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زاینده رود از رودخانه هاي تاریخی ، بزرگ ، دیدنی و گردشگري ایران است کهه  

 .اي اخير باخشکسالی مواجه شده استدر ساله

، دراثر بحران خشکسهالی  19براساس اعالم مدیریت بحران استان اصفهان درسال  

ان استان اصفهان وارد شهده اسهت . تنهها    ميليارد ریال خسارت به کشاورز 0777

راهکارعملی براي نجات از این وضعيت اجراي سه رویکرد آبخيزداري درحوضهه  

هاي آبخيز طبيعی حوضه هاي شهري و حوضه هاي روستایی وابسته به آب زاینده 

رود ، زاینده رود احياء خواهد می باشد . اجراي این طرحها با توجهه بهه عرصهه    

دیگر محدودیت ها تنها در بخش دولتی ، در صورت همکاري و  وسيع و از سوي

و مردم به سه شکل مدیریتی مذکور قابل   مشارکت دستگاههاي دولتی ، غير دولتی

کالن حوضهه     1ميليارد مترمکعب آب از 9اجراخواهد بود. ساالنه حدود بيش از 

مهابقی آب   آبخيزدر استانهاي اصفهان وچهارمحال وارد زاینده رود می شهود کهه  

ميليون مترمکعب آن از تونلهاي اول و دوم کوهرنگ  077الی   077ورودي بميزان 

 می باشد. 



 07  بخش اعظم آب ورودي به زاینده رود از حوضه هاي طبيعی می باشد که تنها

رود مهی شهود ، کهه در      درصد از آب استحصالی از این حوضه هاوارد زاینهده 

درصهد آب ورودي بهه زاینهده رود بهه      07، صورت اجراي طرحهاي آبخيزداري 

درصد افزایش خواهد یافت که همين مقدار موجب احيهاء زاینهده رود    07حدود 

خواهد شد ، ضمن اینکه مقادیر زیهادي از آب حاصهل از بارنهدگی در مجهاري     

خروجی وورودي شهرها وروستاهاي وابسته به زاینده رود بها ایجهاد خسهارت از    

اگر آب ناشی از بارندگی هها وسهيالب هها در شههرها     دسترس خارج ميشود که 

وروستاها بصورت علمی و اصولی جمع آوري و استحصال شود نه تنها زاینده رود 

احياء خواهد شد بلکه آب مازاد حاصل از حوضه هاي طبيعی کهه آب شهيرین و   

گوارا می باشد ، آب شرب مورد نياز بخشی از استانهاي کشور نيازمند بهه آب را  

تامين خواهدکرد. بطور کلی آب شيرین در کره زمين کمياب و دغدغه انسانها  نيز

براي دسترسی به آن است و لزومی ندارد آبی که شيرین وگوارا اسهت و بدسهت   

آوردن آن حتی در کره خاکی سخت است به مصارف کشاورزي ، فضاي سهبز و  

حوضهه آبخيهز   بنابراین طرح مذکور با مدیریت صحيح آب در سه   صنایع برسد ،

ضمن تامين آب شرب از حوضه هاي طبيعی ، آب مورد نيهاز بخهش کشهاورزي    

تامين آب مورد   وابسته به آب زاینده رود از آب حاصله از آبخيزداري روستایی ،

نياز فضاي سبز شههري و صهنایع وابسهته بهه آب زاینهده رود از آب حاصهله از       

ب روسهتایی دارد ، تهامين   آبخيزداري شهري که درجه کيفی کمتري نسهبت بهه آ  

خواهد شد ، لذا مشکالت در پهيش رو در تهامين آب وخشهکيدگی زاینهده رود     

ميتواند گویاي بی توجهی و کفران نعمت در نوع بهره برداري آب باشد . بسهياري  

براي تامين آب غير شهرب   9100تا  9190از کشورهاي توسعه یافته بين دهه هاي 

ایی بهره برده اند واز این لحها  ههيم مشهکلی    از روش آبخيزداري شهري وروست

ين آب شرب طبيعی هنوز مشهکل  ندارند در صورتيکه بعضی از آن کشورها در تام

 . دارند



 

 

 
 

یی در کشور ما هنوز مقوله جدیدي اسهت کهه   متاسفانه آبخيزداري شهري وروستا

بدالیل مصرفی بودن ما در آب ونگاه دولتی به آن ، نه مردمی در تهامين آن هنهوز   

مشارکت وهمسویی دستگاههاي دولتی وغيردولتی   مشکل داریم وچنانچه مردم با

 بعنوان انفال یا ثروتهاي الهی و پرهيز از هر گونه انحصهار   با دیدگاه دینی به آب

گرایی در مصرف آب وحاکميتی دانستن آن ، ضمن تامين زیاد وقابهل توجهه آب   

هزینه هاي اجراي طرحهاي مذکور را بطور چشمگيري کاهش خواهند داد و هزینه 

اجراي آن که معادل مبلغ خسارت وارد شده بهه کشهاورزان مهی باشهد ، در اثهر      

فقط دولت به نتيجه  همکاري کمتر خواهد بود ودر زمان زودتري نسبت به فعاليت

خواهد رسيد ، نتيجتا در اثر اجراي این طرح بصورت مشهارکتی موجهب کهاهش    

برداشت آب و افزایش ورود آب زالل وگهوارا و بهدون رسهوب بهه زاینهده رود      

خواهيم شد و نهایتا موجب احياء زاینده رود ميشود .افزایش آب سفره ههاي زیهر   

یت آب در حوضه هاي آبخيز طبيعی ، توليد زمينی ، احياء جنگلها و مراتع با مدیر

مثل وازدیاد دام و حيات وحش ، تامين آب شرب و فضاي سبز شهري و روستایی 

پاکيزگی محيط زیست متاثر از آلودگی ها ، رونق گردشگري ، رونق کشاورزي   ،

و دامپروري و کاهش و حذف بحران هاي ناشی از خشکسالی هاي اخير از اهداف 



نظارت حاکميتی   طرحهاي آبخيزداري به اشکال مذکور ميباشد که باواثرات مثبت 

دستگاه دولتی منابع طبيعی کشور طراحی واجهراي آن بها همکهاري و مشهارکت     

 دستگاههاي دولتی ، غيردولتی و مردم امکان پذیر خواهد شد .
 

 مقدمه
 

از هاي ایران اسهت کهه در مرکهز کشهور و     رود یکی از بزرگترین رودخانهزاینده

مغرب به مشرق جریان دارد . به دليل اینکه بر روي زاینده رود چندین پل تاریخی 

است و در شهر تاریخی اصفهان قرار دارد از زمان صفویان و قبل از آن برجا مانده 

کنند. اما این رود بهزرگ چنهد سهالی    ساالنه گردشگران زیادي از آن بازدید می  .

عالوه بر اینکه ميزان گردشگري این شهر را است در معرض خشکی قرار گرفته و 

دهد کشاورزان این منطقه و استانهاي دیگري مانند چهار محال الشعاع قرار میتحت

 کند.بختياري را با مشکل مواجه می

وضع احيا ء زاینهده رود آنچنهان بهد نيسهت و چنانچهه        برخالف تصور برخی ،

داشته باشند، ميتوان زاینده رود دستگاههاي دولتی وغيردولتی مشارکت و همسویی 

راپایدارتر از گذشته با اجراي طرحهاي آبخيزداري درحوضه ههاي آبخيهز طبيعهی    

ومناطق شهري وروستایی احياء کرد. آبخيزداري شهري وروستایی درکشورما مقوله 

جدیدي از فنون آبخيزداري است که به مطالعه حوضه هاي طبيعی تاثيرگذار حریم 

که رواناب ناشی ازبارنهدگی را بهه مهدخل ههاي ورودي شههر       شهرها وروستاها

پشت بام   سرازیر می نماید و وضعيت مهندسی شهري وروستایی شامل جاده ها ،

ها ، نهرهاي کنار جاده ها وسایر عواملی که آب ناشی از بارنهدگی را بهه مهدخل    

 هاي خروجی شهر هدایت می کنند ميپردازد وسپس بر اساس مطالعات وطرحهاي

. سياستهاي اجرایی طرح آبخيزداري شهري   تهيه شده به اجراي آن دست می یابد

در دانشگاه صنعتی اصهفهان مطهرح    9031در هفتمين همایش آبخيزداري در سال 

مهيالدي درآریزونهاي    9100و 9197گردید . طرح آبخيزداري شهري بين سهالهاي  



شهري توسط دولت و  آمریکا و هامبورگ آلمان بصورت مشارکتی وموفق درمناطق

مردم بمنظور تامين آب مورد نياز به اجرا در آمد .آبخيزداري درحوضه هاي آبخيز 

تواند معضهل  ومناطق شهري وروستایی در شرایط فعلی تنها راهکاري است که می

خشکی زاینده رود را برطرف کند وفقط باتهيه و اجراي طرح جامع آن با مشارکت 

 تی ميسر است .دستگاههاي دولتی وغير دول

 لزوم دیدگاه دینی وحاکميتی به آب بعنوان انفال : – 9

خشکسالی از یک سو وافزایش جمعيت و توسعه صنایع دردههاي اخير از سهوي  

دیگر موجب کمبود آب وخشکی زاینده رود گردیده است ، بی تهوجهی بهه ایهن    

د بود . تاده سال آینده موجب چالش بزرگی درکمبود و تامين آب خواه  وضعيت

باید این واقعيت را بپذیریم که آب در طبيعت جزو انفال و ثروتهاي الهی اسهت و  

مابعنوان مسلمان درمقابل این موهبت الهی مسئول هستيم وهميشه اینگونه نيست که 

با انتظار بيش ازحد وبدون انجام کاري از آب طبيعت استفاده ببریم ، لذا باتوجه به 

رطبيعت صورت می گيرد و همچنين استفاده ازآن ملهی  آب د  اینکه توليد وچرخه

است و انحصاري نيست ودردست عده اي خاص نباید باشد ، بایستی با پرهيهز از  

انحصارگرایی آب درطبيعت ضمن حفظ حرمت دینی آن با پيروي از توصهيه آیهه   

بها بهه اجهرا درآوردن      یک سوره شریفه انفال مبنی بر ایمان ، برادري و برابري ،

رحهاي موثر در توليد آب مانند اجراي پروژه هاي آبخيزداري بصورت مشارکت ط

همه جانبه با نسبت کار وفعاليت اصولی از آب بهره ببریم . طبيعت عامل توليد آب 

است ، سازمان جنگلها ، مراتهع وآبخيهزداري کشهور دسهتگاه تخصصهی دولتهی       

وچنانچهه سهایر   ونظارتی حوضه هاي آبخيز طبيعت در توليهد آب کشهور اسهت    

دستگاههاي دولتی وغيردولتی با مشارکت وهمسویی این سازمان بعنوان سهازمانی  

حاکميتی ونظارتی در طرحهاي آبخيزداري مشارکت وهمکاري نماینهد در کوتهاه   

وتامين   خواهيم بود بطوریکه کشور ما قطب صادراتی  مدت شاهد توليدعظيم آب

آب خواهد بود در غير اینصورت تا ده  آب شيرین به کشورهاي عربی ونيازمند به



سال آینده کشور ما از کشورهاي نيازمند به آب شيرین خواهد بود کهه حتهی آب   

مورد نياز به فضاي سبز و کشاورزي را نخواهد توانست تامين کنهد . اميهد اسهت    

بتوانيم به مصداق کاردرطبيعت که ازنظر اسالم جزو واجبات واز عبادات شهمرده  

ت یابيم و مسلما با این نيت خالصانه و دیدگاه دینی با ایمان کامهل  می شود ، دس

بدور از اختالفهات ، دعهاي بهاران نيزتاثيرگذارخواههد بهود وباعمهل خالصهانه        

 ومشارکت برادرانه شاهد بيش ازحد انتظارتوليد و تامين آب خواهيم بود.

 

  

 
 

 روسهتایی کليهد معمهاي    مناطق شهري و آبخيزداري در حوضه هاي آبخيز و - 0

 ه رود :زایند

ریزي آبخيزداري حوضه آبخيز است که با به اجرا در آوردن عمليهات  واحد برنامه

مکانيکی وبيولوژیکی درحوضه هاي آبخيز به اجرا در می آید . واحد برنامه ریزي 

آبخيزداري شهري وروستایی حوزه آبخيز حریم شهر وروستا و وضعيت مهندسهی  

ام ها ، نهرها وسایر عوامل هدایت آب شهرسازي وروستایی اعم از جاده ها پشت ب

به مدخل هاي خروجی ميباشدکه باید از ابعاد گوناگون مورد مطالعه قرار گيهرد و  

هاي اقتصهادي، اجتمهاعی،   نهاد در زمينه هاي دولتی و مردمنقش همکاري دستگاه

فرهنگی، علمی، فنی و تخصصی در آن قيد شود تا خللهی در انتخهاب روشهها و    

 ها دراجراي آن پيش نياید. الویت بندي



مطالعات طرح جامع آبخيزداري شهري باید از دو جنبه حوزه آبخيهز بهاالي سهد    

رود تا باتالق گاو خونی مهورد توجهه و   رود و حوزه آبخيز پایين سد زایندهزاینده

 بررسی قرار گيرد.

با تهيه و اجراي طرح جامع آبخيزداري به خصوص در حوضه هاي طبيعی و مناطق 

رود و پهایين سهد تها تهاالب گهاو خهونی       هري و روستایی باالدست سد زایندهش

رویه از آب شود.ضهمن تهامين   برداري بیتواند موجبافزایش آب و کاهش بهرهمی

هاي مذکور بهه  آب مورد نياز درشهرها وروستاها آب مازاد حاصل از اجراي طرح

دچار بحران و فرسهایش   آساهاي سيلرود هدایت می شود تا در زمان بارشزاینده

 وایجادرسوب نشود.

 مناطق شههري و  یک مدیریت اجتماعی در حوضه هاي آبخيز و آبخيزداري ، - 0

 روستایی :

اکوسيستم حوضه هاي آبخيز وابسته به نوع فعاليت جوامع محلی نيز مهی باشهد ،   

همانگونه که انسان نقش تخریبی در طببيعهت دارد ، بها مهدیریت وبرنامهه ریهزي      

يح ميتواند نقش احيایی نيهز داشهته باشهد ، آبخيهزداري کهه بعبهارت دیگهر        صح

آبخيزداري اجتماعی است نوعی مدیریت حوضه آبخيز ومدیریت وهدایت آب در 

شهرها وروستاها با مشارکت دستگاههاي دولتی وغيردولتهی اسهت کهه بسهته بهه      

ند در کوتهاه  وضعيت حوضه با انتخاب نوع پروژه هاي آبخيزداري مورد نياز ميتوا

ترین مقطع زمانی نسبت به دسهتگاه اجرایهی دولهتا سهازمان جنگلهها ، مراتهع       

وآبخيزداري کشوروادارات کل تابعه ( به اجرا درآید و نقش احيهایی وتوليهد آب   

طومار شيخ بهایی شکل بارز مدیریت اجتماعی آب بود که   درطبيعت داشته باشد.

یت آب زاینهده رود در آن زمهان شهکل    با مشارکت همه جانبه مردم تنسيق ومدیر

رود آبخيزداري شهري که کليد معماي احياء زاینده رود است با گرفت ، انتظار می

کالن حوضه دردواسهتان اصهفهان   1مشارکت و همدلی مسئوالن و مردم در سطح 

و با احياءزاینده رود ، بهاتالق گهاوخونی نيهز احيهاء       وچهارمحال به اجرا در آید



رح جامع آبخيزداري با مشارکت همه جانبه مردم ومسهئولين امکهان   شود.اجراي ط

نياز به برگزاري جلسات و همایش هاي آسيب شناسی   پذیر است ،لذا بدین منظور

آبخيزداري با مشارکت دستگاههاي دولتی وغيردولتی دراشکال مختلف اجتماعی و 

طرح مذکور به مسئولين باید ترتيبی اتخاذ کرد تا   مناطق جغرافيایی است ، بنابراین

ههاي آموزشهی آبخيهزداري در    و مردم شناسانده شودوهمچنين با برگزاري کارگاه

 هاي مذکور اقدام عملی صورت پذیرد.سطح شهرها و روستاها با مشارکت دستگاه

 وضعيت آبهاي ورودي به سد و رودخانه زاینده رود: - 4

 ه زاینده رود :آبهاي ورودي حوضه هاي آبخيز استان اصفهان ب -9-4

یک دوم آبهاي ورودي به زاینده رود از حوضه هاي آبخيز استان اصهفهان انجهام    

ميليهون متهر مکعهب     007هاي متناوب ساالنه حهدود  ميگيرد . با توجه به بارندگی

درباال دست زاینده رود و حوضهه ههاي     ه آبخيز پالس جان و قلعه شاهرخحوض

آبخيز مشرف به قلعه شاهرخ ، رودخانهه شهور ، رودخانهه اسهفرجان ، رودخانهه      

مرغاب و رودخانه دستکن ميمه وارد می شود .الزم به ذکراست مابقی حوضه هاي 

ثيري بهر ورود آب بهه   ميليون هکتارميباشد تها  0آبخيزدر استان اصفهان که بالغ بر 

با انجام عمليات آبخيزداري در این حوضه ها بخش مهمی   زاینده رود ندارند ، لذا

وشرقی استان که بيشترین نياز آبی در آن   از آب مورد نياز را در بخشهاي مرکزي

است را تامين خواهد نمود که نهایتا تاثير به سزایی در کاهش مصرف آب زاینهده  

ب ، کشاورزي ، فضاي سبز ، بيابانزدایی ، تغذیهه سهفره ههاي    رود ،تامين آب شر

 زیرزمينی وآب مورد نياز بخشهاي وابسته مانند صنایع را خواهد داشت .

 ورود آب از استان چهارمحال وبختياري به زاینده رود : - 0-4

یک دوم آبهاي ورودي به زاینده رود از استان چهار محال وبختياري می باشد . با 

ميليون مترمکعب آب  077تا 077ه بارندگی هاي متناوب ساالنه حدود بين توجه ب

ميليون مترمکعب از چشمه لنگان استان چهار  977از تونلهاي اول ودوم کوهرنگ و

محال وبختياري وارد زاینده رود می شود .عالوه بر آن درسه محل شامل دوحوضه 



ليهون مترمکعهب آب   مي 007رودخانه قلعه شاهرخ وحيدري وچشمه دیمه حهدود  

وارد زاینده رود ميکند که ساليانه ازطریق استان چهارمحال وبختياري جمعها بهين   

ميليهون مترمکعهب آب وارد    007ميليون متر مکعب که بطورمتوسهط   307تا  907

 زاینده رود می نماید .

 به زاینده رود :  ورود روان آبهاي شهري وروستایی - 0-4 

اي شهري وروستایی وارد زاینده رود می شود ، امها بها   مقدار ناچيزي از روان آبه

اجراي آبخيزداري شههري وروسهتایی بها اعمهال مهدیریت روان آبههاي ورودي       

وخروجی شهرها وروستاهایی که از آب زاینده رود براي فضاي سبز وکشهاورزي  

استفاده ميکنند ميتوان شاهد کاهش سطح بهره برداري آب مهورد نيهاز اوافهزایش    

درصهد   07از زاینده رود بود . بطور کلی شهر یا روسهتایی کهه بتوانهد     مقدارآب

سيالب ورواناب خود را کنترل کند ، آبخيزداري را درمدیریت آب خود انجام داده 

است . واین نسبت هم در حوضه هاي آبخيز مصداق پيدا می کنهد . بها محاسهبه    

  وارد شههرها  مساحت شهر وروستا و مساحت حوضه هاي آبخيز که روان آب آن

وروستاها می شهود ونيهز محاسهبه ميهزان متوسهط بارنهدگی ميتهوان مقهدار آب         

 استحصالی ناشی از روان آبها را با بدست آورد .

 
 

 شهري اصفهان درکاهش استفاده از آب زاینده رود :پتانسيل آبخيزداري  - 0



براساس نظرات اساتيد وکارشناسان هيدرولوژیست وضعيت مهندسی و زیرساخت 

هاي شهري شهراصفهان به گونه اي است که با اعمال آبخيزداري شههري ميتهوان   

استحصال کهرد . سهطح     درصد روان آبها وجریانهاي سطحی را 37الی  97حدود

، کوچه ها ، خيابانها و بزرگراهها ، عوامل مهمی در عهدم نفهوذ آب    پشت بام ها

باران وجریان سطحی می شوند که ميتوان با اعمال روشهاي ابداعی جریان آب را 

به مدخل هاي خروجی شهر انتقال وبا جمع آوري آن ، آب مورد نياز فضاي سهبز  

ربع در نظر بگيریم کيلومتر م 077شهري تامين کرد .چنانچه سطح شهر اصفهان را 

ميليون مترمکعب  07طبق فرمول حجم آب قابل استحصال ناشی از بارندگی حدود 

 0آب در سال ميتوانيم جمع آوري کنيم که اگر سطح فضاي سبز شهر اصهفهان را  

ميليون مترمکعهب خواههد    07هزار هکتار در نظر بگيریم آب موردنياز آن در سال 

ميليون مترمکعب خواهد بود را ميتوان به شهکل   47بود ومابقی آب استحصالی که 

ورود به رودخانه زاینده رود، نفوذ درزمين ، ایجادبرکه ویها آب انبهار در توسهعه    

مهورد    فضاي سبز شهري شرق اصفهان ویا افزایش آب زاینده رود تها گهاوخونی  

استفاده قرار داد . البته درکشورهاي توسعه یافته وضعيت مهندسی شهري براساس 

بخيزداري شهري با ایجاد کانالهاي زیرزمينی براي انتقال آب طراحی وساخته شده آ

است ومتاسفانه در کشور ما اهميتی به این موضوع نشده ، اما در توسعه شههرهاي  

جدید و شهرهایی که بحران سيل وخسارت در آن زیاد است ميتوان ایهن روش را  

 به کار برد .

کاهش استفاده از  حياء کویرهاي شرق اصفهان وا پتانسيل آبخيزداري شهري در -9

 آب زاینده رود

براساس نظریات کارشناسان وتجربيات محلی دشت سجزي واقع در شرق اصفهان 

وضعيت مطلوبی از لحا  تامين آب وتوليدعلوفه داشته اسهت    سال گذشته 07در

 وچراگاه مناسبی براي پرورش دام بوده است . بدليل مشهکالت زیهر سهاختی در   

توسعه شهري وصنعتی روان آبهاي ورودي به این دشت که از مناطق دولهت آبهاد   



، بطوریکه این دشهت    کاهش یافته است  وحبيب آباد سرچشمه ميگرفته به شدت

سرسبز ومرغزار به مرور زمان تخریب شد وطی سالهاي بعهد شهاهد کهویر زایهی     

ترین کانونههاي منهاطق   وبيابانزایی در این منطقه شدیم ودر حال حاضر از بحرانی 

بيابانی استان اصفهان شده است وبا وجود کوره هاي گم وآجرپزي تهدید بزرگی 

از نظر زیست محيطی براي شهر اصفهان ایجاد کرده است . لذا بها اصهالح مسهير    

جریان آب قدیمی از طریق آبخيزداري شهري وروستایی ضمن تهامين آب مهورد   

ب زاینده رود در آینده در قطهب کشهاورزي   نياز کشاورزي وکاهش ميزان تامين آ

این مناطق وجلوگيري از استفاده از آب آلوده فاضالب شهري توسهط کشهاورزان   

 .سال گذشته تبدیل کرد 07مرغزار این منطقه ، ميتوان این کویر را احياء و به 

و بهدون رسهوب بها     گوارا بصورت زالل و افزایش آب ورودي به زاینده رود -0

 اي آبخيزداري:اجراي طرح ه

درصد  07توجه به فرسایش وحمل رسوبات آبهاي ورودي به زاینده رود حدود  با

 0کالن حوضه آبخيز که دو حوضه آن در استان چهارمحهال وبختيهاري و  1از آب 

مهابقی آن   وارد زاینهده رود مهی شهود و    باشد ن حوضه در استان اصفهان میکال

د سد یا رودخانه زاینده رود می ازدسترس خارج می شود ویا بصورت رسوب وار

حوضهه   1شود ،که در صورت به اجرا در آوردن کامل طرح جامع آبخيزداري در 

زالل وگوارا وبدون رسوب به زاینده رود مواجه   مذکور ، با افزایش آب بصورت

، ضمن اینکه   خواهيم شدکه نسبت به وضعيت فعلی ورودي آب بيشتر خواهد شد

هاي آبخيز استان انجام می شهود و نيهاز آبهی را    حوضه مدیریت آب به خوبی در

 برطرف و آب استحصالی از رودخانه را کاهش ميدهد.

غيهر دولتهی    ههاي دولتهی و   لزوم مشارکت دسهتگاه  نياز روزافزون به آب و - 3

        دراجراي طرحهاي آبخيزداري:

مصهرف   برداشهت و  افزایش جمعيت وتوسعه صنایع مختلف نياز روز افزون را در

توجهی و تخریب طبيعهت در   بی . از سوي دیگرکرده است ایجاد حد آب از بيش



 اثر فعاليتهاي غير عادالنه و غيراصولی انسانی بها توسهعه زمينههاي کشهاورزي و    

وضعيت قبلی خودجوش بهودن آب   حد آب زاینده رود برداشت بيش از باغات و

 یکه طومار شيخ بههایی را در را براي تامين آب مختل کرده است بطور  زاینده رود

لذا درصورت اجراي طرحهاي آبخيزداري ایهن   مدیریت آب درهم پيچيده است ،

 طرح مذکور از طریق مشارکت دستگاه . اجراياصالح خواهد شد مرمت و طومار

 برنامهه ریهزي مشهارکتی در    بسته به نهوع مهدیریت و   و دولتی غير هاي دولتی و

باز هم کاهش خواهد یافت. نتيجه گيهري مهی    و زمانبندي مناسب فازهاي مختلف

بهه تونهل ههاي      شود حوضه هاي آبخيز در استان اصهفهان وجهارمحهال نسهبت   

کوهرنگ استان چهارمحال وبختياري تاثير بيشتري را دراحياي زاینده رود ميتوانهد  

 0داشته باشد ،که با مدیریت آن و با به اجرا در آوردن طرح جامع آبخيهزداري در  

کالن حوضه در استان چهارمحال وبختياري ميتوا ن 0وضه استان اصفهان وکالن ح

در زمان بارندگی ضمن تغذیه سفره هاي آبههاي زیهر زمينهی و تهامين آب مهورد      

شا هد افزایش جریان آب   نيازکشاورزي وسایربخشهاي وابسته به آب زاینده رود ،

مذکور ضهمن تهامين    زاینده رود واحياء وپایداري آن بود و همچنين اجراي طرح

بخش زیادي از آب مورد نياز، موجب کاهش برداشت آب و افزایش جریهان آب  

 زاینده رود خواهد شد.

 اهداف و اثرات مثبت: -1

 ، هها، جلهوگيري از سهيل و خشکسهالی    آبنطرح مذکور با هدف مهدیریت روا 

روسهتا کهه باعه      و چاله هاي شههر  ماندن آب پس از بارندگی در جلوگيري از

آلودگی می شود ، جلوگيري از ورود رسهوبات بهه داخهل سهدها ، تهآمين آب و      

توسعه فضاي سبز شهري و روستایی است که موجب ایجاد هواي پاک با خروجی 

کيفی وکمی باالي آب بصورت زالل و گوارا در حوزه آبخيزبه منابع آبی وسهدها  

روجی در درجه اول البته درمناطق شهري بدليل آلودگی زیاد آب خ  شودانجام می

مسئله کمی آب و دردرجه دوم کيفی بودن آب مطرح است.جهت تصهفيه آب در  



کنار مدخل هاي خروجی آب از شهر ميتهوان از آب انبهار ویها بها ایجهاد برکهه       

مصنوعی با کاشت گياهان خود پاالیش که تصفيه کننده ميباشد ، استفاده کرد کهه  

د محل مناسبی براي تفرج وگردشگري شههر  این برکه با داشتن گياهان آبزي ميتوان

باشد. آب ناشی از آبخيزداري شهري که با فاضالب شهري همهراه اسهت بهدليل    

پایين بودن درجه کيفی آن بایستی در مصارف فضاي سبزوتوسعه پارکهاي جنگلی 

حریم شهر بکار برده شهود امها بهراي کشهاورزي مناسهب نيسهت. آب ناشهی از        

ي کيفيت بيشتري نسبت بهه آب حاصهله از آبخيهزداري    آبخيزداري روستایی دارا

شهري است و از آن ميتوان در مصارف کشاورزي استفاده کرد .آبهاي حاصهله از  

آبخيزداري شهري وروستایی براي آب شرب مناسب نيستند. کيفيهت وکميهت آب   

حاصله از طرحهاي آبخيزداري در حوضه هاي آبخيز به مراتب از ابهاي حاصله از 

حاصله از آبخيزداري شهري وروستایی باالتر است وبراي تامين آب شهرب  ابهاي 

زاینهده رود جریهان     مناسب است ومی تواند ضمن افزایش آب سهد ورودخانهه  

رودخانه اي را درمواقع بحرانی کنترل نماید . اجراي طرحهاي مذکور آبخيهزداري  

 جنگلهها ، مراتهع ،   و احياء زاینده رود موجب احياء تامين آب مورد نياز عالوه بر

ولد حيات وحش، فعال شدن حوضه هاي آبخيهز درتوليهد آب ، زاد آوري    زاد و

وافهزایش آبههاي سهفره زیهر       وتوليد مثل حيات وحش وتامين علوفه دام درمرتع

زمينی می شود و همچنين عالوه برتامين آب موردنيهاز کشهاورزي، آب موردنيهاز    

کند . پاکيزگی محيط زیست تامين می شرب و فضاي سبز شهري و روستایی رانيز

که متاثر از آلودگی ها ست وهمچنهين کهاهش و حهذف بحهران ههاي ناشهی از       

خشکسالی هاي اخير را بدنبال خواهد داشت.با اجراي طرح مذکورگردشهگاههاي  

 طبيعی واماکن تفریحی موردبازدید توریست ها وگردشگران قرار خواهد گرفت . 

با ازدیاد پوشش گياهی ، علوفه مورد نيهاز دامهاهلی    و  کشاورزي رونق می گيرد

ووحوش که در مراتع وچراگاهها تعليف می نمایند تهامين خواههد شهد و توليهد     

 گوشت ومحصوالت دامی نيز افزایش خواهد یافت.



کاهش هزینه ها با نهوع   و مقایسه با خسارت خشکسالی هزینه هاي طرح در -97

 مشارکت :

 خسهارت خشکسهالی در   17مرکز بحران استان درسهال   باتوجه به اعالم مدیریت

ميليهون ریهال    07ميليارد ریال است ، با احتساب هر هکتار 0777بخش کشاورزي 

 007کهالن حوضهه آبخيهز درسهطح     1، تهيه و اجراي طرح آبخيزداري در  مطالعه

 0777حهدود    هزارهکتار تاثيرگذار بر سد و رودخانه زاینهده رود نيهاز بهه مبلهغ    

نقهش   د ریال است یعنی اعتباري معادل خسارت که باتعيين حدود وظائف وميليار

دستگاههاي دولتی و غيردولتی در اجراي طرحهاي مذکور، بطور چشمگيري هزینه 

ها را کاهش خواهدیافت. با توجه به اهميت احياء زاینده رود ميتوان آبخيزداري در 

نهاي اصفهان وچهارمحال حوضه مذکور دراستا1حوضه هاي آبخيز را در دو فازدر

درمناطق شهري وروستایی هزینه ها بستگی بهه وضهعيت     به مرحله اجرا در آورد.

مهندسی شهر وروستا و مدیریت هدایت آب به مدخل هاي خروجی دارد. باید در 

همچنين  نظر داشت با جلب همکاري و مشارکت دستگاههاي دولتی و غيردولتی و

و زراعت چوب صهنوبر وپهرورش مهاهی     0ماده با اجراي طرخهاي   تشویق آنها

که از طریق طرح مذکور محقق خواهد   دربعضی مناطق یيالقی استان باتامين آب

شد ،بدین ترتيب هزینه هاي طرح کاهش خواهد یافت وتوان بالقوه اقتصادي براي 

 . یان این طرح نيز ایجاد خواهد کردمجر

 مراحل فرایند طرح : -99

پایلوت موفق وتاثيرگذار در سه مکان بطور همزمان شامل یک  تهيه وارائه – 1 -9

 حوضه آبخيز مشرف به زاینده رود ، یک شهر ویک روستا در تامين آب .

کهالن حوضهه ههاي آبخيهز ،      1روي  مطالعه وهدف گذاري بر شناسایی ، – 0-1

مهدخل ههاي    هدایت آب به مدخل هاي خروجهی  ی درروستای مهندسی شهري و

 . روستاها ي آب در شهرها وورود خروجی و



هدف گذاري بر روي  تدوین طرح جامع بر اساس شناسایی ، مطالعات ، و – 1- 0

 حوضه هاي طبيعی آبخيز و مناطق شهري وروستایی.

اجراي طرحهاي مذکور در راستاي مطالعات تدوین شده برحسب الویت   - 1 – 4

 بندي مکانی وزمانی .

اي اجرا شده براساس الویت بندي ها تا حصول ارزش یابی وکنترل طرحه – 1 – 0

 نتيجه نهایی در تامين آب مورد نياز شهري وروستایی واحياء زاینده رود.
 


