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 چکیده

 ینق ش ب  در رفتاره ا يک   ب   بررس  ياس يس یاياز علم جغراف يبعنوان مبحث مهم کيتيدروپليه

اف راد و  اني تقابل و تعام ل م ،یو همکار یريمختلف مانند درگ یکردهایشامل رو ردازد،پيم ياسيس

يک ای ران در هيدروپليت. دباشياز منابع ب  م یو استفاده انحصار تياعمال حاکم برای تلاش و هاگروه

-ن یگز نیتراز جمل  مهمگيرد. نابع ب  شکل ميهای ملي و مدیریت مثير سياستمقياس ملي، تحت تأ

-يمسأل  انتقال ب  از مناطق پرب  ب  مناطق خشک بن بشمار م  ران،یب  در ا تیریمربوط ب  مد های

و  ياجتم اع یامدهايهمواره با پ ،يو فن یصرف نظر از مشکلات اقتصاد رانیب  در امسأل  انتقال  .رود

پ ژوهش ب ا  نی . اهمراه بوده است کيتيدروپليه هایدر چارچو  بحران و چالش ایگسترده ياسيس

موض و  و  ب  رانیک  چگون  انتقال ب  در ا باشديسوال م نیپاسخ ب  ا يدر پ يليتحل-يفيروش توص

 یياز بنجا است.گيری بن چگون  و نقش مدیریت منابع ب  در شکل شده لیتبد کيتيدروپليه يچالش

ش ده، دول ت و  يتلق  يمل  ی یب  عنوان انفال و سرما جمهوری اسلامي ایران يک  ب  در قانون اساس

متمرکز  با ساختاری يبنابراین مدیریت ،شوند یاحوض نيرا دارند ک  وارد مقول  ب ارياخت نیا رويوزارت ن

  از بانتق ال همچن ين  بدون مشارکت نهادهای محلي شکل گرفت   اس ت. ،برداری منابع ب در بهره

، ب دون در نظ ر ک  کمب ود ب  دارن د هایيب  مکان ایران خو  نسبتاً کیدرولوژيتوان ه یدارا ينواح

جغرافي ای سياس ي گرای ي خصوصاً عدم توج  ب  ناحي   گرفتن ابعاد اجتماعي، سياسي و اقتصادی بن،

ی هاگریکنش ه وشد يبر سر تصاحب منابع بب ایمحلي و ناحي  دیشد هایرقابتمنجر ب  بروز  ایران،

 هي دروپليتيکبنابراین این پژوهش با بررسي عوامل . منفي مردم و مسئولين را شکل داده است سياسي

 اولاً بنيادی و کمبود منابع ببي ایران، هایبا وجود محدودیت رسد ک انتقال ب  در ایران ب  این نتيج  مي

 گرای يناحي  در مدیریت منابع ب ، ثانياً و غيرملموس موسهای ملگذاریضعف مدیریتي و سياسست
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ش کل انتقال ب  را  های هيدروپليتيکچالشهای سياسي، کنشگری از عوامل عمدهناشي  سياسي منفي

و  ها، پيامدهای منفي اجتماعي، اقتصادی و سياسيو چالش هایکنشگر نیدر صورت تداوم ا و اندداده

  د داشت.را در پي خواهن در نهایت امنيتي

 .هيدروپليتيکچالش ، مدیریت منابع ب ، انتقال ب : کلمات کلیدی

 مقدمه -1

 ياجتم اع-یاقتص اد یو س اختارها اتي در ح يعنصر اساس کیو  يببادان  یو ما اتيب  جوهر ح 

خ ود را حف    ياسيو س یثبات اقتصاد تواندياز داشتن ب  نم نانيبدون اطم یکشور چيهجوامع است. 

رکن بقا و  نتریموجودات زنده است. پس مهم ستیز ياز عناصر اصل يکی ات،يب  ب  عنوان منبع ح کند.

ک  در صورت کمبود، رقابت برسر کسب و تصاحب بن ب   دهديم ليموجودات زنده را ب  تشک يزندگ

بيش از هر زماني بنا ب  دلای ل  امروزه .ابدیيم يتجل یيايساکنان مختلف جغراف انيدر م يذات یمرصورت ا

اس تاندارهای  رفتن س ح توسع  صنایع، نياز ب  توليد موادغذایي بيشتر، بالاافزایش جمعيت،  متعددی چون

ش ده منابع بب ي تصاحب در  ایجاد رقابت و کشمکشسبب  ب  افزایش یافت  و ژئوپليتيک ارزش زندگي

این کشمکش برای دستيابي بيشتر منابع ببي بخصوص زماني ک  مرزه ای سياس ي ی ک کش ور ب ا  است.

دو یا چند کشور در منابع ببي استفاده مشترک دارند، نمود  و دنهای ببریز منحبق نباشمرزهای طبيعي حوض 

گي ری ان کش ورها، منج ر ب   ش کلبميز ميبيشتری در هيدروپليتک کشورها دارد. الگوهای نزا  و رقابت

ش وند. غالباً در سح  ملي و فراملي ایج اد م ي های هيدروپليتيکچالش شود.مي های هيدروپليتيکچالش

و ج زو  ب  در طول تاریخ ش ناخت  ش ده اس تکشور ایران کشوری است ک  هميش  بعنوان کشوری کم

من ابع ب  ب    داری پا تیریم د .دوچندان داردارزشي بنابراین برای این کشور ب   ،باشدمناطق خشک مي

است ک   از ده   بخ ر ق رن  دییهای قرن حاضر از مجموع  مباحث جددغدغ  نیاز مهمتر يکیعنوان 

را  يالمللنيو ب يهای ملاز پژوهشگران سازمان اریيهزاره سوم تاکنون ذهن دانشمندان و بس لیو اوا ستميب

توس ع  من ابع  هایطرح یلزوم اجرا شتر،يب  ب  ب ازيو ن يانسان ب  خود مشغول کرده است. توسع  جوامع

 ایتوس ع  های. طرحدنمایيم ریناپذموجود در بخش ب  اجتنا  هایلياز پتانس ن ياستفاده به یب  را برا

 يستزیطيمح یاقتصاد هایليتحت تحل دیبا يفن  يعلاوه بر توج دهنديمنابع ب  ارائ  م تیریک  بخش مد

 .رنديقرار گ يو اجتماع
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نامتناسب منابع ب ، نزولات جوی و خاک در س ح  کش ور در  عیو توز لمياق ريثأتحت ت رانیا ببيکم

حف    ک،ی خ اص اکولوژ تيوضع ست،یز طيحف  مح ،يخشکسال ،يمياقل راتييچون تغ يکنار عوامل

 زتوس ع  ا ازه ایيناسب با نای متتعادل منحق  جادیصنعت و کشاورزی و ا ت،يپراکنش جمع يالگوی فعل

 در ب  انتق ال هایاجرای طرح گر،یمنابع ب  از سوی د ن يبه تیریمتوازن و مد عیسو و توج  ب  توز کی

راهکار موثر در  کیب ، اگرچ   ایحوض  نيانتقال ب  ب راهبرد موجب شده است. کی عنوان ب  را کشور

 نی . اباش ديم  ص دمقه م در مب د  و  یادی ز راتيياما منشأ تغ باشد،يدر مقصد م ببيبرطرف کردن کم

 ،یمه اجرت اجب ار ،یک اريب ري نظ يو اجتم اع يحمحيستیز ،یمختلف اقتصاد هاین يمشکلات در زم

چ ون احس اس  یگ رید زایعوامل در کنار عوامل ت نش نیچنانچ  ا .دنباشيو ... م يستیتنو  ز بیتخر

-گذاران ميهای ضد بمایشي سياستتابعي از سياستک  خود ، دنريقرار بگ ياجتماع يعدالت يو ب ضيتبع

تقابل و تضاد مردم در  یرابح  جادای باعث هاچالش نی. ادندهيمرا شکل  کيتيدروپليه هایچالش ،دنباش

-. در اثر تبعات چ الشبود دنخواه ملي تيامن یبرا یدیتهد د،یدر صورت تشد ک  هاگذاریاستيبرابر س

دس ت ب    شانهایتحقق خواست  یبرا ،ياسياعم از مردم و نخبگان س يجامع  اجتماع ک،يتيدروپليه های

دو نقح    نيب یريب  درگ توانينمون  م یخواهند زد. برا يکیزيف هاییريدرگ يو حت يرقانونياعتراضات غ

رد اشاره ک ينيرزمیز های)ه.ش(، بر سر تصاحب ب 9961گناباد و کاخک در سال  يعنیمجاور هم  یشهر

 Hafeznia) گذاش ت یو متاسفان  حدود شش کشت  بر جا دیگرد لیتبد رانیدر ا يمشکل مل کیک  ب  

and Nikbakht, 2002: 49). 9911مردم شهر ببادان در س ال  یب  اعتراضات گسترده توانيم نيهمچن 

منجر ب  کشت  ش دن چن د  زياعتراضات ن نیخوزستان صورت گرفت، اشاره کرد ک  ا هایانتقال ب  یبرا

-پژوهش بررسي این موضو  مي بنابراین هدف از این (Mokhtari Hashi, 2013:128).  نفر شده است

و نق ش  های سياسي ش ده اس تمنجر ب  کنشگرینتقال ب  چگون  و در چ  فرایندی ی امسال  باشد ک 

ی ابي خ، بع د از مفه ومپاس  ب رای رس يدن ب   ه ا چگون   اس ت.مدیریت منابع ب  در ایجاد این چالش

روس ت را هایي ک  مدیریت منابع ب  با بن روب  چالش، در مقياس ملي ایرانهيدروپليتيک  و هيدروپليتک

-در شکلهای دولت گذاریو سياستها نقش مدیریت منابع ب  مشخص نموده و متناسب با این چالش

ارزیابي این عوامل ب  این نتيج  خواهيم رسيد ک  در تبيين شده است. ایران  های هيدروپليتيکچالشگيری 

گرای ي ه ای غيراص ولي و ضدبمایش ي و ناحي  گذاریمدیریت متمرکز منابع ب  کشور همراه با سياست

 د.نباشانتقال ب  در ایران مي های هيدروپليتيکگيری چالشسياسي منفي از عوامل عمده و اصلي شکل
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 روش تحقیق -2

انج ام  يل يتحل-يفيو حل مسأل  است ک  در قالب توص یکاربرد هایژوهشپژوهش حاضر از نو  پ

و  يمقال ات تخصص  زيو ن ایو کتابخان  یعلاوه بر متون اسناد قيتحق نیگرفت  است. منابع مورد استفاده ا

 ه ایاز داده یريگ هرهب نيو همچن ربطیمصاحب  با کارشناسان ذ ،يدانيشامل محالعات م ،ينترنتیا هایگاهیپا

. در پ ژوهش باش ديف و  م  ه ایبر داده يمبتن يفيک هایليتحل تیو در نها يموضوع هاینقش  ،یبمار

مص احب  ب ا و  Arc mapنرم افزار  ،یيهوا رتصاوی و هانمودارها، عکس ،ی، جداول بمارهاحاضر از نقش 

 کارشناسان مربوط استفاده ب  عمل بمده است.

 مبانی نظری و مفهومی تحقیق -3

 هیدروپلیتیک -3-1

و ب  منزل  عام ل تم دن ش ناخت  ش ده  ياز عوامل اساس يانسان یازهاين یاز ب  سالم برا یخورداررب

و  ياجتم اع، یثب ات اقتص اد توان دياز داش تن ب  نم  نانيبدون اطم یکشور چيتوان گفت هياست، م

مسائل مربوط ب  ب  را بغ از نظران و پژوهشگران محالع  از هنگامي ک  صاحب خود را حف  کند. ياسيس

بدون ب  غيرممکن است و ای چند وجهي است. واقعيت زندگي کردند، ب  سرعت دریافتند ک  ب  پدیده

را نس بت  شینظر خو ،يبلمان داني، جغراف9راتزل رود.ب  همين دليل ب  منبعي بسيار ارزشمند ب  شمار مي

 ب ر،يتس ، دجل  و ف رات، ت انگیگنگ، هوانگهو،  ل،يمانند ن يبزرگ هایرودخان  کند،يم انيب نيب  ب ، چن

س واحل  ه ایهم   تم دن  ی پا اٌی تقر پ يس ييس يو م ویهودس ن، اوه ا مز،یپو، دانو ، الب، سن، تا

منابع ب  اگرچ  تجدیدپذیر هستند وليکن حجم بنه ا  . (Shakouie, 1997:123) اندبوده زشانيحاصلخ

ص د س ال اخي ر ای ک   ط ي تقاضای بشری برای بن روب  افزایش است ب   گون  ثابت بوده و در مقابل، 

تقاضای جهاني برای ب  بيش از شش برابر شده است در صورتيک  جمعيت س  برابر شده است. ب   ای ن 

های ها اع م از پس ا ترتيب سران  ببي برای مردم جهان روب  کاهش اس ت و از طرف ي متاس فان  بلاین ده

اس تانداردهای  های شهری و روستایي، من ابع بب ي را بل وده و ازهای کشاورزی و فاضلا ب صنعتي، زه

و قاب ل  نیريمقدار منابع ب  ش(. Iran Water and Wastewater CO, 2005:7)کنندمصرف خارج مي

مترمکع ب  اردي ليهزارم 71بن را ح دود  زانيم، شوديم نتأمي هابن از بارش يمنبع اصل ک دسترس انسان 

                                                           
1. Ratzel 
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 اردي ليم 79666را  زاني م نیا توانيدو رقم در نظر گرفت  شود، م نیوسط ا ک  چنانچ  حد زننديم نيتخم

بن ابراین کمب ود (. Mohammadjani and Yazdanian, 2014:117) مترمکعب در سال در نظر گرفت

های حاد سياسي تنش ،ب ی تشدید کمبود شود. در نتيج در بسياری از مناطق احساس ميمنابع ب  سالم 

خشک قرار دارن د، بيش تر و اجتماعي در عرص  جهاني، خصوصاً کشورهایي ک  در نواحي خشک و نيم 

 خواهد شد.

در ح ال  یک   در کش ورها يمش کلات نیتریاز جد يکیطبق نظر سازمان ملل متحد، در حال حاضر 

اس ت.  يبحران ياز نواح یاريبس تيک  وضع ایب  است؛ ب  گون  رذخای ب  مربوط اند،توسع  با بن مواج 

ب   طیو شرا يافتوپوگر ،یيايجغراف تيدر ارتباط با وضع ينواح نیالبت ، مشکلات مربوط ب  منابع ب  در ا

، انتشار مقالات متع دد 9116های ده  طي سال(. United Nation, 1995:135) است  يهر ناح یيو هوا

محيح ي ی زیستالمللي بر سر منابع ب  و مسائلي ک  ریش ی بينهای مسلحان ی احتمال کشمکشدرباره

 Al-Shafi'i) مل ي بازاندیش ي کنن دگ ذاران در مف اهيم اص لي امني ت دارند، موجب شد ک   سياس ت

Foomani, 2009:9.) يو اجتماع يمدن هایو خشونت ندهیب هایمعتقد است ک  جنگ 9کسونیهومر د 

خود ب  عوام ل  يدر مدل فرض 1گتها.خواهند شد يناش لاتيعمدتاٌ از کمبود منابع ب ، غذا، جنگل و ش

مورد از  7 يعنیسوم،  کیک  حداقل  کند،ياشاره م گانشیبا همسا يفرض یکشور انمي زاتنش گان دوازده

 ممس تقي خ ط: از ان دعوامل عبارت نیدارد. ا يب  منابع ب  بستگ ميرمستقيو غ ميعوامل ب  طور مستق نیا

است.  گریبن در کشور د زیکشور و حوض  ببر کیبن در  ريببگک  کانون  ایرودخان  ،یب ، رودخان  مرز

 ,Rahimi) دان ديکش ورها م  اني م نبف ریرا از عوامل تنش یيایو در ایاچ یدر یمرزها نيهمچن ،یو

1999:24.) 

برسر منابع ارزشمند و کميا  ب  ب  رقاب ت پرداخت   و ب ا یک دیگر های انساني همواره بنابراین گروه

از مباح ث م ورد  يک یب   از کمبود من ابع ب ، يناش هایمسائل و بحران نیبا توج  ب  اکنند. منازع  مي

 یاياز علم جغراف ایشاخ  و همواره با قدرت سياسي پيوند داشت  است. دربمده ياسيس یايتوج  در جغراف

 نیاز از بزرگت ر يک یامروزه ب   شود.مي دهينام کيدروپلتيپردازد، هميموضو   نیا يک  ب  بررس ياسيس

جه ان ق رار  ياز تحولات مثبت و منف یاريمنشأء بس سر تواندياست ک  م تیقرن حاضر بشر هایچالش

                                                           
1. Homer-dixon 

2. Hoggatt 
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مت وازن  يبيک  ترک کيتيدروپليه مفهوم  یاست و برپا نبفریب  و شدت تقاضا، بحران نيمأت نيب أ. خلرديگ

 يبشر ب  مجمع عم وم هایموضوعات و چالش نتریاز مهم يکیاست، اکنون  «استيب  و س»از دو واژه 

 اني (. ب  بEzzati et al., 2011:95) کنديم ريرا درگ المللينيب یو مرزهااست  دهیوارد گرد للسازمان م

نق ش ب  در  يک  ب   بررس  باشديم ياسيس یايعلم جغراف هایرمجموع یاز جمل  ز کيتيدروپليه گرید

 فی . بن ا ب   تعر(Mokhtari Hashi, 2013:128) پ ردازديمختل ف م  هایاسيبا مق ياسيس یرفتارها

 ه ادولت و هاو ملت يب  محالع  نقش ب  در مناسبات و مناقشات اجتماعات انسان کيتيدروپليه انيحاف 

-نيو ب  يجه ان ،یامنحق   ،یشورکابعاد فرا یبنها و دارا نيب ایاعم از بنک  در داخل کشورها و  ،پردازدمي

 اني رواب ط م کيس تماتيمحالع  س ک،يتيدروپليه گرید يفیدر تعر (.Hafeznia, 2006:122) باشد المللي

 ه ایاز ب  یدرباره اس تفاده انحص ار يفرادولت یعناصر مانند نهادها ریو سا يردولتيغ گرانبازی ها،دولت

 شده است: ديتاک ریاست. ک  برموارد ز المللينيب

 ؛يردولتيو غ يدولت گرانیباز انيارتباط متقابل م يبررس -

 ؛هادولت رونيدرون و ب یو نهادها گرانیبر باز ديکأت -

 ؛از ب  یتلاش در جهت استفاده انحصار -

 Abdi and)الملل ينيو ه م ب  ددارن  يک  هم جنب  مل  یيگوناگون بر رودها هایتياعمال حاکم -

Mokhtari Hashi, 2005:194 .)هاییرگيميب  محالع  اثر تصم کيتيدروپليمعتقد است ک  ه مجتهدزاده 

-دولت انيبا روابط م گریکدی با هادولت انيدر روابط م ياسيس هاییرگيمربوط ب  استفاده از ب  در شکل

 یاب   گون   الملل ينيب یاجازه عبور ب  از مرزها ای. کمبود ب  پردازديکشور م کیدر  حتي مردم و ها

-ياث ر م   گریک دیخ ود و رواب ط کش ورها ب ا  ه ایمل ت و ه ادول ت ياس يدر رواب ط س زاف زونرو

مثاب   ق درت اس ت و هيدروپليتيک داشتن ب  ب  ،دیگر از دیدگاه .(Mojtahedzade, 2002: 94)گذارد

ها اثرگذار شده ک  بر توسع  اقتصادی و اجتماعي ملتژیک تلقي تببي یک موضو  خيلي جدی و استراکم

نظ ران معتقدن د ک   کننده در ضعف قدرت سياسي اس ت و برخ ي ص احببوده و در نتيج  عامل تعيين

 ,Mokhtari Hashi)ر ب  با یکدیگر ب  جن گ برردازن دببي ممکن است بر سها گرفتار معضل کمدولت

توان هيدروپليتيک را دانش محالع  وج وه سياس ي، رح شده ميبا عنایت ب  جميع مسائل مح (.2013:128

اقتصادی، اجتماعي و زیست محيحي ب  تعریف کرد ک  هدف بن ارتق اء ثب ات سياس ي جوام ع، امني ت 

 باشد.ای، کاميابي و توسع  اقتصادی و توسع  پایدار زیست محيحي ميمنحق 
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  چالش هیدروپلیتیک -3-2

ی نزا  و همکاری ميان واحدهای سياسي بر سر تقسيم محالع  هيدروپليتيک راتوان، همانحوری ک  مي

ای در خص وص های واحدهای سياسي در سحوح محلي، ملي و منحق  منابع ببي، و یا محالع  برهمکنشي

ای شکل های محلي، ملي و منحق در مقياس هيدروپليتيک چالشمفاهيم ب  تبع بن  توصيف کرد  ،منابع ببي

توان نتيج  گرفت ک  دسترسي ب  ب  شيرین با امنيت و ثبات جوامع انس اني ب  سادگي ميخواهند گرفت. 

کند. عدم توسع  اقتص ادی توسع  اقتصادی را مختل مي دارد. عدم دسترسي کافي ب  ب  يی تنگاتنگرابح 

ان دازد و در تصادی را ب  مخاطره ميیا نرخ پایين توسع  و رشد اقتصادی، امنيت غذایي، رفاه اجتماعي و اق

ب  و  نيتوان ت أم نيب گردد. بنابراین اگرنهایت منجر ب  فروپاشي اجتماعي، اقتصادی و سياسي جوامع مي

ع دم تع ادل ب ا  نی ک   ا ياست و هنگ ام نیوجود داشت  باشد بحران بفر یشدت تقاضا در مکان خلاءا

مک ان  ريي زبان مفاهم  در بخش ب  ب  زب ان مخاص م  تغقابل مهار نباشد  يتیریمد یمجموع  راهکارها

  .ردگييشکل م کيتيدروپليهچالش  ،يو جهان يو چ  در بعد مل يخواهد داد و چ  در بعد محل

از  يناش  ياحتم ال ياجتم اع-ياسيس یهامثبت و تنش راتيتأث يب  بررس ملي سح  در کيتيدروپليه

ب  در داخل کش ور مث ل اح دا   تیریدر خصوص مد يدولت هایحکومت و دستگاه يبب هایاستيس

 ,Mokhtari Hashi and Ghaderi)پ ردازديم  گ ریب   حوض   د ایس دها و انتق ال ب  از حوض  

ک    کنن ديم  گ ذاری یمنابع ب  سرما سازین يمتعدد در توسع  و به لدلای ب  ها بنا(. حکومت2008:36

 ،يرفاه اجتم اع شیافزا ،ياجتماع-ياسيدرحال رشد، حف  ثبات س تيجمع یبرا یيغذاتيامن جادیشامل ا

 اس ت،يس حوح مختل ف رابح   ب  وس اني(. مAsgari, 2002:489)باشديم رهيسلامت مردم و غ نيمأت

نق ش  ،مربوط ب   من ابع ب  هایمشيو خط هااستيس یو اجرا ميدر تنظ يدولت هایحکومت و دستگاه

 مختل ف ه ایمرب وط ب   من ابع ب  در بخ ش ه ایاس تيس یدارا را بر عهده دارند. هر کش ور ياصل

  يتص ف ،رس انيب  ،سازیرهيجهت ذخ يساتيتاس جادیا یو برا باشديو صنعت( م یکشاورز ،يدني)بشام

 گ ذاری یو س رما یزری حفاظت از منابع برنام  نيهمچن ها،لا يو کنترل س لياز وقو  س یريب ، جلوگ

 ,Saleh Abadi)دن ینمايم  جادیمربوط ب  بن ا ساتيمنابع ب  و تاس تیریمد یبرا يو موسسات دنکنيم

 ياسيس هایچهارچو  گرید ایپارلمان و  قیاز طر استمدارانيس ها،استيس ميمرحل  تنظ در (.2014:348

 يو بع د از ط  ن دیاتخ اذ نما ه ایو برنام  ياسيس هایتیخود را براساس اولو ماتيتصم کننديتلاش م

ب   ابعمن  ه ایاستيس یو اجرا ميعمل تنظ در .بورنديرا ب  مورد اجرا درم ماتيتصم نیا یمراحل ادار
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و  ياسيس هایدستگاه قیبا منافع مختلف تلاش کنند از طر هایيگروه و باشد زاتنش توانديم يدر سح  مل

ک   موج ب  بگذارن د ريمنافع خودش ان ت اث نيدر جهت تأم سازیميدر تصم گرید هایاز راه ایو  يقانون

 دی و تهد یکش اورز ه ایتياختلال در ب  موجب اختلال در فعال .شوداختلال در مدیریت منابع ب  مي

 یاختلال در جامع  ج يدر نت یکاريبر ، گسترش ب ديتول رينظ يکشور، اختلال در امور صنعت یيغذا تيامن

 تنش و کشمکش بر سر منابع ب  خواهد شد.  جادیخواهد شد و منجر ب  ا ياجتماع

گي ری ش کلدر زیربن ایي  ک  نق ش باشندو کمبود ب  از مفاهيم مهم در هيدروپليتيک ميبحران ب  

ها و منازعات گ ردد، تواند موجب بروز تنشدر مقياس ملي مي. بحران ب  دارند های هيدروپليتيکچالش

های ناشي از کمبود ب  در نواحي مرکزی ایران از جمل  اصفهان، یزد، کرمان و توان ب  تنشبرای نمون  مي

 های هي دروپليتيکب  عبارت دیگر چالشتر مجاور بن در رشت  کوه زاگرس اشاره کرد. نواحي نسبتاً پرب 

در بح ث است. شکل گرفت  در مناطق مرکزی ایران بر اساس تداوم بحران ببي در این مناطق، شکل گرفت  

 کی  بب ي. ک مميکن  زیمتم ا ببيکم یو بحران ب  را از مقول  کيتيدورپليه هایچالش دیبا کيتيدروپليه

 ت وانيرا م  کيتيدروپلي است. ام ا بح ران ب  و چ الش ه يمياقل تيموقع ريو تحت تأث يعيطب یدهیپد

. ام روزه ميب دان ميت و اقليتحولات جمع ،يحکمران تيفيک ،ياسيتوسع ، اقتصاد س یمحصول تعامل الگو

بر بحران ب ، و  رگذاريتأث هایک  مولف  ینشود، بحور تیریمد ياز کمبود ب  ب  خوب يناش هایاگر تنش

 از جانب هم  یزریبرنام  کیبنها شناخت  نشود و با  ميرمستقيو غ ممستقي اثرات و هامولف  نیا نيارتباطات ب

خود را ب    یو تعامل جا یهمکار رند،يتحت کنترل قرار نگ يماعو اجت يحمحيستیز ،یاقتصاد ،فني نظر

 .ردگييشکل م کيتيدروپليو چالش ه دهديتقابل و تضاد م

 مدیریت منابع آب ایران -3-3

از  يو مناس ب ناش  يب  ک اف نيو مش کلات ت أم کسویدر جهان از  يکمبود منابع ب  قابل دسترس

 ه ایس تميدر س ادی از منابع ب  و تلفات ز بردارینامساعد، عدم بهره يعيطب طیو شرا یيايجغراف تيموقع

 ،يص و تخص يفن  کمبوده ای ب ، بخش اندرکاردست يلاتيتشک یساختارها يو مدرن، ناهماهنگ يسنت

 يک اف نيفقدان مقررات و قوان ،یو بمار ياطلاعات یکمبودها ،يو کمبود منابع مال گذاری یسرما تیمحدود

ت ا  زی ب  حوض  ببر تیریسحوح از مد  يب  را در کل تیریمد ريخح گاهیمناسب، جا یزریو عدم برنام 

و نق ش ب  در تع ادل  داری ااصول توسع  پ مي. با توج  ب  مفاهسازديم انینما يب  در سح  مل تیریمد

در  يب  ن  تنها در سح  مل تیریدر مقابل عوامل مخر ، نقش مد ستیز طيو حفاظت مح هاستمياکوس
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در  يمقول   مل  کی ب  ن    تیریمد گریک  امروزه د یب  طور گردد،يباز هم بارزتر م المللينيسحوح ب

از من ابع مح دود ب  جه ان و  ن يبه ادهب  جهت استف المللينيتلاش ب کیکشور بلک   یچارچو  مرزها

-اس تيکشورهاست. اصول س گرید هایافت یو و سود جستن از تجار   المللينيب هایيمستلزم هماهنگ

 کش ور باش د. کیو همسو با اه داف اس تراتژ يتوسع  مل هایاستيبرخاست  از س دیب  با تیریمد های

از منابع ب  و  برداریک  در ارتباط با توسع  بهره هایيتياقدامات و فعال  يو کل یزریبرنام  ،گذاریاستيس

-مناس ب قی است ک  بتواند منافع محدود کشور را از طر يب  منظور تحقق اهداف رد،پذیيخاک صورت م

 نیدرازمدت و حائز بالاتر افعمن تیبا رعا يانوا  مصارف منحق نترییاستحصال ب  ضرور هاین یگز نتری

را در  يدهد ک  من افع مل  صيتخص ایب  گون  ایمنحق  اتيممکن با توج  ب  خصوص یاقتصاد دهيبهره

بربورده  داریپا برداریخسارت ب  منابع ب  و خاک، با فراهم نمودن امکانات بهره جادیبدون ا ندهیحال و ب

ب  ش رح  رانیب  ا تیریمد ياهداف اساس ران،یب  ا ابعمن تیریشرکت مد  یسازد. طبق اصل چهارم نشر

 :باشديم ریز

در قال ب  يمنحق  ب رداریاس تمرار در به ره زهي ب  با انگ تیریمد يمحور اساس دیبا داری. توسع  پا9

 دهد. ليرا تشک طيمح يعيو سازگار با تعادل طب هان یگز نتریمناسب

 طیو ش را اتيو خصوص یو تکنولوژ يبا توج  ب  امکانات مال ي. توسع  منابع ب  در هر مقحع زمان1

ب ا  ن يو مصارف به صيتخصد ک  متضمن استحصال، وانجام ش يب  شکل دیو مشخصات منابع با ایمنحق 

 باشد. يحيمح هایجنب  تیرعا

 ایو منحق   ياقتص اد مل  ه ایاس تيتقاضا و مصرف ب  با درنظرگرفتن س تیریمد هایاستي. س9

محل و  و  بازدهي در استمرار متضمن کنندگان،مصرف ن يشيمنافع ب نيانتخا  شود ک  ضمن تأم ایبگون 

(. Iran Water Resources Management CO 2004:16)باش د ياقتص اد مل  یمقرون ب  صرف  ب را

 ،ب رداریو به ره یيگرف ت: ک ارا ج يب  نت تیریمد یرا برا ریپنج هدف ز توانمي خلاص  طورب  نیبنابرا

 & Papoli Yazdi)یيپاس خگو و يمش ارکت ای  يجمع  یرگي ميتصم دار،یتوسع  پا ،يعدالت اجتماع

Vosoughi, 2011:124 .)نيکردن ب رارب  کشور تعادل برق یراهبرد تیریاز اهداف بلند مدت مد يکی 

از  يک ی(. Zeraat Kish, 2015:83)باش ديممک ن م  ن یهز نیب  و منابع ب  موجود با کمتر یتقاضا

 ک   اس ت مختل ف مصارف و هابخش نيبن، ب ن يبه صيمنابع ب ، تخص تیریموجود در مد هایچالش

 نيب  در بخش عرض   و ت أم تیریمد .شوديو تقاضا روز ب  روز حادتر م تيجمع شیمسأل  با افزا نای
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من ابع ب  در ادوار گذش ت   تیریساختار مد انجام شده است. يمختلف هایب  از گذشت  تا کنون ب  روش

با احدا  سدها و  يسحح هایب  بوریو استحصال ب  بوده است. جمع نيبر تأم يعمدتاً مببتن ران،یدر ا

 از س ارهاشق نهر، احدا  نه ر در دامن   چش م  ای دخان بندها، حفر قنوات، حفر چاه، انحراف ب  از رو

 .باشديو انتقال ب  م نيتأم تیریاز مد میقد انيرانیعمده ا هایتفعالي جمل 

 رانینابع آب ام -3-4

 نيانگي و فراخش ک دارد. م خش کم  ين ،يابانيخشک ب مياقل ران،یدرصد از مساحت ا 56ب   کینزد 

 116ب    کی و تعر  نزد ريمترمکعب در سال است ک  سهم تبخ ارديليم 766از  شيکشور ب ینزولات جو

 ه ایانی مترمکعب ب   ص ورت جر ارديليم 996شونده حدود  دیمترمکعب و سهم منابع ب  تجد ارديليم

  ی را تغذ ين يرزمیب  ز ه ایمکعب سفرهمتر ارديليم 95و سالان  حدود  شوديم یدر کشور جار يسحح

درص د  16ب    کی نزد رانی ش ونده در ا دیمنابع ب  تجد یبن است ک  سران  زا ي. بربوردها حاککنديم

 گ رید يز معضلينامناسب ب  ن عیب  در کشور، توز یاست. علاوه بر کشکل کمبود سران  يمتوسط جهان

 01س الان   ده يکش ور ب ا ب  یرودخان   90فقط در  يسحح هایانیدرصد از جر 01ب   کیاست. نزد

سوم مس احت  کیشونده در کشور در  دیاز دو سوم منابع ب  تجد شياست و ب یمترمکعب جار ارديليم

 يمنابع داخل  لان خود کاهش سا 1661در گزارش سال  ي(. بانک جهانAl-Yasin,  2005:19) قرار دارند

 16از  شيمحاس ب  ک رده اس ت ک   ب  يجه ان هایبرابر استاندارها و شاخص 9/0را  رانیدر ا نیريب  ش

در  يداخل  نیريگزارش ک اهش من ابع ب  ش  نیمرتبط است. بر اساس ا یکاهش با کشاورز نیدرصد ا

درص د ب وده  1/60 رانی ا یرقم برا نیا يدرصد بوده، ول 1حدود  1661تا  9151 هایسال يجهان در ط

براب ر ژاپ ن  1/1و  ک ایبرابر امر 9/9 س،يبرابر انگل 0/5شده  ادیمدت  يدر ط رانیا یبراکاهش  نیاست. ا

ک  متوسط حجم کل ب  س الان  کش ور  ياست در حال ي(. گفتنWorld Bank, 2007:143) بوده است

و ص نعت در خل ال  ينيش شهرن ،یتوسع  کشاورز ت،يب  ب  علت رشد جع یاست تقاضا برا يرقم ثابت

رق م در س ال  نی ک   ا یداده است ب  طور ليکشور را تقل دیمتوسط سران  ب  قابل تجد ر،ياخ هایسال

، و در  1666ب  ح دود  9901، در سال 9766ب  حدود  9961مترمکعب بود؛ در سال  6666حدود  9976

ر کشو تيجمع شیب  روند افزا ج با تو زانيم نیاست. ا افت یمترمکعب کاهش  1966ب  حدود  9910سال 

. اف تیمترمکع ب تن زل خواه د  9966ب   9766است و در افق  افت یتنزل  9166ب  حدود  9956در سال 

-جيس واحل خل  ري گسترده مناطق خشک نظ فيدر کشور و ط ایبشکار منحق  هایصرف نظر از تفاوت
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ک    یمرک ز ه ایحوزه زيو ن لوچستانو ب ستانيکشور از خراسان تا س يشرق م يعمان، ن یایو در فارس

 Taheri and) اس ت ت رنیيمتوس ط کش ور ب   مرات ب پ ا زانيدر بنها از م دیسران  ب  قابل تجد زانيم

Alizadeh, 2011:55نیريک   مق دار من ابع ب  ش  یکشور ،یمارک سوئد ني(. بر اساس نظر خانم مال 

 ای ب ا فش ار  یادوار ایب  طور مداوم  شورهاباشد، ک ترنیيمترمکعب پا 9166بن از  یشونده، سران  دیتجد

ک    باشديم یيمترمکعب، در رده کشورها 9991با مقدار  رانیسران  ب  ا .شونديتنش کمبود ب  مواج  م

 Mahkuoyi) باشديمزمن م يدچار کم بب رونیاز ا باشد،يمترمکعب م 9166تا  9666 نيسران  ب  بنها ب

et al., 2014:133تي از ظرف شيتن ب  ب  ارديليم 6سالان  ب  طور متوسط حدود  رانیا ممرد ني(. همچن 

 کی ديتول یبرا يمقدار ب  معادل ب  مصرف نی. اکنديخود، مصرف م ينيرزمیز هایسفره داریپا يبازده

 (.Brown, 2008:83 ) کشور است نیسوم محصول سالان  غل  ا

 های تحقیقیافته -4

 ایران های هیدروپلیتیکچالش -4-1

 ن  ياستفاده به یتوسع  منابع ب  را برا هایطرح یلزوم اجرا شتر،يب  ب  ب ازيو ن يجوامع انسان توسع 

شهرها  ينگزیتوسع  و مکان ش،یدايپ رانی. در ادنمایيم رناپذیموجود در بخش ب  اجتنا  هایلياز پتانس

ب   يک یو نزد يدور تا ام روز، در وابس تگ هایاز گذشت  يو مکان يخاص زمان هایيژگیاز و تيب  تبع

 ه اشرفتياست. بدون شک ب  موازات پ دهیگرد ميامر ترس نيبا هم زين رانیا یشکل گرفت  و نقش  شهرها

بنها، نق ش ب   تيجمع شیشهرها و افزا یيقنات، گسترش فضا کيو بلاخره تکن يبب یو توسع  کشاورز

نامتناس ب من ابع ب ،  عیو توز لمياق ريتحت تأث رانیا ببيکم(.  Nazarian, 1995:98است ) افت ی شیافزا

 طيحف   مح  ،يخشکس ال ،يم ياقل راتييچون تغ ينزولات جوی و خاک در سح  کشور در کنار عوامل

 ج ادیص نعت و کش اورزی و ا ت،يپراکنش جمع يحف  الگوی فعل ک،یخاص اکولوژ تيوضع ست،یز

منابع ب  از  ن يبه تیریمتوازن و مد عیسو و توج  ب  توز کیتوسع  از  ازهایيمتناسب با ن ای تعادل منحق

 نيراهبرد موجب شده اس ت. انتق ال ب  کی عنوان ب  را کشور در ب  انتقال هایاجرای طرح گر،یسوی د

ب  ک ار  بارانرفع کمبود ب  در مناطق خشک و کم است ک  امروزه ب  منظور یيب  از راهکارها ایحوض 

ب  دست بمده اس ت. در کش ور م ا  ن يزم نیمختلف در ا یتوسط کشورها يفراوان اتيگرفت  شده و تجرب

مختل ف از نظ ر  زي ببخ هایبارش و روانا  موجب شده است تا حوض  يو مکان يناهمگون زمان عیتوز

 يو ش رق یمرک ز من اطقاز  یاريک   بس  ایداشت  باشند ب  گون   يمتفاوت هایتيمنابع ب  وضع طیشرا
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کش ور در  ياز مناطق غرب  یيهاو قسمت يمناطق شمال شتريب ک يهمواره با کمبود ب  روبرو بوده در حال

 يو مک ان ين اهگون زم ان عی توزبنابراین مواج  هستند.  یزریمرطو  با ب  مازاد و قابل برنام  هایسال

 یاج را ت،ي پ راکنش ن امتوازن جمع ک،ی خ اص اکولوژ تيوضع ،يبب هایبارش و روانا  در حوض 

 جادیا یب  برا یعرض  يتیریرا ب  عنوان راهکار مد گرید یحوض  ب  حوض  کیانتقال ب  از  هایطرح

 یدر م وارد توان ديانتق ال ب  م  اگرچ ساخت  است.  یمتوازن منابع ب  ضرور عیو توز ایتعادل منحق 

ب  نگ رش  ازيو ن ريمناطق تحت تأث يب  علت گستردگ يرا در حوض  مقصد جبران کند، ول يبب یکمبودها

 یانتقال ب  و عدم توج  ب  حوض   مقص د، اج را هایسکیو ر هان یجامع و درازمدت بربورد منافع، هز

را ب  بحران ب  اضاف  کند ک  همانا اغتشاش و بشو   یگریمشکلات د توانديانتقال ب  خود م هایطرح

 منجر شود.  کيتيدروپليلش هچا ای ياسيو سرانجام بحران س

بنه ا  یب ، پروژه انتقال ب  برا دیکمبود شد لدلي ب  ک  دارند وجود هادر مراکز استان یيکمتر شهرها

ب   مازندرانانتقال ب  از حوض  تالار  هایب  پروژه توانياجرا نشده باشد. از بن جمل  م گرید ایاز حوض 

ب   کوچری سد ب  انتقال بباد،ب  قم)پروژه قمرود(، طرح انتقال ب  بهشت گودرزيشهر سمنان، انتقال ب  ال

اشاره  گرید یاريو بس رودندهیانتقال ب  از کارون ب  زا ،یاستان مرکز یشهرها ریو سا نيقم، خم یشهرها

غر ، جن و  غ ر  و ش مال  هایانتقال ب  از حوض  ران،یبخش مرکز ا مياقل يبا توج  ب  خشک .نمود

 ش ودمي گفت . است بوده ب  امور نظرانمورد توج  کارشناسان و صاحب ربازیاز د یکشور ب  فلات مرکز

 ن  يدر زم يز محالعاتين  یوجود اشت  است. در زمان صفو انيک  فکر احدا  تونل کوهرنگ در زمان ساسان

-غ ر  و جن و  يبب  هاینجام شده است. حوض ا نیاز ب  رودخان  طالقان ب  منحق  قزو يانتقال بخش

منتق ل ش ود  یب   فل ات مرک ز توان ديمترمکع ب ب  م ازاد دارن د ک   م  ارديليم 7کشور سالان   غربي

(Mokhtari Hashi, 2013:128همچن .)ن دهیب  رودخان  زا زرگطرح انتقال ب  از حوض  کارون ب ني-

انتقال ب  از رودخان   کوهرن گ  برای هابا حفر ترانش ،یيبها خيش شنهادياز زمان شاه عباس اول ب  پ رود

انتقال  یيطرح اجرا نيقرار گرفت. اول يمورد بررس رودندهیرودخان  کارون( ب  حوض  زا های)از سرشاخ 

-ب   به ره 9991و همک اران در س ال  پيگ اندرب ، طرح سد و تونل کوهرنگ است ک  توسط سرالکس

-حوض  نيب هایدر طرح ي(. در مجمو  حجم ب  انتقالArab & Samani, 2008:187) ديرس برداری

حج م ک ل  رانی در ا 9766و در اف ق  شده است ينيبشيمترمکعب پ ارديليم 9/5حدود  ان يکشور سال ای
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(. Iran Jamab CO, 1999:241خواه د ش د ) کع بمترم ونيليم 9156 ایحوض  نيانتقال ب هایطرح

 (، مشاهده نمود.9شماره ) نقش در  توانيرا م رانیدر ا ایحوض  نيانتقال ب  ب یايجغراف تيوضع
 

 
رانیآب در ا ایحوضه نیانتقال ب یایجغراف تیموقع -1شکل   

Mokhtari Hashi, 2008:144 
 

 رانی مس أل  در ا نای . اندبوده ياسيس هایتنش یبرا يانتقال ب  محمل هایتجرب  نشان داده ک  پروژه

انتق ال ب   هایدر رابح  با پروژه يتاکنون حداقل چهار مورد تجمع اعتراض 11هم مشاهده شده و از سال 

 ه اینس بت ب   انتق ال ب  ياعترض اتدر شهر بب ادان  9911(. در سال Mianabadi, 2016:6) مایداشت 

 ن دگانینما يتمام زين 9916ماه  وریخوزستان صورت گرفت ک  ب  کشت  شدن چند نفر منجر شد. در شهر

ب  اس تعفا کردن د. اعت راض کش اورزان  دیاستان تهد هایمجلس استان خوزستان در اعتراض ب  انتقال ب 

از مسائل مرتبط  زين 9919اسفند سال  لیدر اوا زد،یب  استان  رودندهیشر  اصفهان نسبت ب  انتقال ب  از زا

در اعت راض ب    يو غرب  يش رق ج انیبذربا هایک  در استان يشدن موضو  ب  بود. اعتراضات ياسيبا س

ص وت  اچ  یدر نی وارده ب   ا هایرودخان  یسد بر رو  رویيب جادیدر اثر ا  ياروم اچ یخشک شدن در

 Mokhtariاز ابع اد گون اگون اس ت ) رانی شدن مس ئل  ب  در ا ياسيس ندهدهنشان نوعيب  زيگرفت ن

Hashi, 2013:128 .)دهند مدیریت من ابع ب  سياسي ناشي از انتقال ب  نشان ميهای بنابراین کنشگری
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زا عمل کرده و راهکار انتقال ب  ن  تنها مشکلات ببي مقصد را تامين نک رده بلک   ایران ب  صورت چالش

درگير مسائل اجتماعي، زیست محيحي و سياسي شده است و تبعاتي چون بيکاری، خشکسالي، مهاجرت 

ه ای ک  در ایجاد کنشگری ين یکي از عواملعلاوه برای قصد ب  همراه داشت  است.اجباری، را برای مبدا و م

باشد، ک   خ ود مي گرایي سياسيسياسي منفي ناشي از انتقال ب ، نقش زیربنایي دارد تقویت دیدگاه ناحي 

-گذاریاستيس بنابراین .دنباشهای غيراصولي و ضدبمایشي ميناشي از ضعف مدیریتي و سياست گذاری

 یايک  در جغراف ،گرایي ناحي کنار در هاطرح ياسيو س يدر بخش ب  بدون در نظر گرفتن ابعاد اجتماع ها

 ياس يس هاییکنشگر تیهاو در ن ضيبالقوه وجود دارند منجر ب  احساس تبع یرويبعنوان ن رانیا ياسيس

 .ميکنيم نييرا تبزیربنایي دو عامل  نای ادام ، در ک  اندشده

 و چالش هیدروپلیتیکمدیریت منابع آب ایران  -4-2

موجود مناطق مختلف کش ور ک   ب ا توج   ب   وس عت و  تياز وضع قيو کاملأ دق  يشناخت صح

موجود مناطق مختلف کشور ک  با توج   ب    تياز وضع قيو کاملأ دق  يمختلف، شناخت صح یهامياقل

-ب  ارائ  برنام  کامل و جهتو  کنديرا طلب م يخاص تیریو مد یزریمختلف، برنام  یهاميوسعت و اقل

 کيتيدروپلي ه ه ایچ الش ج ادیدر ا رانی منابع ب  ا تیری. مدکنديم يانیاجرا کمک شاشده قابل یرگي

 گرم وخشک بن وجود داش ت  مياقل ريتحت تاث رانیدر کشور ا ش يهم ببيکم یدارد. مسال  یيربنایز ينقش

. استرو کرده را با چالشي اساسي روب  مختلف مصارف و هابخش نيب،  ب ن يبه صيتخص ببياست. کم

ب    بب يکم یمسال  بنابراین تغيير ماهيت .شوديو تقاضا روز ب  روز حادتر م تيجمع شیمسأل  با افزا نای

جس تجو  يتیریمد هایگذاریاستيدر س دیرا با کشمکش و رقابت بر سرمنابع ب  بحران ب  و سرانجام

 ريمس  کیچندسال  و  يطولان باًیزمان تقر کیدر طول  يکرد. قحعاً کشمکش، رقابت و نزا  بر سر منابع بب

ب    انت ويعوام ل نم  نیا تحليل و تشری  ک  در است یادیعوامل ز یشکل گرفت  و دربردارنده ،وست يپ

 . ديدرست رس نييتبیک ب   تنهایي

دارای ک   تم امي بنه ا  باشديمواج  م یادیز یو ساختار یاديبن هایتیبا محدود رانیب  ا تیریمد

 نی ا تي ماه  ي. ش ناخت ص حباش ندم ي برسر منابع بب ي های سياسينقش اساسي در ایجاد کنشگری

ای ن . دنباش يم  داری ب  توس ع  پا دنيمنابع ب  و رس کرارچ ی تیریمد یبرا ياساس يراه هاتیمحدود

 در س   گ روه ک،يتيدروپلي ه ه ایو عوام ل م وثر در چ الش ه اتیمح دود تي با توج  ب  ماهعوامل 

. باشنديم نييقابل تب ،رانیمنابع ب  ا تیریمد یبحران ب  و ساختار تمرکزگرا ،ب  یاديبن هایتیمحدود
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ه ای م دیریت من ایع ب  در ایجاد مح دودیت یادينقش بن ک است  يهم  عوامل یدربردارنده گروه اول

 يبن نقش  یرگي اراده انسان در شکل یادیداشت  و تاحدود ز يعيو طب یجبر ،يمياقل تيماه و ایران دارند

 یاراده ،يانس ان یاست ک   س ازوکارها يلشامل تمام موضوعات و عوام زين ،بحران ب گروه دوم، ندارد. 

بن نق ش داش ت   یرگيدر شکلب  صورت مستقيم  ،های مدیریتيریزیها و برنام گذاریو سياست يانسان

ی عواملي است ک  متاثر از ساختار تمرکزگرای مدیریت منابع ب  ای ران ی هم گروه سوم دربردانده .است

ها را بخش دولت ي بص ورت متمرک ز واگ ذار ک رده و نق ش گيریباشند ک  تماماً  اختيارات و تصميممي

ادام  مورد تبي ين و تش ری  ق رار گرفت   نهادهای محلي و مردمي در بن نادیده انگاشت  شد. این عوامل در 

 است.

 های بنیادی منابع آبی ایرانمحدودیت -4-2-1

و  یجب ر ،يم ياقل تياست ک  ماه هایيب  شامل مولف  یاديبن هایتیشده محدود انيهمانحور ک  ب 

کمب ود ب  و  بنابراین س  عام ل؛ ندارد. يبن نقش یرگياراده انسان در شکل یادیداشت  و تاحدود ز يعيطب

ه ای را بعنوان عوامل بنيادی چالش و مصرف تيو منابع ب  و رشد جع يعدم توازن بارندگ ،يخشکسال

 دانيم.ميمدیریتي ب  

 طیب   عل ت ش را رانی اس ت. ا رانی بخش ب  در ا هایچالش نیتراز مهمي کمبود ب  و خشکسال

از  يک یب   عن وان  رانی . اباش ديدارا م  را نیرياز ب  ش یزيسهم ناچ یيو ب  و هوا یيايخاص جغراف

است ک  با کمب ود ب   یياز جمل  کشورها ان ،يخاورم یخشک جهان در منحق  م يخشک و ن یکشورها

سال  است  1666مدون  خیو تار يبا تمدن هفت هزار سال  و صاحب شاهنشاه یکشور رانیمواج  است. ا

 ن تیک  ز سيپرسرول هاینبش سنگ نيبوده است. در بمواج   يخود با مشکل خشکسال يک  از بغاز ببادان

 انجه  یس ازمان ادار نت ریو هوش مندان  نتریعيوس انگذاريبن ريکب وشیجهان است دار هایبخش موزه

 ،يپروردگارا کشور م را از خشکس ال: »دگویيم نيبرداشت  و چن کتایخداوند  شگاهيکهن، دست ب  دعا ب  پ

 ,Rouhani) ام روز وج ود دارد رانی کهن هن وز در ا یمشکل امرراطور نیا ،«دروغ دشمن محفوظ فرما

 ريفراگ يمشکل نيزم رانیخشک و کمبود ب  در سرتاسر پهن  ا ميبا اقل یيارویرو یبرا انيرانی(. ا1967:53

 یيک ارب ک  ابتکارها قنات ق رار دارد  نای تارک بر. اندارائ  کرده ایگان ی هایبوده است، ابتکارها و اخترا 

 اتياز خصوص يوقو  خشکسالت. کشانده اس زيجهان ن یکشورها نیبن دامن  کاربردش را تا دورتر یبالا

ب   یمرطو ، و هم در قلمرو یب  و هوا یک  هم در قلمرو شوديمحسو  م رانیا یب  و هوا ياصل



 های جغرافيای سياسي                                 شماره سوممجلّة پژوهش                                              16

 

-منحق   چيهتوان گفت تقریباً مي (.Al-Shafi'i Foomani, 2009:9) است اهدهخشک قابل مش یو هوا

مخ ر  را  دهی پد نی خ ود، اث رات ا يعيطب تيو ب  نسبت موقع ستيدر امان ن دهیپد نیاز کشور از ا ای

  .کنديم  یتجز

باش د ک   از دیگر عامل جبری و طبيعي جغرافيای سرزميني ایران م ي يو منابع بب يعدم توازن بارندگ

و ه م از نظ ر  يهم از بُعد زمان ینزولات جو زانيم مدیریت منابع ب  را با محدودیت مواج  کرده است.

-منابع ب  در بخ ش تیب  شدت متفاوت است. محدود رانیکشور ا یاياستفاده در جغراف زانيو م تيکم

ب   دس ت بوردن،  یب را ایهوش مندان  ريتداب ربازیاز د انيرانیموجب شده است ک  ا نيعمده سرزم های

و  عی و توز ميتقس  یو کاربمد ب را قيدق هایو روش شدینديمتناسب ب  ب فو مصر برداریبهره ره،يذخ

 تیو ب  تبع بن، مح دود يسحح هایب  يب  خشک زيبارش کم ن .دیاز هدر رفتن ب  ابدا  نما یريجلوگ

 ين يرزمیمت ر س ح  ب  ز کی  يسال ران،یک  در ا یيتا جا انجامد؛يم ينيرزمیز نیريش هایو نقصان ب 

 لانيچون گ يمعضل در استان پربب نی. استين رانیکشور مختص داخل فلات ا. کمبود ب  در روديم نیيپا

 ,Al-Shafi'i Foomani)ش وديقرار دارد، مش اهده م  شرقيو شمال يغرب یهوا یتوده ريک  در مس زين

2009:9.) 

 نيکنند و عدم تناسب ب مي يرا ط یصعود ريهستند ک  همواره س یيرهايمتغ ،و مصرف تيرشد جمع

 9766در سال  رانیا تيک  جمع دهدينشان م هاينيب شي. پکننديم دیمربوط ب  ب  را تشد هایبنها چالش

 نيبود ک  ت أم خواهدمتر مکعب  ارديليم 996برابر  ازيو مقدار ب  مورد ن دينفر خواهد رس ونيليم 6/11ب  

 نخواهد بود. ریکشور امکان پذ يبب ریپذ دیب  از منابع تجد زانيم نیا

 بحران آب -4-2-2

 یمن ابع ب  ام ر تیکمب ود و مح دود خشک،م يخشک و ن ميبا اقل رانیهمانحور ک  بحث شد، در ا

اس ت، بلک    يع يطب طیش را دهي بحران ب  فق ط زائ يفعل طیک  شرا ستين ياست، اما ب  بن معن يعيطب

 نی ا قو عم  جادیغلط در ا هایبرنام  یو اجرا برنامگييب ،ياز نقش مهم و پررنگ عوامل انسان تیحکا

نظام منجر خواهد شد. ب ا مخ دوش  یب  بحران کاربمد تنهای در هاحوزه نیبحران دارد. بروز بحران در ا

 ,Koushkiب روز خواه د ک رد ) زي ن تينظام در اذهان شهروندان، بحران مش روع تينشان دادن مشروع

های ق رن حاض ر از مجموع   دغدغ   نیاز مهمت ر يک یمنابع ب  ب  عنوان  داریپا تیریمد (.2003:48

از  اریيهزاره سوم تاکنون ذهن دانش مندان و بس  لیو اوا ستمياست ک  از ده  بخر قرن ب دییمباحث جد
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کاربم د  يتیریمد ستميرا ب  خود مشغول کرده است. حال اگر س يالمللنيو ب ملي هایپژوهشگران سازمان

ض عف ع واملي چ ون خواه د ش د.  ب  بح ران دیتشد یبرا يعامل خود، رديشکل نگ ينباشد و بدرست

منابع ب  را از عوام ل ب روز  يب  و بلودگ یکاهنده هایرهيمتغ ي،مل هایاستيو س يتیریمد یساختارها

  برشمرد. رانیادر بحران ب  

بالا رف تن س ح   ،ينيشهرنش ت،ينرخ رشد جمع عیسر شیافزا همچون : عوامليبآ یعوامل کاهنده

ش مرد من ابع  يعوامل توانيشدن شتابان بعد از هشت سال دفا  مقدس را م يصنعت ،يزندگ یاستانداردها

 دی من ابع ب  تجد یسران  ران،یدر ا تيبا توج  ب  رشد جمعاند. قرار داده ريرا بشدت تحت تأث رانیب  ا

مترمکع ب ک اهش  1666ب    9916ل مترمکعب بوده است در س ا 1666معادل  9996شونده ک  در سال 

از م رز  ترنیيپا زانيم نیک  ا ،ابدیمترمکعب کاهش  566ب  حدود  9766شود ک  تا سال يم ينبيشيپ ،افت ی

 يکن ون تي . جمع(Mohammadjani and Yazdanian, 2014:117مترمکعب( اس ت)9666) يببکم

 نينف ر شهرنش  وني ليم 19ح دوداً  ت،ي جمع نی. از اباشديهزار نفر م 966و  ونيليم 11کشور ما حدود 

 . (Statistical Yearbook of Iran: 2014:173)  باشديم 9،9تا  9،1 تيو رشد جمع، هستند

مسأل  بلودگي من ابع بب ي  ببي و تبدیل بن ب  بحرانیکي دیگر از عوامل تشدید کم: آلودگی منابع آب

 يو صنعت يتيمراکز جمع ياصول رياز گسترش غ يناش ينيرزمیو ز يمنابع ب  سحح هایيبلودگباشد. مي

 ام روزه. باش ديم يو صنعت يتوسع  بب هایدر طرح يبهداشت عموم یارهايب  مع يکم توجه نيهمچن و

بلوده بحالت محلو   هایب  دنيگردانو بر افتیباورند ک  باز نیبر ا یو اقتصاد يحمحيستزی کارشناسان

. (Kiyafar, 1999:45) ش وديتم ام م  یريش گيگرانتر از پ اريبس يو بهداشت یاقتصاد یارهاياز لحاظ مع

 ،ين يرزمیز ه ایب از من ابع   روی يب  هایبرداشت ليب  بدل يو صنعت کیولوژيب هایيعلاوه بر بلودگ

 رقاب ليخحرن اک و غ یام دهاپي هادر حوزه پمراژ چاه نيمز نشست و هاشور ب  ببخوان هایب  یشرويپ

 .بورديرا در منابع بوجود م يجبران

بن بح ران ب ،  یج  يمن ابع ب  و در نت يابي کم :های مدیریت مناابع آبسیاست و تصمیم گیری

وا  يمختلف  هایاستيو س ماتيمناطق خشک را ب  اتخاذ تصم یکشورها ژهیمختلف جهان بو یکشورها

ش ور،  ه ایکردن ب  نیريش ،يليفس هایب  استفاده از ب  توانيم هااستيس نیداشت  است ک  از جمل  ا

 ه ایبارور کردن ابرها و .. اشاره کرد. تجرب  نشان داده ک   پ روژه ،یانتقال حوض  ب  حوض  ب ، سدساز

 . اندبوده ياسيس هایتنش یبرا يلانتقال ب  مح
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 یو اصلاح الگ و وریدر بخش ب  براساس اصل بهره رانیا ياسلام ینظام جمهور يکل هایاستسي

 يکل هایاستيس« 5»و ارائ  شده است. ب  عنوان مثال در بند  نتدوی بندمصرف ب  بنا شده و در قالب پنج

در بخ ش  ژهوی ب   هاب  در تمام بخش ن يشدن مصرف به ن یو نهاد وریبهره یارتقا»مصرف، ب   یالگو

ب  در ق انون  وریو بهب ود به ره ن  ياستفاده به تياهم نيمورد توج  قرار گرفت  است. همچن «یکشاورز

(. مجموع  Heidari et al., 2009:56شده است ) نیتدو زيبن ن يجامع ب  کشور لحاظ، و الزامات قانون

انج ام ش ده، عم دتاً در  يو ص نعت یشهر ،یب  کشاورز نيک  تاکنون در کشور در ارتباط با تأم ياقدامات

در کش ور . اس ت دهیمصرف گرد تیریب  مد يو عرض  ب  بوده است و کمتر توجه ديتول تیریمد ن يزم

 ده يباج ب  مجبور عموماً هابر بن حاکم است، دولت کيبورکرات ستميو س و متمرکز طيما ک  حکومت بس

عم دتاً در جه ت  ،يمل هاییگذار یسرما نیشتريک  ب قیطر نی. بدشونديم تيپرجمع يب  مراکز مسکون

بن  هایاز جنب  يکیک   ابدیياختصاص م تختیبزرگ چون پا یمردم ساکن در شهرها ازيب  ن یيپاسخگو

 یب  نقاط کوچکتر، خصوصاً روس تاها و ش هرها توجهيامر باعث کم نيب  شر  شهرهاست. هم نيتأم

 نیبزرگ ا شهرهای در هادولت ج نتي در. اندواقع شده یشتريک  مورد توج  ب کنديم يکوچکتر روان  اماکن

 نی را طل ب و ا یش تريب گذاری یامر سرما نیب  مواج  شده ک  ا یتقاضا شیکشورها، هم  روزه با افزا

ارائ   ش ده در  مدیریتي یاز راهکارها يکیهمواره  ج يدرنت (.Rahimi, 1999:24) گردديتکرار م ندیفرب

  .باشدمي ب کم يپرب  ب  نواح يانتقال ب  از نواح ،ب  یعرض  یراستا

ب    باش ديدو حوض   م  نيب ياز منابع بب ن يبه برداریب ، تفکر بهره ایحوض نيب تیریهدف از مد

 قیاز طر ستبایيامر م نیگردد. ا جادیمبد  و مقصد ا هایحوض  در هاتنش و هاک  حداقل چالش ایگون 

و  يبر ملاحظات اجتماع ديو با تأک يحمحيستیز ،یاقتصاد ،يو لحاظ نمودن عوامل فن يفرابخش تیریمد

 هایپروژه  يعدم توج ایو   ي، پنج اصل را جهت توج9111. پرفسور کاکس در سال رديصورت گ ياسيس

اصل سوم در ارتباط با  ،یب  عنوان نمود، ک  اصل اول و دوم مربوط ب  مسائل اقتصاد ایحوض  نيانتقال ب

عادلان   س ود  عی توز انگريو اصل پنجم ب ياصل چهارم در ارتباط با مسائل اجتماع ،يحيمح ستیمسائل ز

 يتیریم د ی(. س ازوکارهاCox, 1999:177پروژه در دو حوض  مبد  و مقص د اس ت ) یحاصل  از اجرا

ابع اد  ،يتیریم د یدر س اختارها يفن  صيو اس تفاده از متخص  يو فن یعلاوه بر چهره ظاهر دیامروزه با

 کی در  کی تکنولوژ راتيي تغ رایبشمار بورند. ز  ب تیریمد گریرا از ابعاد د يو روان يو ارزش يفرهنگ

و  یاقتص اد ،ياس يس ،ياثرات اجتماع یو حاو دهنديرخ م يو فرهنگ یاقتصاد ،ياسيس ،ياجتماع یفضا
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ق ادات و اعت و ه اافکار و ارزش ،يدر طرز تلق رييبا تغ یو ماد يفن راتييهستند. در تمام موارد تغ يفرهنگ

غالباً چون مشهود  یماد ريو غ يرفنيغ راتييتغ نیهمراه است. ا اند،رفت یرا پذ راتييتغ نیک  ا يرفتار مردم

 يو اجتم اع ی. ام ا اث ر بهب ود م ادشوديداده نم صتشخي هابن تيمورد توج  قرار نگرفت  و اهم ستند،ين

-حداقل از هم توانندياز بن، تا پ  اندازه م ریرپذيتأث ایمرتبط با بن  يفرهنگ هایدارد ک  جنب  نیب  ا يبستگ

بنچ  ک  از ضعف  نیبنابرا . (Foster, 2000:65)و با بن همراه شوند  رفت یبهبود را پذ ای رييتغ ،يختگگسي

 هایمعمولاً ب  جنب  ساتيدر مورد احدا  تأس يفن نيمتخصص است ک  نیا ؛سخن گفت توانيم يتیریمد

 ت اًنهای و داده ق رار مدنظر را هاطرح يفن ینب تنها ج يتیریمد ماتيو در تصم ندنمایيم یشتريتوج  ب يفن

ل ازم نس بت ب    تيو حساس  دهن دياز احدا  بن را مورد توج  قرار م يناش ميرمستقيو غ ميمنافع مستق

را  رن د،گيمي قرار هاطرح نیتبعات ا ريک  در مکان تحت تاث يمردم تیجهت جلب رضا دیک  با ياقدامات

شغل  رييمجبور ب  تغ ایخود را از دست داده و  يگیمشاغل و روابط همسا ها،نيزم ان،يک  اع يندارد. مردم

 ن دیم وثر در فرا ري متغ کی انتق ال ب  بص ورت  ه ایطرح ياسيو س يتبعات اجتماع نهمچني. اندشده

در  طيمح ستمياکوس رييمهاجرت، تغ ،یکاريچون ب يتبعات. گردديب  ندرت لحاظ م یيو اجرا یرگيميتصم

ک   هرک دام در بوج ود  گرید یاريدر مبد  و بس گذاری یدر سرما نانيب ، کاهش اطم یهندهد یحوض 

 هایگریمنشأ بروز کنش تواننديم تیموثر داشت  ک  در نها ينقش ضيمردم و احساس تبع يتیبمدن نارضا

 ب  دس ت  ش انهایو تحق ق خواس ت  يتیاب راز نارض ا یک  مردم ب را يمردم شوند، بصورت يمنف ياسيس

 .زننديم زيبمخشونت یو رفتارها يرقانونياعتراضات غ

 ساختار متمرکز مدیریت منابع آب ایران -4-2-3

معاون ت ب  و ب  وفاض لا )ببفا(  رو،ي از ب  در کش ور وزارت ن برداریو بهره نيتأم ياصل يمتول

 يبب  ازي ن نيو تأم برداریوابست  ب  خود امر بهره يمادر تخصص هایشرکت قیوزارتخان  از طر نیاست. ا

از  برداریو بهره صيتخص ن،يمربوط ب  تأم يکل فی. وظاباشدمي دارمختلف را عهده هایکشور در بخش

 ت،یریم د ن  يدر زم ني. همچن رس دميانجام  رانیا منابع ب  تیریمد يب  توسط، شرکت مادر تخصص

-پس ب   يمربوط ب  تصف ساتيتأس جادیا نچنيصنابع و هم ازيب  شر  و ب  مورد ن صيکنترل و تخص

 ادی  فیدار وظ اب  و فاضلا  عه ده ،ب  يمهندس يشرکت مادر تخصص زياز مصرف ب  ن يناش های

ب  و ب   ه ایو ش رکت ایب  منحق   ه ایشرکت قیاز طر يمادر تخصص های. شرکتباشديشده م

در  ایب  منحق   ه ای. ش رکترس اننديمحول  را ب  انج ام م  فیامور مربوط ب  وظا ایفاضلا  منحق 
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 هایک  شرکت يحال ر. دشوندياز ب  محسو  م برداریو بهره عیتوز ن،يتأم ياتيعمل یواحدها قتيحق

 ,Iran Jamab CO) کنن ديکنن ده عم ل م  يبانيو پش ت یس تاد یب   عن وان واح دها يمادر تخصص 

ش دن و  ياس ت و اگرچ   در ق انون مل  يبخش ب  کشور از لحاظ ساختار، دولت نی. بنابرا(1999:135

 يشده است ول  فیب  تعر ازدر استفاده  يحقاب  ب  عنوان حق يعادلان  ب  ب  نوع عیسرس در قانون توز

ب   بخ ش  یب ردارح ق به ره یدولت است و فق ط واگ ذار اريو در اخت يدر کل منابع ب ، جز منابع مل

 اس ت قن وات و هاچشم  ،ينيرزمیبن در استفاده از منابع ب  ز نیک  کاملتر باشديم رپذیامکان يخصوص

 ب رداربه ره ل يدر ح د مج از ب   وس  برداریرهدر استحصال و به گذاری یسرما یبرا يمنابع مال نتأمي ک 

حالت  نی(. در اIran Water Resources Management CO 2004:16) ردگييصورت م خصوصي

-ينم  دهی د یزیدر برنام  ر يو مردم يمحل یک  مشارکت مردم و نهادها رديگيمتمرکز شکل م تیریمد

با نب ود  در نتيج  (.Rouhani, 1967:53) شوديم جبرا مو يدولت يمنابع ب  ب  منابع مال ي. وابستگشود

نب ودن  کرارچ  یها ب  هم راه تیریمد ایموجود در ساختار منحق  هایيب  و نارسائ يحلم هایتیریمد

 نی مناس ب ا یب ودن اج را نیيجامع و هم  سونگر، پ ا نيقوان هایيب  کشور، در کنار نارسائ تیریمد

و  يده ب  ب  وج ود بورده و س امان ريکاربمد و فراگ تیریرا در مورد مد هایيیتنگناها و دشوار ن،يقوان

 قرار داده است. ريمدت و درازمدت ب  در کشور را تحت تأث انيم یزیربرنام 

 و چالش هیدروپلیتیک ناحیه گرایی سیاسی منفی -4-3

وح دت  ندیاست. فرا رفت یپذ م،يو اقل يعيطب طيرا از عوامل مح یادیز راتيتأث رانیا ياسيس یايجغراف

 ،یاقتص اد هایماندگيدر کنار عقب ،يو اجتماع ياسيس ،یاقتصاد هایو توسع  یفضا يکرارچگیو  يمل

 ،يم ياقل یاه ب   ط ور ع ام و مولف   رانی ا يعيطب یدراز مدت فضا هایتحت کنش ياسيو س ياجتماع

ب    يع طبي طوررا ب  ياسيس یچ  بسا واحدها هایناهموار. تاس بوده خاص طورو وسعت ب  یناهموار

خواه د  يمنف  ريکش ورها ت أث يارض تيو تمام ياسيامر در ثبات س نیک  ا کننديم ميمناطق مختلف تقس

من اطق توج   ش ده  يو انسان يعيطب هایيکمتر ب  همگن ران،یا یادار-ياسيس هایبندیميدر تقس .داشت

 Ahmadi) ان دافت  ی ت رینقش پر رنگ یکشور ماتيتقس هایمحدوده نييدر تع ياسياست و عوامل س

Pour et al, 2009:26مرک ز یالگو کی یرگيمتمرکز باعث شکل يحکومت ستميعامل در کنار س نی(. ا-

 نیيب  س حوح پ ا اراتياخت ینقح  و عدم واگذار کیالگو تمرکز قدرت در  نیاست. در ا دهیگرد رامونيپ

و  ه ايعدالتيو ب دهیگرد يعيطب هایتيو انتظارات متناسب با ظرف  يموجب عدم شناخت صح يماتيتقس
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اق وام  ياس يس یايو جغراف ای يناح دگاهیک  وجود د یرا موجب شده است. بحور یيفضا هایعدم تعادل

بخود گرفت  و منجر  ياسيبار س تواننديم يهستند ک  با هر عامل ایبالقوه یروهاين ران،یا نيسرزم یدر فضا

  را شکل دهد. ياسيس يمنف هایگریو کنش تخاصم یرگيب  شکل

ک  ب  در ق انون  یياز بنجا .های ببریز کشور وجود دارددر تقسيم بندی حوض این الگوی فضایي نيز 

را دارند ک  وارد مقول   ارياخت نیا رويشده، دولت و وزارت ن يتلق يمل  یانفال و سرما کیب  عنوان  ياساس

منحق  ب  مردم بن استان  کیاستان و  کیوزارتخان  بن است ک  منابع ب   نیا استيشوند. س ایحوض نيب

-اس تيس نیاز منابع ب  را دارند ن  تملک بنرا. بن ابرا برداریبهره تیتعلق ندارد، بلک  مردم بن منحق  اولو

مب دب  يخاص نواح يفرهنگ یايب  ک  بر جغراف ایحوض نيانتقال ب يشیو ضدبما يراصوليغ هایگذاری

 اني عامل سبب گسس ت م نیک  ا ردگييمنحبق است، شکل م يقوم یو مقصد و ب  طور اخص بر مرزها

مقایس   مي ان  ب ا(.  Zaki and Kiyani, 2014:84) ش وديو دهنده م رندهيگ هایاقوام ساکن در حوض 

خ رده ه ای فض ایي و اقلي تپ راکنش  ،ه ا(اداری)اس تان-سياسيتقسيم بندی  های ببریز کشور،حوض 

ه ا ب ا توان ب  این نتيج  رسيد مرزهای این تقسيم بن دیمي ای ایران،ی موجود در فضای جغرافيهافرهنگ

ت وان ها را ميعدم تحابق این مرزبندی. همگرایي قرار ندارند هم محابقت ندارند و در یک جهت همسو و

  ( مشاهده نمود.9در نقش  شماره )
 

 
 های فضایی ایرانهای آبریز و استان و پراکنش اقلیتوضعیت تقسیم بندی حوضه -1نقشه 

 ترسيم: نگارندگان
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ت وان ای در تشدید بن اثرگذار بوده است ميروشن از کنشگری سياسي ک  دیدگاه ناحي  ب  عنوان مثال

ن ام ، و... 9، تونل ماربران، کوهرن گ1و9تونل کوهرنگ  نیکارون تحت عناو هایانتقال ب  از سرشاخ  ب 

 يشده است. با توج  ب  تنو  ق وم ای يو ناح ياسيس هایتيحساس  تیباعث تقوها تمامي این طرحبرد. 

دس ت و  نیيپ ا ه ایدر عرص  ژهیکارون ب  و زیدر حوض  ببر يرتيعش هایتيو وجود حاکم يو فرهنگ

 یال يلافات قباز بن منجر ب  بروز اخت يناش يشتيو مع یو اختلالات اقتصاد ببياستان خوزستان، کم يجنوب

ب   عن وان  ياسيس یايشده ک  در جغراف يتیهو یمرزها نیدر ا هایيشده و موجب ظهور شکاف يو قوم

 نيمخ الف نيدر ب  دگاهی د نی . اش وديم  اني ب «يمنف ياسيس گرایي يناح»و  «يمنف ياسيس گرایييمحل»

و  برن ديرن ج م  بب يخود از کم هایاستان اکنونوجود دارد ک  هم هايو خوزستان یاريچهارمحال و بخت

 ري غ هایگذاریاستيس نی. همواره تداوم ادادنديخود م هایب  استان انتيخ يانتقال ب  از کارون را نوع

مبد  و مقصد و  يخاص نواح يفرهنگ یايب  ک  بر جغراف ایحوض  نيانتقال ب  ب يشیو ضدبما ياصول

اقوام ساکن  انيمنحبق است، سبب گسست در م رانیاقوام ا ياسيس یفضا يقوم یب  طور اخص بر مرزها

 .دنشويو دهنده م رندهيگ هایدر حوض 

 تجزیه و تحلیل -5

ه ای گ ذاریضعف م دیریتي و سياس ت شامل زیربنایي دو عاملایران  يدروپليتيکدر تبيين عوامل ه

ناشي از انتق ال  کيتيدروپليه هایچالش أمنش توانرا مي گرایي سياسيناحي همچنين مدیریت منابع ب  و 

ملم وس و  گ ذاریاس تيس ب ابا ساختار دولتي و متمرکز،  مدیریت منابع ب  ایران .ب  در ایران دانست

ه ای چ الشبح ران ب  و درنهای ت منج ر ب   ایج اد منجر ب  تبدیل شدن کمب ود ب  ب    رملموس،يغ

باش د ک   ای ميدیدگاه ناحي  دیگر در ایجاد چالش هيدروپليتيک عاملدر کشور شده است.  هيدروپليتيک

در  یيفض ا يختگيگس امديپ نتریمهمها و تصميمات مدیریتي لحاظ گردند. گذاریهمواره باید در سياست

بعن وان  ش  يهم ای ن مس ال اس ت.  ياس يس گرایييو محل ای يناح دگاهید وجود جغرافيای سياسي ایران

همچ ون  های غيراصوليگذاریاستيو س گيریتصميمدر برابر هر  وجود خواهد داشت ک  بالقوه ليپتانس

 ها،صورت تداوم این کنشگریدر  ک  دنشو يمنف های سياسيکنشگریب   لیتبد ،ایوض ح نيانتقال ب  ب

تحميل د گرفت و تبعات سياسي و اقتصادی ناخوشایندی را ب  دولت قرار خواه دیمورد تهد کشور تامني

ص ورت ک   ه ر  نیاز ب  وجود دارد، بد برداریدر بهره يو بخش ينگاه جزئ کی نيهمچن .خواهد کرد

احساس تعلق ب  منابع مک ان خ ود دارد.  کیو  شداندیيخود از نعمت ب  م یصرفاً ب  برخوردار يمکان
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 ياز من ابع بب  یرا در برخوردار زبميرقابت یاست و رابح  ياجتماع هایمنشأ بروز تنش ي نيزنگاه نيچن

را  ياس يخواهند شد ک  نظم و اقت دار س يمل ج يدر نت ،يتعارضات محل دیخواهند داد و باعث تشد شکل

و  یو مانع از همکار دهنديرا کاهش م ينيسرزم تیریمد یيکارا ،يمحل يمنف هایرقابت. دهنديکاهش م

ببس تن  یب را ایالع ادهت وان ف و  یدارا رانی ا ياس يس یايگفت جغراف توانيم درنتيج  .شوديتعامل م

 ای يناح دگاهیبر د ديمسال  با تأک نیمنابع ب  هستند. ا تیریبر سر استفاده و مد ای يو ناح يمنازعات محل

 تر در مدیریت منابع ب  ایرانقيو محالعات دق يبررس ست یشا رانیا نيسرزم یبالقوه در فضا یرويبعنوان ن

 گذاران و مجریان مدیریتي نباید از این موضو  مهم غافل شوند.و سياست باشديم

از  يناش  کيتيدروپلي ه ه ایچالش یرگيشکل یو عوامل عمده ندیمحابق با مباحث محرح شده، فرا

من ابع  تیریچگون  بخش مد دهدينمود، ک  نشان م اني(، ب9شماره) يدر مدل مفهوم توانيانتقال ب  را م

انتقال  هایب  بحران ب  در طرح نب لیدر مواجه  با کمبود ب  و تبد يراصوليغ هایگذاریاستيب  با س

 .دباشنيم رگذاريتاث کيتيدروپليبن ب  چالش ه لیب  و تبد
 

 
 یدر سطح مل رانیا کیتیدروپلیه هایچالش یرگیشکل ندیفرا -1یمدل مفهوم

 : نگارندگانميترس
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 نتیجه گیری-6

کمب ود ب   یارائ   ش ده ب را یاز راهکاره ا يکی مشاهده نمود ک  توانيشده م انيمحابق با محالب ب

 مانن د در مناطق ک م ب  يمقابل  با کم بب رراهکاانتقال ب ،  تنها  ایب ديپرس دی. باباشدميهمواره انتقال ب  

و مرتف ع ش ده  يانتق ال ب ، مش کل ک م بب  هایطرح یبا اجرا اید؟ بنباشمي حوض  ببریز فلات مرکزی

تم امي ابع اد اجتم اعي، زیس ت  ها دربیا این طرح در کشور های انتقال ب درصورت لزوم اجرای طرح

از انتقال ب  ش امل  يناش یامدهايپهمانحور ک  بيان شد  !؟اندقرارگرفت  کارشناسيمورد محيحي و سياسي 

در  امدهايپ نیا ز. ک  هر کدام اباشنديم ياجتماع یامدهايو پ یاقتصاد یامدهايپ ،يحيمح ستیز یامدهايپ

-يو ب  ضيمردم و احس اس تبع  یتمندیعدم رضا ،ای يناح دگاهیهمچون د یگرید زایکنار عوامل تنش

کس ب و  یرقاب ت و تخاص م ب را ی. الگوشونديم يمنف ياسيس هاییمنجر ب  کنشگر ،ياجتماع عدالتي

ابع اد  باش ديل ازم م  نیبنابرا .کننديم انینما کيتيدروپليه هایخود را در قالب چالش يتصاحب منابع بب

و  ه ایزری در برنام   ،يتیریم د ه ایط رح ياس يبعد س تیو در نها يحمحيستی، زیاقتصاد ،ياجتماع

اکنون ک  بحران  و همچنين بعنوان ابعاد مهم در نظر گرفت  شوند های مدیرت منابع ب  ایران، یرگيميتصم

ی من ابع ب  بعن وان پدی ده تي اهم ياز هرزم ان شيو ب  باش دروز محرح ميبعنوان یک مسال  مهم ب  

 یب را مدیریتي ب ا حساس يت بال اتری، هایگيریها و تصميمگذاریاستيس محرز شده است، ژئوپليتيک

ب    یيپاس خگوو  دناتخاذ ش وکشور  کيتيدروپليه هایاز چالش یريجلوگ یبرا یيتوازن فضا  ی دنيرس

ب   يمل  تیریم د ب رای ه ا،و فرص ت هایب  توانمند دهاینقاط ضعف و تهد لتبدی و هاو چالش ازهاين

-یو همک ار يدر سح  مل شان یب  توافق و تفاهم دوراند يابيمهم با دست نیا .باشديم ياساس یکشور امر

 خواهد بود. رپذیامکان ،يتیریمدو امکانات  هاتيو گسترش ظرف جادیا یبرا يبخش نيب های
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