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 مقاله پژوهشی

 چکیده

این پژوهش آب است. در  رود در منطقه مرکزی ایران از مناطق دارای مسئله ناپایداری منابعحوضه آبریز زاینده

در ارتباط با ناپایداری منابع آب در حوضه مورد  رودیندهزاسطحی و زیرزمینی حوضه  هایآبنابع و مصارف م

منابع و  یهادادهبر تحلیل  اتکاتحلیلی و با  -. روش انجام این پژوهش به صورت توصیفیگیردمیقرار  مطالعه

و برای مصارف، تخصیص آب به  رودزایندهذخیره سد برای بررسی منابع، تغییرات حجم . باشدمیمصارف آب 

منابع آب حوضه  دهدمینتایج پژوهش نشان صنعت و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است.  شرب، هایبخش

 یمصرفحجم  کهیطوربهاخیر روند کاهشی داشته ولی مصارف آب حوضه روند متفاوتی داشته است،  یهادههدر 

ایداری روز ناپبا باشته ولی تخصیص آب به بخش کشاورزی مختل شده است. زایشی دروند افکماکان آب شرب 

گردیده و اختصاص آب به بخش بخش اعظم مسیر رودخانه از جریان دائمی آب محروم  ،منابع آب کشاورزی

زان با مشکل مواجه شده است. با بروز ناپایداری منابع آب، کشاور حوضه دستیینپاکشاورزی در بخش میانی و 

که خود  اندنمودهاز آب زیرزمینی اقدام  بیشتر یداربربهرهبرای جبران کاهش جریان آب رودخانه، به حفر چاه و 

محیطی و حیات انسانی در حوضه  با ادامه این روند پایداری .روند ناپایداری منابع آب حوضه را تشدید کرده است

 .باشدیمبا خطر جدی روبرو 

حوضه  -زیرزمینیمنابع آب  -منابع آب سطحی -ناپایداری منابع آب -مصارف آب و منابع: کلیدی هایواژه

 رودزایندهآبریز 

 
 detaat@yahoo.com 09121052092)نویسنده مسئول(  ،دانشگاه شهيد بهشتي تهران سياسي و اقتصادي علوم دانشکده دانشيار  *1

 

 saeid.salehian@gmail.com 09128091592بهشتي تهران هيد نشگاه شدکتراي دانشکده علوم زمين دا 2



143 

شریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران ن

1399بهارو نهم. سال  دهم. شماره سی      

      

 
 

 
 

    

 

  

 

 

 

 مقدمه
رشد شتابان توسعه و نیازهای روزافزون بشر به منابع 

منابع آب باعث ایجاد عدم تعادل بین  ازجملهطبیعی 

را در اغلب  هایییداریناپاعرضه و تقاضا شده و در نهایت 

نظیر  خشکیمهنمناطق خشک و  یژهوهب مناطق دنیا

در  یژهوبه هایداریناپاوده است. این کشور ما ایجاد نم

شرایط اقلیمی نظیر کاهش بارندگی و افزایش دما به 

شده و باعث ایجاد نابسامانی در زندگی و  تریاننماشدت 

اجتماعی شده  یهاتنشحتی ایجاد 

ست ارو )صفوی  به نقل از  (Ardakanian, 2005)است

 (.1: 1395 قلم،

ی حفاظت منافع برای پایداری استفاده از آب به معنا

مکان یا گروهی خاص و کم نشدن آن در طول زمان 

باشد؛ پایداری آب حفظ ترکیبی از نیازها و منافع یم

حاضر بوده، بدون آنکه منافع دیگر  بردارانبهرههمه 

. دبیاهای طبیعی کاهش یستماکوس ازجمله، بردارانبهره

نیز های آینده یا رشد جمعیت را این تعریف حقوق نسل

استفاده ناپایدار از منابع  .(Gleick, 1998)گیرد یدر برم

های یانجرتواند به دو دلیل دگرگونی ذخایر و یمآب 

کند و نیز یمآب که دسترسی آن در فضا یا زمان تغییر 

 هب ی از یک منبع،برداربهرهتغییر در میزان  واسطهبه

تانداردهای زندگی، تکنولوژی، سطوح دلیل تغییر اس

معیتی و یا رسوم اجتماعی. دسترسی به آب از هر دو ج

پذیرد؛ از جمله تغییرات یر میتأثعامل طبیعی و انسانی 

آب و هوایی، رشد جمعیت با کاهش سرانه آب موجود، 

آب قابل استفاده و استفاده  تأمینآلودگی با کاهش 

رویه از ذخایر یبی برداربهره، از قبیل ریخاازحد از ذیشب

 .(Gleick, 1998) ینی و عوامل تکنولوژیکیآب زیرزم

ترین رودخانه و حیاتی ترینمهمرود رودخانه زاینده

آب  تأمینمنظور توسعه کشاورزی، منطقه اصفهان به

های اقتصادی بخش شرب و صنعت و کلیه فعالیت

های ز کوهانه اخدرواین  (.1385)سیدقاسمی،  باشدیم

متر از  4500ع حدود )با ارتفا -زردکوه بختیاری -زاگرس

با  گرفته و منشأرود آبخیز زاینده حوضهسطح دریا(، 

ی دشت مرکزی ایران سرازیر سوبهشرقی  -جهت غربی

 ندینشیفرومشود و سرانجام در تاالب گاوخونی می

وقوع تغییرات اقلیمی و  (.1385)سالمی و حیدری، 

ی از ظرفیت آب رودخانه برای مصارف برداربهرهیش ازاف

طول رودخانه، از  دوسوموناگون، موجب شده نزدیک به گ

 هایسالسد تنظیمی چم آسمان تا تاالب گاوخونی، در 

)صالحیان،  اخیر خشک شده و یا به صورت موقتی درآید

. با کاهش آب رودخانه، تخصیص آب به بخش (1396

ی میانی و هابخشدر  طیمحییستزکشاورزی و 

که طی یطوربهدست با مشکل روبرو شده، یینپا

سال و آن هم در برخی  5تنها  1386-95 هایسال

ها اختصاص ، آب به بخش کشاورزی در این بخشهاماه

بخش اعظم رودخانه خشک  هاسالپیدا کرده و بقیه 

جریان  نظمییببوده است. این کاهش منابع آب و یا 

 شود.ع آب حوضه یاد مین ناپایداری مناباوعنآبی، تحت 

 رود،لل وقوع ناپایداری منابع آب حوضه زایندهعدر مورد 

به عوامل  اًعمدت( خشکی رودخانه را 1388بصیری )

ویژه پمپاژ آب برای کشاورزی در باالدست انسانی و به

ترکیب عوامل ( 1396صالحیان )دهد. رودخانه نسبت می

( و انسانی )افزایش برداشت از یملیطبیعی )تغییرات اق

داند. ایداری منابع آبی حوضه موثر میآب( را در وقوع ناپ

بدین شرح  ییهاپژوهشمنابع و مصارف آب در مورد 

ارزیابی  (1385)سالمی و حیدری، صورت گرفته است: 

به عمل  رودزایندهکلی از منابع و مصارف آب در حوضه 

به دلیل عدم  دهدمی نانش؛ نتایج این مطالعه اندآورده

آبیاری جدید،  یهاشبکهمدیریت جامع آب و توسعه 

آن بیشتر شده و با ادامه این  تأمینمصرف آب از میزان 

)مومن زاده و  .گرددیمروند تنش آبی در حوضه تشدید 

مدیریت منابع و مصارف آب حوضه و ( 1385همکاران، 

د روم مختلف مصرفی را هایبخشآثار نامطلوب آن در 

گرشی بر ن در (1388. )توالئی نژاد، انددادهبررسی قرار 
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وضعیت منابع و مصارف آب در استان خوزستان، بیالن 

یز موجود های آبرمنابع آبی سطحی و زیرزمینی حوضه

)عباسی  .اندقرار داده وتحلیلیهتجزدر استان را مورد 

تغییرات زمانی و مکانی سطح  (1395جندانی و همکاران،

ر را د رودزایندهخانه رزمینی نسبت به فاصله از رودیزب آ

حوضه( را  دستیینپاسگزی اصفهان ) -دشت کوهپایه

نتایج این پژوهش نشان  .انددادهمورد مطالعه قرار 

نسبت به سال  1388سطح سفره آب در سال  دهدمی

متر افت داشته است که این افت در  5/3 به میزان 1374

یر رودخانه بیشتر بوده است؛ سمی کیلومتر ابتدای 30

حریم رودخانه به شدت  یاهچاههمچنین عمق سطح 

در طول سال  نوسانات دبی آب رودخانه یرتأثتحت 

با بررسی منابع و ( 1395)صفوی و راست قلم،  .باشدمی

مختلف،  هایبخشدر  رودزایندهمصارف آب حوضه 

د از بحران آب در حوضه را مور رفتبرونراهکارهای 

و در نهایت اقدامات مرتبط با  انددادهلیل قرار حت

و مصرف آب« به عنوان راهکار  تأمینمدیریت توأمان »

اصلی در راستای پایداری منابع آب حوضه مطرح گردیده 

در مورد راهکارهای بهبود وضعیت آب حوضه،  است.

حل مقابله با کمبود آب حوضه ( تنها راه1393ضیایی )

( انتقال 1393ه و صفوی )آب دانست لاتقرود را انزاینده

-داند؛ خاتونخاب، بلکه یک ضرورت میآب یا نه یک انت

یکپارچه را  مدیریت و مشارکتی حکمرانی (1393آبادی )

برای بهبود وضعیت آبی حوضه مطرح کرده و بصیری 

برداری رو به افزایش آب ( بر کاهش پمپاژ و بهره1388)

  در باالدست حوضه تاکید دارد.

 رودهتوجه به وقوع ناپایداری منابع آبی در حوضه زایند اب

تغییرات کلی منابع و  در این پژوهش ،های اخیردر سال

های مختلف و تغییرات مصارف آب سطحی در بخش

تغییرات منابع آب زیرزمینی در ارتباط با ناپایداری منابع 

با توجه به گیرد. آبی رودخانه مورد مطالعه قرار می

مصارف آب به صورت جامع و مطالعه منابع و  ودکمب

در این پژوهش سعی رود، ر حوضه آبریز زایندهیکپارچه د

مجموع منابع و مصارف آب شده به صورت منسجم 

در  ،های مختلف اقتصادیو در بخش سطحی و زیرزمینی

و تاثیر آن در آینده  منابع آب ناپایدارارتباط با روند 

  .درگیمورد بررسی قرار  حوضه

 هامواد و روش
رود در ز زایندهبا توجه به اهمیت حوضه آبری

ی انسانی ایران مرکزی و وقوع ناپایداری هاسکونتگاه

منابع آب در دهه اخیر که موجب پیامدهای 

محیطی، اقتصادی و تعارضات اجتماعی گوناگونی یستز

در حوضه گردیده، در این پژوهش جهت شناخت علل و 

و مصارف آب سطحی و زیرزمینی  عبناپیامدهای آن، م

ف در حوضه مورد بررسی قرار گرفته های مختلدر بخش

است. اهمیت کاربردی و عدم پیشینه مطالعاتی مدون در 

رود، ضرورت مورد منابع و مصارف کلی آب حوضه زاینده

ی هادادهسازد. پرداختن به این موضوع را برجسته می

ریت سازمان مدی لیقبمربوطه از  اداراتخام تحقیق از 

ی اصفهان اخذ شده و با امنطقهآب منابع آب ایران و 

توجه به اهداف پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است. در 

هر مرحله از پژوهش از نظر متخصصین دانشگاهی و 

کارشناسان سازمانی استفاده شده است. در بخش منابع 

 آب، ابتدا منابع کلی آب حوضه و سپس تغییرات حجم

سی سال اخیر مورد برر 45رود در ره آب سد زایندهیخذ

قرار گرفته است. بر این اساس ابتدا منابع کلی آب حوضه 

شامل میانگین حجم کلی آب رودخانه  رود ،زاینده

رود )میانگین حجم آب طبیعی حوضه و آب زاینده

یافته به حوضه( و تغییرات حجم ذخیره آب سد انتقال

های اخیر با استفاده از داده لسا 45رود طی زاینده

ای اصفهان، بع آب ایران و آب منطقهشرکت مدیریت منا

 مورد مطالعه قرار گرفته است. 

در بخش مصارف آب حوضه، از محل ذخیره سد، 

تغییرات حجم کلی مصارف آب و تخصیص آب به 

سال اخیر  20صنعت و کشاورزی در مصارف شرب، 
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تخصیص آب به بخش  تمیمطالعه شده است. به دلیل اه

های میانی و قسمت کشاورزی در جریان رودخانه در

دست حوضه، تخصیص ساالنه آب کشاورزی در یینپا

قرار  مدنظرسال اخیر  10مقایسه با حجم ذخیره سد در 

های خام اخذ گرفته است. در قسمت دیگر با تحلیل داده

شده از شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت آب 

های اصفهان، معناداری تغییرات حجم سفره یامنطقه

ها و نیز میزان ها، قنوات و چشمهینی، تعداد چاهزیرزم

و  1385آبدهی این منابع آبی در دو دوره آماری سال 

در مقایسه با جریان آب رودخانه و وقوع ناپایداری  1390

-منابع آب مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان طرح

و میزان برداشت  اورزی در حوضهشکه های مصوب توسع

ه در آینده آورده شده است. بررسی آب مصوب از حوض

تغییرات میزان منابع آبی و تغییرات مصارف آب و 

بارگذاری مصارف جدید در ارتباط با تغییرات منابع آب 

زیرزمینی )میزان برداشت و سطح آب(، وضعیت آبی 

اط با مصارف بتاررود و علل ناپایداری آن در حوضه زاینده

و مصارف آب در حوضه منابع  -3دهد.می انسانی را نشان

 رودزایندهآبریز 

سطحی و  هایآبدر این قسمت منابع و مصارف 

مورد بررسی قرار  رودزایندهزیرزمینی در حوضه آبریز 

 .گیردمی

 حوضهسطحی آب  تأمینمنابع 

مورد  رودزایندهبرای بررسی منابع آب، حجم آب سد 

د در روآب ذخیره سد زاینده فته است.قرار گر هعالمط

چادگان از به هم پیوستن دو رودخانه اصلی پالسجان در 

های استان اصفهان )ارتفاعات گلپایگان( و سرشاخه

رود در استان چهارمحال و بختیاری )ارتفاعات زاینده

بختیاری و تونل کوهرنگ( به اضافه تعداد زیادی  زردکوه

در شرایط . شودمی تأمینفرعی  یاهرواناب و شاخه

رود به سد از آورد رودی آب رودخانه زایندهمعمولی، و

گیرد؛ ی شکل میاحوضههای بین طبیعی و انتقال

نزدیک به نیمی از آب رودخانه از طریق انتقال از 

شود؛ جدول زیر میزان حجم می تأمینی مجاور هاحوضه

(. 1د )جدول هدیبه حوضه را نشان م هاانتقالطبیعی و 

ون متر مکعب ساالنه از میلی 60همچنین اخیراً حدود 

طریق پمپاژ از تونل سوم کوهرنگ به حوضه منتقل 

 شود.می
 رود در شرایط معمولی )میلیون متر مکعب(حجم ورودی آب به دریاچه زاینده (:1) جدول

 مجموع حجم آب منبع آبی

 850حجم طبیعی حوضه  850 آورد طبیعی رودخانه

 720انتقال به حوضه  330 تونل اول کوهرنگ

 270 تونل دوم کوهرنگ

 120 چشمه لنگان

 

 رودسد زاینده ذخیرهحجم 

محاسبات آب حوضه بر اساس ذخیره پایان سال آبی )یا 

گیرد. سال آبی از اول آغاز سال آبی جدید( صورت می

فصل پاییز شروع شده و تا پایان تابستان سال آینده 

ر و آغاز سال آبی انتهای سال آبی پایان شهریو ؛دارد هاماد

جدید، ابتدای مهرماه است. میزان حجم آب ساالنه سد 

وضعیت اقلیمی  درواقعوابسته به میزان ورودی آن و 

سال آبی مورد مطالعه دارد. روند کلی ذخیره سد 

 هایسالرود، نشان از نوسان زیاد حجم آب سد در زاینده

ت کلی حجم آب ذخیره سد صور به. داردمختلف 

ویژه های اخیر روند کاهشی داشته و بهود در دههرزاینده

سال اخیر کاهش حجم آب سد نسبت به میانگین  20در 
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میانگین حجم آب  ساالنه بلندمدت قابل مشاهده است.

میلیون مترمکعب  804اله س 45حوضه در این دوره 

به  دسه در دو دوره زمانی حجم آب ذخیرباشد. می

 آن رسیده است؛مال ترین حد نسبت به نرپایین

رخ داده که  1377-80 هایسالسالی اول بین خشک

-می مترمکعبمیلیون  400از  تریینپاذخیره آب سد به 

وضعیت ذخیره سد نسبتاً به 1386تا  1380از سال رسد. 

از سال آبی  دوم یسالخشک شود.حد نرمال نزدیک می

 کاهش یافتهحجم ذخیره سد  کهشروع شده  87-1386

ود ذخیره آب مخزن نسبت به حد نرمال از این و این کمب

این  از بعد ادامه داشته است؛  پس هایسالزمان تا 

گاه ذخیره مخزن سد در پایان سال آبی به تاریخ، هیچ

بر اساس میلیون مترمکعب نرسیده است.  500باالتر از 

آب ایران  بعهای سازمان مدیریت منادادهتحلیل 

میلیون  400تر از ینحجم ذخیره سد پای(، 1395)

مترمکعب معموالً جهت مصرف کشاورزی رهاسازی 

 . (1و شکل  2)جدول  شودنمی

 (مترمکعبرود در پایان سال آبی )میلیون حجم آب ساالنه سد زاینده (:2)جدول 

 

 آبم حج سال آبی حجم آب سال آبی حجم آب سال آبی حجم آب سال آبی 

51-50 6/966 63-62 9/895 75-74 2/1049 87-86 9/367 

52-51 3/1103 64-63 0/737 76-75 5/666 88-87 7/500 

53-52 2/1085 65-64 9/1070 77-76 3/773 89-88 3/334 

54-53 7/1084 66-65 2/1179 78-77 8/346 90-89 9/443 

55-54 8/1263 67-66 7/1170 79-78 6/157 91-90 4/192 

56-55 8/898 68-67 9/847 80-79 3/328 92-91 7/135 

57-56 8/1100 69-68 0/950 81-80 8/717 93-92 7/416 

58-57 6/973 70-69 1/630 82-81 4/696 94-93 4/422 

59-58 9/1228 71-70 4/1231 83-82 6/643 -  - 

 1/804 میانگین 3/596 84-83 3/1202 72-71 1/1122 60-59

 7/135 مینیمم 6/895 85-84 8/855 73-72 7/1056 61-60

 8/1263 ماکزیمم 3/819 86-85 3/1126 74-73 4/1093 62-61

        

 

 1395مدیریت منابع آب ایران،  شرکتمنبع: 
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ذخیره آبی پایان سال سد

 
 1350-94 هایسالل آبی، رود در پایان سازاینده تغییرات حجم ساالنه آب سد(: 1)شکل 

 رودارف آب حوضه زایندهصم

رود به ترتیب اولویت یندهزاسد مصارف اصلی آب 

و  شرب، صنعت، کشاورزی هایبخشتخصیص شامل 

. گسترش صنعت و رشد جمعیت گرددیم محیط زیست

عدم  ایجاد نسبت به منابع آب در این حوضه منجر به

 کهینحوبه توازن منابع و مصارف آب گردیده است،

مطمئن آب شرب و  تأمینها سال رشتبیدر  تقریباً

های کشاورزی و محیط زیست ر به بخشصنعت با فشا

همراه بوده است. مصارف کلی آب و تخصیص آب سد 

 ، بسته به حجم ذخیره سد،رود به مصارف مختلفزاینده

روند نسبتاً نامتوازن و از نظر حجمی  سال اخیر 18در 

م کلی ش حجکاه دهد.میرا نشان  کاهشی نسبتاًروندی 

و  1377-80تخصیص آب مصرفی در دو دوره زمانی 

و  3دیده شده که تاکنون ادامه دارد )جدول  94-1386

 (.2شکل 

 (مترمکعب)میلیون  1376-85 هایسالرود به مصارف مختلف طی حجم آب تحویلی سد زاینده (:3) جدول
 

 82-81 81-80 80-79 79-78 78-77 77-76 نوع مصرف

 92/1139 76/908 21/500 5/772 4/1054 1241 کل

 82/769 86/505 26/165 3/451 4/774 976 کشاورزی

 6/98 96 25/95 98 100 105 صنعت 

 5/271 9/306 7/239 2/223 180 160 شرب

 88-87 87-86 86-85 85-84 84-83 83-82 نوع مصرف

 316/649 01/1004 78/1277 46/1223 3/1149 23/1160 کل

 316/149 01/523 88/803 06/810 3/728 23/785 کشاورزی

 103 100 5/99 100 100 100 صنعت 

 397 381 4/374 4/313 321 275 شرب

 94-93 93-92 92-91 91-90 90-89 89-88 نوع مصرف

 03/926 75/626 385/771 23/784 5/590 563/975 کل

 03/442 75/162 385/310 23/310 138 563/490 کشاورزی

 68 75 71 74 76 90 صنعت 

 416 389 390 400 5/376 395 شرب

 1395ای اصفهان، منبع: سازمان مدیریت منابع آب ایران و آب منطقه
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 (1376-94رود به مصارف مختلف حوضه )تغییرات حجم آب تحویلی سد زاینده (:2)شکل 

 مقایسه مصارف مختلف

 رودیندهمحل سد زاسطحی از  مقایسه مصارف آب

دهد، نشان می 1376-94 هایسالدر  (3)شکل 

ها روند افزایشی داشته صیص آب شرب طی این سالتخ

و کماکان نیز همراه با افزایش جمعیت، این روند ادامه 

دارد. تخصیص آب برای صنعت روندی نسبتاً یکنواخت 

داشته است. تخصیص آب به بخش کشاورزی روند 

است. آب  و دارای نوسان زیادی بوده یکنواختی نداشته

ولویت سوم تخصیص پس از به اینکه اکشاورزی با توجه 

شرب و صنعت بوده، وابستگی زیادی به ذخایر سد و 

سالی حوضه در شرایط اقلیمی دارد. اولین خشک

اخیر که تخصیص آب به کشاورزی را با مشکل  هایسال

را از  دستنییپاهای میانی و مواجه کرد و در بخش

م ساخت، در سال آبی اورزی محروی از آب کشمندبهره

-88سالی دوم از سال آبی رخ داد. خشک 80-1379

بعد هنوز ادامه  هایسالشروع شده و آثار آن تا  1387

بعدی تخصیص آب به  هایسالدر  کهیطوربهدارد، 

بخش کشاورزی دارای نوسان شدیدتر و به صورت 

 گردد.محدودتری ارائه می

0

200

400

600

800

1000

1200

76
-7

7

77
-7

8

78
-7

9

79
-8

0

80
-8

1

81
-8

2

82
-8

3

83
-8

4

84
-8

5

85
-8

6

86
-8

7

87
-8

8

88
-8

9

89
-9

0

90
-9

1

91
-9

2

92
-9

3

93
-9

4
مقایسه مصارف حوضه

کشاورزی صنعت  شرب
  

 1376-94 هایسالبه مصارف مختلف در از محل سد سطحی  مقایسه حجم تخصیص آب (:3)شکل 

 مصرف آب شرب

رود روند تخصیص آب شرب در حوضه آبریز زاینده

افزایشی داشته است. با توجه به روند افزایش جمعیت و 

ی هاتگاهسکونآب شرب  تأمینهای جدید برای بارگذاری

یص آب بر حجم تخص جیتدربهرود، ندهجمعیتی از آب زای

تخصیص اول اولویت آب شرب شرب افزوده شده است. 

کاسته  آناز ظرفیت تخصیص  گاهچیه بوده وحوضه  آب

شود. حجم آب مصرفی در بخش شرب از منبع سد نمی
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میلیون  160میزان  1376-77رود در سال آبی زاینده

-94آبی در سال افزایشی  یروند اب کهبوده  مترمکعب

طبق  ر مکعب رسیده است.میلیون مت 416به  1393

میلیون نفر در  2/2از  رودزایندهجمعیت حوضه  4جدول 

رسیده که  1395میلیون نفر در سال  6/4به  1355سال 

افزایش  دهد.افزایشی بیش از دو برابری را نشان می

صادی، نیاز قتا هایفعالیتجمعیت با مصرف آب شرب و 

 ده است.بر مصارف آب حوضه افزواشته و یشتری دآبی ب

 

 

 

  -1355-95رود حوضه زاینده هایسکونتگاهتغییرات جمعیتی  (:4)جدول 

 1395 1390 1385 1375 1365 1355 سال

 4616488 4461753 4164599 3506826 2876887 2178903 تعداد جمعیت

 مرکز آمار ایران :مأخذ

شرب و خانگی،  معیت و نیاز به آبافزایش جبه دلیل 

ی هاسکونتگاهجدید برای  هاینین بارگذاریهمچ

مداوم  طوربه این میزانجمعیتی دارای مشکل آب شرب، 

بیشترین حجم آب شرب محدوده  .در حال افزایش است

میزان انتقال آب  باالترین شده ودر شهر اصفهان مصرف 

آب به یزد، دلیجان و شرب به خارج از حوضه به انتقال 

  .(4)شکل  اختصاص دارد کاشان
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بمیلیون متر مکع شرب

 
 (1376-94تغییرات حجم آب تحویلی به مصرف شرب ) (:4)کل ش

 مصرف آب صنعت

حجم آب بخش صنعت تغییر چندانی نداشته و طی 

میلیون متر مکعب هر سال  90-100ها، حدود این سال

بیشترین میزان . ابدییمبه صنایع حوضه اختصاص 

آهن د و ذوبنایع فوالآب بخش صنعت  را ص مصرف

اختصاص آب به بخش صنعت طی  تشکیل داده  است.

 1390از سال یکنواخت بوده ولی  نسبتاً هاسالاین 

آب از حجم آب تحویلی  مترمکعبمیلیون  20-30حدود 

این  ضمناًو فوالد کاسته شده است.  آهنذوبصنایع به 

سطحی است  ایهآبدر مورد  صرفاًآب صنعت، حجم از 

آب مورد نیاز  تأمینب زیرزمینی هم برای و از منابع آ

 .(5)شکل  شودبخش صنعت استفاده می
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 (1376-94تغییرات حجم آب تحویلی به مصرف بخش صنعت ) (:5)شکل 

 مصرف آب کشاورزی 

اولویت سوم  عنوانبهتخصیص آب کشاورزی 

ز حوضه محسوب شده و پس ا تخصیص آب مدیران آب

یت آب شرب و صنعت قرار دارد. تخصیص منابع آب ولوا

اخیر دارای  هایسالرود در کشاورزی حوضه زاینده

است.  و روند کلی کاهشی داشته نوسان شدیدی بوده

میزان تخصیص آب برای کشاورزی رابطه مستقیمی با 

ر رود در پایان هوضعیت اقلیمی و ذخایر آبی سد زاینده

های کشاورزی آب در شبکهمصارف نتایج  سال آبی دارد.

سالی دوم حوضه دهد پس از خشکحوضه نشان می

( کل حجم آب تخصیص یافته 1386-87رود )زاینده

بیشتر  مترمکعبمیلیون  500برای بخش کشاورزی از 

 دستنییپاهای کشاورزی نشده است و وضعیت شبکه

بوده است. بر این  ترنامناسب مراتببهرود سد زاینده

س وقوع ناپایداری منابع آب و کاهش حجم آب اسا

ی هاقسمتحوضه به طور مستقیم بر بخش کشاورزی در 

و  6حوضه تأثیر داشته است )جدول  دستنییپامیانی و 

 (. 6شکل 
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میلیون متر مکعب کشاورزی

 
 (1376-94)تغییرات حجم آب تحویلی به مصرف بخش کشاورزی  (:6)شکل 

اخیر، بر حسب حجم  هایسال یآبکمدر شرایط 

های بهار و معموالً دو بار در سال در فصل مخزن سد،

یا دو ماه آب به کشاورزی اختصاص  یک بارپاییز و هر 

رود در رابطه حجم مخزن سد زاینده 5 یابد. جدولمی

های پایان هر سال آبی با تخصیص آب به شبکه

ع خیر و پس از وقوع ناپایداری منابکشاورزی در دهه ا

 10آب، را مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس در 

ها آب به هم در برخی ماهسال و آن 5سال اخیر در 

بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرده است. بررسی 

دهد، هرگاه اختصاص آب برای بخش کشاورزی نشان می

ر( بیش از حجم آب سد در پایان سال آبی )پایان شهریو
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وده، آب به بخش کشاورزی میلیون متر مکعب ب 400

تر حجم مخزن پایین هرگاهحوضه تخصیص پیدا کرده و 

میلیون متر مکعب آب داشته، آب برای  400از 

کشاورزی در فصل پاییز و زمستان اختصاص پیدا 

کند. میزان آب اختصاص یافته برای کشاورزی برای نمی

باشد که یون متر مکعب میمیل 150کشت پاییزه حدود 

های آبیاری طی یک تا دو ماه از سد برای شبکه معموالً

 (.7شکل شود )جاری می
 (1386-95رود و تخصیص آب کشاورزی )حجم مخزن سد زاینده(:5) جدول

 

 حجم آب سال آبی نوع منبع حجم آب سال آبی نوع منبع

87-1386 حجم مخزن  136 1391-92 حجم مخزن 819 

 0 - آب کشاورزی 143 - اورزیآب کش

 417 1392-93 حجم مخزن 368 1387-88 مخزن حجم

 152 - آب کشاورزی 0 - آب کشاورزی

 422 1393-94 حجم مخزن 501 1388-89 حجم مخزن

 165 - آب کشاورزی 131 - آب کشاورزی

 190 1394-95 حجم مخزن 334 1389-90 حجم مخزن

 0 - کشاورزیآب  0 - آب کشاورزی

 136 1395-96 حجم مخزن 444 1390-91 حجم مخزن

 0 - آب کشاورزی 169 - آب کشاورزی

 منبع: وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران

 

 
 (1386-95رود و تخصیص آب به بخش کشاورزی )روند تغییرات حجم مخزن سد زاینده (:7)شکل 
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 منابع آب زیرزمینی

ینی در محدوده منابع آب زیرزم در این قسمت،

شخص شده توسط محقق، در دو دوره م رودزایندهحوضه 

مورد مقایسه قرار گرفته است. این  1390و  1385آماری 

لعاتی وزارت نیرو محدوده مطا 21ناحیه از  15محدوده، 

ها در (. بیشترین تعداد چاه6جدول ) گیردیدر برمرا 

میانی و  هایدر بخش یژهوبهحاشیه رودخانه و 

(. 8)شکل اند هندپراکحوضه مورد مطالعه  دستیینپا

در دوره وقوع  هاچاه، تعداد دهدمینشان  هایلتحل

ناپایداری منابع آب افزایش شدیدی داشته و تنها در یک 

حلقه چاه، برای جبران  9277ساله تعداد  10دوره 

طی در حوضه مورد مطالعه حفر شده، همچنین  یآبکم

 متر بر 5ها و عمق چاهمیانگین متر بر  8/4این دوره 

(؛ 9)شکل زیرزمینی افزوده شده است  هایسفرهطح س

زان تخلیه آب از می، هاچاهافزایش تعداد  رغمیعل

و ی محدوده، به دلیل کاهش جریان آب رودخانه هاچاه

 عمقکمزیرزمینی سطحی و  هایآبکاهش ذخایر سفره 

حدود یک ، شوندیماز آب رودخانه تغذیه  یماًمستقکه 

میانگین دبی است. یافته  هشمیلیارد متر مکعب کا

 یافته است.لیتر در ثانیه کاهش  -/63 نیز هاچاهآبدهی 

 
 رودزایندهدر محدوده مورد مطالعه حوضه  هاچاهپراکندگی  (:8)شکل 

 ؛ ترسیم نگارنده1390منبع: آمار شرکت مدیریت منابع آب 
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 (1385-90رود )ها در کل حوضه زایندهتحول تعداد و عمق چاه (:9)شکل 

اصفهان، تحلیل نگارنده ایمنطقه: سازمان مدیریت منابع آب و آب مأخذ  

، بیشتر در رودزایندهی حوضه آبریز هاچشمهقنات و 

در  هاچشمه. بیشترین تعداد اندپراکندهقسمت باالدست 

قرار  هاسرشاخهقسمت باالدست حوضه و نزدیک به 

در قسمت ، ر مورد قنات، عالوه بر باالدستداشته ولی د

سگزی( نیز تعداد  -)محدوده کوهپایه دستیینپا

تعداد بر (. 10)شکل  شودیمقنات مشاهده  یتوجهقابل

که با خشکی و کاهش  عدد افزوده شده 112 قنوات

با وقوع ناپایداری آبی و  .اندبودهآبدهی شدیدی مواجه 

به  هاقناتآب از  تخلیه ساالنه خشکی قنوات، مجموع

و میانگین دبی قنوات کاهش ه یدحدود نصف رس

و میانگین آبدهی  هاچشمهتعداد چشمگیری یافته است. 

 .(6)جدول کاهش داشته است  نیز هاچشمه

 
 رودزایندهپراکندگی چشمه و قنات در محدوده مورد مطالعه حوضه  (:10)شکل 
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 ، چشمه و قنات(اه)به تفکیک چ رودزایندهینی حوضه تحول ساالنه منابع آب زیرزم (:6)جدول 

 

 اختالف 1390 1385 واحد سنجش ویژگی منبع آبی

 9277 50082 40805 تعداد تعداد چاه چاه

 8/4 20/45 40/40 متر عمق چاهمیانگین 

 5 9/24 9/19 متر میانگین سطح آب

 -931983837 2327125745 3259109582 متر مکعب ساالنه چاهتخلیه 

16/9 لیتر در ثانیه چاه از برداریبهره میانگین دبی  53/8  63/0- 

01136/4125 ساعت میانگین ساعت کارکرد ساالنه  034165/4654  33/529 

8/73093138 ساعت هاچاه کل ساعت کارکرد ساالنه  5/89566887  7/16473748 

 112 2127 2015 تعداد عداد قناتت قنات

61327886/29 متر چاه قناتعمق مادرمیانگین   4001/72  21317886/2- 

6/178242802 348213587 مترمکعب تخلیه ساالنه قنات  4/169970784- 

41/13796 لیتر در ثانیه هاقناتمجموع دبی   23/3834  18/9962- 

62447/51 لیتر در ثانیه میانگین دبی قنات  765979/4  858491/10- 

4531 تعداد تعداد چشمه چشمه  4855 459- 

6/345531752 لیتر در ثانیه تخلیه ساالنه چشمه  3/349946483  7/4414730 

2955667/2 لیتر در ثانیه میانگین دبی چشمه  0441338/2  25/0- 

 (1395اصفهان، تحلیل نگارنده ) ایمنطقهآمار شرکت مدیریت منابع آب ایران و آب  منبع:

 

ودخانه های توسعه کشاورزی در حوضه رطرح

 رودزاینده

ناپایداری منابع آب در حوضه آبریز وقوع  رغمیعل

های توسعه کشاورزی و رود، هنوز هم طرحزاینده

های باالدست در بخشبارگذاری جدید بر رودخانه 

یی که رودخانه هنوز جریان دائمی دارد، هامکانحوضه و 

طرح جدید  36تعداد  7طبق جدول . گیردصورت می

ود به ررزی در باالدست رودخانه زایندهتوسعه کشاو

تصویب رسیده که مستقیماً آب مورد نیاز آن از رودخانه 

 هاطرحشود. این می تأمینرود یا انشعابات آن زاینده

داشت و  بر خواهدهکتار مساحت را در  13357 مجموعاً

میلیون متر مکعب برداشت آب  72به طور ساالنه حدود 

های مصوب کشاورزی در طرحخواهد داشت. از مجموع 

میلیون  65حدود برداری طرح با بهره 31عداد تحوضه، 

طرح با  5و بختیاری و  چهارمحالدر استان  مترمکعب

در محدوده استان اصفهان  مترمکعبمیلیون  8حدود 

باشدمی

. 
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 رودهای توسعه کشاورزی در حوضه زایندهطرح (:7)جدول 

 

 

 محدوده استانی اهطرحتعداد  مساحت )هکتار(

 استان اصفهان 5 1697 7633440

 استان چهارمحال و بختیاری 31 11660 64281600
 مجموع 36 13357 71915040

 1395منبع: شرکت مدیریت منابع آب ایران، 

 بحث 

 تأمیندر دهه اخیر با ناپایداری در  رودزایندهحوضه آبریز 

یره آب سد منابع و مصارف آب مواجه شده است. بررسی ذخ

میزان  دهدمینشان ( 1350-95ساله ) 45دوره  در رودزاینده

 درواقعحجم آب ساالنه سد وابسته به میزان ورودی آن و 

وضعیت اقلیمی سال آبی نوسان داشته ولی روند کاهشی 

سال اخیر نسبت به بلندمدت  20در  یژهوبهحجم آب سد 

اخیر در  سال 45قابل مشاهده است. حجم آب ساالنه سد در 

حجم خود رسیده است که تحت  ترینیینپانی به دو دوره زما

 دوم یسالخشکو ( 1377-80)اول  یسالخشکعنوان 

در این مدت . شودیماز آن یاد تاکنون(  1386) رودزاینده

میلیون متر  500حجم ذخیره سد در پایان شهریور، کمتر از 

به  با کاهش آب رودخانه، تخصیص آب مکعب بوده است.

ی میانی و هابخش محیطی درستیزبخش کشاورزی و 

 هایسالکه طی یطوربهدست با مشکل روبرو شده، یینپا

، آب به بخش هاماهدر برخی  همآنسال و  5تنها  95-1386

 هاسالها اختصاص پیدا کرده و بقیه کشاورزی در این بخش

بخش اعظم رودخانه خشک بوده است. این کاهش منابع آب و 

ناپایداری منابع آب  ، تحت عنوانجریان آبی نظمییبیا 

تخصیص آب شرب در حوضه، با توجه به  شود.حوضه یاد می

افزایش جمعیت حوضه و نیاز به آب شرب و خانگی و انتقال 

آب به خارج از حوضه با هدف شرب، روند افزایشی داشته 

است و این روند افزایشی مصرف آب شرب ادامه دارد. 

فوالد و صنایع  دتاًعمآب به بخش صنعت که تخصیص 

ولی یکنواختی داشته  نسبتاً، روند شودیمرا شامل  آهنذوب

اخیر با  هایسالتخصیص آب به بخش کشاورزی حوضه در 

 توجه به وضعیت اقلیمی و ذخایر آبی سد دارای نوسان بوده

هم در سال و آن 5سال اخیر در  10در  کهیطوربهاست؛ 

کرده است.  اختصاص پیداا آب به بخش کشاورزی هبرخی ماه

دهد، بررسی اختصاص آب برای بخش کشاورزی نشان می

هرگاه حجم آب سد در پایان سال آبی )پایان شهریور( بیش از 

میلیون متر مکعب بوده، آب به بخش کشاورزی حوضه  400

 است.تخصیص پیدا کرده 

ه سد منابع آب حوضه بر اساس حجم ذخیر طور کلی،به

 1377-80ی داشته و در دو دوره نسبتا کاهش رود روندزاینده

به بعد به دالیل اقلیمی به کمترین میزان خود  1386و 

رسیده است. همراه با افزایش جمعیت و انتقال آبی به خارج از 

حوضه، حجم تخصیص آب به بخش شرب طی دو دهه 

از  1377-95های افزایش حدود سه برابری یافته و طی سال

یلیون متر مکعب رسیده م 416عب به میلیون متر مک 160

است؛ اختصاص آب به بخش صنعت تغییر چندانی پیدا نکرده 

-میلیون متر مکعب به صنایع اختصاص می 80-100و ساالنه 

یابد. با کاهش ذخایر آبی حوضه، تاثیر مستقیم آن بر بخش 

 سال و آن 5تنها  1386-96کشاورزی وارد شده و طی دهه 

ه صورت کامل جریان داشته ب رودخانه بها آهم در برخی ماه

 و آب به کشاورزی اختصاص پیدا کرده است. 

با کاهش ، دهدیمنتایج بررسی منابع آب زیرزمینی نشان 

آب  هایسفرهبر میزان برداشت از  جریان آب رودخانه

میانی و  هایبخشزیرزمینی افزوده شده است. این امر در 

ی خارج شده ز حالت دائمه جریان آب رودخانه اک دستیینپا

، با یسالخشککمبود آب ناشی از  کهیطوربهبیشتر است، 

دوره . طی جبران شده است هاچاهشت آب از حفر و بردا

متر بر  8/4 ،حلقه چاه جدید حفر شده 9277تعداد  سالهده

افت  هاچاهمتر سطح آب  5افزوده شده و حدود  هاچاهعمق 

، به دلیل دهدمینشان ست. تحلیل آمار قنات داشته ا

نصف رسیده و تعداد  تقریباً، تخلیه آب قنوات، به یسالخشک



          
    یرانو آب ا یاریآب یمهندس یپژوهش یعلم یهنشر

 1399بهارنهم. و  یدهم. شماره سسال 
156 

 

 

 نیز کاهش چشمگیری داشته است. بر این اساس، هاچشمه

، رودزایندهوقوع ناپایداری منابع آب در حوضه رودخانه 

 پیامدهای ناگواری بر منابع آب زیرزمینی حوضه داشته است.

های توسعه کشاورزی حهنوز طر بی،شرایط ناپایدار آ رغمیعل

داشته و رود ادامه های زایندهو برداشت آب از سرشاخه

میلیون متر مکعب آب از رودخانه مورد تصویب  70برداشت 

  .قرار گرفته است

 گیرییجهنت

سطحی و زیرزمینی در  هایآبمطالعه منابع و مصارف 

 هایسال منابع آب حوضه در دهدمی، نشان رودزایندهحوضه 

در مقایسه با بلندمدت کاهش داشته است و از طرفی با اخیر 

توجه به افزایش جمعیت و نیازهای آنان، انتقال آب به خارج 

 هایبخشاقتصادی در  هایفعالیتاز حوضه و گسترش 

کشاورزی و صنعتی، بر مصارف آب حوضه افزوده شده است. 

با  رودندهزایال آب به حوضه اخیر انتق یهادههگرچه در 

کوهرنگ و ... موجب افزایش حجم آب  یهاتونلاث احد

رودخانه شده ولی مصارف آب حوضه بیش از منابع آن 

. با بروز ناپایداری منابع آب، تخصیص آب به بخش باشدمی

با محدودیت  دستیینپادر بخش میانی و  یژهوبهکشاورزی 

شک ز جریان رودخانه خبخش عظیمی ا عمالًهمراه بوده و 

کاهش جریان آب رودخانه و منابع آب کشاورزی  شده است. با

زیرزمینی افزایش یافته که  هایآبو برداشت از  هاچاهحفر 

خود موجب تشدید شرایط ناپایدار منابع آب حوضه شده 

است. شرایط کنونی حوضه با حجم فعلی منابع آب و مصارف 

موجب پیامدهای  مختلف، هایبخشروزافزون آن در 

ضه گشته و با ادامه این روند، در آینده در حو محیطیستیز

 .گرددیمشرایط ناپایدار محیطی، اقتصادی و اجتماعی تشدید 

 

 راهکارها و پیشنهادات

با توجه به میانگین منابع آبی حوضه و مصارف رو به 

حل مقطعی بهبود وضعیت ناپایدار راه ،افزایش آب شرب

های تقال آب از حوضهان زمان کنونی،آبی حوضه در 

رود و جلوگیری از هرگونه مجاور به حوضه زاینده

-بارگذاری جدید بر آب حوضه )سطحی و زیرزمینی( می

در راستای بهبود وضعیت آبی حوضه و یا کاهش باشد. 

 اثرات ناشی از ناپایداری منابع آب در حوضه، راهکارهایی

 گردد.ارائه می به شرح زیر

آمایش انسانی بر مبنای ای هه سکونتگاهتوسع .1

 سرزمین

 صل مدیریت یکپارچه منابع آب حوضهاحیاء ا .2

 باالدست نواحی در آب برداشت مدیریت و کنترل .3

 حوضه

ز منابع آب زیرزمینی در کنترل و مدیریت برداشت ا .4

 کل حوضه

بارگذاری جدید بر  عدم صدور هرگونه تخصیص و .5

 منابع آب حوضه

 اورزی،های کشب در بخشسازی مصرف آبهینه .6

 ربصنعت و ش

جبران کمبود منابع آب حوضه با تکمیل و اجرای  .7

 و انتقال آب مصوب تأمینهای طرح

نفعان از همه ذی جلب مشارکت مردمی و همراهی .8

 منابع آبی حوضه

 رسانیسازی و اطالعهای فرهنگمهبرنا .9

نسجم و اعمال مدیریت فضایی باال به پایین م .10

 ت در حوضهمبتنی بر مشارک

 نابعم
 نظام سازمان نما، دانش تخصصی -فنی نشریه رود. زاینده شدن خشک علل بررسی و بیالن تحلیل .1388 م. بصیری،

 .5-10 صص ،174-175 پیاپی شماره سوم، دوره ،18 سال اصفهان، استان ساختمان مهندسی
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 استان در آب صارفم و منابع وضعیت بر نگرشی. 1388 ب. لوافیان نژاد.و  غ.محمدپور زنگنه،  ا.مکوندی،  م.توالیی نژاد، 

 .1338-1345دومین کنفرانس سراسری آب، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان،  ،خوزستان

های انسانی در حوضه آبریز بررسی پایداری محیطی گسترش سکونتگاه. 1395. صالحیان س.و  ع.رحمانی فضلی، 

 .105-125د، ، مشه18، شماره 5ال ، سرات محیطیجغرافیا و مخاط ،رودرودخانه زاینده

انجمن علوم و  رود،ارف آب در حوزه آبریز زاینده)گزارش فنی( ارزیابی منابع و مص. 1385ن. حیدری. و  ح.سالمی، 

 .1مهندسی منابع آب، سال دوم. شماره 

، (رودی: حوضه زاینده)مطالعه مورد تغییر اقلیم تأثیرتغییرات جریان رودخانه تحت  بینی. پیش1385س. سید قاسمی، 

 کارشناسی ارشد. دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف. نامهپایان

 )جلد دهم، سنتز مطالعات(، رود(. تعیین منابع و مصارف آب در حوضه زاینده1387ای اصفهان )شرکت آب منطقه

 وزارت نیرو، تهران.

آب کشاوزی در حوضه آبریز  ی منابعی انسانی و ناپایدارهاسکونتگاه . پیامدهای فضایی گسترش1396 س.صالحیان، 

 رود، رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، راهنما: عبدالرضا رحمانی فضلی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.زاینده

ا، خصصی دانش نمت -نشریه فنیانتقال آب به حوضه ی زاینده رود، یک انتخاب یا یک ضرورت،  .1393 ح.صفوی، 

 .84-96، صص 230-232، دوره سوم، شماره پیاپی 23اصفهان، سال  استان ساختمان سیمهند نظام سازمان

بحران آب در حوضه آبریز زاینده رود: مدیریت توامان تامین و  راهکار برون رفت از. 1395م. راست قلم. و  حصفوی، 

 .12-22، صص 4شماره مصرف آب، تحقیقات منابع آب ایران، سال دوازدهم، 

 نظام تخصصی دانش نما، سازمان -بحران آب در حوضه زاینده رود، مولفه ها و راهکارها، نشریه فنی .139ل. ضیایی، 

 .8-22، صص 230-232، دوره سوم، شماره پیاپی 23اصفهان، سال  استان ساختمان مهندسی
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Evaluation of “Supply and consumption”, and instability of water 

resources in Zayandeh-Rud River Basin 

Javad Etaat1, Saeid Salehian2 

Abstract 

Zayandeh-rud basin which is located in central Iran, is one of the areas with serious water 

instability problems. This research had studied water resources and the use of surface and 

underground waters on Zayandeh-rud Basin and its relation to instability of water resources 

in the basin. The method of this research is descriptive-analytic and is based on data 

analysis of water resources and water use. To evaluate water resources, water storage 

changes in Zayandeh-rud dam is studied, and the amount of drinking Water allocation, and 

also industry and agriculture sectors usage were studied. The research results show that 

Basin water resources have been decreasing in recent decades, while water consumption in 

the basin have had a different trend. Drinking water consumption has been increasing but 

water allocation to agricultural sector had substantially decreased. Instability of agricultural 

water resources has caused the river's course to dry out and also continuous flow of water is 

ceased and therefore many problems had arisen in relation to the allocation of water to 

agricultural sectors in the middle and lower area of the Basin. To compensate all of this 

instability and water shortage, farmers have drilled lots of wells and exploited too much 

underground water for agriculture, which has intensified the instability and shortage of 

water resources in the Basin. As this devastating cycle continues, environmental and human 

sustainability in the Basin will be in serious danger. 

Keywords: Water supply and uses- instability of water resources- Surface water resources- 

Groundwater resources- Zayandeh-Rud basin   
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