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 چکیده

های مرتبط با آب، در المللی، بیشتر کشمکشنسبت رودهای بینشمار رودهای داخلی به به تناسب تعداد بی

دهند. به شکلی که در برخی کشورها، عدم مدیریت صحیح در تخصیص منابع آب، نوع سطوح داخلی رخ می

شعاع قرار داده، موجبات تنش بین آنها را فراهم فضایی فروملی را تحت -مناسبات جوامع و واحدهای سیاسی

هایی متعددی از آن در سراسر جهان و در همین ایران، قابل تی که به شکل روزافزون، نمونهنموده است. تحوال

ی کشکان، موردی فرودست حوضه رودخانه -باره، رقابت بین جوامع و ساکنین فرادستروئیت است. در این 

معشوره( در باالدستی یی که بهترین نمایش رقابت آن در قالب ساخت سد تنگ گاوشمار)اقابل تأمل است. نمونه

تحلیلی و با  -شناسی توصیفیاین رودخانه، تجلی یافته است. بر این اساس پژوهش حاضر در قالب روش

ای و اینترنتی، بر آن است تا با پاسخ به پرسش؛ تعویق پروسه ساخت سد تنگ گاوشمار استفاده از منابع کتابخانه

ظهور گذارد. در  یح حوضه رودخانه کشکان را به منصههای فروملی در سطمعلول چه دالیلی است؟ رقابت

« هیدروهژمونی فروملی»واقع هدف پژوهش، تحلیل چرایی عدم ساخت سد تنگ گاوشمار در قالب مفهوم 

دستی)پلدختر( حوضه بخش پایین« هژمونی امنیتی»است. نتایج نشان داد که در سطح محلی)درون استانی( 

، نتواند منابع مالی «هژمونی اقتصادی»ش باالدستی)کوهدشت( با ضعف در رودخانه، موجب شده است که بخ

ای)بین استانی( نیز، اهمیت استراتژیک استان خوزستان و مورد نیاز احداث سد را فراهم نماید. در سطح منطقه

آن است  نقش و جایگاه این استان به لحاظ مسائل مختلف، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ... برای کشور، مانع از

 که دولت مرکزی ریسک نارضایتی و ناآرامی را در این استان بپذیرد. 

 رودهای داخلی، هیدروهژمونی، کشکان، سد گاوشمار)معشوره(.کلید واژگان: 
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 مقدمه

شوند. در قیاس با المللی تقسیم میالملل، رودها به دو گروه عمدة رودهای ملی و بیناز منظر حقوق بین

های ملی، استانی و محلی حکمرانی ی که بر حوضه آنها، سطوح مختلفی از دولتالمللرودهای بین

هایی هستند که در داخل یک کشور جاری ، رودهای ملی)داخلی(، رود(Campbell & Barlow, 2018: 301)کنندمی

سرزمین شوند. نقطه شروع و پایان این رودها در داخل بوده و قسمتی از قلمرو سرزمینی یک کشور محسوب می

(. 312: 1399برداری ]یک دولت قرار دارند[)مشهدی و اکبری، یک کشور بوده، و تماماً تحت حاکمیت و بهره

هرچند آمار دقیقی از تعداد رودهای کوچک و بزرگ داخلی وجود ندارد که با عبور از مرزهای واحدهای 

ت و سرنوشت جوامع و گروههای ها(، مناسباها، شهرها و استانفضایی درونی )روستاها، بخش -سیاسی

شک به تناسب تعداد فراوان رودهای داخلی به نسبت زنند، اما بیمختلف مردم این کشورها را به هم پیوند می

دهند. به شکلی که در برخی های مرتبط با آب، در سطوح داخلی رخ میکشمکشالمللی، بیشتر رودهای بین

 -کشورها، عدم مدیریت صحیح در تخصیص این منبع حیاتی، نوع مناسبات این جوامع و واحدهای سیاسی

شعاع خود قرار داده، موجبات تنش بین آنها را فراهم نموده است. تحوالتی که به شکل فضایی را تحت

باره، در ایننمایی است. هایی متعددی از آن در سراسر جهان و در همین ایران، در حال رخروزافزون نمونه

یی ای کشکان، موردی قابل تأمل است. نمونهفرودست حوضه رودخانه -رقابت بین جوامع و ساکنین فرادست

ودخانه، تجلی که بهترین نمایش رقابت آن در قالب ساخت سد تنگ گاوشمار )معشوره( در باالدستی این ر

 1392و آغاز عملیات اجرایش به سال  1381یافته است. سدی که هرچند مطالعات اولیه آن مربوط به سال 

 . متوقف شده بودگردد، ولی به انحاء مختلف روند ساخت آن حدود دو دهه میبر

حل تالقی دو تر از مگاوشمار نام سدی بتونی دوقوسی است، که محل احداث آن حدود یک کیلومتر پایین

، در «گاوشمار»، در محل تنگ «چم زکریا»و « کاکارضا»دهنده رودخانه کشکان، یعنی شاخه اصلی تشکیل

از توابع شهرستان دلفان قرار دارد. برآوردها حاکی از این است که با احداث این « گنج دره»نزدیکی روستای 

میلیون  20رومشکان و چگنی به مقدار های کوهدشت، پلدختر، سد، عالوه بر تامین آب شرب شهرستان

های های کشاورزی شهرستانهکتار زمین 49000میلیون مترمکعب آب در اختیار  1۷0مترمکعب، در مجموع 

 رئیس «مقدم حسنی»این در شرایطی است که به گفته . کوهدشت، چگنی و رومشکان قرار خواهد گرفت

 بنابر. است آب منابع تامین استان، کشاورزی بخش چالش ترینمهم لرستان استان کشاورزی جهاد سازمان

های کار لرستانی در مقاطعی به دلیل نبود بارش به موقع و مشروب نشدن زمینکشاورزان دیم»ات وی: اظهار

هزار هکتار یا  800شوند. الزم به ذکر است که در مواردی نیز متضرر می نداشته، اقتصادی تولید ،کشاورزی

بردار بخش هزار نفر بهره 130های کشاورزی کل کشور در استان لرستان قرار داشته و درصد از زمین 4/۷

 هزار نفری مردم لرستان از این بخش و ارزش  600تا  400کشاورزی در این استان هستند. این یعنی ارتزاق 

از طرفی با کنترل، مدیریت . «ای معادل هفت هزار میلیارد تومان از محصوالت تولیدی بخش کشاورزیافزوده
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های سیالبی فصلی رودخانه کشکان، مضاف بر اینکه سازی نزدیک به یک میلیارد مترمکعب از جریانو ذخیره

پلدختر و استان خوزستان(  های چگنی ودست)شهرستاناز بروز خسارات مالی و جانی در مناطق پائین

ها، تولید برق، توسعه های شغلی)مستقیم و غیرمستقیم(، توسعه زیرساختشود، با ایجاد فرصتگیری میپیش

کشاورزی، دامداری و صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با بخش کشاورزی، توسعه بخش صنعت و ... نظام 

ا این تفاسیر . ب1ای لرستان()شرکت سهامی آب منطقهگرددهای انسانی در منطقه ساماندهی میفضائی سکونتگاه

و اهمیتی که آب و ساخت این سد برای مردمان استان لرستان دارد؛ پژوهش حاضر، ضمن بررسی پروسه 

ساخت سد تنگ گاوشمار، بر آن است تا با پاسخ به این پرسش که؛ تعویق پروسه ساخت سد تنگ گاوشمار 

های فروملی در سطح حوضه رودخانه کشکان را به منصه ظهور گذارد. رقابت است؟بوده معلول چه دالیلی 

، «هیدروهژمونی فروملی»در واقع هدف پژوهش، تحلیل چرایی عدم ساخت سد تنگ گاوشمار در قالب مفهوم 

 فضایی حوضه رودخانه کشکان است.  -بین واحدهای سیاسی

 

 مباحث نظری

 هیدروپلیتیک

، در سراسر جهان نشر و اشاعه یافته است. عبارتی ساده، که نشان «یعنی زندگی آب»ها است که اصطالح دهه

از ارزش انکارناپذیر آب در زندگی دارد. در واقع، همان طور که جهان به سرعت در حال توسعه است، ارزش 

صارف خانگی شود. از مهای بشر، بیشتر نمایان میواالی آب به عنوان یک کاالی حیاتی برای بسیاری از فعالیت

 ,Ravid). گرفته تا کشاورزی، و از تولیدات نساجی تا ذوب فوالد و تولید انرژی، آب یک کاالی با اهمیت است

تر از هر بخش سریع، 2014تا 1960به طوری که تقاضا برای آب شرب)مصارف خانگی( تنها از سال (2 :2019

فاده برای پرورش محصوالت زراعی و دامی درصد رشد داشته است. تقاضا برای آب مورد است 600دیگری، 

درصد و برای آب صنعتی به دلیل افزایش تقاضا برای تولید برق، انرژی  100نیز نسبت به قرن گذشته بیش از 

بهترین  .2(2/10/2020Otto,  & Schleiferدرصد برابر شده است) 300و کاالهای پرآب مانند منسوجات بیش از 

موضوع، بررسی سه بخش اصلی استفاده از آب، یعنی؛ خانگی، کشاورزی و صنعتی راه تجزیه و تحلیل این 

درصد( و مابقی در بخش  19و  ۷0های کشاورزی و صنعت )است. بیشتر این مصارف به ترتیب در بخش

که شامل محصوالت کشاورزی، دامداری و . بخش کشاورزی3(https://lifewater.orgخانگی بوده است)

شود. هرچند بیشتر کشاورزی ابزاری است که از طریق آن عمدتاً برای تولید غذا استفاده می، پروری استآبزی

از طریق سیستم آبیاری است. روشی درصد از آب مورد استفاده در این بخش،  15دیم است، ولی حدود 

                                                           
1.www.lsrw.ir  

2 .use-water-domestic-growth/02/2020www.wri.org/blog/ 

3poverty-https://lifewater.org/blog/water.  
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اران کافی برای دهد تا محصوالتی را بکارند که در غیر این صورت، باستراتژیک که به کشاورزان اجازه می

سازی ها وجود نداشت. بخش دوم، صنعت است؛ که اساساً از آب برای شستشو و خنککاشت و داشت آن

سومین بخش، خانگی است که مصارف شخصی و نیازهای بهداشتی و همچنین خدمات  1کند.استفاده می

افزایش جمعیت نیز نقش کلیدی دوشادوش توسعه، (. Gleick, 2008: 2-3)گیردعمومی مصرف آب را در بر می

دهند که جهان طی دو قرن گذشته با روندی بسیار ها نشان مییابی بیشتر آب داشته است. یافتهرا در ارزش

برابر، که  3میلیارد نفر افزایش جمعیت داشته است. چیزی نزدیک به  5بدین سو، بیش از  1900سریع از 

بینی جمعیت جهانی در حالی که، پیش(. Castelo, 2020/1/21)برابری مصرف آب، ماحصل آن است 6افزایش 

میلیارد نفر خواهد رسید. برآورد  ۷/9میلیاردی، به  2/2، با افزایش 2050گویای این است که زمین تا سال 

درصد در سال افزایش داشته باشد. توسعه  6/2شود که تولید ناخالص داخلی جهان تا میانه این سده به میزان می

دی و افزایش جمعیت با افزایش تقاضای جهانی برای آب همراه خواهد بود. لذا سازمان همکاری و اقتصا

 -درصدی تقاضا برای آب در بخش تولید)کشاورزی 400توسعه اقتصاد جهانی انتظار دارد که با افزایش 

ا سال درصدی در مصارف خانگی، مصرف جهانی آب ت 130درصدی در بخش انرژی )برق( و  140صنعتی(، 

تا جایی که مطابق مطالعات، انتظار بر این است (. Klimes et al, 2019:1)درصدی داشته باشد 55رشدی  2050

های به دلیل تغییرات اقلیمی و افزایش تقاضای آب برای فعالیت 2050میلیارد نفر در سال  4/4تا  5/3که، 

بدین ترتیب افزایش جمعیت و تقاضا برای (. Martina, 2019:2 )انسانی، در شرایط کمبود آب زندگی کنند

های درون مصرف آب، موجب این نگرانی است که کمبود یا دسترسی محدود یا نابرابر به منابع آب، به تنش

میلیونی ساالنه جمعیت جهان،  80و برون سرزمینی بیانجامد. ]این نگرانی نه فقط به این دلیل است[ که افزایش 

بلکه بدین خاطر است که به مانند توزیع (. Worcester, 2016:1)کندبی آب را طلب میمیلیارد مترمکع 64افزایش 

نامتوازن بارش در کره زمین، عدم تطبیق منابع آبی)سطحی و زیرسطحی( با محدوده زندگی جوامع بشری، 

یاست و بدین ترتیب، در حلقه اشتراک اقتصاد، سعاملی بالقوه برای کشمکش و رقابت بین آنها خواهد بود. 

های ترین چالششود که مدیریت و توزیع منابع آبی، یکی از بزرگزیست، گفته میهای حفاظت از محیطتالش

ها و فرهنگ عامه شکل گرفته ای در رسانهجهانی قرن بیست و یکم است. به طوری که امروزه مفهوم گسترده

واهد بود، چرا که آب در شرف کمیاب های اساسی فروملی و فراملی خ، منبع درگیری«تامین آب»است که 

 قدرت مناسبات که در برگیرنده ،«هیدروپلیتیک» (. مفهومی تحت عنوانGleick, 2008:1)شدن است

 قرار شیرین آب کمبود با پیوند در به نوعی که است مسائلی سر بر )فراملی( بازیگران و کنشگران)فروملی(

بر سر آب مورد بررسی قرار  را فضایی -سیاسی واحدهای و انسانی سیاسی جوامع مناسبات و داشته، و رفتار

 (.135: 1400نژاد و همکاران، دهد)رشیدیمی

                                                           
های بار مورد استفاده قرار گرفته و سپس به عنوان پساب به آبراه( تنها یک%96تقریباً استفاده برای اهداف صنعتی). بیشتر آب مورد 1

دهند. های بخش صنعتی اغلب منابع آب را آلوده کرده و در نتیجه عرضه آب را کاهش میگردد. به این ترتیب، فعالیتمحلی باز می

 برابر بیشتر از همان مقدار آب، در بخش کشاورزی است. ۷0ر معینی از آب در صنعت، تا با این حال، بازدهی استفاده مقدا
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 هیدروهژمونی در سطح فروملی 

حوضه  310المللی قرار گرفته است. در سطوح مشترک ملی و بین« آب»ها، در فراسوی مرزها، جمعیت و ملت

ها، این حوضه(. Grech-Madi et al, 2018: 100)اندکشور قرار گرفته ای در میان مرزهای دو یا چندرودخانه

به عبارتی، ).1www.unwater.orgدهند)کشور را پوشش می 30کشور و تمامیت سرزمینی  145هایی از بخش

درصد در درون کشورهای دارنده  90این رودها و بیش از نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در داخل حوضه

با این شرایط، از یک سو، کوشش کشورها برای (. deQueiroz & Tiburcio, 2018: 18ا، سکنا دارند )هاین حوضه

و از سوی دیگر، عدم تقارن قدرت میان (، Al-Ansari et al, 2018: 187)برداری حداکثری از این منابع آبیبهره

« وارنر»ت. مفهومی که با گفتار ثباتی و مانعی برای حصول همکاری اسها، منبعی برای بیاعضای این حوضه

کشورهای باالدست، از آب برای به دست »شود: درباره پیوستگی میان مفاهیم قدرت و آب، بهتر تبیین می

(. Warner, 2004: 13)«گیرنددست، قدرت را برای به دست آوردن آب، بکار میآوردن قدرت و کشورهای پایین

های نیل و اردن، بیانگر این است که چگونه قدرت فرودستی رودخانهبه طور مثال، موقعیت مصر و اسرائیل در 

ها، برای آوری سهم مطلوبی از منابع آبی این رودخانهمطلوب نسبت به دیگر کشورهای باالدستی، موجب فراهم

شورهای ای با کبرداری ابزاری ترکیه، از منابع آب دجله و فرات، در رقابت منطقهآنها شده است. در مقابل، بهره

فرودستی )سوریه، عراق(، ناشی از موقعیت جغرافیایی فرادستی این کشور است. این بدان معنا است که ساختار 

های، اقتصادی، نظامی، هیدروهژمونی یک حوضه، مضاف بر قدرت جغرافیایی)باالدستی(، ماحصل قدرت

جغرافیایی  موقعیت نظر از کشوری است ممکن عبارتی (. بهSeifu merid, 2016: 38)سیاسی و دیپلماسی است

 است هیدروهژمونی عوامل مجموعه از عامل تنها یک این اما باشد داشته قرار رودخانه باالدستی وضعیت در

 ژئوپلیتیک وزن منظر از که چرا. دستی نیست پایین کشورهای بر کشور آن هژمونیک برتری به معنای لزوماً که

 به برتری شده یاد کشور فرادستی برای وضعیت این المللی،بین قراردادهای اعمال به واسطه یا و ترضعیف

 جغرافیایی قدرت باالدستی کشور یک باشد که سودمند تواندمی زمانی تنها جغرافیا بنابراین، .باشد نداشته همراه

 نیز، هیدروهژمونی "وارنر" و "زیتون"درآمیخته باشد.  دیپلماسی و نظامی اقتصادی، مالی، هایدیگر قدرت با را

 از این استراتژی. شوندمی ایجاد آب منابع کنترل راهبرد طریق از دانند کهمی رودخانه یک حوضه در برتری را

 توجه با شده و اجرا زیربنایی تأسیسات ساز و ساخت و بستن قراردادها فشار، و تهدید مانند هاییتاکتیک راه

 این از که سازد. استنباطیمی بیشتری آب از استفاده به را قادر ترقوی کشور المللی،بین نهادهای ضعف به

 ابزاری و اقتصادی، فیزیکی مزایای بر افزون زیربنایی، تأسیسات عنوان سدها به که، است این شودمی تعریف

 یک در هیدروپلیتیک مناسبات و هیدروهژمونی ساختار توانایی تغییر از که روندمی به شمار هیدروپلیتیک

 .(13۷: 1400نژاد و همکاران، برخوردارند)رشیدی هیدروپلیتیک مجموعه

                                                           
1.waters-facts/transboundary-www.unwater.org/water  
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 المللیهای بینی رودرودست حوضهف -رابطه دوسویه آب و قدرت از دیدگاه بازیگران فرادست

های داخلی)فروملی( مرتبط با آب، نیز موثراند. با این ها و کشمکشمتغیرهای که مسلماً در رابطه با کوشش

ها فضایی، برخالف گفته وارنر، کوشش -های فروملی میان بازیگران و واحدهای سیاسیکه در رقابت تفاوت

ی رودخانه، برای دستیابی به سهمی مطلوب فرودستی( حوضه -های بازیگران هر دوسویه )فرادستیو کشمکش

تخصیص منابع ملی یا تواند میزان از منابع آب است. در این باره، در سطح فروملی، قدرت اقتصادی؛ می

فضایی  -داده شده از سوی حکومت مرکزی به هر یک از واحدهای سیاسیهای خصوصی جهتگذاریسرمایه

های طبیعی یک منطقه، بلکه براساس واقع در کرانه رودخانه باشد. منابعی که نه متناسب با نیازها و ظرفیت

دهد که براساس منافع ب مرکز تشخیص میاهداف و منافع ملی تشخیصی حکومت مرکزی است. بدین ترتی

های آبی)همچون سد و کانال( در یک منطقه ملی، منابع بیشتری از بودجه کشور را صرف احداث زیرساخت

های همچون لرستان، کرمانشاه، های اصلی رودهای دز و کرخه در استاننماید. به طور مثال با اینکه سرچشمه

گذاری دولت مرکزی در بخش سدسازی استان ویراحمد است، اما با سرمایهچهارمحال بختیاری و کهگیلویه و ب

گردد. قدرت سیاسی؛ توان و نفوذ نمایندگان، خوزستان، حجم اصلی منابع آب این رودها در این استان مهار می

های حکومت مرکزی و ساختارهای ملی همچون مجلس گیریها و مسئوالن سیاسی محلی در تصمیمشخصیت

اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و ... مرکز برای یک منطقه، قابل توجیه است.  -ه متناسب با ارزش سیاسیاست، ک

های فرهنگی برای مردم و مرکز، در توان و نفوذ شخصیت -بطور مثال ارزش ویژه شهر قم به لحاظ مذهبی

ن قم، که بزرگترین پروژه محلی این منطقه در سطح ملی تاثیرگذار است. ماجرای انتقال آب الیگودرز به استا

زنی قدرت دیپلماسی؛ توان چانه 1باشد، شاید بهترین نمونه از این دست باشد.انتقال آب در طول تاریخ ایران می

های محلی گری، مسئوالن محلی در ساختارهای ملی است. که البته به واسطه قدرت تبلیغاتی و رسانهو البی

منیتی و نظامی نیز میزان حساسیت دولت مرکزی نسبت به امنیت در سطح ملی قابل تقویت است. قدرت ا

گردد. به طور مثال، زندگی بغرنج در برخی مناطق از کشور است، که با سابقه ناآرامی و آشوب، مضائف می

                                                           
 /qom.html-water-4917http://yaftenews.ir/notes/economic. مراجعه شود به: 1
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ارتباط نبوده، هر برخی مناطق سیستان و بلوچستان، موضوعی است که با کمبود منابع آبی در این استان بی

 است به مشکلی نظامی و امنیتی مبدل گردد.  لحظه ممکن

بدین ترتیب، هرچند آمار دقیقی از تعداد رودهای کوچک و بزرگ مشترک داخلی وجود ندارد که با عبور از 

نوردند. اما با توجه ها و جوامع مختلف مردمی، در کشورها را در میروستاها، شهرها و ایاالت؛ مرزهای گروه

های مرتبط با آب، در قیاس با اختالفات دهای داخلی، تردیدی نیست که بیشتر تنشبه تعدد بسیار زیاد رو

نیافتگی و عدم مدیریت دهند. به شکلی که در برخی کشورها، توسعهالمللی، در درون کشورها رخ میبین

مع های اجتماعی و سیاسی بین این جوادر تخصیص این منبع حیاتی، ممکن است موجبات نزاع و تنش 1صحیح

توان های اخیر میهایی از آن را در سالفضایی را فراهم آورد. تحوالتی که نمونه -ها یا واحدهای سیاسیو گروه

(. 11: 1399نژاد و همکاران، در ایران و در مناطقی همچون خوزستان، اصفهان، یزد و ... به وضوح دید)رشیدی

سال آینده،  25در صورت تدوام بحران آب تا »زیست ط، رئیس وقت سازمان محی«ابتکار»باره، به گفته در این

میلیون نفر در ایران مجبور به مهاجرت خواهند شد و بویژه شرق و جنوب شرق کشور در عمل  50حدود 

درصد  2/1چرا که ایران با وجود داشتن حدود (. 124: 1398)حاتمی و نوربخش، « خالی از سکنه خواهد شد

نماید. های ساالنه زمین را دریافت میدرصد از بارش 36/0عیت جهان، تنها درصد جم 1ها و از سطح خشکی

مترمکعب در سال بود. اما اکنون که جمعیت  8000، متوسط سرانه آب کشور برای هر نفر، بیش از 1330در دهه 

کعب نزدیک مترم 1۷00میلیون نفر عبور کرده، سرانه آب کشور به آستانه بحران، یعنی کمتر از  80کشور از مرز 

مشاور ارشد سازمان ملل « مماد بارلو»در سطح جهانی نیز مطابق گفته،  (.5: 1400شده است)زینتی و عسگری، 

هایى از ایاالت متحده، شاهد جنوبى، هند، بوتسوانا، مکزیک و حتى بخشدر منابع آبى؛ بولیوى، آفریقاى

سازى ند. به گفته وی، درگیرى بر سر خصوصیاتظاهرات بزرگ در مورد موضوعات مربوط به منابع آبى بوده

آب در بولیوى، به نوعى جنگ بر سر آب تبدیل شده و ارتش ناچاراً اقدام به مداخله نموده است )رستمی و 

عدالتی درک شده در توزیع هایی که اغلب نه ریشه در کمبود منابع، بلکه ریشه در بیتنش(. 180: 1392نادری، 

ین تفاسیر، در حالی که بعید است کمبود آب به خودی خود باعث ایجاد تعارض گردد، تنش منابع آبی دارد. با ا

عواملی که منجر به درگیری شوند،  بر سر دسترسی نابرابر به منابع آب، ممکن است به عنوان یکی از مجموعه

 (. Gleick, 2008: 9)عمل نماید

 

                                                           
در آفریقاست. اما « مالی»یژگی اصلی مناطق شمالی و مرکزی کشور خشک و. برای مثال، اگر چه بیابان و شرایط خشک و نیمه1

توجهی محسوب مترمکعب برای هر مالیایی، رقم قابل 000/10منابع آبی فراوان در جنوب آن وجود دارد. به طوری که، حجم سرانه 

درصد از منابع  2/0آنجا که، تنها گردد. مشکل اصلی، توزیع نامناسب این میزان آب، در فضای جغرافیایی این کشور است. تا می

به ویژه در بخش نیافتگی و عدم مدیریت صحیح )برداری است. مثالی واضح از جایی که توسعهآبی این کشور مورد بهره

 (.Gleick, 2008)های باالتری از مردم به منابع آبی کافی، دسترسی یابندشود، تا نسبتمانع از آن میهای آبی( زیرساخت
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 روش شناسی

ای)کتب، ها و اطالعات مورد نیاز آن به روش کتابخانهو دادهتحلیلی داشته  -مقاله حاضر ماهیتی توصیفی

نشریات و اینترنت( گردآوری شده است. بر این اساس پژوهش ضمن بررسی پروسه ساخت سد تنگ گاوشمار، 

ها(،  های مردم و مسئولین محلی در این خصوص)از طریق رصد جراید و رسانهگیریبا مطالعه دیدگاهها و جهت

ه این پرسش، پاسخ دهد که؛ ادامه روند ساخت سد تنگ گاوشمار با چه مشکلی مواجه شده بر آن است ب

هیدروهژمونی »است؟ در واقع هدف پژوهش، تحلیل چرایی عدم ساخت سد تنگ گاوشمار در قالب مفهوم 

 فضایی حوضه رودخانه کشکان است. ذکر این نکته ضروری است که به دلیل -، بین واحدهای سیاسی«فروملی

فقر مطالعاتی در زمینه مسائل هیدروپلیتیک در پهنه استان لرستان، بخشی از پژوهش بر محور منابع و مطالب 

ای صورت پذیرفته است. با این امید که این پژوهش بتواند بستری را برای مطالعات مشابه آتی فراهم رسانه

 آورد. 

 

 حوضه رودخانه کشکان

بندی کلی ی کرخه است، که در تقسیمهای مهم و پرآب رودخانهزیرشاخهی کشکان یکی از رودخانه

(. این 193: 1392گردد )شایان و همکاران، هیدرولوژی ایران، جزئی از حوضه آبریز خلیج فارس محسوب می

آوری ی وسیعی از این استان را جمعهای منطقهبحوضه با پوشش حدود یک سوم از مساحت لرستان، آ

 -ی آبریز آن در باالدست ایستگاه کشکانکیلومتر و مساحت حوضه 2۷0ی کشکان حدود ول رودخانهکند. طمی

(. بر اساس آمار اداره مطالعات 125: 1394زاده، آبی و امامقلیباشد )حقیکیلومتر مربع می 9400پلدختر حدود 

سنجی ن در محل ایستگاه آبساله( رودخانه کشکا 60ای لرستان، میانگین آبدهی بلندمدت)شرکت آب منطقه

میلیون مترمکعب است. کشکان در باالدست دارای 636/1پلدختر واقع در ورودی شهر پلدختر، سالیانه معادل 

های فرعی کاکاشرف، شوراب، معموالن، که از پیوستن شاخه« آبادخرم»دو شاخه است. یکی شاخه رودخانه 

، که «کشکان»لیون مترمکعب تشکیل شده است. دوم رودخانه می 050/1رود، با آبدهی حدود چولهول و مادیان

الشتر شکل گرفته است. شاخه دوم با عبور از تنگ گاوشمار واقع « دوآب»و « کاکارضا»های از تالقی رودخانه

کند. کل آبدهی این آباد تالقی می، با رودخانه خرم«ویسیان»آباد در منطقه آباد، در جنوب خرمدر شهرستان نور

میلیون مترمکعب است، که قرار است سد گاوشمار)معشوره( بر روی همین شاخه احداث  586خه حدود شا

 گردد.
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 1(7/8/1398)ایران آنالین، لرستان استان در کرخه و دز هایحوضه محدوده 

 

 پروژه سد تنگ گاوشمار)معشوره(

دهنده رودخانه کشکان، یعنی تشکیلتر از محل تالقی دو شاخه محل احداث سد، حدود یک کیلومتر پایین

دره )دهستان  ، در نزدیکی روستای گنج«گاوشمار»2، است، که در محل تنگه باستانی«چم زکریا»و « کاکارضا»

میربگ جنوبی( از توابع شهرستان دلفان قرار دارد. این نام که عنوان رایج و مورد استفاده مردم منطقه است، 

بدین ترتیب با اینکه 3.گرددتلفظ می« گاشمار»است، که در زبان محلی « شمار» و « گاو»ی برگرفته از دو کلمه

های مربوطه است، به طوری رسمی معشوره عنوان ثبت شده در اسناد مربوط به وزارت نیرو و دیگر ارگان

وهدشت و فاصله این محل از شهرهای دلفان، ک 4.گرددلیکن برای ساکنین منطقه، معشوره نامی ناآشنا تلقی می

                                                           
1 ./511596www.ion.ir/news/ 

النهرین متصل های تاریخی این محل بخشی از راه معروف شاهی دوره هخامنشی است که غرب را به جنوب و بین. مطابق بررسی2

 . کرده استمی

عبور گذشته است، ی نام گذاری بدین علت است که چون این راه باریک از داخل تنگه میی ساکنان منطقه، فلسفه. طبق گفته3

 .شده استهای گاو تلقی میگاوها از آن فقط به صورت تکی میسر بوده است؛ بنابراین مکانی برای شمارش گله

کنند، جویای نام منطقه از ساکنین ای از کارشناسان که از مرکز به منطقه دلفان مراجعه می. ظاهراً در جریان مطالعات سد، عده4

«. االیام به گاوشمار مشهوره بودهکه این منطقه از قدیم»دارند: ر پاسخ این گونه بیان می، که بومیان آن منطقه دشوندمحل می

کارشناسان اعزامی از تهران چون کسی نبوده است که آنان را توجیه نماید، به اشتباه نام معشوره را فهم نموده و آنرا در مطالعات 

پیش رفته است که در دلجویی از مردم دلفان، امام جمعه این شهرستان،  این مسئله تا آنجا .گیرندسد و مناسبات اداری بکار می
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 عرض º33 48´ و شرقی طول º4۷ 50´کیلومتر، و مختصات جغرافیایی آن  90و  45، 40آباد، به ترتیب خرم

 . است شمالی

 
 1(29/10/1393)خبرگزاری ایرنا، گاوشمار باستانی تنگه

رد میلیا 1.۷با هدف صرفاً برقابی و حجم مخزنی حدود  1381مطالعات پیش توجیهی این طرح در سال 

ف ، تغییر اهدا1384مترمکعب پیشنهاد گردید. در سفر استانی هیات دولت به استان لرستان در سال

، رمکعبمیلیون مت 2۷3طرح)تخصیص آب مورد نیاز شرب و کشاورزی و صنعت شهرستان کوهدشت به میزان 

زدائی و کاهش مشکالت اقتصادی و اجتماعی مردم شهرستان و به تبع آن با هدف ایجاد اشتغال، محرومیت

های درصدی سهم تولید انرژی برقابی و مد نظر قراردادن حقابه محیط زیست و تغذیه آبخوان 50کاهش 

 1389لغایت  1386های سالزیرزمینی پایین دست سد( مصوب شد. متعاقب این تصمیم مطالعات توجیهی طی 

رب شمیلیون مترمکعب در سال برای اراضی کشاورزی شهرستان کوهدشت، تأمین نیاز  250با هدف تخصیص 

ال با سمیلیون مترمکعب در  6میلیون مترمکعب و صنعت شهرستان کوهدشت به میزان  1۷کوهدشت به میزان 

ه و حجم اولویت دوم در دستور کار قرار گرفت گیگاوات ساعت با 200اولویت اول و تولید انرژی ساالنه 

 میلیون مترمکعب پیشنهاد گردید.  900مخزنی حدود 

                                                           

خواهد تا ها میاز مسئولین صدا و سیما و سایر رسانه»ضمن انتقاد از عملکرد مسئولین در این رابطه خواهان بررسی موضوع شده، 

 .«یتی مردم شهرستان دلفان نشوندنسبت به تصحیح نام محل و حوضه جغرافیایی آن اقدام کنند، تا موجب رنجش و نارضا
1 .81469915www.irna.ir/news/  
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 1)شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران(حوضه رودخانه کشکان و موقعیت احداث سد تنگ گاوشمار نقشه

 1390شهریور سال رغم تصویب مطالعات توجیهی طرح براساس سیمای جدید)برقابی و کشاورزی( در علی

توسط کارفرما و واگذاری عملیات اجرایی احداث سد و نیروگاه طی مصوبه استانی هیات دولت به قرارگاه 

با سفر رئیس جمهور وقت به لرستان  92عملیات اجرایی سد در چهارم خرداد . خاتم االنبیاء واگذار گردید

یروی دولت یازدهم با استناد به مفاد قانونی و به دلیل زنی و آغاز شد، تا اینکه دولت تغییر کرد و وزیر نکلنگ

پیشنهاد وزارت نیرو این بود که مقدار مخزن سد . احداث این سد را غیرکارشناسی اعالم کرد 215نداشتن ماده 

کاهش و طرح تعدیل شود. یا ارتفاع سد کم و مقدار حجم آب ذخیره آن، کاهش پیدا کند. آن هم در شرایطی 

شده و آماده  تونل انحراف دسترسی این سد تمام»االنبیاء فرمانده قرارگاه خاتم« سردار عبدالهی»که به گفته 

، ناظر مجلس شورای اسالمی «توکلی»در صورتی که، به گفته  .«اجرای بخش انحراف آب و اجرای بدنه بود

                                                           
1. www.iwpco.ir/st/12 
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و عالوه بر تخصیص آب،  از نظر مقررات قانونی هیچ گونه کمبودی نداشته سد گاوشمار»در شورای عالی آب: 

در حال . را اخذ کرده و سد از نظر فنی، اقتصادی و زیست محیطی تایید شده است 215مجوز کمیسیون ماده 

میلیون مترمکعب  130ای لرستان این سد روی کاغذ مدیرعامل شرکت آب منطقه« میرزایی»حاضر به گفته 

بق لرستان، در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان در استاندار سا« بازوند»مطلبی که پیشتر .تخصیص آب دارد

حجم ذخیره آب این سد به میزان »دلفان، با حضور وزیر کشور، بر آن صحه گذاشته است. وی با بیان اینکه 

میلیون مترمکعب است.  50کند که البته نظر وزارت نیرو میلیون مترمکعب به توافق رسیده است، عنوان می 135

جمهور سد تنگ ]گاوشمار[ را به رئیس جمهور ارجاع ان با تاکید بر اینکه معاون اجرایی رئیساستاندار لرست

میلیون مترمکعب اجرا شود و  135جمهور نیز پیشنهاد دادند که یا این سد با حجم افزایند: رئیسداده است، می

زدهم دبی بلندمدت رودخانه چیزی حدود یک دوا. «یا اینکه به شورای عالی آب برای بررسی مجدد ارجاع شود

ای لرستان دبی رودخانه کشکان نزدیک کشکان! الزم به ذکر است که مطابق گفته میرزایی مدیر کل آب منطقه

میلیون مترمکعب در سال است، که طبق روال طبیعی و در فصول مختلف در بستر رودخانه جریان  636/1به 

های فصل زمستان گاوشمار[ بر اساس بخش کوچکی از سیالبسد تنگ ]»دارد. میرزایی همچنین با ذکر اینکه 

سد برای کنترل و »کند که: ، عنوان می«و  بهاره و نه براساس دبی پایه رودخانه کشکان طراحی خواهد شد

های زمستان و  بهار که در مدت چند ساعت از حوضه های کشکان در فصلمدیریت بخش کوچکی از سیالب

حداث خواهد شد و تاثیری منفی بر روی دبی پایه رودخانه و حق آبه زیست محیطی شود، الرستان خارج می

ان جهادکشاورزی سازم رییس «مقدم حسنی»این در شرایطی است که به گفته . «های پایین دست نداردو حق آبه

کعب میلیون مترم 200میلیارد مترمکعب و در لرستان تنها 50حجم آب پشت سدهای کشور حدود »لرستان: 

به عبارتی، تنها نیم درصد «. رسدمیلیون مترمکعب نیز نمی 400است. که با سدهای در دست ساخت به بیش از 

درصد است در حالیکه که  23های آبی استان نیز از سدهای کشور در استان لرستان قرار دارد، متوسط زمین

 (.  ستانلر ایمنطقه سهامی آب شرکت«)درصد می رسد 46این رقم در کشور به 

 

 رقابت بر بستر رودخانه کشکان 

 موافقان با احداث سد در باالدست

رویه، طی چند دهه مدیریت های بیبرداریهای جوی از یک طرف و از سوی دیگر بهرهامروزه وضعیت بارش

حداقل های کشور توان در اغلب استانای رسانده است که میضعیف منابع آب، بحران آب در ایران را به مرحله

به دو یا چند منطقه بحرانی از نظر وضعیت منابع آبی اشاره نمود. در استان لرستان نیز دشت کوهدشت، دشت 

توان به عنوان نقاطی در نظر گرفت که زنگ خطر تهی شدن منابع آبی در رومشکان و شهرستان پلدختر را می

دست حوضه مورد مطالعه این پژوهش، یکی آنها به صدا درآمده است. شهرستان کوهدشت به عنوان منطقه باال

هزار هکتار  200از دو دشت وسیع واقع در استان لرستان است که مساحت اراضی کشاورزی در آن حدود 

، که تنها سه یا چهار درصد (235: 1395درصد از کل اراضی زراعی استان)رحیمیان،  25است. چیزی معادل 
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های های خشک و زمستانای، تابستانای با اقلیم مدیترانهمنطقهاز این اراضی به صورت آبی زیر کشت است. 

مرطوب که از نظر تامین آب، کامالً متکی به منابع آب زیرزمینی است. این در حالی است که باتوجه به آمار 

سال گذشته منجر به افت  30بلندمدت ارائه شده از سوی مدیر امور آب شهرستان کوهدشت تنش آبی طی 

 (. 433: 1399های زیرزمینی در این شهرستان شده است)بیرانوندی و جهدی، آب متری 5/22

میلیون مترمکعب حق برداشت آب را دارند. که  159حلقه چاه عمیق مجوز برداشت  922در این شهرستان 

های آب زیرزمینی فقط با وجود برداشت یک سوم از این مقدار طی چند سال گذشته، سطح ایستایی سفره

حلقه چاه آب خشک و از مدار خارج شده است. با این اوصاف  69[ متر پایین رفته و بیش از 5/22]حدود 

درصد از منابع آبی این شهرستان مورد استفاده قرار گرفته است، که بر  85کارشناسان بر این باروند که بالغ بر 

یت تنش شدید آبی قرار المللی این به معنای این است که این شهرستان در وضعهای بینطبق شاخص

ای مدیرعامل وقت شرکت آب منطقه« میرزایی»(. در این خصوص، بنابر اظهارات 235: 1395دارد)رحیمیان، 

های کوهدشت بیشترین کاهش سطح منابع آب زیرزمینی در استان لرستان در بلندمدت مربوط به دشت»لرستان: 

سری مخزن سفره آب زیرزمینی دشت کوهدشت در این ک«. باشدمتر می 8و  22/5و رومشکان، به ترتیب با 

باشد، کاهش منابع آب زیرزمینی در میلیون مترمکعب می 24میلیون مترمکعب و دشت رومشکان  164مدت 

 اظهار بنابر خصوص، این در . ای بوده که موجب ممنوعه شدن این دو دشت شده استاین مناطق به اندازه

 آب منابع حجم و سطح تغییرات گیریاندازه براساس لرستان؛ ایمنطقه آب شرکت وقت مدیرعامل میرزایی

 هایآب سطح سال هر ازای به تاکنون، گذشته سال 10 طی در لرستان استان مطالعاتی هایمحدوده در زیرزمینی

 به. است یافته کاهش مترمکعب میلیون 40 حدود سال هر در هاآب حجم و مترسانتی 40 حدود زیرزمینی

 متر 4 حدود آبرفتی های آبخوان زیرزمینی های آب سطح مجموع در تاکنون گذشته سال 10 طی در که طوری

 .1(لرستان ایمنطقه آب سهامی شرکت)است داشته کاهش مترمکعب میلیون 400 حدود ها آبخوان آب حجم و

و فاضالب شهری استان لرستان، در شهرستان کوهدشت  مدیرعامل وقت شرکت آب« کرموند»همچنین به گفته 

های گذشته چاه در فاصله متر حفاری انجام شود تا به آب رسید، در حالی که در سال 320برای ایجاد چاه باید 

آبفای شهرستان کوهدشت نیز از منابع  متر از آن آب قرار داشت. بنابر گفته مدیر 60متر حفاری شده، که  100

اند. رو شدهدهی یا خشکی کامل روبهچاه یا چشمه با کاهش آب ۷4های اخیرتأمین آب این شهرستان در سال

شده، دلیل کاهش شدید یا ریزش از مدار خارجدهنه( به -مورد)حلقه 2۷، از این تعداد «نژادکرم»به گفته سعید 

رو شده و در حال حاضر منابع تأمین آب روستاهای شهرستان درصدی( روبه 80تا 20دهی)چاه با کاهش آب 28

طور که این مسئول باشد. آنپوشش میدهنه چشمه و تعدادی هم ایستگاه غیر تحت  6حلقه چاه،  54کوهدشت 

این  خانوار است با کمبود آب مواجه هستند، 1035روستا که شامل  36گوید در شهرستان کوهدشت تعداد می

شده و تا حدود زیادی از سازی چشمه انجام مورد حفر چاه، الیروبی و به 82سال  6در حالی است که طی 

                                                           
 آب شرکت سهامی» برگفته از سایت گاوشمار، تنگ سد به گیرهای مربوطرویدادها، اظهارنظرات و موضع . تمامی1

 است. دسترسی است، که با جستجو در بخش اخبار، قابل ،«لرستان ایمنطقه
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دهستان،  10بخش و  4است. به گفته او شهرستان کوهدشت، دارای  بروز بحران در این شهرستان پیشگیری شده

، روستاهای 216دارروستاهای آب 95خانوار است که براساس سرشماری سال  41هزار و  1۷روستا و  2۷4

درصد کل روستاها آبدار  ۷9روستا است که  166خانوار  20روستا، روستاهای آبدار باالی 169خانوار  20باالی 

گوید تعداد روستاهایی که در نژاد میطور که کرمخانوار آبدار هستند. آن 20درصد روستاهای باالی  98و 

نفر در این روستاها  2630روستا است که با جمعیتی بالغ بر 1۷شوند، ی میرسانشهرستان کوهدشت با تانکر آب

معاون عمرانی « اصالنی»بر این اساس . شوندرسانی رو به رو میسکونت دارند و در فصل تابستان با مشکل آب

ث سد حل رفع مشکل کمبود آب در شهر کوهدشت احداتنها راه»استانداری لرستان در سخنانی با بیان اینکه 

حل اساسی و درازمدت در این زمینه حفر چاه نیست. بلکه باید اقدامات و راه»تاکید دارد که: « معشوره است

این در حالی است که مدیرعامل «. های الزم در وزارت نیرو برای احداث سد معشوره صورت گیردپیگیری

رسانی ستاهایی که در استان با تانکر آبعمده رو»از این گفته بود: شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان پیش 

وضعیت ذخیره آب استان و استفاده از منابع آبی »وی با با بیان اینکه «. مربوط به شهرستان کوهدشت است

 درصد منابع تأمین آب شرب روستاها و شهرهای استان به 100کند که سطحی آن مناسب نیست، عنوان می

هاست که در چنین فضایی، تعطیلی سد تنگ گاوشمار سال. «رزمینی استجزء شهر الیگودرز از محل منابع زی

گردد. به طوری که مردم کوهدشت بیکار ننشسته، های مردم و مسئولین محلی محسوب میترین دغدغهاز اصلی

اند صدای خود را از طریق نماینده این شهرستان در مجلس به گوش مسئوالن با اعتراضات گسترده تالش کرده

مردم کوهدشت و کشاورزان »نماینده اسبق کوهدشت: « شاهرخی قبادی»در این خصوص بنابه گفته . «انندبرس

تر قصد تظاهراتی در این راستا را داشتند که به فرمانداری وقت مراجعه نفع واقعی این مسئله هستند، پیشکه ذی

آید، ولی مردم منصرف نشده و مینمایند. فرمانداری نیز درصدد منصرف کردنشان بر و درخواست مجوز می

ها است به انحاء مختلف، بواسطه نمایندگان و مسئولین اعتراضی که سال .«شوددر نهایت نیز تجمع برگزار می

فرماندار وقت کوهدشت در « بیرانوندفردی»محلی در سطح استانی و ملی نیز دنبال شده است. در این باره، 

کند که: ندگی در این بخش را صرفاً بر پایه کشاورزی دانسته، بیان میجلسه شورای اداری این شهرستان، ز

شود و این امر جوابگوی معیشت صورت سنتی کشت می درصد از اراضی این بخش دیم و به 90بیش از »

اهلل داند. آیتوی نجات مردم شهرستان کوهدشت و بخش طرهان را در احداث سد معشوره می«. مردم نیست

فقیه در لرستان نیز در جلسه شورای اداری شهرستان کوهدشت سد معشوره رعمادی نماینده ولیسید احمد می

چرا باید آب رودخانه سیمره بدون استفاده از استان »شود که: ای حیاتی برای استان دانسته، متذکر میرا پروژه

فقیه در استان لرستان، نماینده ولیدر این باره در جلسه دیدار اعضای مجمع نمایندگان، استاندار و « خارج شود؟

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان با ذکر این « مبلغی»(، 99جمهور)بهمنمعاون اول رئیس« جهانگیری»با 

انصاف »دارد که: ، اظهار می«ترین نیاز ما تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی استاولین و ضروری»مطلب که 

که میان دو رود بزرگ کشکان و سیمره قرار گرفته، از تشنگی رنج  های کوهدشت و رومشکاننیست شهرستان

در اسفندماه نیز ضمن انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در چند سال گذشته در محروم کردن مردم « مبلغی» .«ببرند
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وزیر نیرو را « اردکانیان»لرستان و بویژه مردم کوهدشت و رومشکان از نعمت آب سد معشوره، توضیحات 

میلیون مترمکعب برای سد معشوره را نپذیرفته و خواستار دستور بررسی مجدد نسبت  130به تخصیص  نسبت

شود. وی با رد استدالل وزارت نیرو در چند سال به تخصیص آب معشوره و افزایش تخصیص مذکور می

کند: ه، بیان میمبنی بر کم بودن آب و عدم نیاز به احداث سد معشور 98گذشته و پیش از جریان یافتن سیل 

ثابت کرد که نظر وزارت نیرو در رابطه با عدم نیاز به سد معشوره و کاهش تخصیص آن تا سقف  98سیل »

وی محرومیت و فقر موجود را ناشی از عدم 1(.139۷خبر مجلس، )«میلیون مترمکعب کامالً اشتباه است 50

مندی و تخصیص های مختلف را در بهرهردم استانتوجه مسئوالن وزارت نیرو به این مردم دانسته، تبعیض میان م

ملکشاهی نماینده فقید مردم کوهدشت نیز . کندآب، ظالمانه و خارج از دین، انصاف و حقوق انسانی ذکر می

به خاطر متوقف شدن »وزیر کشاورزی با اشاره به اینکه « حجتی»با تاکید مکرر بر این موضوع، در تذکری به 

از »شود که: متذکر می«. از وی در دادگستری رسماً اعالم شکایت کردیم« چیانچیت»سد معشوره در زمان 

وی حتی گفته بود که: . «کاهش یک مترمکعب از تخصیص آب استان لرستان و سد معشوره نخواهیم گذشت

شرکت سهامی آب )«اگر وزیر نیرو در روند احداث سد معشوره اخالل ایجاد کند، خائن به لرستان است»

 ای لرستان(.قهمنط

 

 دستمخالفت با احداث سد در پایین

زنی شد تا با سفر رئیس جمهور وقت به استان لرستان کلنگ 92عملیات اجرایی سد معشوره در چهارم خرداد 

برداری از این سد و آبی شدن اراضی کشاورزی خود روزگار به سر برند. تا اینکه مردم این دیار در رؤیای بهره

احداث این  215کرد و وزیر نیروی دولت یازدهم با استناد به مفاد قانونی و به دلیل نداشتن ماده دولت تغییر 

سد را غیرکارشناسی اعالم کرد. در واقع، احداث این سد چندین معارض جدی داشت که پای احداث نشدنش 

دست که ایینکنند که احداث این سد خطری جدی برای اراضی پنشسته و بر خواسته خود پافشاری می

سوی ماجرا نمایندگان پلدختر و شود. آنشهرستان پلدختر و بخشی از استان خوزستان است، محسوب می

آبی مضاعف پلدختر، اندیمشک، شوش و دشت آزادگان نمایندگان استان خوزستان معشوره را تهدیدی در کم

انگی را به مجامع ملی همچون مجلس ی کرخه دانسته و برای اثبات اعتراض خود دعوای خآبی رودخانهو کم

مردم پلدختر در مجلس شورای اسالمی از مخالفان  نماینده« کاظمی»اند. در این راستا، و وزارت نیرو کشانده

بیم آن »قبلی این شهرستان صراحتاً اعالم کند که:  نماینده« کاییدی»شدن معشوره است، تا پس از جدی ساخته

سبب تعطیلی شغل چند هزار پلدختری شد، ساخت سد « زالخرم»اخت آزاد راه طور که سرا داریم، همان

وی با اشاره به موضوع رودخانه کشکان و . «دست شودمعشوره نیز سبب خشک شدن اراضی کشاورزی پایین

ینده کند که: به عنوان نمااش کشاورزی از طریق این رودخانه است، تاکید میاینکه شغل اکثر مردم حوزه انتخابیه

مردم پلدختر و معموالن در مجلس شورای اسالمی اجازه برداشت حتی یک قطره از آب این رودخانه حیاتی 

                                                           
1. www.parliran.ir/majles/fa 
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. «ایستم و با این موضوع کامال مخالفمرا نخواهم داد... من در برابر این طرح همراه و همگام با مردم پلدختر می

در جمع خبرنگاران با ذکر این  95ماه ست، در آبانوی که بارها مخالفت خود را با احداث این سد اعالم کرده ا

ام مراتب نگرانی مردم جمهور و وزیر نیرو داشتهدر مالقاتی که با دکتر جهانگیری معاون اول رئیس»مطلب که: 

دهد که ، نشان می«امام را در رابطه با احداث سدی به نام معشوره روی رودخانه کشکان رساندهحوزه انتخابیه

ها، برخی از مردم پلدختر که با احداث سد ر سطح ملی نیز پیگیر این ماجرا است. همراه با این پیگیریعمالً د

« چیانچیت» 96اند. در بهمن ماه مخالف هستند، بارها اعتراض خود را نسبت به احداث این سد ابراز داشته

ن پلدختر شده است، با تجمع مردم برداری از یک ایستگاهی برقی، عازم شهرستاوزیر وقت نیرو که جهت بهره

تجمع »گوید: کنندگان است، میکه یکی از تجمع« آزادپور» .شوددر مقابل محل افتتاح پروژه مذکور مواجه می

امروز ما بخاطر اعتراض به خشک شدن رودخانه کشکان نماد لرستان است. زندگی بیشتر مردم شهرستان 

اگر رودخانه »از نظر وی: «. رگ مردم این دیار را در پی داردپلدختر کشاورزی است که خشک شدن کشکان م

رود و چندین هزار خانوار بیکار خواهند شد. زیرا این شهرستان نه کشکان خشک شود کشاورزی از بین می

خشک شدن رودخانه »کشاورز دیگر پلدختری: علت تجمع را: « حسینی«. »کارخانه و نه هیچگونه صنعتی ندارد

های داند که این امر موجب خشک شدن زمینها و نبود آب برای آبیاری کشاورزان میشدن ماهیکشکان و تلف 

درصد مردم شهرستان پلدختر کشاورز هستند که  80»معترض دیگر: « زادهولی»به گفته «. کشاورزی شده است

اگر شهرستان »وی: از نظر «. شدن کشکان کشاورزی منطقه تعطیل و شهرستان از سکنه خالی خواهد شدبا خشک

باال دست )کوهدشت( آب رودخانه را جهت مصارف کشاورزی خود ببرد کشاورزی شهرستان پلدختر با توجه 

و قوس اختالفات درون استانی در راستای  در کش. «های کشاورزی و باغات زیاد از بین خواهد رفتبه زمین

جمهور و  به شورای عالی امنیت ملی اً به رئیساحداث سد معشوره، مجمع نمایندگان استان خوزستان نیز رسم

در این خصوص رئیس پیشین مجمع . داردشدن سد معشوره اعالم می، مخالف خود را با ساختهنامه فرستاده

نمایندگان استان خوزستان اعتراض خود »کند که: نمایندگان استان خوزستان ضمن تایید این موضوع، عنوان می

بنابر گفته «. اندجمهوری اعالم کردهدر حال ساخت معشوره در کوهدشت، به رئیسرا نسبت به احداث سد 

گردد. وی ادامه ، در این رابطه گزارشی کارشناسی هم تهیه شده و به دیگر مسئوالن کشور ارائه می«دارایی»

، شوش و ، پلدختر، اندیمشکهای کرخهکه در این گزارش مشکالتی را که این سد برای رودخانه»دهد: می

های ایم، چرا که با احداث این سد و انتقال آب از سرشاخهکند را مستدل مطرح کردهدشت آزادگان ایجاد می

رئیس فعلی « حسینی»ها، بنا به اظهارت در ادامه مخالفت. «شوندآبی مضاعف می، این مناطق دچار کم«دز»رود 

های وزارت نیرو در بحث انتقال آب، رصد و ریهمه جلسات، اقدامات و پیگی»مجمع نمایندگان خوزستان: 

« نسبصالحی». «پیگیری شده و احیاناً اگر تصمیمی به ضرر خوزستان اتخاذ شود، با آن مقابله خواهد شد

که اگر در حوضه آبی کرخه »نماینده مردم دشت آزادگان نیز که از دیگر مخالفان احداث سد است، تاکید دارد: 

رد، چرا وزارت نیرو در صدد احداث سد معشوره است. وزارت نیرو باید با توجه مشکل تامین آب وجود دا

در »کند: وی خاطرنشان می«. به مشکالت تامین آب و محدودیت منابع آبی در ساخت این سد تجدیدنظر کند
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این  توانند کل اراضی خود را کشت کنند، لزومی ندارد که درشرایطی که خوزستان آب ندارد و کشاورزان نمی

نماینده مردم شوش نیز که هم عقیده با دیگر نمایندگان استان خوزستان « راضی» .«حوضه سدی ساخته شود

اگر روند ساخت سد معشوره بر روی رودخانه کرخه »کند که: است، با تهدید وزیر نیرو به استیضاح، تاکید می

با مشکالت فراوانی در بحث آب مواجه دختر و ... آزادگان، پلهای شوش، دشتادامه پیدا کند، شهرستان

خواهند شد و در این زمینه نمایندگان استان خوزستان خواهان تعطیلی این عملیات بر روی رودخانه کرخه 

یاب اگر کمیته حقیقت»گوید: ، می«مجمع نمایندگان استان با وزیر نیرو دشمنی ندارد»وی با بیان اینکه: «. هستند

قدام کند و در بحث انتقال آب کار کارشناسی انجام شود، قطعاً نمایندگان نیز در به درستی در این زمینه ا

ای از ابهام در هاله هابدین ترتیب، احداث سد معشوره سال.«خصوص استیضاح وزیر نیرو اقدام نخواهند کرد

 . ای آب لرستان()شرکت منطقهتوان برای آن، متصور شدتصوری را نمیفرو رفته، آینده قابل

 گیریبحث و نتیجه

ای برخاسته از نقص قوانین در این خصوص های مشترک که تا اندازهاختالف بر سر نحوه تخصیص آب رود

المللی استنباط غالب نماید. در سطح بینتر میها، الینحلباشد، با نبود تقارن قدرت میان اعضای این حوضهمی

تر دست باشد، رسیدن به توافق دشواراز واحد سیاسی پایینتر بر این است که اگر واحد سیاسی باالدست قوی

است. زیرا نگاه واحدهای فرادستی به آب، نگاه ابزاری برای دستیابی به اهدافی فراتر از آب است. اما مواردی 

دستی رودخانه نیل، خواهی مصر در پایینخواهی اسرائیل در فرودستی رودخانه اردن و زیادههمچون فزونی

« هیدروهژمونی»بلکه در موقعیت « فرادستی»نه تنها در موقعیت  این است که مانع دستیابی به توافق بیانگر

است. در این خصوص مطابق تئوری، ممکن است کشوری از نظر موقعیت جغرافیایی در وضعیت باالدستی 

تر از گیری مطلوببهره یا« برتری هیدروهژمونی»تواند موجب قرار داشته باشد، اما این عامل به تنهایی نمی

منابع آبی برای آن کشور گردد. به عبارتی جغرافیا تنها زمانی کارساز است که واحد باالدستی قدرت جغرافیایی 

های مالی، اقتصادی، نظامی و دیپلماسی درآمیخته باشد. چنانچه مصر و اسرائیل به عنوان را با دیگر قدرت

تیک مطلوب نسبت به دیگر کشورهای باالدستی و نیز قراردادهای وضع واحدهای فرودستی، به دلیل وزن ژئوپلی

نمایند. نتیجه اینکه ساختار شده )در مورد مصر(، هم چنان سهم مطلوبی را به عنوان حقابه دریافت می

هیدروهژمونی و به تبع آن مناسبات هیدروپلیتیک در یک حوضه، متناسب با قدرت واحدهای عضو، و متاثر از 

 فرود منابع مادی و غیرمادی این واحدها است. فراز و 

شرایطی که در سطح حوضه رودهای داخلی نیز قابل درک است. در واقع، میزان منابع مادی و معنوی قدرت 

کننده میزان تخصیص منابع آب به آن واحد فضایی فروملی در سطح یک حوضه، تعیین -هر واحد سیاسی

ها و اهمیت ذاتی و ژئوپلیتیک)موقعیت و منابع( یک واحد ته از ویژگیخواهد بود. منابع مادی که یا برگرف

بازی زنی و سیاستفضایی برای دولت مرکزی است و یا منابع معنوی که ماحصل رسوخ، چانه -سیاسی

فضایی)با توجه به اهمیت آن واحد برای دولت مرکزی( در سطوح  -مسئوالن و نمایندگان آن واحد سیاسی
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برداری فضایی جهت بهره -. که در هر دو صورت قدرت بیشتری را برای آن واحد سیاسیباالتر ملی است

 آورد. ای فراهم خواهد تر از منابع آب در سطوح محلی و منطقهمطلوب

در این خصوص، مسئله پروژه سد معشوره از آن دست موضوعات است که چرایی عدم ساخت آن در قالب 

فضایی  -های واحدهای سیاسیها، پیگیریابل توجیه است. مطابق یافته، ق«هیدروهژمونی فروملی»مفهوم 

ای)خوزستان(، دست حوضه رودخانه کشکان، چه در سطح درون استانی)پلدختر( و چه در سطح منطقهپایین

پوشی دولت مرکزی در احداث آن موثر بوده است. بر این اساس، در به سرانجام نرسیدن این پروژه و چشم

به لحاظ جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی،  -های تقریباً مشابه شهرستان پلدخترچوب با توجه به ویژگیمطابق چار

توان چنین استنباط کرد که این حساسیت دولت فرهنگی، مذهبی و امنیتی(، نسبت به شهرستان کوهدشت، می

ان پلدختر است، که مانع و بیم از ایجاد اعتراض و ناآرامی در سطح شهرست« امنیتی»مرکزی نسبت به مسائل 

شود. در واقع آنچنان که مسئولین این تخصیص بودجه و عدم ساخت سد در باالدست رودخانه کشکان می

آبی برای زندگی کشاورزی و معیشت در این منطقه، و بیکاری و عواقب ناشی از گویند، خطر کمشهرستان می

ر اینکه نمایندگان و مسئوالن پلدختری با توجه به شدن موضوع منجر گردد. مضاف بآن ممکن است به امنیتی

، که موجب بیکاری چند هزار نفر از مردم این شهرستان شده است، همواره «زالپل -آبادخرم»تجربه آزاد راه 

اشان خواهند دید. بدین ترتیب مسائل امنیتی خود را در خطر انتقاد و اعتراض مردم حوزه مسئولیت و انتخابیه

داده شده از سوی حکومت های خصوصی جهتگذاریمستقیم میزان تخصیص منابع ملی یا سرمایهبه شکل غیر

هژمونی »مرکزی را برای ادامه روند ساخت سد با مشکل مواجه کرده است. به عبارتی در سطح درون استانی 

( با ضعف دستی)پلدختر( حوضه رودخانه، موجب شده است  که بخش باالدستی)کوهدشتبخش پایین« امنیتی

 ، نتواند منابع مالی مورد نیاز احداث سد را فراهم نماید. «هژمونی اقتصادی»در 

ای نیز به مانند سطح محلی)درون استانی(، اهمیت استراتژیک استان خوزستان و نقش و جایگاه در سطح منطقه

از این است که دولت  این استان به لحاظ مسائل مختلف، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ... برای کشور، مانع

مرکزی ریسک نارضایتی و ناآرامی را در این استان بپذیرد. مضاف بر اینکه تعدد باالی نمایندگان این استان 

نفر(، خطر استیضاح وزاری مربوطه دولت را نیز به  9نفر( در مجلس به نسبت استان لرستان) 18خوزستان)

ها و مسئوالن سیاسی محلی در ندگان، شخصیتهمراه خواهد داشت. به عبارتی توان و نفوذ نمای

شود، عالوه بر اینکه استان های حکومت مرکزی و ساختارهای ملی همچون مجلس، موجب میگیریتصمیم

گری زنی و البیباالتری برخوردار باشد، با توان چانه« هژمونی سیاسی»خوزستان نسبت به استان لرستان از 

 باالتری نیز بهره گیرند.« قدرت دیپلماسی»تارهای ملی، از مسئوالن محلی این استان در ساخ

 

 منابع 

. نقش منابع آبی در جهت گیری مدیریت محصوالت زراعی )مطالعۀ (1399هدی)ج ،رقیه. حیدبیرانوندی، و

 .431 – 455(: 2)12موردی: شهرستان کوهدشت(. فصلنامه آمایش سرزمین، 
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ای. بازسازی معنایی بحران آب در شرق اصفهان براساس نظریۀ زمینه. (1398وربخش)ن، سوسن .باسحاتمی، ع

 . 142 -123(: ۷3)30، شناسی کاربردیفصلنامه جامعه

ی های پیچانرودی رودخانهبینی فرسایش کناری بخش. پیش(1394زاده)مامقلیا، صمد. میرحمزهآبی، احقی

 .  138 -125(: 40)13، کشکان. فصلنامه جغرافیا و توسعه
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