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ای های مختلف انتقال آب بین حوضهپروژه های اخیرب برای مناطق مختلف کشور از دیر باز وجود داشته است و در سالآدغدغه تامین 

از  برخورداری ،خشکای از کشور در اقلیم خشک و نیمهاین دغدغه داشته است. قرار گرفتن بخش عمده کاهش سعی در حل این بحران و
شور، گانه درجه یک کهای آبخیز ششبرخورداری از منابع آب در حوضه متوسط بارش حدود یک سوم میانگین جهانی و تفاوت چشمگیر در

تواند آب انتقال یافته میهای پیرامونی به حوضه میانی یا همان فالت مرکزی را ایجاد نموده است. همواره کششی برای انتقال آب از حوضه
زیستی یطتواند تبعات محکه هر یک می ها را شامل شودکنآب شور و یا آب شیرین شده با آب شیرینی مانند آب شیرین، های مختلفگونه

و  خلیج فارسی عمان، دریا سواحل از شیرین شده های اخیر بحث انتقال آبدر مبدا و مقصد به دنبال داشته باشد. در ماهچشمگیری را 
رگی میان سوال بزبیشتری یافته و در برخی موارد نیز با آغاز عملیات اجرایی همراه بوده است. در این  به فالت مرکزی شدت دریای خزر

ه تامین آب نقشی داشتنهایی در انتخاب روش  زیست در اخذ تصمیمت وارده به محیطیا خسارآاست که  گیرد اینشکل میکه در ذهن 
ات در برخی موارد حتی پس از آغاز عملی) قابل اعتمادای ناکارآمد و غیربعضا به گونه کهدر سطح پروژه زیستی های محیطارزیابی است؟ آیا

وری افزایش بهره ایسازهکارهای غیرآیا راهزیست را داراست؟ بر محیط سنگین وارده رد تاب و توان کنترل اثراتیگاجرایی!( صورت می
سری از کفایت الزم برای تامین ککننده آب کشور، عنوان بزرگترین مصرف های مختلف، به ویژه کاربری کشاورزی بهمصرف آب در بخش

های انتقال آب در کشور بی پاسخ مانده است و الزم است در زمینه طرح اغلبموجود برخوردار نبوده است؟ متاسفانه اینها سواالتی است که 
حل  انه درکارشناسزدگی و اخذ تصمیمات غیرشتاب . هرگونهاندرکاران تامین آب کشور به آن بیاندیشنداسان و دستمسئولین، کارشن

های کالنی همچون طرح نبودرسد های آتی خواهد نمود. به نظر میدر سال تاوانی سختآیندگان را وادار به پرداخت ، امروز تمشکال
 ای نزدیک با تصویب سند ملی آمایش سرزمیننماید. امید است در آیندهآمایش ملی در کشور امکان بروز خطا در این زمینه را تشدید می

 زیست کشور پیشگیری نمود.  محیط انتقال آب بر زده و مخربشتاب های کالن،بتوان تا حدی از اثرات طرح
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