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تــا آب هــزار کیلومتــر اســت .حال اگــر قرار
اســت آب دریا شیرینسازی شــود ،چرا در
خوزســتان که  10متر باالتر از دریاســت نه؟
آیا نمیشــود به همــان اندازه آب شــیرین
شــده دریــا بــرای خوزســتان از کارون برای
کرمان تشــنه آب برداشت آن هم درحالی
کــه  600کیلومتر از این مســیر نیــازی حتی
بــه پمپاژ هم نــدارد؟ برای پاســخ دادن به
این پرســش به این موضوع هــم فکر کنید
کــه ســختی آب کارون پیــش از رســیدن به
دشت خوزســتان کمتر از هزار و کامالً قابل
شــرب اســت درحالی که پس از طی کردن
زمینهای کشــاورزی این اســتان به سختی
 50هزار یعنی برابر با شــوری و سختی آب
خلیج فارس میرســد .آیا به صرفه اســت
دوباره همین آب را به کرمان برسانیم تا با
عملیات پیچیده شیرینســازی و مشکالت
فراوان زیست محیطی از نو سختی آن را تا
هزار پایین بیاوریم؟
طرح میان مدت انتقال آب سد «صفارود»
بخشی از سامانه پروژه انتقال آب از عمان
به کرمان اســت که درحــال حاضر تعطیل
اســت .مهندس علــی اکبر رضایــی مجری
این طرح میگوید« :شهر کرمان تنها مرکز
استانی است که تمام منابع آبی آن به چاه
وابســته اســت .این را هم درنظر بگیرید که
کرمان مرکز پهناورترین اســتان کشــور هم
هســت .کیفیــت و کمیــت آب چاههــا هــم
روز بــه روز درحــال تنــزل اســت و مــا بایــد
برنامــهای میــان مــدت بــرای تأمیــن آب
شرب شهر داشته باشیم .طرح میان مدتی
کــه بــا ایــن هــدف درنظر گرفته شــده ســد
صفــارود اســت که بخشــی از پــروژه انتقال
آب از عمــان هم خواهد بود .ســامانه چند
بخش دارد که اولین بخش آن تونل انتقال
اســت .این تونــل بهعنــوان بزرگترین تونل
خاورمیانــه بــا قطــر  3متــر میتوانــد 700
میلیــون متر مکعب آب را در ســال انتقال
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در ایــن گــزارش دربــاره چیزهایــی حــرف
خواهیــم زد کــه وجــود ندارنــد ،دربــاره
چیزهایی که به نتیجه نمیرســند یا نصفه
نیمه رها میشــوند .درباره خطوط انتقالی
کــه پــس از کلنگزنــی تعطیــل شــده و
سدهایی که مثل کاسههایی نیمه پر ،کاری
جــز جمــعآوری و تبخیــر آب ندارند و خط
انتقال و تأسیساتی نیســت که الاقل همان
آب نصفه نیمــه رودخانههای فصلی را به
شهروندان تشنه کرمان رساند .اجازه دهید
دربــاره طرحهــای بلندپروازانــه هم حرف
بزنیــم؛ انتقال آب دریای عمان ب ا ای ســی
 50هزار و تبدیل آن به آب شرب ب ا ای سی
زیر هزار.
کرمان نه تنها خود با بحران کم آبی دست
و پنجــه نــرم میکنــد بلکــه از چهــار طرف
نیــز در محاصــره کم آبــی و بیآبی اســت.
کارشناســان میگوینــد اگــر بررســی دقیقی
در این زمینه داشــته باشــیم ،به این نتیجه
میرسیم که دیگر چارهای جز انتقال حوزه
بــه حــوزه وجود نــدارد امــا انتقــال از کجا و
چه حوزهای؛ حوزه کارون و ســد خرســان 3
چهارمحال و بختیاری یا دریای عمان؟
محمدعلــی فدایی معاون طرح و توســعه
آب منطقــهای کرمــان میگویــد« :کرمــان
 23شهرســتان دارد که بر اساس یک طرح
جامع مشخص کردهایم آب شرب هرکدام
از ایــن شهرســتانها در میــان مــدت و
بلندمدت چگونه تأمین شود اما متأسفانه
بــه ســختی میتوانیــم مجوزهــای الزم را
بگیریم یــا اعتباری جذب کنیــم .به همین
دلیــل در خیلــی از بخشها اساســاً کار گره
خــورده؛ مثــاً در جیرفت و عنبرآبــاد هنوز
نتوانستهایم ردیف بودجهای بگیریم».
فدایــی معتقــد اســت چــارهای جــز انتقال
حوزه به حوزه وجود ندارد ،اگرچه دیر شده
و حتی درصورت شروع کار هم سالها طول
میکشــد که آب شــرب مطمئن به دســت
شــهروندان کرمانــی برســد« :بعضیهــا
میگوینــد بجای اینکه آب را حوزه به حوزه
انتقال دهید ،بروید در بخش کشــاورزی که
این همه تلفات دارید ،صرفهجویی کنید و
از محل صرفهجویی آب شرب بردارید.ای
ســی یا سختی آب شرب قابل مصرف باید
پاییــن هــزار باشــد درحالــی کــه در ســطح
اســتان دیگر هیچ چاهی نداریم ک ه ای سی
آن پاییــن  3هــزار باشــد .همــه چاههای ما
آلوده است .همین حاال آب را با هزینههای
باالیــی تصفیــه میکنیــم .بعضــی جاهــا
تصفیه فلزات ســنگین داریــم و دولت هم
یارانه خوبی در این زمینه پرداخت میکند
اما این کافی نیست».
عــاوه بــر آلودگــی آب بــه فلزات ســنگین
کــه در بخشهایی از اســتان بــدون تصفیه
مصــرف میشــود ،آلودگــی بیــش از اندازه
بــه آرســنیک و مــواد دیگــر هــم وجــود
دارد .در ایــن راســتا برخــی از مدیــران آب
اســتان تقاضــا میکننــد گزارشــی تحقیقی
از بیمارســتانهای کرمــان و ارتبــاط انــواع
بیماریهای شــهروندان کرمانــی از جمله
سرطان با کیفیت آب تهیه کنم.
ëëبهشتآبادیاخرسان؟
مهنــدس رضــا فرحبخــش مجــری طــرح

تأمین آب شهرهای شــمالی استان کرمان
از سد «خرســان  »3در اســتان چهارمحال
و بختیــاری کــه بزرگتریــن ریزآبــه رودخانه
کارون اســت ،میگویــد« :جمعیتــی کــه
تحــت پوشــش ایــن طــرح قــرار میگیــرد
نزدیــک بــه  3میلیــون نفــر خواهــد بــود.
یعنی دقیقاً شــهرهای بزرگ و استراتژیک
شمال استان .شهرهایی که با بحران جدی
آب مواجــه هســتند و بیــش از  90درصــد
مناطق روســتایی این شهرستانها با تانکر
آبرســانی میشــود .ایــن طرح بیــش از 70
درصــد جمعیــت اســتان را کــه در مناطق
شمالی ســاکن هســتند ،تحت پوشش قرار
میدهــد ».طــرح انتقــال آب از خرســان 3
شــامل  700کیلومتــر خــط اصلــی و 450
کیلومتر خطوط فرعی با  25ایستگاه پمپاژ
و تصفیهخانهای به ظرفیت  8متر مکعب
خواهد بود.
آب انتقالــی ایــن پــروژه ابتــدا قــرار بــود از
زاینــده رود و طــرح اجــرا نشــده «بهشــت
آبــاد» اصفهــان تأمیــن شــود و در کنــار آن
پروژه دومین خط آب انتقالی یزد نیز کلید
بخورد .اما خود طرح بهشــت آباد وابســته
بــه عملیاتــی شــدن تونــل گالب اســت که
قــرار بــود آب میان دو ســد تنظیمی و ســد
اصلــی زاینــده رود را بــه این محــل منتقل
کنــد .پــروژهای جنجالــی و محــل اختــاف
اصفهــان و چهارمحــال و بختیــاری کــه در
نهایت به توقف پروژه انجامید .تونل گالب
آماده انتقال آب اســت اما مسئوالن استان
چهارمحــال و بختیــاری میگوینــد بــا کلید
خوردن این پروژه عمالً رودخانه پس از سد
زاینــده رود خواهد خشــکید و از آنجایی که
رود به شــکلی مارپیچی دوبــاره از اصفهان
بــه شــهر ســامان چهارمحــال و بختیــاری
برمیگــردد تا با یک پیچ دیگر به ســد چم
آســمان اصفهــان برســد ،توریســتیترین
شهر اســتان از این رود محروم خواهد شد.
اما اصفهانیها معتقدند این شــکل توزیع
آب شرب با اصول پدافند غیرعامل سازگار
نیســت و زندگی میلیونها شــهروند یزدی
و اصفهانــی میتوانــد بــا یک اتفاق ســاده
مثل افتادن ماشینی حامل مواد شیمیایی
در ســد ،به خطــر بیفتد .از ســوی دیگر قرار
نیســت حقابه پایین دســت قطع شود .اما
مهمتریــن مشــکل اصفهانیهــا کــه کمتر
بــه زبان میآورند ،توســعه بیرویه باغها و
مراکز تفریحی شهر ســامان در دولت نهم
و دهم اســت .آنها معتقدنــد دولت نهم و
ن بردن دامداری
دهــم از یک طرف با از بی 
و کشــت و کار مراتع ،اقتصاد مردم منطقه
را به کشــاورزی وابســته کرد و از سوی دیگر
با پروژههای رانتی و کــوه خواری ،امتیازات
ویــژهای به افراد مختلف برای خارج کردن
آب از حوزه زاینده رود اعطا کرد.
کارشناســان میگوینــد یکــی از بزرگتریــن
خطاهــای دولــت پیشــین ،اســتانی کــردن
مدیریــت آب و جــدا کــردن حوضههــای
آبریــز و آب خیز بود که مدیریت یکپارچه
را از بیــن برد و به رقابت باالدســت و پایین
دســت دامن زد .از آن مهمتر با یکی شدن
دو وزارتخانــه جهــاد و کشــاورزی ،ســازمان
مراتــع و جنگلها که میتوانســت همچون

سازمان محیط زیست ،حافظ خاک و مانع
توســعه کشــاورزی باشــد ،خــود بــه یکی از
معاونتهای وزارتخانه جدید تبدیل شــد
کــه میبایســت دســتور در اختیار گــذاردن
مراتــع بــرای توســعه کشــاورزی را اجــرا
میکرد.
بــا توقف پروژه بهشــت آبــاد ،کرمانیها به
فکــر انتقــال آب از کارون افتادنــد .پــروژه
جدیــد امــا هــم گالیــه یزدیهــا را در پــی
داشــت کــه معتقدند با جدا شــدن ســفره
کرمانیها ،تنها ماندهاند و خط دوم انتقال
آب بــه یــزد بــا مشــکل مواجه شــده و هم
آرام آرام زمزمههــای اختالف مدیران آب
خوزســتان و کرمــان باال گرفــت؛ موضوعی
کــه باعــث مســکوت مانــدن پــروژه شــده
اســت .فرحبخش میگوید« :این پروژه دو
قطعــه دارد؛ بــرای قطعه خارج از اســتان
تمام مدارک را به سازمان برنامه و بودجه
فرســتادهایم .مــدارک مــا شــامل توجیــه
فنی و اقتصادی اســت کــه وزارت نیرو هم
آن را تصویــب کرده و با نامهای رســمی به
ســازمان فرستاده .ســازمان سال  95اعالم
کرد مبدأ تهیه آب مشــخص نیست و طرح
مســکوت مانــد اما ما فکــر میکنیم یکی از
مهمتریــن دالیــل مســکوت مانــدن طرح
این اســت که هنوز مســئوالن باور نکردهاند
کرمــان تشــنه اســت و نیــاز فــوری بــه آب
دارد».
وی دربــاره قطعــه درون اســتانی پــروژه
میگویــد« :درواقع طرح آبرســانی شــمال
استان ،ســال  92به تصویب مجلس رسید
و ســال  94قرارداد اجرا بســتیم و ســال 95
هم توسط رئیس جمهوری کلنگزنی شد.
حتی بخشــی از این قطعه  270کیلومتری
اجــرا شــده امــا بهدلیــل اعتبــارات قطــره
چکانــی درحــال حاضــر کامــاً غیرفعــال
اســت .نمیدانــم چــرا مــا نمیتوانیم این
موضــوع را جــا بیندازیــم که اســتان تشــنه
اســت و با ادامه این بحران به زودی شاهد
کــوچ بزرگــی از ایــن مناطــق خواهیــم بود.
نماینــدگان اســتان هــم باید ایــن موضوع
را درک و کمــک کننــد تا مجوزهــای الزم را
بگیریم .هرچند دیر اســت و حتی اگر امروز
کار را شروع کنیم ،الاقل  12سال دیگر طول
میکشد تا کار را به سرانجام برسانیم».
ëëکارون یا عمان؟
از آنجایی که در افکار عمومی آب همچون
نفــت ،ثــروت ملــی محســوب نمیشــود،
دولتهــا نیز در مدیریــت آن به نمایندگی
از عمــوم مــردم ،بــا مشــکالت زیــادی
مواجه میشــوند .حال اگر بــه این موضوع
اشــتباهات مدیریتــی را هــم اضافــه کنیم،
دیگر قانــع کردن مردم حتی بــرای اجرای
یک پروژه درست هم کار سختی است .این
موضــوع یــا باعث چرخــهای از اشــتباهات
میشــود کــه بــه ناچــار باید تــا انتهــای آن
رفــت یــا شــکلی از محافظــه کاری کشــنده
برای سلب مسئولیت و پاک کردن صورت
مسأله.
عقــل ســلیم میگویــد خوزســتان و همــه
ســاحل نشــینان خلیــج فــارس و عمان به
دریــا نزدیکترند تــا کرمان که ارتفــاع آن از
ســطح دریــا هــزار و  756متــر و فاصله آن

دهد که  16کیلومتر آن هم آماده است .اما
از آنجایی که اجرای هر پروژه تبعاتی دارد،
کار بــا اعتراضــات محلــی و حکــم قضایی
تعطیل است.
ایــن پــروژه در میان مــدت تنهــا راه تأمین
آب شــرب کرمــان اســت و مــا امیدواریــم
بــا از بیــن رفتن موانــع ،هرچه ســریعتر به
بهرهبرداری برسد تا مردم کالنشهر کرمان
هم از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار
بهرهمند شوند».
اگــر آب عمــان بــه صفــارود در جنــوب
اســتان نرسد ،این ســد میتواند در بهترین
شــرایط  57میلیــون متــر مکعب ســیالب
و آبهــای ســطحی را در خــود جمــع کنــد
کــه تقریباً برابر با حجــم آب انتقالی یزد از
زاینده رود اســت .برای مقایســه بد نیست
بدانیــد میزان مصــرف کارخانه ذوب آهن
و فــوالد مبارکــه اصفهان از زاینــده رود 75
میلیون متر مکعب در ســال است .رضایی
میگوید 50« :کیلومتر ســامانه لولهگذاری
شــده و تصفیهخانــهای بــا ظرفیــت  3متر
مکعــب و پیشــرفت فیزیکــی  70درصــد
هم دارد و همین طور ایســتگاه پمپاژی که
ابتدای ســال  97قرارداد آن بســته شــد و...
که بخشی بهدلیل کمبود اعتبار و بخشی با
حکم قضایی تعطیل شد».
مهندس علی زنگی آبادی نماینده مجری
طــرح صفــارود دربــاره خود ســد میگوید:
«ســاخت ســد از ســال  86شــروع شــد و
درحــال حاضــر  71و نیم درصد پیشــرفت
فیزیکی دارد .هدف طرح مهار سیالبهای
فصلــی بــرای تأمیــن آب شــرب شــهری
رابر ،روســتاهای اطــراف این شهرســتان و
کرمــان اســت .پــروژه از خردادماه امســال
بهدلیــل کمبود اعتبــارات متوقف شــده».
میپرســم بــا جمــعآوری ســیالب و آب
رودخانــه فصلی مشــکلی برای کشــاورزان
پیــش نمیآیــد؟ زنگیآبــادی میگویــد:

«کشــاورزان ایــن منطقــه روی رودخانــه
برنامهریــزی ندارنــد .ســد هــم بــه مرحله
آبگیری نرســیده .اگر اعتباری برسد ،نیمه
دوم ســال  98میتوانیــم آبگیــری کنیم».
بــه گفته وی برای اتمام ســد  386میلیارد
تومان دیگر اعتبار الزم است.
ëëکشاورزی یا شرب؟
شهرستان جیرفت در جنوب استان کرمان
سدی با قابلیت ذخیرهســازی  410میلیون
متــر مکعــب روی رودخانــه هلیــل دارد
کــه طرح اولیــه آن بــرای تولید بــرق آبی و
مصارف کشــاورزی بوده اســت اما جیرفت
و  700روســتای اطراف آن با مشــکل جدی
کیفیت آب شرب ،آلودگی به مواد معدنی
مضر ،سموم کشاورزی و فاضالب شهری و
روســتایی مواجه هســتند .با این همه طرح
تخصیــص آب شــرب از این ســد همچنان
طرحی روی کاغذ اســت .محمدرضا دادور
مســئول پــروژه آبرســانی بــه جیرفــت و
عنبرآباد از ســد جیرفــت میگوید« :هدف
طرح تأمین آب شــرب جیرفت و عنبرآباد
تا افق  1420اســت .مطالعات انجام شده،
مجوز میراث فرهنگــی ،پدافند غیرعامل و
محیط زیست را هم گرفتهایم اما به دالیل
نامعلومــی فعالً موفق نشــدهایم موافقت
ســازمان برنامه و بودجــه را بگیریم و همه
چیز روی کاغذ مانده .به اعتقاد من اگر این
اتفاق نیفتد ،تبعات زیادی بهدنبال خواهد
داشت .مهمتر از همه اینکه سالمتی مردم
در خطر است».
اینهــا تنهــا پروژههــای ناتمــام و معلــق
بیــن زمین و آســمان کرمان نیســتند ،ســد
قدرونــی و ســد نســا هــم همین داســتان را
دارنــد .مهنــدس محســن امیــری مجــری
ســد قدرونی ،ســد نســا و مجری آبرســانی
شهرســتانهای بــم و بــرآوات میگویــد:
«میانگیــن بارندگــی کرمــان از نصــف
میانگیــن بارندگــی کل کشــور هــم کمتــر
اســت بــا ایــن همــه تــاش میکنیــم بــا
جمعآوری ســیالب و رودخانههای فصلی
وابســتگیمان را درحــد امــکان بــه چاههــا
کم کنیــم .در همین راســتا مطالعات ســد
قدرونی با هدف تأمین آب شهرستانهای
زرنــد و راور در شــمال اســتان آغــاز شــد.
بــه هرحــال رودخانــه فصلی اســت و دبی
پایه نــدارد اما ناچاریم حداکثر اســتفاده را
بکنیــم .درحال حاضر هم  92درصد پروژه
تکمیــل شــده و هنــوز درحــال کار هســتیم
اما دو ســال اســت کــه ایــن پــروژه از الیحه
بودجــه حــذف شــده و االن کار بــه ســختی
پیش میرود 73 .میلیــارد هزینه کردهایم
و  20میلیــارد دیگــر نیــاز داریــم تــا پــروژه
تکمیل شــود .قولهایی دادهاند اما اتفاقی
نیفتاده».
وی درباره سرنوشــت سد نسا که قرار است
آب شــرب  5شــهر بــم ،بــرآوات ،فهــرج،
ریگان و نرماشــیر را در جنوب شــرق استان
تأمیــن کنــد ،میگویــد« :قبل از مســئولیت
مــن  94درصد کار این ســد تمام شــده بود
امــا هنــوز نتوانســتهایم بــرای خــط انتقال
اعتبــار بگیریــم .درواقــع  6ســال پیــش
میبایست این پروژه به اتمام میرسید اما
هنوز نتوانستهایم آبی به دست شهروندان
برســانیم 220 .میلیارد بــرای اتمام کار نیاز
داریم درحالی که سال  97توانستیم حدود
 35میلیارد اعتبار بگیریم ».درحال حاضر
ســد نســا به مخزنی بــرای جمــعآوری آب
و تبخیــر آن تبدیــل شــده و کارایــی دیگری
ندارد.
ëëواقعیت یا رؤیا؟
در استان خشک و بیآبی مثل کرمان شاید
طرح ســاماندهی رودخانههــا و تعیین حد

بســتر و حریــم آنها طرحی رؤیایــی به نظر
برســد .اما واقعیت خشــن اینکه در همین
اســتان خشــک گاه بدتریــن ســیالبها راه
میافتد و رودخانههایی که ســالهای سال
نم پــس ندادهانــد چنان طغیــان میکنند
کــه هرچه بر ســر راهشــان باشــد ،نیســت و
نابــود میشــود .میگوینــد رودخانــه هلیل
کــه بــه رودخانــه دیوانه معروف اســت ،در
طول ســدهها هربــار با همیــن طغیانهای
غافلگیرانــه ،تمدنی را یکســره از بیخ و بن
کنده و با خود برده است.
محمدعلــی فدایــی معــاون توســعه آب
منطقهای کرمان در توصیف رودخانههای
این استان میگوید« :کرمان استان وسیعی
اســت و تعداد و طــول رودخانههایش هم
زیــاد اســت .هرچند بهدلیل خشکســالیها
اساســاً خشــکیدهاند امــا بعضــی مواقــع
ســیالبهای وحشــتناکی در بســتر همیــن
رودهــا اتفــاق میافتــد و خســارات زیــادی
به بــار مــیآورد .بنابراین ســاماندهی آنها
و پیشــگیری از خســارات ،کار مهمی اســت
کــه یکــی از وظایــف ماســت امــا بهدلیــل
اعتبــارات قطــره چکانی آن طور کــه باید و
شــاید نتوانســتهایم این خطــرات احتمالی
را مهار کنیم».
وســعت اســتان هربــار اعــداد عجیــب و
غریبــی را به رخ میکشــد .مهندس حســن
قاضیزاده مجری طرح مهندســی سواحل
و رودخانههای کرمان میگوید این اســتان
 6هزار کیلومتر رودخانه دارد« :مســئولیت
حفاظــت و صیانــت از بســتر و حریــم
رودخانههــا بــه عهــده وزارت نیروســت و
شــرکتهای آب منطقــهای بــه نمایندگــی
از ایــن وزارتخانــه وظیفه دارند حد بســتر و
حریــم را تعیین کنند تــا ضمن حفاظت از
منابع ملی ،خطرات بالقوه تجاوز به حریم
و بستر هم به حداقل برسد.
ایــن طــرح بــا ســاخت ســازههایی بــرای
کنتــرل ســیالب و بــا هــدف پیشــگیری از
تخریــب اراضــی حاشــیه رودخانههــا و
کاهــش خســارات بــه مــردم ،مطالعــه و
اجرا میشــود .مــا در کل اســتان کرمان 6
هــزار کیلومتــر رودخانــه داریم کــه از این
مقــدار  2هزار و  800کیلومتر بهدلیل واقع
شــدن کنار تأسیســات یا مناطق مسکونی
شــهری و روســتایی یــا اراضی کشــاورزی،
جــزو رودخانههــای اولویتدار هســتند».
بــه گفتــه وی ،نقشــهبرداری و مطالعــات
اولیــه انجام شــده و کار ســاماندهی 330
کیلومتــر هــم بــه پایــان رســیده و هــزار و
 800کیلومتر دیگر با  40درصد پیشــرفت
در حال انجام اســت .اعــدادی که در رقم
کلــی رودخانههــا بــه چشــم نمیآید .وی
نیــز به کمبــود اعتبارات برای ســاماندهی
ابراســتانی مثــل کرمــان اشــاره میکنــد و
میگوید«:طبق محاســبات سال  96برای
ساماندهی هرکیلومتر رودخانه که شامل
نشــانهگذاری و ســاخت سازههاست ،یک
میلیــارد تومــان اعتبــار الزم اســت کــه نه
در ســالهای گذشــته و نــه امســال چنین
امکانی وجود نداشته و کار به کندی پیش
میرود».
در کرمــان وقتــی پــای حــرف کارشناســان
مینشــینی یــا در کنکاشــی میدانــی دنبال
واقعیت میگردی ،به این نتیجه میرســی
کــه این اســتان همواره در محاســبات کالن
کنار گذاشــته شده اســت؛ تنها و رها شده با
آینــدهای مبهــم .اینجا هرطرح بــه رؤیایی
دســت نیافتنــی شــبیه اســت؛ گاه از فکری
عبور میکند ،گاه روی کاغذ مینشیند یا در
بهترین حالت کلنگی به زمین زده میشود
و تمام.

