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عبور از بحران ،ايجاد پايداری و بهبود شرايط
با کاهش مصارف آب و افزايش بهرهوری با
تأکيد بر حوضه آبريز زايندهرود

چكيده

بهدليل سپری شدن سال آبی  1399-1400با خشكسالی شديد و کاهش حدود 40
درصدی منابع آب سد زايندهرود ،همچنين پيشبينی تداوم خشكسالی توسط سازمان
هواشناسی کشور ،شرايط مساعدی از نظر تأمين منابع آب برای اين سد در سال آبی
 1400-1401متصور نيست .با توجه به آمار ارائه شده ازسوی وزارت نيرو تا  7آبانماه
 ،1400هرچند ورودی سد زايندهرود نسبت به سال گذشته تا همين روز %8 ،بيشتر
بوده اما ميزان حجم آب موجود در مخزن سد کمتر از  170ميليون مترمكعب بوده که
معادل کمتر از  %15حجم مخزن است .طی دهههای گذشته  ،مداخالت توسعهای
گستردهای در اين رودخانه شكل گرفته که شامل اجرای پروژههای سازهای و بارگذاری
مصارف جديد در بخشهای کشاورزی (بيش از  6برابر) ،شرب و صنعت است .اين
رودخانه از گذشته نيز با دورههای خشكسالی روبهرو شده بااينحال مداخالت گسترده
صورت گرفته سبب شده تا در دهههای اخير کمبود آب به خشكی مستمر بستر رودخانه
و تاالب گاوخونی بيانجامد که عالوهبر مشكالت تأمين آب ذینفعان بهخصوص
کشاورزان ،به ايجاد مسائل گسترده اجتماعی ،اقتصادی و محيط زيستی منجر شده
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است .در حال حاضر ،عمدهترين چالشهای حوضه آبريز زايندهرود شامل بروز
خشكسالیهای متعدد ،مشكالت در تأمين آب شرب جمعيتی در حدود  6ميليون نفر
در استانهای اصفهان و يزد ،مسئله تأمين آب مورد نياز صنايع (که بهشدت روند
افزايشی داشته) ،عدم امكان توزيع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان با
توجه به حجم ذخيره مخزن سد زايندهرود و مصارف فوقالذکر و عدم امكان تأمين
نيازهای زيستمحيطی تاالب گاوخونی و تهديد تبديل شدن آن به کانون ايجاد ريزگرد
است .از عمدهترين راهكارهای (کوتاه و ميانمدت) موجود نيز میتوان به بازتخصيص
مصارف شرب و صنعت ،نكاشت و کاهش مصارف بخش کشاورزی و افزايش بهرهوری با
اعمال الگوی کشت ،ممنوعيت کشت محصوالت کشاورزی با نياز آبی باال در حوضه
زايندهرود ،تأمين خسارت کشاورزان ،صاحبان حقابه و مشترکان و هماهنگی کامل بين
همه نهادهای ذی ربط اشاره کرد .ذکر اين نكته نيز ضروری است که مشكالت و بحران
آب بهوجود آمده منحصر به حوضه زايندهرود نبوده بلكه بيشتر مناطق کشور ازجمله
کارون بزرگ ،تاالب بختگان ،درياچه اروميه ،هيرمند ،دشت مشهد و خراسان جنوبی و
غيره را هرکدام به نوعی درگير مشكالت فراوان کرده است .اين مسائل بيانگر آن است
که بحران آب ،بحرانی فراگير بوده و علت اصلی آن نيز توسعه ناپايدار در ابعاد مختلف
است که بايد برای آنها در کنار راهحلهای کوتاهمدت به راهحلهای بلندمدت و ريشهای
انديشيد.
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مقدمه
در مديريت بخش آب ،طی ساليان اخير با وجود اقدامهای صورت گرفته ،روند مسائل و
مشكالت اين بخش نهتنها بهبود نيافته بلكه بهمراتب پيچيدهتر نيز شده است .در اسنادی
که برای مواجهه با معضالت آبی در ادوار مختلف تهيه شدهاند ،غالبا مسير سادهانگارانه
مسئلهشناسی و راهكاريابی طی شده است که نتايج قابل قبولی دربرنداشتهاند .برای حصول
به نتيجه عملی بايد در نظام باور ،تغييراتی ايجاد شود و پذيرفت که باور قبلی درباره مسائل
دارای اشكاالت عمده بوده است .نكات زير مفاهيمی هستند که قبل از ورود به مسئلهشناسی
و اقدام برای حل مسائل بايد بر سر معانی آنها تأمل کرد و بهعنوان اصول و زيربنای نظری
در برخورد با مسائل موجود ،مورد اتفاقنظر قرار گيرند .به تعبير ديگر موارد زير بهعنوان
مبنا و الزام مديريت مطلوب تلقی شده که بايد بهشكل جدی و عميق مورد توجه
قرار گيرد .قبل از ورود به الزامات ،به علل و عوامل بهوجود آورنده وضعيت موجود اشاره
میشود که اين عوامل در طول پنج دهه اخير شكل گرفته است (درازمدت):
 نداشتن برنامهريزی مناسب مبتنیبر آمايش سرزمين و توسعه پايدار،
 ضعفهای مديريتی (حكمرانی  -ساختاری و نهادی ،تعامل کنشگران ،مشارکت
ذینفعان ،هماهنگی)،
 ضعف اقتصاد آب و حسابداری،
 اشكاالت موجود در قوانين و مقررات،
 نداشتن ساختار مناسب دادهها و اطالعات (بيالن و وحدت رويه)،
 نبود ارزيابی و نظارت.
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الزامات درازمدت
 .1مسئله آب در ايران در مقياس کالن اضافه مصرف (بيشتر از ظرفيت آب تجديدشونده)
و در مقياس محلی توزيع نامتوازن بارگذاریها بر منابع آب است .در مورد اول بيشتر بخش
کشاورزی مخاطب مسئله قرار میگيرد و مخاطب مورد دوم بيشتر بخش شرب ،صنعت و
شهری است .هرکدام از مسائل کالن باال در بطن شبكه گستردهای از خرده مسائل قرار
میگيرد که از شبكه درهمتنيدهای از علل و معلولهای متنوع و پيچيده تشكيل شدهاند.
اين مسئله اهميت اصالح نگرشها به منابع آب ،تغيير رفتارهای مصرفی و اصالح جانمايی
استقرار کانونهای جمعيتی و بارگذاری را بيشازپيش روشن میکند.
 .2بهمرور زمان پيچيدگی مسائل به حدی رسيده است که رويكردهای سنتی دولتی
برای مديريت امور ديگر جوابگو نيستند .اگر در گذشته اين امكان وجود داشت که با
صدور يک دستورالعمل واحد در همه استانها ،آن را به مرحله اجرا درآورد ،در حال
حاضر با پيچيده شدن مسائل عمال چنين امكانی وجود ندارد .تأکيد بر مديريت در
مقياس حوضه آبريز نيز به همين دليل است .امروزه با انتقالهای بينحوضهای ،معضل
آبهای زيرزمينی و ساير مشكالت ،میتوان گفت که مسائل حوضههای آبريز
درهمآميخته است .برای مثال در حال حاضر نمیتوان مشكالت حوضه زايندهرود را
مستقل از حوضه کارون و نيز مستقل از مسائل استانهای چهارمحال و بختياری و يزد
مورد بررسی قرار داد .صنعت فوالد اصفهان به معادن يزد وابسته است و در مقابل،
صنعت يزد نيز به آب زايندهرود وابسته است .درحالیکه همه معادن و صنايع لزوما در
حوضه آبريز زايندهرود قرار ندارند .به همين دليل بايد مرزبندی مديريتی برمبنای مسائل
باشد .بسته به ماهيت مسائل و ذینفعان و ذیمدخالن درگير ،اين مرز میتواند بسيار
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متنوع باشد .به همين ترتيب دولت در شكل نوين خود بايد آمادگی مواجهه با اين مسائل
متنوع را داشته باشد که اين امر ،مسئلهای بسيار دشوار است که با رويكرد
استانداردسازی و دستورالعمل واحد همخوانی ندارد .بنابراين در رويكرد جديد ،دولت
بايد آمادگی و انعطاف کافی داشته باشد تا بتواند به تناسب هر مسئله ،سازمان مربوط
به آن را ساماندهی کرده و با رويكردی منعطف و درخور ،واکنش نشان دهد.
 .3در درک مسائل آب توجه به بستر تاريخی شكلگيری ،مسائل بسيار مهم است.
معضالت امروزی در يک بستر سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و تكنولوژيكی در طول تاريخ
شكل گرفتهاند و نمیتوان بدون توجه به سابقه به تعريف درستی از مسائل رسيد.
اينگونه تعريف مسئله ،در انتخاب گزينههای راهكار تأثيرگذار خواهد بود.
 .4مسائل حوزه آب از جنس مسائل پيچيده و بعضا بدخيم هستند و بهويژه برای مسائل
بدخيم ،راهحل واحد درست و غلط وجود ندارد .بلكه مسئله بسته به سطح ورود و درک
مداخلهگر قابل شناسايی است و راهكار نيز متناسب با اين درک اتخاذ میشود .مسئله
در طول زمان تغيير ماهيت میدهد و نمیتوان لزوما آن را حل کرد بلكه در يک فرايند
تكاملی میتوان مسئله را به يک حد قابل قبول رساند .بنابراين پذيرش اين موضوع که
مسائل اين حوزه بسيار پيچيده و بدخيم هستند و نبايد انتظار راهحلهای فوری و
معجزهگونه داشت ،در تصميمگيریها بسيار مهم و حياتی است.
 .5در همين راستا ،مسائل پيچيده در طول زمان و متناسب با کنش کنشگران و تغيير
در بسترهای اجتماعی-سياسی تغيير ماهيت میدهند .ازاينرو هر مسئله آبی درواقع
يک مسئله منحصربه فرد است که بعضا برای اغلب آنها تجربه قبلی موجود نيست .لذا
در برخورد با اينگونه مسائل ،بايد با رويكرد يادگيری اجتماعی اقدام کرد .يادگيری
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اجتماعی بهمعنای فراهم شدن زمينه و فرصتی برای همافزايی تجربيات و دانش افراد
است .درواقع اين همافزايی نبايد تنها در سطح يک تكنيک و روش باقی بماند بلكه در
صورت لزوم بايد در سطح تغيير در جهانبينی و معرفت و مبانی توسعه و ارتباط آن با
مديريت منابع آب نيز پيش رود .طبيعی است که چنين تغييری به يكباره رخ نخواهد
داد بلكه فرايندی تدريجی و تكاملی است که بايد در همه طرفهای درگير در مسئله
آب ،اعم از دولتی و غيردولتی ،اتفاق بيفتد.
 .6در راستای تغييرات در بستر يادگيری اجتماعی الزم است فرصت ظرفيتسازی
سازمانی و اجتماعی نيز فراهم شود زيرا بهترين طرحها نيز بدون ظرفيتسازی قابليت
اجرا نخواهند داشت.
 .7زمانی که موضوع مشارکت مطرح میشود بايد به اين نكته توجه داشت که شاکله
مشارکت تقسيم قدرت و منافع است و تقسيم قدرت و منافع بايد از دولت شروع شود.
نمیتوان از مردم انتظار مشارکت داشت بدون اينكه دولت بخواهد در ساختار قدرت و
منافع خود تغييری ايجاد کند .البته اين موضوع ،نيازمند ظرفيتسازی است و برای
اينكه مسير برمبنای يادگيری پيش رود ،الزم است از نمونههای پايلوت در موضوعهای
مختلف انجام شود و سپس به تناسب گسترش يابد .بايد توجه کرد بعضی اقدامها در
اين حوزهها تنها يکبار فرصت آزمايش دارند و اگر بهدرستی پيادهسازی نشوند ،خسارت
تنها عدم اجرای موفق آن سياست نخواهد بود ،بلكه سرمايه اجتماعی و اعتماد مردم نيز
در اين ميان از بين خواهد رفت که اين موضوع ،مسير را برای انجام هر کار ديگری در
آينده دشوارتر و پرهزينهتر خواهد کرد.
 .8مسئله آب با جريان منافع و اقتصاد سياسی آب بهشدت درآميخته و اين امر
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اجتنابناپذير است .مسئله مهم آن است که رويههای تصميمگيری و اجرا بايد از شفافيت
الزم برخوردار باشند و فرايندهای نظارتهای مدنی بايد بهآسانی ممكن شوند تا
زمينههای بروز فساد و سوءاستفاده از بين بروند .در همين راستا بايد توجه داشت که
راهحلهای مشكالت آب از معيشت ذینفعان آب جدا نيستند .در کنار هم ديدن اين
دو مؤلفه شانس موفقيت سياستها را با هزينه کمتر افزايش میدهد؛ بنابراين
سياستگذاری در سطوح تكنوکراسی بايد با سياستگذاری عملياتی شفاف براساس مبانی
علمی و مالحظات ميدانی همه کنشگران جايگزين شود.
 .9مهم است که هريک از کنشگران (اعم از مردم و دولت) سهم خود را در شكلگيری
وضع موجود بپذيرند و با يادگيری از اشتباهات گذشته و قبول مسئوليت ،مانع تكرار
اشتباهات در آينده شوند .بهويژه در آستانه تدوين برنامه هفتم توسعه ،بسيار مهم است
که در رويههای در پيش گرفته شده در  6برنامه قبلی و تأثير و تأثرات آنها با بخش آب
بازنگری و تأمل شود و نگرشهای اشتباه قبلی مجددا در برنامه هفتم تكرار نشوند.
 .10مسائل آب ماهيت منطقهای دارند .حتی در دو منطقه با اقليم مشابه بهدليل
تفاوتهای فرهنگی ،اقتصادی ،تكنولوژيكی و غيره ،ماهيت مسائل متفاوت خواهند بود.
بنابراين دولت در شكل جديد خود بايد انعطاف و آمادگی الزم را داشته باشد تا بتواند
با ناهمگنیهای مكانی بهدرستی مواجه شود و به دنبال دستورالعملهای واحد نباشد.
 .11با وجود اينكه بهظاهر بهنظر میرسد مسائل آب مشخص هستند و بر سر آنها
اتفاقنظر وجود دارد ،در واقعيت اينگونه نيست .عدم درک مشترک از مسائل ،يكی از
چالشهای حوزه آب است .بنابراين اجماعسازی و رسيدن به درک مشترک از مسائل،
پيشنياز اوليه برای مواجهه صحيح با مسائل است .برای اين موضوع الزم است که شأن
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و جايگاه ويژهای قائل شد و فرصت گفتوگو بين طرفهای مختلف ذینفع و درگير در
مسئله آب فراهم شود.
 .12در تجويز راهكارها نبايد تنها به اظهارنظر خبرگان بسنده کرد ،بلكه بايد تأثيرگذاری
آنها بر مسئله ،ارزيابی و صحتسنجی شود .مواردی از قبيل بازچرخانی پساب و
سيستمهای تحت فشار آبياری لزوما به کاهش مصرف آب منجر نمیشوند .تأثيرات اين
گزينهها بايد در مقياس بيالن حوضه آبريز از طريق شبيهسازی و مدلهای محاسباتی
مورد بررسی و آزمون قرار گيرند.
.13امنيت غذايی در گرو امنيت آبی است .امنيت آبی چهار مؤلفه دارد :تأمين آب کافی برای
نيازهای حياتی انسان ،تأمين آب برای فعاليتهای اقتصادی و توليد غذا ،تأمين آب برای
اکوسيستمهای طبيعی و کاهش آسيبپذيری در برابر باليای با منشأ آب .در هر طرحی که
با هدف امنيت غذايی و جمعيت ارائه میشود ،توجه به اين چهار مؤلفه ،ضروری است.

پيشنهاد عملياتی (درازمدت)
در مقام عمل ،ناهمگنیها و کسب آمادگی برای مواجهه با چالشهای بخش آب ،میتواند
بزرگترين تحول در دولت جديد قلمداد شود .به اين منظور پيشنهاد میشود تعدادی
از مسائل به تفكيک منطقه مشخص شوند؛ بهعنوان مثال مسئله آب زايندهرود ،مسئله
درياچه اروميه ،مسئله کارون بزرگ ،مسئله هيرمند ،مسئله آب زيرزمينی رفسنجان،
مسئله خشک شدن تاالب بختگان ،مسئله آب زيرزمينی دشت مشهد و غيره .منظور از
مسئله ،ترکيب مؤلفههای مختلف در آن است .برای هرکدام از اين مسائل ،سازمان
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مواجهه با آن تمهيد شود و برای هر مسئله متناسب با ماهيت و اقتضائات آن ،سازوکار
و سازمان الزم طراحی و پيادهسازی شود .از فصل مشترک اين مسائل مؤلفههايی در
سطح ملی بهدست خواهد آمد .اتخاذ رويكرد مسئلهمحور دستاوردهای زيادی را در پی
خواهد داشت ،بهخصوص آنكه در اين رويكرد ،آب تنها محدود در بخش آب بررسی
نمیشود و ساير حوزههای تأثيرگذار و تأثيرپذير نيز لحاظ میشود .اين رويه تا به حال
مرسوم نبوده و نظام بوروکراتيک دولت هم به آن عادت ندارد ،اما بايد به اين نكته توجه
شود که رويكرد سادهانگارانه متداول نيز سرانجامی در پی نخواهد داشت و تنها به از
بين رفتن فرصت محدود باقیمانده منجر خواهد شد.

حوضه آبريز رودخانه زايندهرود
معرفی حوضه آبريز زايندهرود
حوضه آبريز گاوخونی با مساحت حدود  43هزار کيلومتر مربع در مرکز ايران و در چهار
استان اصفهان ،چهارمحال و بختياری ،فارس و يزد قرار گرفته است .اين حوضه به چهار
زيرحوضه تقسيم میشود که يكی از آنها حوضه آبريز رودخانه زايندهرود است .سطح
حوضه اين رودخانه حدود  27هزار کيلومتر مربع بوده که  ٪7آن در استان چهارمحال
و بختياری و  %93آن در استان اصفهان واقع شده است .رودخانه زايندهرود وابسته به
بارش های ساليانه بوده و نوسانات ساليانه بارش بر مجموع آورد رودخانه در همان سال
اثرگذار است.
رودخانه زايندهرود بزرگترين رودخانه فالت مرکزی بوده که از کوههای زاگرس
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مرکزی بهويژه زردکوه بختياری س رچشمه گرفته و در کوير مرکزی به تاالب گاوخونی
منتهی می شود .اين رودخانه در مسير خود از سرچشمه تا انتها  360کيلومتر طول
داشته و در دو استان چهارمحال و بختياری و اصفهان قرار میگيرد .رودخانه زايندهرود
از ديرباز بستر تشكيل تمدنهای مهم در فالت مرکزی ايران و عمده مصرف آن برای
کشاورزی بوده است .طی  60سال گذشته ،جمعيت در اين حوضه آبريز از کمتر از يک
ميليون نفر به بيش از چهار ميليون نفر افزايش يافته است .عالوهبر اين صنايع مهم
فوالد ،پااليشگاهی ،سيمان و غيره در کنار اين رودخانه توسعه يافتهاند که در حال حاضر
از قطبهای مهم اشتغالآفرينی هستند.
بهدليل کمبود آب زايندهرود و مسائل ناشی از خشكسالیها در اين حوضه ،از زمان
صفويه ،انتقال آب از سرچشمههای رودخانه کارون به زايندهرود وجود داشته است .تا
اينكه در سال  1327عمليات اجرايی تونل کوهرنگ يک با اين هدف آغاز و در سال
 1333به بهرهبرداری رسيد .اين تونل در سالهای بهرهبرداری بهطور متوسط بيش از
 290ميليون مترمكعب آب به زايندهرود منتقل کرده است .در سال  1349سد زايندهرود
نيز با هدف آبياری دشت اصفهان ،افزايش سطح زيرکشت ،تأمين آب کارخانه ذوب آهن،
حفاظت از شهر اصفهان در برابر طغيان احتمالی و توليد برق احداث شده است.
بهرهبرداری از سد ،نقش دولت را در تغيير حكمرانی آب و افزايش نقش آن در تأمين و
توزيع آب بسيار پررنگتر کرد.
تونل کوهرنگ دو در سال  1366با هدف انتقال ساليانه  250ميليون مترمكعب آب
از رودخانه زايندهرود به بهرهبرداری رسيد .در سال  1383تونل چشمه لنگان با هدف
انتقال ساليانه  120ميليون مترمكعب از حوضه رودخانه دز به حوضه رودخانه زايندهرود
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بهمنظور تأمين نياز شرب و صنايع موجود اصفهان به بهرهبرداری رسيد .در سال 1392
طرح انتقال خدنگستان با هدف انتقال ساليانه  65ميليون مترمكعب از سرشاخههای دز
افتتاح شد .منابع منتقل شده به حوضه رودخانه زايندهرود ،بهويژه تونل کوهرنگ دو و
چشمه لنگان شديدا متأثر از بارشهای ساليانه هستند .عالوه بر اين ،پروژههای انتقال
آب بينحوضهای کوهرنگ سه (تونل سوم کوهرنگ) و تونل بهشتآباد نيز مطرح شدهاند
که بهدليل مشكالت بهوجود آمده در رودخانه کارون ،ازسوی استانهای خوزستان و
چهارمحال و بختياری با مخالفتهای گسترده مواجه و مجوز محيط زيستی آن فعال لغو
شده است .عالوهبر اين ،پروژه انتقال آب درونحوضهای تونل گالب که با هدف انتقال
مستقيم از سد زايندهرود برای مصارف شرب اصفهان مطرح شده ،بهدليل تأثيرات آن بر
کاهش جريان آب در محدوده سد زايندهرود تا بند چمآسمان در پاييندست ،با مخالفت
مواجه شده است .بااينحال براساس مصوبات چهلودومين جلسه شورای عالی آب،
«درخصوص اجرای طرحهای مورد نظر در حوضه آبريز زايندهرود مانند بن  -بروجن،
بهشتآباد و سد و تونل کوهرنگ  3وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست در
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.
استانداران ذیربط نيز بايد زمينه را برای اجرای طرحها فراهم نمايند تا وزارت نيرو
بتواند طرحها را اجرا نمايد» و «درخصوص ارزيابی زيستمحيطی طرح بهشتآباد و کليه
طرحها ،سازمان حفاظت محيط زيست بايد در چارچوب قوانين و مقررات و باألخص
آييننامه ارزيابی محيط زيستی طرحها و ضوابط مربوطه مصوب هيئت وزيران ،به مجری
طرح اعالم نظر نمايد».

م
 _________________________________ 12مركز ژپوهشاه جلس شوراي اسالمي
طی دهههای گذشته ،مداخالت توسعهای گستردهای در اين رودخانه شكل گرفته
که شامل اجرای پروژههای سازهای و بارگذاری مصارف جديد در بخشهای کشاورزی،
شرب و صنعت است .رودخانه از گذشته با دورههای خشكسالی روبهرو بوده ،بااينحال
مداخالت گسترده صورت گرفته سبب شده تا در دهههای اخير کمبود آب به خشكی
مستمر بستر رودخانه و تاالب گاوخونی و افت تغذيه آبخوانها بيانجامد .اين تبعات
ضمن ايجاد مشكالت در تأمين آب ذینفعان بهخصوص کشاورزان ،به مسائل گسترده
اجتماعی ،اقتصادی و محيط زيستی منجر شده است.
وضعيت ذخيره سد زايندهرود
در سال آبی  1400-1401بهدليل سپری کردن سال آبی گذشته با خشكسالی شديد
که به کاهش حدود  40درصدی منابع آب سد زايندهرود منجر شده و با توجه به
پيش بينی تداوم خشكسالی توسط سازمان هواشناسی کشور ،شرايط مساعدی از نظر
تأمين منابع آب برای اين سد متصور نيست.
با توجه به آمار ارائه شده ازسوی وزارت نيرو تا  7آبانماه  ،1400ميزان حجم آب
موجود در مخزن سد زايندهرود ،بهعنوان مهمترين حجم ذخيره احداث شده روی
رودخانه ،کمتر از  170ميليون مترمكعب بوده که معادل  %15حجم مخزن بوده ،با اين
حال ورودی سد نسبت به سال گذشته تا همين روز %8 ،بيشتر است .در نمودار ذيل
وضعيت ساليانه حجم مخزن سد زايندهرود در ابتدای سال آبی و مقدار آب کشاورزی
رهاسازی شده در فصل پاييز نشان داده شده است.
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نمودار  .1مقايسه ذخيره سد زايندهرود در ابتدای سالهای آبی
مختلف و رهاسازی آب برای زراعت پاييزه

 .1همانطور که در اين نمودار نشان داده شده ،بهرغم تحميل ريسک باال برای
تأمين مطمئن آب شرب منطقه ،طی هفت سال گذشته ،بهاستثنای سال آبی -1397
( 1396خشكسالترين سال دوره بهرهبرداری سد) و سال آبی ( 1399-1400سومين
سال خشک) ،توزيع آب برای کشاورزی حوضه زايندهرود (پاييندست چمآسمان) در
تمامی سالها صورت گرفته است.
 .2با توجه به وضعيت مناسب بارش در سال آبی  ،1397-1398طی سال آبی يادشده
و سال بعدی ،عالوهبر کشت پاييزه ،برای کشت تابستانه نيز تأمين آب شده است.
 .3توزيع آب زراعی در سالهای  1395و  1397در پاييز دوم (بهمن) آغاز شده است.
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چالشهای حوضه آبريز زايندهرود در سال آبی 1400-1401
عمدهترين چالشها و مسائل حوضه زايندهرود عبارت است از:
 .1تداخل موضوعهای حكمرانی در ابعاد مختلف در استانهای اصفهان ،چهارمحال
و بختياری و بهنحوی در استان خوزستان،
 .2بروز خشكسالیهای متعدد طی  15سال اخير و سپری کردن سال آبی گذشته
با خشكسالی شديد با کاهش حدود  40درصدی منابع آب سد زايندهرود و پيشبينی
تداوم خشكسالی توسط سازمان هواشناسی کشور،
 .3نياز به تأمين آب مطمئن برای مصارف شرب جمعيتی در حدود  6ميليون نفر
در استانهای اصفهان و يزد،
 .4لزوم تأمين آب صنايع استراتژيک منطقه نظير فوالد مبارکه ،ذوبآهن ،صنايع
نظامی ،پااليشگاه اصفهان و غيره،
 .5عدم امكان توزيع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان با توجه به
حجم ذخيره مخزن سد زايندهرود و مصارف فوقالذکر و بيش از  6برابر شدن سطح زير
کشت مزارع و باغات در دهه های اخير
 .6عدم امكان تأمين نيازهای زيستمحيطی تاالب گاوخونی و تهديد تبديل شدن
به کانون ايجاد ريزگرد،
 .7استقرار شمار زيادی از صنايع آببر ازجمله ذوبآهن ،پتروشيمی ،پااليشگاه،
لولهسازی و نساجی.
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راهحلها و پيشنهادها
عمده اين راهكارها و پيشنهادها و امكان عملياتی شدن آنها در کوتاهمدت وجود دارد:
 ايجاد هماهنگی جامع و کامل در زمينه منابع ،مصارف ،بيالن ،پايش و دادهها وبرنامهريزی منابع آب بين استانهای اصفهان ،چهارمحال و بختياری و بهنحوی استان
خوزستان و بازنگری طرح جامع سه استان مذکور در برشهای زمانی کوتاهمدت،
ميانمدت و درازمدت،
 بازتخصيص مصارف شرب و صنعت و اعمال محدوديتهای الزم با توجه به شرايطجديد و در صورت لزوم کاهش آنها با استفاده از ابزار تشويق و در موارد رخداد تخلفات
استفاده از ابزار مجازات (در کوتاهمدت امكانپذير است)،
 تمرکز بر کاهش مصارف بخش کشاورزی و افزايش بهرهوری با اعمال الگوی کشت (درکوتاهمدت امكانپذير است)،
 ممنوعيت کشت محصوالت کشاورزی با نياز آبی باال در حوضه زايندهرود وبرنامهريزی جهت اجرای الگوی کشت بهينه براساس برنامه مصوب سازگاری با کمآبی
(در کوتاهمدت امكانپذير است)،
 بررسی و تدقيق ميزان برداشت آب در بخش کشاورزی ،شرب ،صنعت و محيطزيست در استانهای ذینفع حوضه آبريز زايندهرود (در کوتاهمدت امكانپذير است)،
 شفاف سازی وسعت اراضی کشاورزی و نوع کشت و بررسی روند تغييرات (درکوتاهمدت امكانپذير است)،
 -شناسايی مصرفکنندگان مجاز و غيرمجاز آب در حوضه آبريز زايندهرود (در
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کوتاه و ميانمدت امكانپذير است)،
 جايگزينی آب مصرفی صنايع از حوضه زايندهرود با پساب شهری (در ميانمدتامكانپذير است)،
 ضرورت اولويتدهی به تأمين مصارف شرب و صنعت و حفظ باغات استان اصفهان، تأمين خسارات از طريق جابهجايی حقابههای کشاورزی مابهازای تأمين آب پايدارصنايع از محل اعتبارات صنايع استان (در کوتاهمدت امكانپذير است)،
 هماهنگی کامل بين وزارت نيرو ،وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت صمت ،سازمانحفاظت محيط زيست ،شهرداریها و استانداریها (در کوتاهمدت امكانپذير است)،
 همكاری و هماهنگی نمايندگان مجلس ،ائمهجمعه و جماعات ،شخصيتهایاستانی و رؤسای تشكلها با وزارتخانهها و سازمانهای مرکزی جهت رفع بحران و ادامه
همكاری در راستای رفع موقت و سپس دائمی مشكالت مردم (در کوتاهمدت و بلندمدت
امكانپذير است).
جمعبندی
ذکر اين نكته ضروری است که بحران آب و مشكالت و چالشهای ناشی از آن ،منحصر
به حوضه زايندهرود نبوده بلكه بسياری از مناطق ديگر ازجمله اروميه ،کارون بزرگ،
تاالب بختگان ،درياچه اروميه ،هيرمند ،دشت مشهد و خراسان جنوبی و غيره را هرکدام
به نوعی درگير کرده است .اين مسائل بيانگر آن است که بحران آب ،بحرانی فراگير است
و طی چند دهه ،متأثر از تحوالت منطقهای ،توسعه ناپايدار و نامتوازن در ابعاد مختلف
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شكل گرفته (نداشتن سند آمايش سرزمين) که درنتيجه ،توسعه حاصل در حد توان
اکولوژيک صورت نگرفته و لذا بايد برای آنها راهحلهای کوتاهمدت و بلندمدت انديشيد.
در اين راستا راهكارهای کوتاهمدت عمدتا مبتنیبر کاهش و ايجاد محدوديت بر مصارف
موجود مخصوصا در بخش کشاورزی و صنعت است .همچنين ساير راهكارها شامل حذف
مصارف کشاورزی آببر ،تعريف الگوی کشت مناسب ،توقف کاشت در برخی مناطق،
حذف برداشتهای غيرمجاز و کاهش برداشتهای مجاز در کنار پرداخت خسارت به
صاحبان حقابهها و اشتراک و فعالسازی مباحث بيمه کشاورزی از يک طرف همچنين
چارهانديشی مناسب برای حداقلسازی مصارف صنايع موجود در حوضه با تأکيد بر
استفاده از پساب (يا در درازمدت ،انتقال صنايع به مناطق مناسبتر مانند سواحل دريا)
است .در درازمدت با لحاظ الزامات مورد اشاره در گزارش ،بايد گامهای عملی متناسب
با مباحث حكمرانی مطلوب ،آمايش سرزمين ،مشارکت ذینفعان ،فرهنگسازی و
يادگيری اجتماعی ،اقتصاد آب و حسابداری و غيره در جهت حل معضالت موجود و
افزايش بهرهوری آب برداشت .در پايان ،درخصوص معضالت حوضه آبريز زايندهرود بايد
توجه داشت که جاری شدن آب زايندهرود بهصورت دائمی همه مشكالت
نيست بلكه مسئله اصلی مرتبط با اقتصاد و معيشت کشاورزان و برخی
ذینفعان است که بايد بهشكل اساسی مورد توجه قرار گيرد .ازاينرو حل
مشكالت کشاورزان خرده مالك و توجه به معيشت آنها در صدر اهداف
برنامهريزی موفق منتج به حل اين مشكالت و اين بحران قرار میگيرد.
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وزارت نيرو ،تصويب نقشه راه احيای حوضه آبريز زايندهرود و بررسی برخی مشكالت حوضه مذکور.1400 ،
شورای عالی آب ،مصوبات چهلودومين جلسه شورای عالی آب.1400 ،
قرهباغی ،مريم و همكاران ،استخراج چارچوبی بهمنظور ارزيابی عملكرد سازمانهای حوضه رودخانه
(مورد مطالعاتی :شورای هماهنگی مديريت بههم پيوسته حوضه آبريز زايندهرود) ،پاياننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربيت مدرس ،گروه منابع آب.1399 ،
انتشاری ،سجاد ،احيای حوضه آبريز زايندهرود و گاوخونی با رويكرد اصالح حكمرانی آب.1400 ،
وزارت نيرو ،شرکت مديريت منابع آب ايران ،تنش آبی سال .1400 ،1400-1401
طالبی اسكندری ،سروش ،پنجدهه بازتخصيص خاموش؛ تحوالت نظام بهرهبرداری آب زايندهرود،
انديشكده تدبير آب ايران.1398 ،

شناسنامه گزارش

شماره مسلسل1۷۸۶۹ :

عنوان گزارش :عبور از بحران ،ايجاد پايداری و بهبود شرايط با کاهش مصارف آب و افزايش
بهرهوری با تأکيد بر حوضه آبريز زايندهرود

نام دفتر :مطالعات زيربنايی
تهيه و تدوينکنندگان :نرجسالسادات عبدالمنافی ،مراد اسدی
مدير مطالعه :جمال محمدولیسامانی
همكار :علی باقری
ناظر علمی :عليرضا رهايی
ويراستار تخصصی :ـــــ
ويراستار ادبی :ـــــ

واژههای کليدی:
 .1حوضه آبريز
 .2زايندهرود
 .3رفع بحران
 .4پايداری
 .5کاهش مصارف
 .6اقتصاد و معيشت

تاريخ انتشار1400/۹/۳ :

