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 يطو بهبود شرا يداریپا، ايجاد عبور از بحران

با  یوربهره ايشبا کاهش مصارف آب و افز

 رودتأکيد بر حوضه آبريز زاينده
 

 

 
 
 

 

 

 چكيده

 40کاهش حدود  و با خشكسالی شديد 1399-1400دليل سپری شدن سال آبی به

بينی تداوم خشكسالی توسط سازمان پيش ، همچنينروددرصدی منابع آب سد زاينده

در سال آبی  هواشناسی کشور، شرايط مساعدی از نظر تأمين منابع آب برای اين سد

ماه آبان 7ازسوی وزارت نيرو تا متصور نيست. با توجه به آمار ارائه شده  1401-1400

بيشتر  %8رود نسبت به سال گذشته تا همين روز، ورودی سد زايندههرچند ، 1400

ميليون مترمكعب بوده که  170کمتر از ميزان حجم آب موجود در مخزن سد  اما بوده

ای ، مداخالت توسعه های گذشتهطی دههاست. حجم مخزن  %15 کمتر از معادل

ای و بارگذاری های سازهر اين رودخانه شكل گرفته که شامل اجرای پروژهای دگسترده

، شرب و صنعت است. اين برابر( 6)بيش از  های کشاورزیمصارف جديد در بخش

حال مداخالت گسترده اينبا شدهرو ههای خشكسالی روبرودخانه از گذشته نيز با دوره

های اخير کمبود آب به خشكی مستمر بستر رودخانه صورت گرفته سبب شده تا در دهه

خصوص نفعان بهبر مشكالت تأمين آب ذیعالوه کهو تاالب گاوخونی بيانجامد 

شده منجر کشاورزان، به ايجاد مسائل گسترده اجتماعی، اقتصادی و محيط زيستی 
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بروز شامل رود های حوضه آبريز زايندهترين چالش. در حال حاضر، عمدهاست

ميليون نفر  6جمعيتی در حدود تأمين آب شرب در مشكالت ، های متعددخشكسالی

شدت روند ه)که ب ، مسئله تأمين آب مورد نياز صنايعهای اصفهان و يزددر استان

اصفهان با  عدم امكان توزيع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان، افزايشی داشته(

مين أعدم امكان تو  الذکررود و مصارف فوقتوجه به حجم ذخيره مخزن سد زاينده

 به کانون ايجاد ريزگرد آن محيطی تاالب گاوخونی و تهديد تبديل شدننيازهای زيست

توان به بازتخصيص موجود نيز میمدت( ميان)کوتاه و ترين راهكارهای . از عمدهاست

ی با وربهره يشو افزابخش کشاورزی کاهش مصارف كاشت و نمصارف شرب و صنعت، 

اعمال الگوی کشت، ممنوعيت کشت محصوالت کشاورزی با نياز آبی باال در حوضه 

و هماهنگی کامل بين مشترکان صاحبان حقابه و  ،رود، تأمين خسارت کشاورزانزاينده

مشكالت و بحران  ربط اشاره کرد. ذکر اين نكته نيز ضروری است کهنهادهای ذی همه

 جملهازمناطق کشور  بيشتررود نبوده بلكه وجود آمده منحصر به حوضه زايندههآب ب

ی و خراسان جنوبو دشت مشهد  يرمند،ه يه،اروم ياچهدر ،تاالب بختگان ،کارون بزرگ

هرکدام به نوعی درگير مشكالت فراوان کرده است. اين مسائل بيانگر آن است  را غيره

در ابعاد مختلف  يدارتوسعه ناپا ی آن نيزو علت اصل بوده يرفراگ یبحران ،که بحران آب

 ایو ريشه مدتبلند هایحلبه راه مدتکوتاههای حلبرای آنها در کنار راه يدکه با است

 انديشيد.
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 مقدمه

صورت گرفته، روند مسائل و های با وجود اقدامدر مديريت بخش آب، طی ساليان اخير 

 یدر اسنادتر نيز شده است. مراتب پيچيدهبهتنها بهبود نيافته بلكه نهمشكالت اين بخش 

انگارانه ساده يرمس غالبا  اند، شده يهدر ادوار مختلف ته یمواجهه با معضالت آب یکه برا

حصول  یاند. برادربرنداشته یقابل قبول يجشده است که نتا یط يابیو راهكار یشناسمسئله

درباره مسائل  بلیکه باور قايجاد شود و پذيرفت  ييراتیتغ ،در نظام باور يدبا یعمل يجهبه نت

 یشناسهستند که قبل از ورود به مسئله يمیمفاه يرنكات ز ت عمده بوده است.اشكاالدارای 

 ینظر يربنایعنوان اصول و زبهآنها تأمل کرد و  یبر سر معان يدحل مسائل با یو اقدام برا

عنوان هب يرموارد ز يگرد يربه تعب .يرندنظر قرار گاتفاقمورد  موجود، در برخورد با مسائل

شكل جدی و عميق مورد توجه هشده که بايد ب یمطلوب تلق يريتمد لزاممبنا و ا

اشاره آورنده وضعيت موجود  وجودهو عوامل ببه علل  ،اماتزقبل از ورود به ال .قرار گيرد

 :دهه اخير شكل گرفته است )درازمدت(پنج که اين عوامل در طول  شودمی

  و توسعه پايدار ينسرزم يشآمابر مبتنیمناسب  يزیربرنامهنداشتن، 

 تعامل کنشگران، مشارکت  ی،و نهاد یساختار -حكمرانی ) يريتیمدهای ضعف

 ،(ینفعان، هماهنگذی

  یحسابداراقتصاد آب و ضعف، 

  و مقررات ينقواناشكاالت موجود در، 

  (يهو وحدت رو يالنها و اطالعات )بدادهنداشتن ساختار مناسب، 

  و نظارت يابیارزنبود. 
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 درازمدت الزامات

( ندهيدشوآب تجد يتاز ظرف يشترکالن اضافه مصرف )ب ياسدر مق يرانمسئله آب در ا .1

بخش  يشترب بر منابع آب است. در مورد اول هاینامتوازن بارگذار يعتوز یمحل ياسو در مق

 بخش شرب، صنعت و يشترو مخاطب مورد دوم ب گيردیمخاطب مسئله قرار م یکشاورز

قرار  از خرده مسائل یاباال در بطن شبكه گسترده ناست. هرکدام از مسائل کال یشهر

اند. هشد يلتشك يدهيچمتنوع و پ یهااز علل و معلول یايدهتنکه از شبكه درهم گيردیم

 يیانماجو اصالح  یمصرف یرفتارها ييرها به منابع آب، تغاصالح نگرش يتمسئله اهم ينا

 .کندیم شنرو پيشازيشبرا  یو بارگذار يتیجمع یهااستقرار کانون

 یدولت یسنت يكردهایاست که رو يدهرس یمسائل به حد يچيدگیپمرور زمان به .2

اين امكان وجود داشت که با  در گذشته. اگر يستندجوابگو ن يگرامور د يريتمد یبرا

در حال آن را به مرحله اجرا درآورد،  ،هادستورالعمل واحد در همه استان صدور يک

در  يريتبر مد تأکيد حاضر با پيچيده شدن مسائل عمال  چنين امكانی وجود ندارد.

ی، معضل احوضهينب یهاانتقال. امروزه با نيز به همين دليل است يزحوضه آبر ياسمق

ی آبريز هاحوضه توان گفت که مسائلهای زيرزمينی و ساير مشكالت، میآب

رود را يندهزاتوان مشكالت حوضه در حال حاضر نمی مثال برایاست.  يختهآمهمدر

 يزدو  ياریبخت چهارمحال و یهامستقل از مسائل استان يزمستقل از حوضه کارون و ن

در مقابل،  و وابسته است يزدصنعت فوالد اصفهان به معادن . قرار داد یمورد بررس

در  لزوما  يعهمه معادن و صنا کهیدرحال .رود وابسته استيندهبه آب زانيز  يزدصنعت 

مسائل  یبرمبنا يريتیمد یمرزبند يدبا يلدل ينرود قرار ندارند. به هميندهزا يزحوضه آبر

 بسيار تواندیمرز م ينا ير،درگ مدخالنیو ذ نفعانیمسائل و ذ يتباشد. بسته به ماه
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مواجهه با اين مسائل  یآمادگ يدخود با يندولت در شكل نو يبترت ين. به هماشدمتنوع ب

 يكرددشوار است که با رو يارسای بمسئلهمتنوع را داشته باشد که اين امر، 

دولت  يد،جد يكرددر رو ينبنابرا همخوانی ندارد.و دستورالعمل واحد  یاستانداردساز

سازمان مربوط  ،هر مسئله اسببه تن تا بتواندداشته باشد کافی و انعطاف  یآمادگ يدبا

 واکنش نشان دهد. ،منعطف و درخور با رويكردی وساماندهی کرده به آن را 

مهم است.  بسيارمسائل  ،يریگشكل يخیدر درک مسائل آب توجه به بستر تار .3

 يخاردر طول ت يكیو تكنولوژ یاقتصاد ی،اجتماع ياسی،بستر س يکدر امروزی معضالت 

. يداز مسائل رس یدرست يفبدون توجه به سابقه به تعر توانینم و اندشكل گرفته

 خواهد بود. يرگذارراهكار تأث یهاينهدر انتخاب گز سئله،م يفتعرگونه ينا

مسائل  یبرا يژهوبه و هستند يمخبد و بعضا  يچيدهمسائل حوزه آب از جنس مسائل پ .4

درک  وحل واحد درست و غلط وجود ندارد. بلكه مسئله بسته به سطح ورود راه يم،بدخ

. مسئله شودیدرک اتخاذ م ينمتناسب با ا يزاست و راهكار ن يیگر قابل شناسامداخله

 يندفرا يکآن را حل کرد بلكه در  لزوما   توانیو نم دهدیم يتماه ييردر طول زمان تغ

ضوع که پذيرش اين مو ينحد قابل قبول رساند. بنابرا يکمسئله را به  توانیم یتكامل

فوری و  یهاحلانتظار راههستند و نبايد  يمو بدخ مسائل اين حوزه بسيار پيچيده

 ها بسيار مهم و حياتی است.گيریگونه داشت، در تصميممعجزه

 ييردر طول زمان و متناسب با کنش کنشگران و تغ يچيدهراستا، مسائل پ يندر هم .5

درواقع  یهر مسئله آب روين. ازادهندیم يتماه ييرتغ ياسیس-یاجتماع یدر بسترها

 لذا. يستموجود ن یاغلب آنها تجربه قبل یبرا مسئله منحصربه فرد است که بعضا  يک

 يادگيری. کرداقدام  یاجتماع يادگيری يكردرو يد بابا ،مسائلگونه ايندر برخورد با 
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 و دانش افراد ياتتجرب يیافزاهم برای یو فرصت ينهزممعنای فراهم شدن به یاجتماع

بماند بلكه در  یباقو روش  يکتكن سطح يکدر  تنها يدنبا يیافزاهم ينادرواقع . است

توسعه و ارتباط آن با  یو معرفت و مبان ينیبدر جهان ييردر سطح تغ يدصورت لزوم با

به يكباره رخ نخواهد  ييریتغ يناست که چن يعی. طبنيز پيش رودمنابع آب  يريتمد

در مسئله  يردرگ هایفدر همه طر يداست که با یو تكامل يجیتدر يندیبلكه فراداد 

 . يفتداتفاق ب يردولتی،و غ یآب، اعم از دولت

 یسازيتالزم است فرصت ظرف یاجتماع يادگيریدر بستر  ييراتتغ یدر راستا .6

 يتقابل یسازيتبدون ظرف نيز هاطرح ينبهتر زيرا فراهم شود نيز یو اجتماع یسازمان

 .داشت اجرا نخواهند

ه نكته توجه داشت که شاکل ينبه ا يدبا شودیممطرح مشارکت  زمانی که موضوع .7

 ود.شاز دولت شروع  يدقدرت و منافع با يمقدرت و منافع است و تقس يممشارکت تقس

درت و دولت بخواهد در ساختار ق ينكهاز مردم انتظار مشارکت داشت بدون ا تواننمی

 یو برااست  یسازيتظرفموضوع، نيازمند  ينکند. البته ا يجادا ييریمنافع خود تغ

های وعموض در يلوتپا یهانمونهرود، الزم است از  يشپ يادگيری یبرمبنا يرمس ينكها

در  هااقدام یتوجه کرد بعض يد. بايابدش به تناسب گستر سپسو مختلف انجام شود 

نشوند، خسارت  یسازيادهپ یدرستبهدارند و اگر  يشبار فرصت آزمايک تنهاها حوزه ينا

نيز ردم مو اعتماد  یاجتماع يهبلكه سرما تنها عدم اجرای موفق آن سياست نخواهد بود،

در  يگریدانجام هر کار  یرا برا يرمسدر اين ميان از بين خواهد رفت که اين موضوع، 

 خواهد کرد.تر ينهدشوارتر و پرهز يندهآ

امر  ينا و يختهشدت درآمبهآب  ياسیمنافع و اقتصاد س يانمسئله آب با جر .8
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 يتاز شفاف يدو اجرا با گيریيمتصم یهايهرومسئله مهم آن است که است.  يرناپذاجتناب

ممكن شوند تا  یآسانبه يدبا یمدن یهانظارت يندهایافرالزم برخوردار باشند و 

توجه داشت که  يدراستا با ينبروند. در هم ينب زبروز فساد و سوءاستفاده ا یهاينهزم

 ينا يدن. در کنار هم ديستندآب جدا ن نفعانیذ يشتمشكالت آب از مع یهاحلراه

 ينبنابرا دهد؛یم يشکمتر افزا ينهرا با هز هاياستس يتدو مؤلفه شانس موفق

 انیشفاف براساس مب ياتیعمل ستگذاریيابا س يدبا یدر سطوح تكنوکراس تگذاریياسس

 شود. يگزينهمه کنشگران جا يدانیو مالحظات م یعلم

 يریگاز کنشگران )اعم از مردم و دولت( سهم خود را در شكل يکمهم است که هر .9

كرار ت مانع يت،از اشتباهات گذشته و قبول مسئول يادگيریو با  بپذيرندوضع موجود 

مهم است  ربسيابرنامه هفتم توسعه،  يندر آستانه تدو يژهو. بهدر آينده شوند اشتباهات

با بخش آب  و تأثرات آنها يرو تأث یبرنامه قبل 6گرفته شده در  يشدر پ یهايهکه در رو

 شوند.ندر برنامه هفتم تكرار مجددا   یاشتباه قبل یهاو تأمل شود و نگرش یبازنگر

 يلدلبهمشابه  يمدر دو منطقه با اقل یدارند. حت یامنطقه يتآب ماهمسائل  .10

د بود. مسائل متفاوت خواهن يتماهغيره،  و يكیتكنولوژ ی،اقتصاد ی،فرهنگ یهاتفاوت

بتواند  تا را داشته باشدالزم  یانعطاف و آمادگ يدخود با يددولت در شكل جد ينبنابرا

 واحد نباشد. یهاو به دنبال دستورالعمل شودمواجه درستی به یمكان یهایبا ناهمگن

و بر سر آنها هستند مسائل آب مشخص  رسدینظر مبهظاهر به ينكهبا وجود ا .11

از  يكی. عدم درک مشترک از مسائل، يستن گونهاين يت، در واقعوجود دارد نظراتفاق

به درک مشترک از مسائل،  يدنو رس یسازاجماع ينحوزه آب است. بنابرا یهاچالش

شأن  الزم است کهموضوع  ينا یبا مسائل است. برا يحمواجهه صح یبرا يهاول نيازيشپ
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در  يرو درگ نفعیمختلف ذ یهاطرف ينوگو بقائل شد و فرصت گفتای ويژه يگاهو جا

 مسئله آب فراهم شود.

 يرگذاریتأث دبايبلكه به اظهارنظر خبرگان بسنده کرد،  تنها يدراهكارها نبا يزدر تجو .12

پساب و  یبازچرخان يلاز قب یشود. موارد یسنجو صحت يابیارز ،آنها بر مسئله

 ينا يرات. تأثشوندیبه کاهش مصرف آب منجر نم لزوما  ياریتحت فشار آب هایيستمس

 یمحاسبات یهاو مدل یسازيهشب يقاز طر يزحوضه آبر يالنب ياسدر مق يدبا هاينهگز

 يرند.و آزمون قرار گ یمورد بررس

 یبرا یافکآب  نيچهار مؤلفه دارد: تأم یآب تياست. امن یآب تيدر گرو امن يیغذا تيامن .13

 یب براآ نيغذا، تأم ديو تول یاقتصاد یهاتيفعال یآب برا نيانسان، تأم یاتيح یازهاين

که  یحبا منشأ آب. در هر طر یايدر برابر بال یريپذبيو کاهش آس یعيطب یهاستمياکوس

 ت.اس یضرور ،چهار مؤلفه نيتوجه به ا شود،یم ارائه تيو جمع يیغذا تيهدف امن با

 

 )درازمدت( ياتیعمل پيشنهاد

 تواندیبخش آب، م یهامواجهه با چالش یبرا یها و کسب آمادگیمقام عمل، ناهمگن در

 یتعداد شودیم يشنهادمنظور پ ينا به قلمداد شود. يدتحول در دولت جد ينتربزرگ

رود، مسئله يندهمسئله آب زا عنوان مثالبهمنطقه مشخص شوند؛  يکاز مسائل به تفك

رفسنجان،  يرزمينیمسئله آب ز يرمند،مسئله کارون بزرگ، مسئله ه يه،اروم ياچهدر

. منظور از غيره دشت مشهد و يرزمينیشدن تاالب بختگان، مسئله آب ز مسئله خشک

مسائل، سازمان  ينهرکدام از ا یدر آن است. برا لفمخت یهاب مؤلفهيمسئله، ترک
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و اقتضائات آن، سازوکار  يتهر مسئله متناسب با ماه یشود و برا يدمواجهه با آن تمه

در  يیهامسائل مؤلفه ينشود. از فصل مشترک ا یسازيادهو پ یو سازمان الزم طراح

در پی را  يادیز دهایستاورمحور دلهمسئ يكردرو اتخاذ. خواهد آمددست به یسطح مل

 یمحدود در بخش آب بررس تنهاآب در اين رويكرد، خصوص آنكه ، بهخواهد داشت

تا به حال  يهرو ين. اشودمیلحاظ نيز  يرپذيرو تأث يرگذارتأث یهاحوزه يرو ساشود نمی

نكته توجه  ينبه ابايد  امادولت هم به آن عادت ندارد،  يکمرسوم نبوده و نظام بوروکرات

در پی نخواهد داشت و تنها به از  یسرانجامنيز انگارانه متداول ساده يكردرو هک شود

 خواهد شد.منجر مانده بين رفتن فرصت محدود باقی

 

 رودحوضه آبريز رودخانه زاينده

 رودمعرفی حوضه آبريز زاينده

چهار و در  يراندر مرکز ا هزار کيلومتر مربع 43د با مساحت حدو یگاوخون يزحوضه آبر

هار چحوضه به  ينايزد قرار گرفته است.  استان اصفهان، چهارمحال و بختياری، فارس و

رود است. سطح که يكی از آنها حوضه آبريز رودخانه زاينده شودیم تقسيم يرحوضهز

آن در استان چهارمحال  ٪7هزار کيلومتر مربع بوده که  27حوضه اين رودخانه حدود 

رود وابسته به ن در استان اصفهان واقع شده است. رودخانه زايندهآ %93و بختياری و 

های ساليانه بوده و نوسانات ساليانه بارش بر مجموع آورد رودخانه در همان سال بارش

 اثرگذار است.

های زاگرس ترين رودخانه فالت مرکزی بوده که از کوهبزرگ رودزاينده رودخانه
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رچشمه گرفته و در کوير مرکزی به تاالب گاوخونی ويژه زردکوه بختياری سمرکزی به

کيلومتر طول  360شود. اين رودخانه در مسير خود از سرچشمه تا انتها منتهی می

رود گيرد. رودخانه زايندهداشته و در دو استان چهارمحال و بختياری و اصفهان قرار می

 آن برای مده مصرفهای مهم در فالت مرکزی ايران و عاز ديرباز بستر تشكيل تمدن

از يک  مترکسال گذشته، جمعيت در اين حوضه آبريز از  60کشاورزی بوده است. طی 

بر اين صنايع مهم ميليون نفر به بيش از چهار ميليون نفر افزايش يافته است. عالوه

در حال حاضر اند که فوالد، پااليشگاهی، سيمان و غيره در کنار اين رودخانه توسعه يافته

 آفرينی هستند.های مهم اشتغالقطباز 

ز زمان ها در اين حوضه، ارود و مسائل ناشی از خشكسالیدليل کمبود آب زايندهبه

ست. تا رود وجود داشته ارودخانه کارون به زايندههای سرچشمهصفويه، انتقال آب از 

ال عمليات اجرايی تونل کوهرنگ يک با اين هدف آغاز و در س 1327اينكه در سال 

ش از طور متوسط بيبهبرداری های بهرهبرداری رسيد. اين تونل در سالبه بهره 1333

رود ندهسد زاي 1349رود منتقل کرده است. در سال ميليون مترمكعب آب به زاينده 290

آهن،  نيز با هدف آبياری دشت اصفهان، افزايش سطح زيرکشت، تأمين آب کارخانه ذوب

است.  احداث شدهبرابر طغيان احتمالی و توليد برق  حفاظت از شهر اصفهان در

أمين و تبرداری از سد، نقش دولت را در تغيير حكمرانی آب و افزايش نقش آن در بهره

 تر کرد.توزيع آب بسيار پررنگ

ميليون مترمكعب آب  250با هدف انتقال ساليانه  1366تونل کوهرنگ دو در سال 

تونل چشمه لنگان با هدف  1383برداری رسيد. در سال رود به بهرهاز رودخانه زاينده

رود ميليون مترمكعب از حوضه رودخانه دز به حوضه رودخانه زاينده 120انتقال ساليانه 
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 1392برداری رسيد. در سال منظور تأمين نياز شرب و صنايع موجود اصفهان به بهرهبه

های دز ن مترمكعب از سرشاخهميليو 65طرح انتقال خدنگستان با هدف انتقال ساليانه 

ويژه تونل کوهرنگ دو و رود، بهافتتاح شد. منابع منتقل شده به حوضه رودخانه زاينده

های انتقال ههای ساليانه هستند. عالوه بر اين، پروژچشمه لنگان شديدا  متأثر از بارش

اند رح شدهآباد نيز مطتونل بهشت ای کوهرنگ سه )تونل سوم کوهرنگ( وحوضهبينآب 

های خوزستان و وجود آمده در رودخانه کارون، ازسوی استانبهدليل مشكالت که به

های گسترده مواجه و مجوز محيط زيستی آن فعال  لغو چهارمحال و بختياری با مخالفت

ای تونل گالب که با هدف انتقال حوضهبر اين، پروژه انتقال آب درونشده است. عالوه

دليل تأثيرات آن بر بهرود برای مصارف شرب اصفهان مطرح شده، ايندهمستقيم از سد ز

، با مخالفت دستآسمان در پايينچمود تا بند رکاهش جريان آب در محدوده سد زاينده

دومين جلسه شورای عالی آب، وچهلحال براساس مصوبات اينبامواجه شده است. 

بروجن،  - رود مانند بنآبريز زايندههای مورد نظر در حوضه خصوص اجرای طرحدر»

وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست در  3آباد و سد و تونل کوهرنگ بهشت

محدوده مسئوليتی که قانون به آنها واگذار کرده است، اظهارنظر نمايند و چنانچه نياز 

بود، مسائل در سطح شورای عالی امنيت ملی و شورای امنيت کشور مطرح شود. 

ها فراهم نمايند تا وزارت نيرو ربط نيز بايد زمينه را برای اجرای طرحانداران ذیاست

آباد و کليه محيطی طرح بهشتدرخصوص ارزيابی زيست»و  «ها را اجرا نمايدبتواند طرح

خص ها، سازمان حفاظت محيط زيست بايد در چارچوب قوانين و مقررات و باألطرح

ت وزيران، به مجری ئها و ضوابط مربوطه مصوب هيطرح نامه ارزيابی محيط زيستیآيين

 .«طرح اعالم نظر نمايد
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 ای در اين رودخانه شكل گرفتهای گستردههای گذشته، مداخالت توسعهطی دهه

های کشاورزی، ای و بارگذاری مصارف جديد در بخشهای سازهکه شامل اجرای پروژه

حال اينبارو بوده، ههای خشكسالی روبشرب و صنعت است. رودخانه از گذشته با دوره

های اخير کمبود آب به خشكی مداخالت گسترده صورت گرفته سبب شده تا در دهه

بعات ت. اين بيانجامد هاو افت تغذيه آبخوان و تاالب گاوخونی مستمر بستر رودخانه

 مسائل گستردهخصوص کشاورزان، به بهنفعان ين آب ذیتأمدر مشكالت ضمن ايجاد 

 .شده استمنجر اجتماعی، اقتصادی و محيط زيستی 

 

 رودوضعيت ذخيره سد زاينده

دليل سپری کردن سال آبی گذشته با خشكسالی شديد به 1400-1401در سال آبی 

شده و با توجه به منجر رود درصدی منابع آب سد زاينده 40به کاهش حدود که 

بينی تداوم خشكسالی توسط سازمان هواشناسی کشور، شرايط مساعدی از نظر پيش

 تأمين منابع آب برای اين سد متصور نيست. 

ن حجم آب ، ميزا1400ماه آبان 7با توجه به آمار ارائه شده ازسوی وزارت نيرو تا 

يره احداث شده روی ترين حجم ذخعنوان مهمبهرود، موجود در مخزن سد زاينده

ا اين بحجم مخزن بوده،  %15ميليون مترمكعب بوده که معادل  170کمتر از رودخانه، 

يل بيشتر است. در نمودار ذ %8حال ورودی سد نسبت به سال گذشته تا همين روز، 

رزی رود در ابتدای سال آبی و مقدار آب کشاووضعيت ساليانه حجم مخزن سد زاينده

 صل پاييز نشان داده شده است.رهاسازی شده در ف
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 های آبیرود در ابتدای سال. مقايسه ذخيره سد زاينده1نمودار 

 مختلف و رهاسازی آب برای زراعت پاييزه 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 یباال برا سکير ليتحم رغمبهداده شده،  نشانکه در اين نمودار  طورهمان. 1

-1397 یسال آب یاستثنابهگذشته،  سال هفت یآب شرب منطقه، ط مطمئن نيتأم

 ني)سوم 1399-1400 یسد( و سال آب یبردارسال دوره بهره نيتر)خشكسال 1396

 در( آسمانچم دستنيي)پا رودندهيزا حوضه یکشاورز یبرا آب عيتوز(، خشک سال

 .است گرفته صورت هاسال یتمام

يادشده ، طی سال آبی 1397-1398با توجه به وضعيت مناسب بارش در سال آبی  .2

 مين آب شده است.أبر کشت پاييزه، برای کشت تابستانه نيز تو سال بعدی، عالوه

 .استه شددر پاييز دوم )بهمن( آغاز  1397و  1395های توزيع آب زراعی در سال .3
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 1400-1401رود در سال آبی های حوضه آبريز زايندهچالش

 عبارت است از:رود ها و مسائل حوضه زايندهترين چالشعمده

های اصفهان، چهارمحال حكمرانی در ابعاد مختلف در استان هایموضوعتداخل  .1

 نحوی در استان خوزستان،بهو بختياری و 

سال اخير و سپری کردن سال آبی گذشته  15های متعدد طی بروز خشكسالی .2

بينی شرود و پيدرصدی منابع آب سد زاينده 40با خشكسالی شديد با کاهش حدود 

 ،تداوم خشكسالی توسط سازمان هواشناسی کشور

ميليون نفر  6تأمين آب مطمئن برای مصارف شرب جمعيتی در حدود نياز به  .3

 ،های اصفهان و يزددر استان

آهن، صنايع ذوبتأمين آب صنايع استراتژيک منطقه نظير فوالد مبارکه، لزوم  .4

 غيره، نظامی، پااليشگاه اصفهان و

امكان توزيع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان با توجه به عدم  .5

سطح زير  برابر شدن 6و بيش از  الذکررود و مصارف فوقحجم ذخيره مخزن سد زاينده

 دهه های اخيرکشت مزارع و باغات در 

محيطی تاالب گاوخونی و تهديد تبديل شدن مين نيازهای زيستأعدم امكان ت .6

 ،ايجاد ريزگردبه کانون 

 پااليشگاه، پتروشيمی، آهن،ذوب ازجمله برصنايع آب از شمار زيادی استقرار .7

 نساجی. و سازیلوله
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 هاپيشنهادها و حلراه

  :مدت وجود داردکوتاهو امكان عملياتی شدن آنها در پيشنهادها عمده اين راهكارها و 

ها و ايجاد هماهنگی جامع و کامل در زمينه منابع، مصارف، بيالن، پايش و داده -

نحوی استان بههای اصفهان، چهارمحال و بختياری و ريزی منابع آب بين استانبرنامه

مدت، های زمانی کوتاهخوزستان و بازنگری طرح جامع سه استان مذکور در برش

 مدت و درازمدت،ميان

با توجه به شرايط الزم  هایيتمحدوداعمال ارف شرب و صنعت و مص يصبازتخص -

يق و در موارد رخداد تخلفات با استفاده از ابزار تشوجديد و در صورت لزوم کاهش آنها 

 ،پذير است(امكانمدت کوتاه)در  مجازاتاستفاده از ابزار 

)در  الگوی کشتی با اعمال وربهره يشو افزابخش کشاورزی تمرکز بر کاهش مصارف  -

 ،پذير است(امكانمدت کوتاه

رود و ممنوعيت کشت محصوالت کشاورزی با نياز آبی باال در حوضه زاينده -

 آبیاساس برنامه مصوب سازگاری با کمبرريزی جهت اجرای الگوی کشت بهينه برنامه

 ،پذير است(امكانمدت کوتاه)در 

شاورزی، شرب، صنعت و محيط بررسی و تدقيق ميزان برداشت آب در بخش ک -

 ،پذير است(امكانمدت کوتاه)در  رودنفع حوضه آبريز زايندههای ذیزيست در استان

)در  سازی وسعت اراضی کشاورزی و نوع کشت و بررسی روند تغييراتشفاف -

 ،پذير است(امكانمدت کوتاه

)در  رودزايندهکنندگان مجاز و غيرمجاز آب در حوضه آبريز شناسايی مصرف -
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 ،پذير است(امكانمدت ميانکوتاه و 

مدت مياندر ) رود با پساب شهریجايگزينی آب مصرفی صنايع از حوضه زاينده -

 ،پذير است(امكان

 ،مين مصارف شرب و صنعت و حفظ باغات استان اصفهانأدهی به تضرورت اولويت -

ايدار پمين آب أازای تمابههای کشاورزی حقابهجايی مين خسارات از طريق جابهأت -

 ،پذير است(امكانمدت کوتاه)در  صنايع از محل اعتبارات صنايع استان

ن اسازم، وزارت صمت ی،کشاورز جهاد وزارت يرو،وزارت ن ينکامل ب یهماهنگ -

 ،پذير است(امكانمدت کوتاه)در  اهیاستاندارو ها یشهردار يست،ز يطحفاظت مح

 یهايتشخص، جماعاتو  جمعهئمها، مجلس يندگاننماهماهنگی  همكاری و -

ادامه  وجهت رفع بحران  یمرکز یهاسازمانو ها ها با وزارتخانهتشكل یساؤری و استان

مدت بلندو  مدتکوتاه)در  مشكالت مردم ئمیرفع موقت و سپس دا راستایدر  یهمكار

 .پذير است(امكان

 

 بندیجمع

منحصر های ناشی از آن، و مشكالت و چالش بحران آبذکر اين نكته ضروری است که 

 ،کارون بزرگ يه،اروم بسياری از مناطق ديگر ازجمله بلكه نبوده روديندهزا حوضه به

هرکدام  را غيرهی و خراسان جنوبو دشت مشهد  يرمند،ه يه،اروم ياچهدر ،تاالب بختگان

است  يرفراگ یبحران مسائل بيانگر آن است که بحران آب، به نوعی درگير کرده است. اين

در ابعاد مختلف  توسعه ناپايدار و نامتوازن ،ایتحوالت منطقهطی چند دهه، متأثر از  و
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)نداشتن سند آمايش سرزمين( که درنتيجه، توسعه حاصل در حد توان شكل گرفته 

انديشيد. مدت بلندو  مدتکوتاههای حلبرای آنها راه يدبا ک صورت نگرفته و لذاياکولوژ

بر کاهش و ايجاد محدوديت بر مصارف مبتنی عمدتا مدت کوتاهدر اين راستا راهكارهای 

حذف  همچنين ساير راهكارها شاملدر بخش کشاورزی و صنعت است.  موجود مخصوصا  

، ، توقف کاشت در برخی مناطقبر، تعريف الگوی کشت مناسبمصارف کشاورزی آب

های مجاز در کنار پرداخت خسارت به های غيرمجاز و کاهش برداشتشتحذف بردا

سازی مباحث بيمه کشاورزی از يک طرف همچنين فعالها و اشتراک و حقابهصاحبان 

بر تأکيد سازی مصارف صنايع موجود در حوضه با اقلحدانديشی مناسب برای چاره

 تر مانند سواحل دريا(مناطق مناسباستفاده از پساب )يا در درازمدت، انتقال صنايع به 

های عملی متناسب ، بايد گامبا لحاظ الزامات مورد اشاره در گزارش درازمدت. در است

سازی و نفعان، فرهنگحكمرانی مطلوب، آمايش سرزمين، مشارکت ذی مباحث با

در جهت حل معضالت موجود و  غيرهب و حسابداری و آ، اقتصاد يادگيری اجتماعی

بايد رود درخصوص معضالت حوضه آبريز زاينده برداشت. در پايان،آب وری بهرهافزايش 

 تهمه مشكالصورت دائمی بهرود يندهشدن آب زا یجارتوجه داشت که 

اقتصاد و معيشت کشاورزان و برخی  مسئله اصلی مرتبط با بلكه نيست

حل  روازاين. شكل اساسی مورد توجه قرار گيردهنفعان است که بايد بذی

مالك و توجه به معيشت آنها در صدر اهداف خردهمشكالت کشاورزان 

 گيرد. میحل اين مشكالت و اين بحران قرار  منتج به ريزی موفقبرنامه
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