیبثی ثک ٝاخٕکبع ٔیکبٖ
اؾتبٖ ٞب ،اِٛٚیتثٙسی پطٚغٜٞب ،پیكٟٙبز ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی ،یبفتٗ ثٛزخک ٚ ٝزض ٘ظطٌکطفتٗ
خٙجٞٝبی ثیٗإِّّی تكىیُ زازٞ .س ٟ٘بیی اتهبَ ضٚزذب٘کٞٝکبی ٙٞکس ثبیؿکتی تکب ؾکبَ
ٔ 2016حمك قٛزٔ .طبِؼبت أىبٖؾٙدی پطٚغٜٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثبیس تب پبیبٖ  2005وبٔکُ
ٔیقس .ثب ایٗ  ،ٕٝٞایٗ ٌعاضـٞب زض زؾتطؼ ػٕٔٛی لطاض ٘ساض٘س ،فبٞطا ث ٝایٗ زِیُ وٝ
ایٗ ٌعاضـٞب ترههی ٞؿتٙس .وٙكٍطاٖ غیط زِٚتی زض ٔطبِجبت ذٛز ثطای زؾتطؾی ثٝ
ایٗ اؾٙبز ؾط  ٚنسای ظیبزی ث ٝضا ٜا٘ساذتٙس٘ .مس  ٚثطؾی پطٚغ ٜاتهکبَ ضٚزذب٘کٞٝکب زض
٘ٛقتبضٞبی ػّٕی٘ ،ؿجتب خسیس ثٛز ٚ ٜوٕتط ٔکٛضز ٔسالک ٝلکطاض ٌطفتک ،ٝثکب ایٙىک ٝپٛقکف
فطاٚا٘ی زض ازثیبت ذبوؿتطی  ٚزض ایٙتط٘ت یبفت ٝاؾت.
زض ازأککٔ ،ٝؼیبضٞککبی پیكٟٙبزقککس ٜزض ثرککف لجّککی ضا ثککطای اضظیککبثی طککط اتهککبَ
ضٚزذب٘ٞٝبی ٙٞس ث ٝوبض ٔیثطیٓ.
ٔؼیبض ا َٚثٔ ٝبظاز ٚالؼی  ٚلبثُ ا٘ساظٌ ٜیطی  ٚوٕیکبثی آة ،ثک ٝتطتیکت زض حٛيکٞٝکبی
ٔجسأ ٔ ٚمهس ٔیپطزاظز .ایٗ تٛافك ٚخٛز زاضز وٙٔ ٝبطمی ثکب ٔکبظاز ٘ؿکجی ٙٔ ٚکبطمی ثکب
وٕیبثی ٘ؿجی ٚخٛز زاض٘سِٚ ،ی ٌطایف ث ٝایٗ اؾتسالَ ٚخٛز زاضز ؤ ٝبظاز  ٚوٕیکبثی،
ثطؾبذتٞٝبی اختٕبػی ث ٝقٕبض ٔیآیٙس و ٝثطای تٛخی ٝیه طط وک ٝزض ٟ٘بیکت ػٕکستب
وٙكٍطاٖ ثطٚتٕٙس  ٚلسضتٕٙسٔ ،ب٘ٙس ؾیبؾتٕساضاٖ ،فؼکبالٖ نکٙؼتی  ٚظاضػکبٖ ثکعضي ضا
ثٟطٜٙٔس ذٛاٞس ؾبذت ث ٝوبض ٔیضٚز .زض حبِی و ٝایٗ ٍ٘طا٘ی ٚخٛز زاضز و ٝپطٚغ ٜثکٝ
٘فغ ظاضػبٖ فمیط و ٝثیكتطیٗ ٘یبظ ضا ث ٝآٖ زاض٘س ٘رٛاٞس ثٛز .ایٗ اؾتسالَ ٔتکمثط اظ ؾکبثمٝ
پطٚغٜٞبی آة زض ٙٞس اؾت .زض ٌصقت ٝثؿیبضی اظ پطٚغٜٞبیی و ٝثطای ٘فغضؾب٘ی ٚالؼی
ث ٝالكبض فمیکط ٘ ٚیبظٔٙکس تؼطیکف قکس٘سٞ ،طٌکع ثک ٝپبیکبٖ ٘طؾکیس٘س  ٚثک ٝقکىُ ٔٙبؾکت
ٍٟ٘ساضی ٘كس٘س .زض ثح ٞبی نٛضتٌطفت ٝزضثبض ٜؾس ثح ثطاٍ٘یع ٘بضٔبزا ،ثؿکیبضی اظ
ٔمبالت اظ قٕبض ثعضٌی اظ ؾسٞبی وبُٔ٘كس ٚ ٜطط ٞبی پبیبٖ٘یبفتک ٝآثیکبضی زض ٙٞکس ٚ
ویفیت پبئیٗ ٍٟ٘ساضی زض ٔٙبطك فمطظز ٜاؾٓ ٔکیثطز٘کسٕٞ .عٔکبٖٛ٘ ،یؿکٙسٌبٖ زیٍکطی
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اؾتسالَ ٔیوٙٙس و ٝآة ٔبظاز زض حٛيٞٝبی ٔجسأ یه ثطؾبذت ٝاختٕبػی اؾکت ،چکٖٛ
آة خبضی زض ضٚزذب٘ٞٝب و ٝث ٝؾٕت الیب٘ٛؼ ٞب خطیبٖ زاضز ذسٔبت ٔ ٟٓاوِٛٛغیىی،
اختٕبػی  ٚظیجبییقٙبذتی فطأ ٓٞیوٙس .ثط اؾبؼ ایٗ ٍ٘بٔ ،ٜف ْٟٛآة ٔکبظاز «ثکب ٍ٘کبٜ
تحٛیٌُطایب٘ٞ ٝیسضِٛٚغی ضیبيی» تطجیك زاضز تب زیسٌب ٜخبٔغٌطایب٘ ٝاوٞٛیکسضِٛٚغی.
ایٗ ٍ٘ب ٜثب پبضازایٓ یىپبضچٍ٘ ٝکطی ٕٞؿکٛیی زاضزٞ .یچیکه اظ اؾکتسالَٞکبی ثکبال ایکٗ
ٚالؼیت ضا ا٘ىبض ٕ٘یوٙٙس وٞ ٝؿتٙس ٔٙبطمی و ٝوٕجٛز ٚالؼی آة زاض٘س.
ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔؼیبض ز ْٚیؼٙی پبیساضی ،ثیزضً٘ ثعضٌی پطٚغ ٜاتهبَ ضٚزذب٘کٞٝکب ٚ
ثبض ٔبِی آٖ ٔطط ٔیقکٛز (اتهکبَ  37ضٚزذب٘ک ٝقکبُٔ ؾکبذت حکسٚز ٔ 3000رکعٖ،
ا٘حطا ٔ 178یّیبضز ٔتکط ٔىؼکت آة زض ؾکبَ٘ ،هکت ٌ 34یٍکبٚات فطفیکت ثطلکبثی ٚ
آثیبضی ٔ 35یّیٞ ٖٛىتبض) .زض حبَ حبيط ٞعی ٝٙوُ طط ٔ 120 ،یّیکبضز زالض پکیف ثیٙکی
ٔیقٛز .ایٗ ٔمساض ثب ٞط اؾتب٘ساضزی٘ ٚ ،یع ٚلتی ثب تِٛیکس ٘بذکبِم زاذّکی ٙٞکس ٔمبیؿکٝ
قککٛز (ٔؼککبزَ ٔ 675یّیککبضز زالض زض ؾککبَ  )2004ثؿککیبض ٍٙٞفککت اؾککت .تدطثککٌ ٝصقککتٝ
پطٚغٜٞبی ثعضي ؾبظٜای ٘كبٖ ٔی زٞس وٞ ٝعیٞٝٙبی پیفثیٙیقس ٜغبِجب تب  4تکب  5ثطاثکط
ثیكتط قسٜا٘س ،ثٙبثطایٗ ٞعیٞٝٙبی پطٚغ ٜاتهبَ ضٚزذب٘کٞٝکب ثؿکیبض ٍٙٞفکت ذٛاٞکس ثکٛز.
طط اتهبَ ضٚزذب٘ٞٝب ث ٝؾطٔبیٌٝصاضی ذبضخی ثؿیبض ظیبزی ٘یبظ ذٛاٞس زاقکتِٚ ،کی
ایٗ ٞعیٞٝٙب ثبیس اظ ٔهط وٙٙسٌبٖ زاذّی آة ثبظیبثی قکٛز  ٚایکٗ وکبض ثک٘ ٝکبٌعیط ثکٝ
ٔؼٙبی افعایف لبثُ تٛخ ٝزض لیٕت آة ذٛاٞس ثٛز .ثب تٛخ ٝث ٝایٙىک ٝثیكکتط الكکبض فبلکس
زؾتطؾی ث ٝآة ،فمیط ٘یع ٞؿتٙس ،ایٗ پطٚغٕٔ ٜىٗ اؾت ٔٙبفؼی ثطای آ٘بٖ ٘ساقت ٝثبقکس،
زض ایٗ نٛضت پبیساضی اختٕبػی پکطٚغ ٜظیکط ؾکئٛاَ ذٛاٞکس ضفکت .زضثکبض ٜخٙجکٞٝکبی
ظیؿتٔحیطی پبیساضی ثبیس ٌفت و ٝاضظیبثی اثطات ظیؿتٔحیطی ثطای تٕکبْ پکطٚغٜٞکب
ا٘دبْ ذٛاٞس قس (آٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝلب٘ ٖٛتىّیف وطز ٜاؾت) .ثب ایٗ  ،ٕٝٞثکب ا٘تمکبَ آة ثکٝ
حٛيٞٝبی زیٍط ،خطیبٖٞبی ٚضٚزی ثک ٝزضیبٞکب وکبٞف ذٛاٞکس یبفکت  ٚزض ٘تیدک ٝثکط
ٌٞٝ٘ٛبی ٔرتّف آثی  ٚأطاض ٔؼبـ ٔبٞیٍیطاٖ تکمثیط ٔٙفکی ذٛاٞکس ٌصاقکت .ضیؿکه
ذطط ظٔیِٗطظ ،ٜزض ٘تید ٝچٙیٗ پطٚغ ٜثعضئمیبؼ ٟٔٙسؾی ٘یع ثبیکس ثک ٝحؿکبة آٚضزٜ
قٛز.
ٔؼیبض ؾ ْٛث ٝحىٕطا٘ی ذٛة ،تهٕیٌٓیکطی ٔكکبضوتی  ٚپبؾکرٍٛیی تٛخکٔ ٝکی زٞکس.
ٕٞبٖ طٛض وک ٝفکطاٚاٖ ٔكکبٞس ٜقکسٔ ،ٜكکىالت آة ضا ٔکی تکٛاٖ تکب ا٘کساظ ٜظیکبزی ثکٝ
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٘بوبٔیٞبی حىٕطا٘ی  ٚث ٝافعایف انطىبن ٔیبٖ ایبِتٞب ٔ ٚیبٖ زِٚکتٞکبی ٔحّکی ٚ
زِٚت ٔطوعی زضثبض ٜترهیم آة ٘ؿجت زاز .ث٘ ٝظط ٔی ضؾس پطٚغ ٜاتهبَ ضٚزذب٘ٞٝکب
ایٗ ٔكىالت ضا ٘بزیسٌ ٜطفت ،ٝزض حبِی و ٝث ٝیه چبضچٛة ٟ٘بزی ثؿیبض پیچیسٜتط ٘یبظ
زاضز .ػال ٜٚثط ایٗ ،زض حبِی و ٝاتهکبَ ضٚزذب٘کٞٝکب ٕٔىکٗ اؾکت زض وكکٛضٞبی ٘ؿکجتب
ؾّؿّٔٝطاتجی ٔب٘ٙکس چکیٗ ثک ٝوکبض ثیبیکسِٚ ،کی ٙٞکس یکه زٔٛوطاؾکی پطتحکطن زاضز ٚ
وٙكٍطاٖ غیط زِٚتی ،پیبزٜؾبظی چٙیٗ پطٚغٜٞبیی ضا ظیط ؾئٛاَ ذٛاٙٞس ثطزٕٞ ،بٖ طٛض
و ٝزض ٌصقت٘ ٝیع زضثبض ٜؾکس ٘بضٔکبزا ا٘دکبْ زاز٘کس .اؾکتبٖٞکبی ٔرتّکف ٔربِفکت  ٚثکط
ٔكبضوت زض چٙیٗ طط ٞبیی پبفكبضی ذٛاٙٞس وطزٌ .عاضـ ضٚظ٘بٔٞٝکب ٘كکبٖ ٔکیزٞکس
و ٝتٟٙب آٖ زؾت ٝاظ اؾتبٖٞکبی زضیبفکتوٙٙکس ٜوک ٝثک ٝآة ٘یکبظ زاض٘کس اظ پکطٚغ ٜاتهکبَ
ضٚزذب٘ٞٝب حٕبیت ٔیوٙٙس.
ٔطبثك ٔؼیبض چٟبضْ ،طط ٞب ثبیس ث ٝحمٛق ٔحّیّٔ ،ی  ٚثیٗإِّّکی احتکطاْ ثٍصاض٘کس .زض
طط اتهبَ ضٚزذب٘ٞٝکب ثکب ؾکبذت ٔرکعٖٞکبی ثکعضي  ٚذطکٛط ِِٛک ،ٝثک٘ ٝکبٌعیط ثکٝ
خبثدبیی اخجبضی  ٚاؾىبٖ ٔدسز قٕبض ظیبزی اظ خٛأغ ٔحّی ٔٙدط ذٛاٞس قکس .قکٕبض
ٚالؼی ٔؼّ٘ ْٛیؿکت  ٚاضلکبْ ٘مکُقکس ٜزض ٘ٛقکتبضٞبی ذبوؿکتطی شٙٞکی ٞؿکتٙس ،چکٖٛ
اضظیبثیٞبی ضؾٕی زض ٔؼطو ػٕک ْٛلکطاض ٍ٘طفتک ٝاؾکت .پکطٚغ ٜاتهکبَ ضٚزذب٘کٞٝکب ضا
ٔیتٛاٖ ث ٝزٔ ٚؤِف ٝتمؿیٓ وطز :ثرف قجٝخعیطٜای و ٝفم ثط ضٚزذب٘ٞٝبی ّٔکی تکمثیط
ٔیٌصاضز ٚ ،ثرف ٞیٕبِیبیی و ٝثط ضٚزذب٘ٞٝبی ٔكکتطن ثکب زیٍکط وكکٛضٞب ،اظ خّٕکٝ
چککیٗ ،ثٛتککبٖ٘ ،پککبَ ،پبوؿککتبٖ  ٚثککٍٙالزـ تککمثیط ٔککیٌککصاضز .اخککطای طککط زض ثرککف
قجٝخعیطٜای ٕٔىٗ اؾت تٙفٞب ٔیبٖ ایبِتٞبی ٔجسأ ا٘تمبَ (و ٝػاللٙٔٝس طط ٘یؿکتٙس)
 ٚایبِتٞبی ٔمهس زض ٙٞس ثٚ ٝخٛز آٚضز .اخطای طط زض ثرف ٞیٕبِیکبیی ،پیبٔکسٞبیی
ثطای ضٚاث ٙٞس ثب وكٛضٞبی ٕٞؿبی ٝذٛاٞس زاقت ،ثٚ ٝیػ ٜچک ٖٛتٛافمکبتی ٔیکبٖ آٟ٘کب
ٚخٛز زاضز .ثٍٙالزـ ٍ٘کطاٖ اؾکت وک ٝطکط ٞکبی ا٘تمکبَ اظ ثطإٞکبپٛتطا ٌٙ ٚکً ،ثکط
ٔهبض تثجیتقس ٜایٗ وكٛض اظ ایٗ ضٚزذب٘ٞٝب  ٚثٚ ٝیػ ٜثطإٞبپٛتطا تمثیط ٔٙفی ذٛاٞس
زاقت.
ٔؼیبض پٙدٓ ث ٝزا٘ف ٔطٕئٗٔ ،ؿبئُ ػسْ لطؼیت  ٚضیؿهٚ ٚ ،خٛز ٌعیٞٝٙب ٔیپکطزاظز.
ثطذی ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔؼتمس٘س تهٕیٓ زِٚت ث ٝاتهبَ ضٚزذب٘ٞٝب ثکط پبیک ٝزا٘کف  ٚقکٙبذت
زلیك ٘یؿت  ٚاؾتسالَ ٔیوٙٙس زضثبض ٜچٍٍ٘ٛی پبؾد ؾیؿتٓ ٔٙبثغ آة ٔٙطمٞ ٝیٕبِیب ثکٝ
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یه چٙیٗ تغییطات ػٕس ،ٜچٍکٍ٘ٛی تمثیطپکصیطی اوٛؾیؿکتٓٞکب  ٚزض ٘تیدک ٝچٍکٍ٘ٛی
تغییط أطاض ٔؼبـ قٙبذت ا٘سوی ٚخٛز زاضز .ایٗ ٚيؼیت ،تهکٕیٌٓیکطی ضا پطضیؿکه
ٔی ؾبظز .ػال ٜٚثط ایٗ ،وبٞف احتٕبِی زض خطیبٖ ضٚزذب٘ٞٝکبی ٞیٕبِیکب زض ٘تیدک ٝتغییکط
الّیٓ ٕٔىٗ اؾت تمثیط ٔٙفی ثط آٚضزٞبی پیف ثیٙیقس ٜآة زض طط ٞکبی ا٘تمکبَ زاقکتٝ
ثبقسٕٞ .چٙیٗ ػسْ لطؼیت زیٍطی ٚخٛز زاضز :طط اتهکبَ ضٚزذب٘کٞٝکب ٕٔىکٗ اؾکت
آالیٙسٜٞب ضا زض حٛيٞٝبی آثطیع ٔرتّف  ٚاحتٕبال ٌٞٝ٘ٛب ضا اظ یه ٔحکُ ثک ٝزیٍکطی
ا٘تمبَ زٞس .تمثیطاتی اظ ایٗ زؾت ٛٙٞظ ثطضؾی ٘كس ٜا٘سِٚ ،کی ثکب تٛخک ٝثک ٝتدطثک ٝزیٍکط
طط ٞبی ا٘تمبَ ،ث ٝطٛض ثبِم ٜٛظیبز اؾت.
خٙج ٝای زیٍط اظ ٔؼیبض پٙدٓ ث ٝایٗ ٔٛيٛع ٔیپطزاظز و ٝآیب خبیٍعیٗٞب زض ٘ظکط ٌطفتکٝ
قسٜا٘س؟ ٘ٛقتبضٞبی ثطضؾیقس ٚ ٜآثبض ایٙتط٘تی اظ ٚخٛز ٌعیٞٝٙبی ٔرتّف ثطای تکمٔیٗ
تمبيبی ض ٚث ٝضقس آة زض ٙٞس ؾرٗ ٌفتٝا٘س.
ضٚقٗ اؾت وٙٞ ٝس ثب چبِفٞبی ػظیٕی ثطای تمٔیٗ ٘یبظٞبی خٕؼیکت  ٚالتهکبز ض ٚثکٝ
ضقس ذٛز ضٚثط ٚاؾت .پطٚغ ٜاتهبَ ضٚزذب٘کٞٝکب یکه ػبٔکُ وّیکسی ثکطای اطٕیٙکبٖ اظ
تمٔیٗ ٘یبظٞبی آة ،غصا  ٚا٘طغی تجّی ٔی قٛز .ثب ایٙى ٝیىی اظ تٛخیٟبت ثٙیکبزی پکطٚغٜ
اتهبَ ضٚزذب٘ٞ ٝب ثٟجٛز ػساِت آثی اظ ططیك ثبظتٛظیغ آة اظ ٘ٛاحی غٙکی ثک ٝفمیکط آثکی
اؾت ،ثٕٞ ٝیٗ ا٘ساظ ،ٟٓٔ ٜزیسٌب ٜزیٍطی ٘یع ٚخکٛز زاضز وک ٝثکب تٛخک ٝثک ٝا٘کساظ ٜایکٗ
پطٚغ ،ٜاحتٕبال لسضتٕٙستطیٗ وٙكٍطاٖ اختٕبػی ضا ثٟطٜٙٔس ذٛاٞکس ؾکبذت ٘ ٚک ٝالكکبض
فمیط؛ یؼٙی ث ٝافکعایف لیٕکتٞکبی آة ٔٙدکط ذٛاٞکس قکس وک ٝثکطای ثؿکیبضی اظ الكکبض،
تحُٕ ٘بپصیط اؾت ٚ ،ث٘ ٝمُ ٔىبٖ اخجبضی قٕبض ظیبزی اظ ٔطزْ ٔٙدط ذٛاٞکس قکس .ایکٗ
پطٚغ ٜثط اؾبؼ پٙح ٔؼیبض تٛنیٝقکس ٜزض ایکٗ ٘ٛقکتبض ٕ٘کط ٜپکبئیٙی ٔکیٌیکطز .اِجتک ٝاٌکط
زِٚتٌ ،عاضـٞبی أىبٖؾٙدی ضا ا٘تكبض زٞکس ،شٙٞیکت وٙک٘ٛی زضثکبضٔ ٜمیکبؼ اثکطات
ٔٙفی احتٕبال تؼسیُ ذٛاٞس قس .ث٘ ٝظط ٔکی ضؾکس وکٕٞ ٝب٘ٙکس زیٍکط پکطٚغٞ ٜکبی ا٘تمکبَ
ٔیبٖ حٛي ٝای ،اظ یه ؾٍٕٞ ٛطایی ٔٙبفغ ٟٔٙسؾبٖ  ٚؾیبؾتٕساضاٖ ضا قبٞس ٞؿکتیٓ وکٝ
زض ایٗ ٔیبٖ ٘مف احتٕبِی تکمٔیٗوٙٙکسٌبٖ ٔکبِی ثبیکس قکفب قکٛز؛  ٚاظ ؾکٛی زیٍکط،
ثرف ٞبی ثعضٌی اظ خٕؼیت و ٝث ٝاطالػبت اضائٝقکس ٜتٛؾک زِٚکت اػتٕکبز ٘ساض٘کس ٚ
ٔٙبفغ ایٗ پطٚغ ٜضا ٔجبِغٝآٔیع ٔی زا٘ٙس ،زض حکبِی وکٞ ٝعیٙکٞٝکبی التهکبزی اختٕکبػی ٚ
ظیؿتٔحیطی آٖ زؾت وٓ ٌطفتٔ ٝیقٛز.
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زض اثتسای ٘ٛقتبض ایکٗ پطؾکف ضا ٔطکط وکطزیٓ وک ٝآیکب ا٘تمکبَ ٔیکبٖحٛيکٝای آة ثکب
یىپبضچٍ٘ٝطی زض ٔسیطیت ٔٙبثغ آة ؾبظٌبض اؾت یکب ذیکط؟ پکٙح ٕ٘٘ٛکٝای وکٔ ٝؼطفکی
قس٘س ٘كبٖ ٔیزٙٞس ا٘تمبَ آة ث ٝآؾب٘ی ثب اضظـٞبی ػساِت ،یىپکبضچٍی اوِٛکٛغیىی
 ٚوبضآیی التهبزی و ٝثٙیبز یىپبضچٍ٘ٝطی ضا تكىیُ ٔیزٙٞس ٕٞؿٕ٘ ٛکیقک٘ٛس .ا٘تمکبَ
ٔیبٖحٛيٝای  14زضنس وُ ثطزاقت آة ضا تكىیُ ٔیزٙٞکسِٚ ،کی ٔمِٛک ٝذبنکی زض
ٔیبٖ تساثیط ٟٔٙسؾی ث ٝقٕبض ٔیآیٙس .زض ایٗ لؿٕت ث ٝایٗ ٔٛيٛع ٔیپطزاظیٓ وک ٝچکطا
ٔم ِٝٛذبنی ٞؿتٙس .ثسیٗ ٔٙظٛضٔ ،ؿئّٔ ٝمیبؼ ضا پکیف ٔکیوكکیٓ ،یؼٙکی ٔمیکبؼٞکبی
ظٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی٘ ٚ ،یع «ٔمیبؼ ٔٙجغ» ؤ ٝؼتمسیٓ ٔكره ٝطط ٞبی ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيکٝای
ٞؿتٙس.
ٔمیبؼ ٔىب٘ی .زض ٟٔٙسؾی غبِجب ثبٚض ثط ایکٗ اؾکت وک ٝافکعایف ٔمیکبؼ انک َٛططاحکی
فیعیىی ،اظ وٛچه ث ٝثعضي أىبٖپصیط اؾت ،حتی ثب ایٙىٕٔ ٝىٗ اؾت ضاثطک ٝذطکی
ؾبزٜای ٚخٛز ٘ساقت ٝثبقس .ایٗ ٔٛيٛع ضا ٔیتکٛاٖ زضثکبضٔ ٜرکعٖٞکب ٔكکبٞس ٜوکطز :اظ
ٔرعٖٞبی وٛچه ث ٝثعضي ،فطایٙکسٞبی ثیٛغئٛقکیٕیبیی زض فکبٞط ٔتٙبؾکت ثکب ٔمیکبؼ
ٞؿتٙسِٚ .ی ایٙى ٝایٗ ٔٛيٛع ثطای فطایٙسٞبی ٔسیطیتی ٘یع نبزق ثبقس ،چٙکساٖ ضٚقکٗ
٘یؿتٚ .يؼیت طط ٞبی ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای آة پیچیسٜتط اؾت ،چ ٖٛیه ا٘تمکبَ ثکٝ
ٔؼٙبی افعایف ٔمیبؼ ٔىب٘ی ٔسیطیت آة اؾتٔ .طتج ؾبذتٗ فیعیىی ز ٚحٛي ٝآثطیع
ٔدککعا ،اظ ز ٚخٙجککٔ ٝؿککئّٝؾککبظ ٔککیقککٛز )1( :اظ ٘ظککط ثیِٛککٛغیىی ،اتهککبَ خسیککس ٔیککبٖ
ظیؿتٍبٜٞب ثطلطاض ٔیقٛز و ٝزض ایٗ نٛضت ،ثطٚظ ا٘ٛاع پسیکسٜٞکبی خسیکس ضا ٔحتٕکُ
ٔیؾبظز ،اظ خّٕٞ ٝدٌٞٝ٘ٛ ْٛکبی ثیٍب٘ک( ٝاقکغبَوٙٙکس /ٚ ٜیکب وكکٙس )ٜ؛  )2( ٚاظ ٘ظکط
اختٕبػی ،یه اتهبَ خسیس ٔیبٖ خٛأؼی و ٝپیف اظ ایٗ ث ٝیىسیٍط ٚاثؿتٍی ٘ساقتٙس،
(حسالُ ٘ ٝاظ ٘ظط آة) ثطلطاض ٔیقٛز.
اٌط ثط ٔٛيٛع ز ،ْٚیؼٙی خٙج ٝاختٕبػی ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای تٕطوع وٙیٓ ،پطؾف ٟٔکٓ
ایٗ اؾت و ٝآیب قىُ ٌیطی فطفیت ٟ٘بزی الظْ ثطای ازاضٙٔ ٜبفغ ثؿیبض ٔتٛٙع زذیکُ زض
طط  ،ثطای اطٕیٙبٖ اظ ایٙىٙٔ ٝبفغ ٞ ٚعیٞٝٙب ثک ٝحؿکبة ٔکیآیٙکس  ٚثک ٝقکىُ اثکطثرف
ثبظتٛظیغ ٔیق٘ٛس ،آ٘چٙبٖ وک ٝػکساِت اختٕکبػی ٔحمکك قکٛز أىکبٖپکصیط اؾکت؟ آیکب
فطفیت ٟ٘بزی ٔیتٛا٘س ٔٙبثغ آة  ٚزػکبٚی ٔهکط وٙٙکسٌبٖ آة ضا ٔکسیطیت وٙکسٚ ،
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آیب ٔیتٛا٘س ثطای پطزاذتٗ ثٔ ٝؿبئُ پیچیسٜای و ٝا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای ایدکبة ٔکیوٙکس
اضتمب یبثس؟
زض پبؾد ث ٝایٗ پطؾف ٔیتٛاٖ ٌفکت وک ٝپیچیکسٌی ٟ٘کبزی ،اضتجکبط ذطکی ثکب ٔمیکبؼ
ٔىب٘ی ٘ساضز (قىُ .)2زض ٚالؼیت ،زٚثطاثطقسٖ ٔمیبؼ ٔىب٘ی ٕٔىکٗ اؾکت پیچیکسٌی
ٟ٘بزی ضا چٟکبضثطاثط وٙکس .ثکطای ضٚقکٗتطقکسٖ ٔٛيکٛع ،قکٕبض ضٚاثک ٔتمکبثّی ضا وکٝ
ٔیتٛا٘س ٔیبٖ وٙكٍطاٖ (ثب ٔٙبفغ ٔرتّف) ثطلطاض قٛزٕ٘ ،بیٙس ٜپیچیسٌی ٟ٘کبزی زض ٘ظکط
ٔیٌیطیٓ .اٌط زض یه حٛي ٝآثطیع چٟبض ٌط ٜٚشیٙفغ ٔرتّف ٚخٛز زاقت ٝثبقس (یؼٙکی
ثرف ذبٍ٘ی ،آثیبضی ،ثطلبثی٘ ،یکبظ ٔحکی ظیؿکت) ،زض وکُ قکف ائکتال زٚخب٘جک ٝیکب
تؼبضو ٔیتٛا٘س قىُ ثٍیطز .ث ٝظثبٖ ضیبيی چٙیٗ اؾت:

ثٙبثطایٗ ،اتهبَ ز ٚحٛي ٝآثطیع ث ٝتىثیط ائتال ٞکب  /ٚیکب تؼبضيکبت ٔکیا٘دبٔکس ،چکٖٛ
اوٞ ٖٛٙكت ٌط ٜٚشیٙفغ ٔرتّف ٚخٛز زاضز و ٝث ٝقىُ ثبِمٔ ٜٛکیتٛا٘ٙکس تکب  28ضاثطکٝ
ٔتؼبضو یب ٍٕٞطا ضا ثطلطاض ؾبظ٘س:

قىُ -2افعایف پیچیسٌی ٟ٘بزی زض طط ٞبی ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای
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اٌط فطفیت ٟ٘بزی ثب قٕبض ثبِمٙٔ ٜٛبفغ ٔتؼبضو ٍٕٞ ٚطا اضتجکبط زاقکت ٝثبقکس ،ثٙکبثطایٗ
ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای ث ٝچٟبضثطاثطقسٖ پیچیسٌی ٟ٘بزی ٔٙدط ٔیقٛز .پؽ زض حبِیى ٝاظ
زیس فٙی ،طط ا٘تمبَ ٔیکبٖحٛيکٝای ٕٔىکٗ اؾکت قکس٘ی ثبقکس ،أکب تدٟیکع ٟ٘بزٞکب ثکب
تٛإ٘ٙسیٞب  ٚفطفیتٞبی ٟ٘بزی الظْ ثطای ؾبظٌبضؾبذتٗ ٔٙکبفغ ضلیکت ٘بقکی اظ ا٘تمکبَ
آةٔ ،كىُؾبظتط ذٛاٞس ثٛز.
ٔمیبؼ ظٔب٘ی .ا٘تمبَ ٔیبٖ حٛي ٝای ٘ ٝتٟٙکب ٔمیکبؼ ٔىکب٘ی اثکطات ضا افکعایف ٔکی زٞکس،
ٔمیبؼ ظٔب٘ی اثطات ضا ٘یع افعایف ٔیزٞس .ػّت ایٗ اؾت وک ٝػٕکط ططاحکی ؾکبظٜٞکبی
ثعضي آثی ثؿیبض طٛال٘یتط اظ ؾیبؾت ٞبیی اؾت و ٝپیط ٚآٟ٘ب ؾبذتٔ ٝی ق٘ٛس .اضظـٞب
 ٚاِٛٚیتٞبی یه خبٔؼ ٝزض یه زٚض 40 ٜتب  50ؾبِ ٝقبٞس تغییط لبثُ ٔالحظک ٝذٛاٞکس
ثٛز .ایٗ زٚض ٜظٔب٘ی ،ػٕط ٔؼٕ َٛططاحی یه ؾبظ ٜثعضي آثکی اؾکت ِٚ ،کی زض ػٕکُ
ثؿیبض طٛال٘یتط ػٕط ٔیوٙٙس .ثب ایٗ  ،ٕٝٞؾبظٜٞبی ثعضي آثی ثط چٍکٍ٘ٛی اؾکتفبز ٜاظ
1
ٔٙبثغ آة تمثیط ٔیٌصاض٘س.
ٔمیبؼ ٔٙبثغٙٔ .ظٛض اظ ٔمیبؼ ٔٙبثغٔ ،میبؾی اؾت وٙٔ ٝبثغ فیعیىکیٔ ،کبِی ،اطالػکبتی ٚ
ا٘ؿب٘ی ،تدٟیعٕٞ ،ؿ ٚ ٛتثجیت ٔیق٘ٛسٔ .میبؼ ٔٙکبثغ ثک ٝوبضٌطفتک ٝقکس ٜزض طکط ٞکبی
ا٘تمبَ ،حسالُ ث ٝچٟبض قی ٜٛتمثیطٌکصاض اؾکت٘ .رؿکت ،ططاحکی فٙکی یکه ؾکبظ ٜآثکی،
ٔطظٞبی فیعیىی ضا ثط ٌعیٞٝٙبی ٕٔىٗ  ٚلٛاػس ثٟطٜثطزاضی خبیٍعیٗ اػٕکبَ ٔکیوٙکس.
ز ،ْٚثؿ کیبضی اظ طککط ٞککبی ا٘تمککبَ ٔیککبٖحٛيککٝای ثؿککیبض پیچیککسٞ ٜؿککتٙس ،ثٙککبثطایٗ اظ
ؾیؿتٓٞبی ذجط ٜپیچیس ٜزض تهٕیٓ ٌیطی زضثبض ٜایٙى ٝچکٔ ٝمکساض آة ثطزاقکت ،ا٘تمکبَ
زاز ٚ ٜچٍٙٞ ٝبْ ترّی ٝقٛز اؾتفبزٔ ٜیقٛز .ث٘ ٝظط ٔیضؾس اتىب ثک ٝؾیؿکتٓٞکبی ذجکط،ٜ
٘مف افىبض ػٕٔٛی ضا ثطای ظیکط شضٜثکیٗ لکطاضزازٖ ایکٗ ٔٛيکٛع وک ٝآیکب طکط ٙٔ ،کبفغ
ػٕٔٛی ضا تمٔیٗ ٔیوٙسٔ ،حسٚز  ٚاحتٕبال تحتاِكؼبع لطاض ٔیزٞکس .ؾک ،ْٛؾکبظٜٞکبی
ثعضي آثی ،ؾطٔبیٌٝصاضی ثعضي لجّی ث ٝقٕبض ٔی آیٙس (ٞعیٞٝٙبی ضیرتٝقکس )ٜوک ٝثکب
تثجیت ضاٜحُ ٞبی فٙیٔ ،تغیطٞبی تهٕیٓ ضا قىُ ٔیزٙٞس 2.ضاٜحکُٞکبی زیٍکط ٕٔىکٗ
اؾت وٙبض ٌصاقت ٝق٘ٛس ،نطفب ث ٝایٗ زِیُ و ٝثک ٝؾکطٔبیٌ ٝکصاضی اظ لجکُ ٘یکبظ ٘ساض٘کس.
1

Biswas, A.T., Tortajada, C., 2003. An assessment of the Spanish National Hydrological
plan. Water Resources Development 19 (3), 377–397.
2 Janssen, M.A., Scheffer, M., 2004. Overexploitation of renewable resources by ancient
societies and the role of sunk-cost effects. Ecology and Society 9 (1),
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چٟبضْ ،ایٗ لجیُ ؾبظٜٞبی ظیطثٙبیی ٕٔىٗ اؾت خبٔؼ ٝضا زض زایط ٜاثکطات ذکٛز ٌطفتکبض
ؾبظز .ثسیٗ ٔؼٙب و« ٝظیطؾبذت پطػٕط» « ٚضفتبض  ٚػبزتٞکبی ٔهکط وٙٙکس« ،»ٜؾؿکتی
ٟ٘بزی» « ٚلٛاػس ٟٔٙسؾی  ٚثط٘بٔکٝضیکعی» ثکٌ٘ٛ ٝکٝای زضٞکٓ ٔکیآٔیع٘کس وکٚ ٝيکؼیت
تثجیتقسٜای ضا ثٚ ٝخٛز ٔیآٚض٘س ٔ ٚب٘غ تغییکطات ثک ٝؾکٕت تکساثیط پبیکساضتط ٔکسیطیت
ٔٙبثغ ٔیق٘ٛس 1.ایٗ چٟبض خٙج ٝثٌٝ٘ٛ ٝای ثط تهٕیٌٓیطی تمثیط ٔکیٌصاض٘کس وکٕٔ ٝىکٗ
اؾت ث ٝتهٕیٕبت ٘یٕٝثٟیٙٔ ٝٙدط قٛز.
ثٙبثطایٗ پطؾف ایٗ اؾت :آیب أىبٖ ططاحی ؾبظٜٞبی ثکعضي ٟٔٙسؾکی (اظ لجیکُ ا٘تمکبَ
ٔیبٖحٛيٝای) ،ثٌٝ٘ٛ ٝای ٚخٛز زاضز وٕٞ ٝعٔبٖ ،ث ٝا٘ساظ ٜوبفی ثطای وٙتطَ ٘ٛؾب٘بت
آة آٔبزٌی زاقت ٝثبقس ٓٞ ٚ ،ث ٝا٘ساظ ٜوبفی ثطای پبؾد ث ٝتغییط لٛاػس ثٟطٜثطزاضی وٝ
٘تید ٝتغییط ؾیبؾتٞب (٘بقی اظ تغییط اِٛٚیتٞب) ا٘ؼطب پصیط ثبقکس؟ ایکٗ ٔٛيکٛع یکه
چبِف ثطای ططاحی ٘ ٚیبظٔٙس ثطضؾی ثیكتط اؾت.

قىُٔ -1دٕٛػٙٔ ٝؿدٓ ٔؼیبضٞبی اضظیبثی زض لبِت یه ظ٘دیطٜ
 -6جمعتىدی

ث٘ ٝظط ٔی ضؾس اثطات ٔمیبؼ ٘بقی اظ ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای آة ثب ض٘ٚس و٘ٛٙی ثک ٝؾکٕت
ٔسیطیت تطجیمی  ٚؾبظٔبٖٞبی یبزٌیط٘س ٜزض تؼکبضو لکطاض زاضز .ثؿکیبضی اظ طکط ٞکبی
ا٘تمبَ ٔیبٖحٛيٝای زض ٚالغ ٔٙكم اثطاتکی ذٛاٙٞکس قکس وک ٝخبٔؼک ٝضا زض یکه ٚيکؼیت
تثجیتقسٌ ٜطفتبض ٔیؾبظز  ٚزض ٘تید ٝا٘ؼطب پصیطی ٘ساض٘س .پطؾف ایکٗ اؾکت وک ٝآیکب
ٔیتٛاٖ ثط ایٗ نُّجیت ،ثب اؾتطاتػیٞبیی و ٝیبزٌیطی اختٕکبػی ضا اضتمکب ٔکیزٞکس غّجکٝ
وطز ،ثٚ ٝیػ ٜاٌط ٌطفتبضقسٖ زض یه ٚيؼیت تثجیتقس ،ٜپی٘ٛس ٘عزیىکی ثکب ؾیبؾکت ٚ
لسضت  ٚثب ائتال ٞبی لسضتٕٙس  ٚپبیساض ٟٔٙسؾبٖ ،تمٔیٗوٙٙسٌبٖ ٔکبِی  ٚؾیبؾکتٕساضاٖ

Pahl-Wostl, C., 2002. Towards sustainability in the water sector – the importance of human
actors and processes of social learning. Aquatic Sciences 64, 394–411.
1

26

زاقت ٝثبقس؟ 1یه ػبُٔ پیچیسٜوٙٙس ،ٜػسْ لطؼیتِ ٘بقی اظ اتهکبَ حٛيکٞٝکبیی اؾکت
و ٝاؾبؾب خسا اظ یىسیٍط ذّك قسٜا٘س.
ث ٝزِیُ ٔٙبفغ  ٚػسْ لطؼیتٞبی ثعضٌی وٚ ٝخٛز زاضز٘ ،مف پػٞٚكٍطاٖ چٙسضقکت ٝای
ٔؿتمُ زض ظیط شضٜثیٗ لطاضزازٖ ایٗ لجیُ طط ٞب ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت .پکػٞٚفٞکبی ٔؿکتمُ
پیف٘یکبظ پکطزاذتٗ ثک ٝپطؾکفٞکبی زقکٛاضی اظ ایکٗ لجیکُ اؾکت وک ٝچٍ٘ٛک ٝحمکٛق ٚ
ضیؿهٞبی افطاز ٌ ٚطٜٞٚبی شیٙفغ ٔرتّف زض حٛيٞٝبی ٕٞدٛاض اضتجکبط ٔکییبثٙکس ٚ
چٍ ٝ٘ٛزض اثط ظیطؾبذت آثی تمثیط ذٛاٙٞس پصیطفت؟
طط ٞکبی ثکعضي ٟٔٙسؾکی ٔب٘ٙکس ا٘تمکبَ ٔیکبٖحٛيکٝای آة فمک ثؼکس اظ آ٘ىک ٝؾکبیط
خبیٍعیٗٞب (ٔمیبؼ وٛچىتط) ث ٝوبض ٌطفت ٝقس ٜثبقٙس تٛخیٔ ٝییبثٙکس ٚ ،فمک اٌکط زض
ٞس ٌصاضی ٘ ٚیع زض ػُٕ ثطای تمٔیٗ ٘یبظٞبی حیبتی ا٘ؿبٖ ثبقٙسٔ .ؼتمسیٓ پکٙح ٔؼیکبض
تؼطیفقس ٜزض ایٗ ٘ٛقتبض ثبیس ثطآٚضز ٜقٛز ،یؼٙی:
ٔ -1بظاز  ٚوؿطی ٚالؼیٔ :بظاز ٚالؼی زض حٛئ ٝجسأ  ٚوؿطی ٚالؼی زض حٛئ ٝمهس
ٚخٛز زاضز.
 -2پبیساضی :طط ا٘تمبَ اظ خٙجٞٝبی التهبزی ،اختٕبػی  ٚظیؿتٔحیطی پبیساض اؾت.
 -3حىٕطا٘ی ذٛة :طط ا٘تمبَ اظ ططیك فطایٙس حىٕطا٘ی ذٛة (قبُٔ تهکٕیٌٓیکطی
ٔكبضوتی ،قفبفیت ،پبؾرٍٛیی ،حبوٕیت لب٘٘ ٚ ٖٛظبیط آٖ) پیضیعی ٔیقٛز.
 -4تٛاظٖ حمٛق ٔٛخٛز ثب ٘یبظٞب :طط ث ٝحمٛق ٔٛخٛز احتطاْ ٔیٌکصاضز؛ زض نکٛضت
ِع ،ْٚتساثیط ٔٙبؾت ثطای خجطاٖ ذؿبضت ٔٛضز تٛافك لطاض ٔیٌیطز .زض اثط طکط ٚ ،يکغ
ٞیچوؽ ثستط ٘رٛاٞس قسٞ ٚ ،یچ تمثیط فطاؾطظٔیٙی ٔٙفی ٚخٛز ٘ساضز.
 -5زا٘ف ٔطٕئٗ :طط ا٘تمبَ ٔجتٙکی ثکط زا٘کف ٔطٕکئٗ اؾکت ٚ ،ثک ٝا٘کساظ ٜوکبفی ػکسْ
لطؼیت  ٚضیؿه  ٚذألٞب زض قٙبذت قٙبؾبیی ٔی قٛز .تٕبْ ٌعیٞٝٙبی ٕٔىکٗ زض ٘ظکط
ٌطفتٔ ٝیقٛز.

Gumbo, B., van der Zaag, P., 2002. Water losses and the political constraints to demand
management: the case of the City of Mutare, Zimbabwe. Physics and Chemistry of the Earth
27, 805–813.
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ثبیس اشػبٖ قٛز ؤٕ ٝىٗ اؾت ٞطٌع ٔبظاز ٚالؼی آة ٚخٛز ٘ساقت ٝثبقس .ثب ایکٗ ٕٞک،ٝ
وؿطیٞب  ٚوٕجٛزٞب غبِجب ٚالؼی ٞؿتٙس .ایٗ ٚيؼیت ٔؿتّعْ تکٛاظٖ  ٚاقکتطان ػبزال٘کٝ
ٔٙبثغ ٘ ٚیع اقتطان زض ٔٙبفغ اؾت .ایٗ ٘ٛقتبض يطٚضت ثبظتٛظیغ ضا ظیط ؾئٛاَ ٕ٘ی ثکطز،
ثّى ٝایٗ پطؾف ضا ٔطط ٔیؾبظز و ٝآیب ؾبظٜٞبی ثعضئمیبؼ ٟٔٙسؾی ثکطای تحمکك
ثبظتٛظیغ يطٚضت زاض٘س؟ آیب پبیساض ٞؿتٙس  ٚآیب أىبٖ پبیساضؾبذتٗ آٟ٘ب ثب ططاحیٞبی
ثٟتط ،لٛاػس ثٟطٜثطزاضی  ٚؾبذتبضٞبی حىٕطا٘ی ثٟتط ٚخٛز زاضز؟
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انتقال میانحوضهای آب تا هذف انتقال مصنوعی آب ته مناطقی که نیاس ته آب
وجود دارد ،و فزاهمآوردن امنیت تأمین آب طزاحی میشونذ .این طرز هرا اس
اقذامات تارس عزضهگزایی در رویارویی تا چالشهای تشرگ جامعره تره شر ار
میآینذ .در این نوشتار ،انتقال میانحوضهای آب اس نگاه چنذرشرتهای تزرسری
مرریشررود ،و مرریکوشررذ ترره ایررن ازسررش ااسرری دهررذ کرره آیررا انتقررال آب تررا
یکپارچهنگزی در مذیزیت مناتع آب ساسگاراذیز است؟ اتتذا مشکالت مزتوط
ته انتقال میانحوضهای آب تا مزور چهار طز انتقال میانحوضهای منتخرة در
تخشهای مختلف جهان استخزاج میشود .سپس معیارهای ایشنهادشرذه ترزای
ارسیرراتی انتقررال میررانحوضررهای آب مررزور مرریشررود .تررز مثنررای معیارهررای
ایشنهادشذه ،مج وعهای منسجم اس معیارهای ارسیراتی ترزای طرز هرای انتقرال
میانحوضهای تذوین میشود .سپس اس این معیارها تزای ارسیاتی مقذماتی طز
اتصال رودخانرههرا در هنرذ اسرتداده مریشرود .سرپس تره تدرب درتراره ا رزات
طز های انتقال تز مقیاس سمانی ،مکرانی و منراتع ازداختره مریشرود .در اایران،
ج عتنذی هرا درتراره فزفیرت نهرادی بسا ترزای کنترزل آب و تاثیری ترا ت ییرز
سیاستها ارائه میگزدد.
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