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چکيده

Abstract
In the last decade, the instability of flow in Zayandehrud
River and increasing drawdown of groundwater in
Zayandehrud aquifers have caused serious concerns for the
public, decision makers and water managers at provincial and
national levels. Therefore, investigating the causes of the
crisis, the ways to create a stable flow in the Zayandehrud
River, and to prevent the loss of groundwater resources are
the issues that have been raised to all levels of decisionmaking at provincial and national extents. In this paper, the
changes in water resources and the demands in the basin scale
are investigated in order to provide non-structural and
structural solutions for the sustainable management of the
river basin and especially the sustainable flow in the
Zayandehrud River. The study also presented prioritizations
for putting demand management on agricultural, industrial
and drinking water demands. Overall, the interbasin water
transfer to the Zayandehrud basin in current state is
considered as the necessary condition and the demand
management is presented as the sufficient condition.

ايجاد ناپايداری در جريان آب رودخانه زايندهرود و افت شديد در منابع آب
زيرزميني به ويژه در طي دهه اخير باعث ايجاد دغدغههای جدی برای
 لذا. تصميمسازان و مديران آب در سطح استاني و ملي شده است،مردم
بررسي علل و عوامل ايجاد اين بحران از يکطرف و چگونگي ايجاد جريان
پايدار در رودخانه زايندهرود و جلوگيری از افت منابع آب زيرزميني
موضوعاتي است که در کليه سطوح تصميمگيری و تصميمسازی ملي و
 در اين مقاله ضمن.منطقهای و حتي بين عموم آحاد مردم مطرح ميباشد
 به عنوان،بررسي تغييرات منابع و مصارف آب در مقياس اين حوضه آبريز
 به ارائه راهکارهای مديريتي و سازهای در،واحد مديريت يکپارچه منابع آب
جهت مديريت پايدار حوضه زاينده رود و به ويژه ايجاد جريان پايدار در
 اين راهکارها از ديدگاه ديگری.رودخانه زايندهرود پرداخته شده است
مشتمل بر مديريت تامين و نيز مصرف آب ميباشد که بخشي از آنها در
 بدين منظور.حيطه عملکرد محلي و حوضه ای و بخشهای ديگر ملي است
 کشاورزی و،اولويتبندی مديريت مصرف آب در بخشهای مختلف شرب
 در مجموع براساس مطالب ارائه شده در اين مقاله.صنعت ارائه شده است
ميتوان به ايجاد پايداری در منابع آب حوضه و نيز وجود جريان پايدار در
 منوط به جلوگيری از،رودخانه زايندهرود از زردکوه تا تاالب گاوخوني
بارگذاریهای جديد و همزمان اعمال مديريت توأمان تأمين و مصرف آب
 لذا انتقال آب به اين حوضه در وضعيت موجود شرط الزم و.اميدوار بود
.مديريت مصرف شرط کافي در اين زمينه خواهد بود
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سئوالي که مطرح ميشود اين است که آيا زايندهرود زنده خواهد ماند
و يا به مرور به يک رودخانه فصلي و در نهايت به يک خشکهرود
تبديل خواهد شد؟ در اين مقاله سعي شده که ضمن بررسي علل
ايجاد وضعيت کنوني منابع آب حوضه آبريز زايندهرود به چگونگي
ايجاد پايداری به آن پرداخته و جزييات روشهای ايجاد اين پايداری
اعم از مديريتي و سازهای ارائه تا رودخانه زايندهرود بتواند از سراب
تا تاالب بينالمللي گاوخوني همچنان زنده بماند.

 -0مقدمه
رشد شتابان توسعه و نيازهای روزافزون بشر به منابع طبيعي از جمله
منابع آب باعث ايجاد عدم تعادل بين عرضه و تقاضا شده و در نهايت
ناپايداریهايي را در اغلب مناطق دنيا به ويژه مناطق خشک و نيمه
خشک نظير کشور ما ايجاد نموده است .اين ناپايداریها به ويژه در
شرايط نوسانات اقليمي نظير کاهش بارندگي و افزايش دما به شدت
نمايانتر شده و باعث ايجاد نابساماني در زندگي و حتي ايجاد
تنشهای اجتماعي شده است .شايد تا چند دهه گذشته مهمترين
دغدغه مديران منابع آب تأمين و عرضه آب از مناطق مختلف
دوردست يا اعماق بيشتر بود ،ولي امروزه مديريت مصرف نيز در
اولويت برنامهريزی و مديريت جامع منابع آب قرار دارد
) .(Ardakanian, 2005به دليل اينکه تامين آب بيشتر خود باعث
ايجاد توسعه بيشتر و توسعه بيشتر باعث نياز آبي بيشتر مي گردد .در
اين دور باطل ميتوان گفت که :کافي کافي نيست! از اين رو در
بحث مديريت يکپارچه منابع آب تکيه اصلي بر مديريت توأمان
تامين و تقاضای آب است تا بتوان به توسعه متوازن و پايدار دست
يافت .امروزه ديگر آب به عنوان يک موهبت مطرح نبوده بلکه به
عنوان يک کاالی اقتصادی کمياب و در برخي مناطق ناياب در
چرخه منابع طبيعي وارد شده و نياز است يک بازبيني اساسي در
مديريت آن صورت گيرد .لذا سازگاری با کم آبي و نيز مديريت
يکپارچه و يــا جامع منابع آب امری اجتنابناپذير ميبــاشد تــا
بتوان توسعه متوازن و پايدار را طي نمود .جهت رسيدن بــه
مديــريتي يکپارچــه در زمينه منابــع آب ،سيستــم نيازمند
برنــامــهريــزی استراتژيک است تا فرآيند مديريتي در راستای
هماهنگي قابليتهای سيستم با فرصتهای موجود شکل گيرد
) .(Hamdy and Trisorio-Liuzzi, 2004حوضه آبريز رودخانهها
به عنوان واحد برنامه ريزی و مديريت يکپارچه منابع آب ميتواند
مهمترين گام در اين برنامهريزی استراتژيک باشد .حوضه آبريز
رودخانه زايندهرود هم در طي دو دهه گذشته عالوه بر بارگذاری
بيش از حد توان خود و همچنين وقوع خشکساليهای ممتد ،دچار
مشکالت متعددی برای تامين مصارف مختلف به ويژه بخش
کشاورزی و نياز زيست محيطي شده که در نهايت تشنجات اجتماعي
را به همراه داشته است .در اين ميان به جز خسارات مستقيم وارده به
مصرف کنندگان آب در بخشهای مختلف اعم از شرب ،صنعت و به
ويژه کشاورزی ،اثرات روحي و رواني نامطلوبي در سيمای شهری
شامل از بين رفتن فضای سبز و منظر رودخانه ،محيط زيست
رودخانه و تاالب گاوخوني شده است .لذا پايدار نمودن جريان آب
رودخانه زايندهرود از جمله دغدغههای مديران و تصميمسازان محلي
و ملي ميباشد ) .(Safavi and Shishehforoush, 2012اساسا

 -8منابع و مصارف آب در حوضه آبريز زاينده رود
حوضه آبريز زايندهرود با مساحت  26972کيلومترمربع ،از شمال به
حوضه آبريز درياچهی نمک ،از غرب و جنوب غرب حوضه آبريز
کارون و دز ،از شرق به حوضه آبريز دق سرخ و کوير سياه کوه و از
جنوب به حوضه آبريز شهرضا محدود ميگردد .از اين مساحت 99
درصد آن در استان اصفهان و  7درصد آن در استان چهارمحال و
بختياری واقع شده است.
شکل  50موقعيت و شمای کلي اين حوضه را نشان ميدهد .تغييرات
آب و هوا در اين حوضه قابل توجه است ،به گونهای که با ميانگين
بارندگي  278ميليمتر ،در منطقهی چلگرد ميزان بارش متوسط دراز
مدت ساالنه حدود  5422ميليمتر است ،در حاليکه در شرق حوضه
يعني تاالب گاوخوني بارش متوسط ساالنه از  82ميليمتر تجاوز
نميکند ) .(Yekom Consulting Engineers, 2013اين حوضه با
توجه به مطلوبيتها و مزايای نسبي فراوان در زيربخشهای مختلف،
مورد توجه ساکنان کوير مرکزی ايران است ،بهگونهای که به عنوان
يکي از متراکمترين حوضههای جمعيتي کشور و اولين حوضه صنعتي
کشور شناخته ميشود .از اينرو بارگذاریهای بيش از حد بر آن
پايداری آنرا به خطر انداخته است ) .(Safavi et al, 2015در اين
حوضه آبريز ،با توجه به افزايش جمعيت و توجه به توسعه کشاورزی
و صنعتي در منطقه ،استفاده از منابع آب سطحي و زيرزميني به طور
قابل مالحظهای افزايش يافته است .به طوری که تأمين منابع آبي
جديد همچون انتقال آب بين حوضهای به عنوان گزينهی پيش رو
در مديريت اين حوضهی پيچيده ،همواره مورد نظر تصميمگيران بوده
است.
مصارف آب در حوضه آبريز زايندهرود در سه بخش عمده کشاورزی،
شهری و صنعتي انجام ميگيرد ،که پس از مصرف ،مقداری از آنها به
صورت زهکشي از اراضي کشاورزی مجاور رودخانه و يا پسابهای
شهری و صنعتي مجدداً به منابع آب زيرزميني يا رودخانه زايندهرود
وارد ميگردد.
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شکل  -0شمای کلی از حوضهی آبريز زايندهرود

به صورت زهکش به رودخانه صورت نميگيرد .براين اساس حتي در
شرايط نرمال آبي به لحاظ بارندگي نيز نبايستي انتظار جريان پايدار
در زايندهرود و تاالب گاوخوني را داشت .لذا اقداماتي را در سطوح
محلي و ملي جهت ايجاد اين پايداری بايستي انجام داد که در ادامه
به آن پرداخته شده است.

همچنين حقابه زيست محيطي تاالب گاوخوني به عنوان مصرف
انتهايي حوضه مي باشد .در طي  22سال گذشته بطور ميانگين
مجموع ناخالص برداشت از منابع آب برای مصارف مختلف در اين
حوضه در شرايط نرمال حدود  4922ميليون مترمکعب ميباشد ،که
با کسر آبهای برگشتي به ويژه به منابع آب زيرزميني مقدار خالص
برداشت از منابع آب در مجموع در طي  22سال گذشته حدود 2522
ميليون مترمکعب بوده که حدود  5522ميليون مترمکعب آن از منابع
آب سطحي اعم از آورد طبيعي يا انتقال بين حوضه ای تامين و حدود
 5222ميليون مترمکعب آن از منابع آب زيرزميني تأمين شده
است ) .(Zayandab Consulting Engineers, 2009اين در حالي
است که برداشت خالص از منابع آب جهت مصارف مختلف با کسر
آبهای برگشتي در طي اين دوره بيست ساله حدود  2822ميليون
مترمکعب بوده است .لذا بطور ميانگين اين حوضه در طي دودهه
گذشته  6222ميليون مترمکعب از منابع آب زيرزميني خود را از دست
داده است و حجم ذخاير آبخوانهای آن به شدت کاهش يافته
بطوريکه در طي  5سال گذشته اين کاهش ذخاير منابع آب زيرزميني
بطور ميانگين در هر سال به حدود  822ميليون مترمعکب رسيده
است ) .(Safavi and Golmohammadi, 2014اين در حالي است
که در طي سالهای اخير به دليل خروج آب پمپاژ شده از باالدست
رودخانه به خارج از حوضه آبريز رودخانه ،هيچگونه برگشت آبي نيز

 -3راهکارهای ايجاد پايداری در منابع آب حوضه و
جريان پايدار در زايندهرود
راهکارهای ايجاد جريان پايدار در رودخانه زايندهرود و نيز حفظ
جريان زيست محيطي در تاالب بينالمللي گاوخوني به دودسته
اقدامات مديريتي تأمين و مصرف آب دستهبندی ميگردند .اقدامات
به نحو ديگری ميتواند به دودسته اقدامات سازهای و غيرسازهای
تقسيمبندی نمود .در ادامه اين راهکارها به همراه ميزان تأثير آنها به
تفضيل بيان شده است.
 -0-3مديريت تأمين ،انتقال و عرضه آب

در تأمين آب برای حوضههايي که دچار تنش آبي به دليل افزايش
جمعيت و به دنبال آن کاهش منابع آبي ميگردند ،گزينه انتقال آب
از جمله اساسيترين راهکارهای مديريت تأمين است .اين موضوع به
ويژه در حوضههايي که در مجاورت حوضههای آبريز پرآب قرار دارند
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در معرض نابودی کامل قرار گرفتن منابع آب زيرزميني در اغلب
آبخوانها به ويژه در دشتهای نجف آباد ،دامنه و داران ،برخوار ،مهيار
و جرقويه است .نابودی منابع آب زيرزميني که در برخي از دشتها
پديده نشست عمومي و سراسری زمين را موجب شده است ،نشانة
وارد آمدن آسيبهای جدی به حوضه ميباشد.

از ديرباز مطرح و به اجرا در آمده است .در ادامه ضرورت انتقال آب از
حوضههای دز و کارون به حوضه زاينده رود بررسي شده است.
 -8-3انتقال آب به حوضه آبريز زايندهرود

حوضه زايندهرود به عنوان يکي از حوضههايي که بيشترين طرحهای
انتقال آب در آن به اجرا درآمده و هنوز هم دارای بحران شديد کمبود
آب است ،از حدود  442سال پيش (عصر صفويه) مورد توجه بوده
است .همجواری با کويرهای مرکزی ايران از يکطرف و مجاورت با
سلسله جبال زردکوه و منابع آب بالقوه در غرب زاگرس که
سرشاخههای دز و کارون را تشکيل ميدهند ،باعث شده که از دهه
 5992تاکنون طرحهای انتقال آب توسط تونل در اين حوضه اجرايي
گردد .توزيع جغرافيايي نامتناسب آب و عدم تطبيق توسعههای
جمعيتي و صنعتي در اين حوضه با حوضههای مجاور دليل عمده اين
انتقاالت بوده است .افزايش نياز توسعههای انساني به آب در طول
زمان و عدم توزيع متعادل و متناسب منابع آب در مناطق مختلف از
يکسو و منطبق نبودن مراکز جمعيتي و مصارف بر منابع تجديدپذير
آب موجب ميشود طرحهای انتقال بين حوضهای آب به عنوان يک
راهکار در دستور قرار گيرد .آنچه مسلم است تفاوت در توزيع
جغرافيايي مصارف و منابع آب به تنهايي دليل کافي برای انتقال
حوضه به حوضه آب نيست .پيش از هر اقدامي الزم است در حوضه
مقصد و حوضه مبدأ از موارد زير اطمينان حاصل شود:

عدم تامين و تحويل حقابه محيط زيست

حقابــه زيســـتمحيطي رودخانه و تـــاالب گـــاوخــونــي 576
ميليـــون مترمکعب در سال است که نه تنها در خشکســاليهای
اخيـــر بلکه در ســــالهای ميانگيـــن هم تأمين نشده است
).(Sarhadi and Soltani, 2013
بحران کمبود آب در بخش کشاورزی

به دليل اولويت بخشهای شرب و صنعت ،بيشترين پيامدهای بحران
کمبود آب در بخش کشاورزی و محيط زيست قابل مشاهده است.
مطابق مستندات موجود سطح زيرکشت در حوضه زايندهرود کاهش
چشمگيری يافته است و به کمتر از  222222هکتار در سالهای نرمال
رسيده است .اين کاهش شديد سطح زيرکشت به غير از کاهش
شديد در سالهای خشکسالي بوده که به حدود  522222هکتار
ميرسد ). (Zayandab Consulting Engineers, 2009
پيامدهای طرحهای انتقال حوضه ای آب بر حوضه مبدأ

الف – در حوضه مقصد :

 وجود منابع بهرهبرداری نشده آب يا منابع مازاد بر مصارف، ارزيابي اثرات طرحهای انتقال بين حوضهای آب بر توسعههای آتيو شرايط زيست محيطي

همانگونه که ذکر شد صرف وجود منابع آب بيشتر در يک حوضه و
کمبود آب در حوضه مجاور دليلي برای انتقال آب بين حوضهای
نيست و الزم است پيامدهای انتقال آب بر حوضه مبدأ نيز مورد توجه
قرار گيرد و چشمانداز آتي حوضه مبدأ پس از انتقال آب از نظر توسعه
پايدار اقتصادی– اجتماعي– فرهنگي و تعادل زيست محيطي مورد
توجه قرار گيرد .در ادامه از اين نقطه نظر وضعيت حوضه دز و کارون
مورد بررسي قرار ميگيرد.

 -3-3کمبود منابع آب در حوضه زايندهرود:

منابع آب موجود در حوضه دز و کارون

بيالن منفی منابع آب زيرزمينی

از حوضه دز و کارون طرحهای انتقال بين حوضهای متعددی به
بهرهبرداری رسيده يا در دست اجرا و مطالعه است .مجموع حجم آب
قابل انتقال از طريق اين طرحها در جــدول  5ارائه شده است
).(Safavi, 2012

 واقعي بودن بحران کمبود آب، استفادة بهينه از منابع آب موجود، عدم وجود منابع آب بهرهبرداری نشدهب – در حوضه مبدأ

طي  22سال اخير افت منابع آب زيرزميني در حوضه زايندهرود شتاب
بيشتری گرفته است .به طوريکه حجم بيالن منفي منابع آب
زيرزميني در طي اين دوره به  6222ميليون مترمکعب و ميانگين
افت ساالنه منابع آب زيرزميني به 922مترمکعب در سال رسيده
است .نتيجة چنين روندی ،افت کمي و کيفي منابع آب زيرزميني و

تحقيقات منابع آب ايران ،سال دوازدهم ،شماره  ،4زمستان 0360
)Volume 12, No. 4, Winter 2017 (IR-WRR

55

جدول  -0طرحهای انتقال بين حوضهای تا سال  0400و حجم آب خروجی از حوضه دز و کارون (ميليون متر مکعب)
نام طرح
حجم انتقالي

کوهرنگ

کوهرنگ

کوهرنگ

I

II

III

چشمه
لنگان

سولگان

دز –
قمرود

ماربر –
آباده

بهشت
آباد

کمال
صالح

جمع

922

252

252

564

222

594

522

578

95

2275

مديريت منابع آب حوضه آبريز زايندهرود در نظر گرفته شده است .در
واقع اين مصوبه سه محور اصلي مديريت تأمين آب ،مصرف آب و
نيز حقوق آب را مورد توجه قرار داده است که در ادامه به مبحث
مديريت مصرف آب در اين حوضه پرداخته شده است.

مطابق جدول  5در صورت بهرهبرداری از کل طرحهای انتقال بين
حوضهای در دستور کار ،در شرايط ميانگين ،ساالنه  2/27ميليارد
مترمکعب از منابع حوضه دز و کارون به حوضههای ديگر منتقل
ميشود .اين ارقام نشان دهندة اين واقعيت هستند که اجرا و
بهرهبرداری از طرحهای انتقال بين حوضه ای در دست اقدام خللي در
تأمين نيازهای شرب ،صنعت ،کشاورزی ،آبزی پروری ،زيست
محيطي دز و کارون پديد نميآورند.

 -4-3مديريت مصرف آب

کاهش متوسط آب مصرفي ،ضمن حفظ پايداری و کارايي منابع در
دسترس ،ويژگي اصلي مديريت مصرف آب است ).(Brooks, 2006
در حقيقت ،مديريت مصرف آب به دنبال راهحلهای پايدار ،منطبق با
عوامل زيستمحيطي ،اجتماعي و اقتصادی در محدودهی گزينههای
موجود جهت تضمين تامين نيازهاست ).(White et al., 2007
کاهش آب مورد تقاضا سبب رفع نياز به منابع اضافي آب و تصفيه
فاضالب ميگردد که هزينههای مالي ،اجتماعي و زيستمحيطي به
همراه دارند .مديريت تقاضا بر مکانيزم و دانشي متمرکز است که
مصرف کننده را پيوسته به سمت کاهش مصرف هدايت ميکند .اين
امر با کاهش استفاده از وسايل آببر و يا افزايش بازده استفاده از آب
ميسر است ) .(Willis et al., 2011مديريت تقاضا ،ضمن کاهش
مصارف ،سبب افزايش منافــع اقتصادی و کاهش آسيب به
محيطزيست نيز ميشود .اما عدم شفافيت کافي اجزای مديريت
مصرف و چگونگي معرفي مؤثر به بخشها ،مناطق و فرهنگهای
مختلف ،باعث ميشود نتواند آن چنان که شايسته است ،نقش
پررنگي در برنامهها و سياستهای مربوط به آب داشته باشد.

از اقدامات ديگر مي توان به اجرايي نمودن طرحهای سازهای انتقال
آب به حوضه از جمله سد و تونل سوم کوهرنگ که ساالنه حدود
 252ميليون مترمکعب آب را وارد حوضه زايندهرود مينمايد و
تخصيصهای آن نيز در طي سالهای گذشته داده شده است و نيز
سد و تونل بهشت آباد و طرح انتقال آب يالن اشاره نمود که ميتواند
در طي دهه آتي به بهرهبرداری رسيده و لذا بايستي توجه گردد تا
شروع بهره برداری از اين طرحها هيچگونه تخصيصي نسبت به آب
انتقال نيافته داده نشود .الزم به ذکر است که طرح بهشت آباد انتقال
آب به فالت مرکزی ايران از جمله استانهای کرمان و يزد مي باشد و
حدود  252ميليون متر مکعب از  552ميليون مترمکعب آن به حوضه
آبريز زايندهرود انتقال داده خواهد شد ).(Tavakoli Nabavi, 2011
به جز اقدامات مديريتي و سازهای فوق بايستي که عمدتاً در
دستهبندی مديريت تأمين يا عرضه مي گنجد ،به بحث اساسي
ديگری در داخل حوضه اشاره نمود و آن بحث مديريت تقاضا يا
مصرف يا به تعبيری انظباط آبي است که به دليل نوع نگرش
مصرفکنندگان در طي دهههای گذشته در انــواع بخشهای
کشاورزی ،شرب و صنعت دارای راندمان بهينهای در جهت مصرف
نبوده و نياز است با انواع روشهای کاهش مصرف در جهت ايجاد
پايداری منابع آب حوضه زايندهرود اقدام نمود .براساس معيارهای
پايداری منابع آب در مقياس حوضههای آبريز حتي با انتقال کامل
آب توسط طرحهای بيان شده نيز ،حوضه آبريز زايندهرود به لحاظ
معيارهای پايداری وضعيت مناسبي نداشته و حداقل سرانه آب
تجديدپذير آن با استاندارد جهاني آن فاصله زيادی خواهد داشت .اين
موضوع به خوبي در مصوبه  9مادهای شورای عالي آب در مورد

با توجه به تعريف نويني که بروکس برای مديريت تقاضا ارائه نمود،
پنــج هدف از پيادهسازی اقدامات فني ،اقتصادی ،مديريتي يــا
اجتــماعي مـــربـــوط به مديريت تقاضا ،مورد انتظـــار اســـت
):(Brooks, 2006
کاهش کميت يا کيفيت آب مــورد نياز برای انجام يک کار مشخص
تغيير فرايند انجام يک کار مشخص به نحوی که آب با مقدار يا
کيفيت کمتری نياز باشد کاهش افت در مقدار يا کيفيت آب از منبع
تا مصرفکننده و نهايتاً دفع آب مصرفي جابجايي زمان اوج مصرف
توانمندسازی سيستم تأمين و توزيع آب برای تامين در مواقع کمبود
آب به ويژه در شرايط خشکسالي از آنجا که تعادل بين عرضه و
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قضاوت مشخص گــــردد کــه بــه تفکيک در زيــر آمــده
است ):(Iran Water and Wastewater Company, 2008

تقاضای آب در حوضه زايندهرود در طي دهههای اخير برهم خورده و
به ويژه شدت اين عدم تعادل در سالهای اخير که حوضه دچار
خشکساليهای متوالي و شديد شده است ،باعث خشک شدن
رودخانهای گرديده است و از طرف ديگر با توجه به اين که در
خوشبينانهترين حالت ،در صورت انتقال آب به اين حوضه از
حوضههای مجاور ،چندين سال بهرهبرداری از اين طرحها طول
خواهد کشيد ،حوضه زايندهرود سالها با مشکل تأمين آب روبهرو
خواهد بود .ضمن اين که در صورت انتقال آب به حوضه ،به همراه
منابع جديد ،نيازهای جديدی نيز متناسب با آنها نيز وارد حوضه
ميشود که بايستي مديريت شده و از بارگذاریهای جديد جلوگيری
شود .بنابر اين در هر حال نياز به مديريت تقاضا يا مصرف آب به
شدت در حوضه به عنوان مکمل طرحهای انتقال احساس ميشود.
اين اقدامات در سه دسته اصلي مديريت مصرف آب شهری،
کشاورزی و نهايتاً صنعت قابل دسته بندی است که در ادامه به نقش
آنها پرداخته شده است ). (Rastghalam, 2012

هدف:

تعيين ارجحيت رويکردهای مديريت تقاضای آب شرب در حوضه
آبريز زايندهرود
معيارهای سنجش:

-5
-2
-9
-4

ميزان کاهش مصرف يا افزايش بهرهوری مصرف با اتخاذ
رويکرد مورد نظر
هزينه اجرا ،نگهداری يا پشتيباني طرحهای مربوط به آن
رويکرد
سهولت اجرا ،نگهداری و پشتيباني طرحهای مربوط به هر
رويکرد
آثار زيستمحيطي و اجتماعي طرحها

 -0-4-3مديريت مصرف آب شهری
گزينهها:

براساس تجارب حاصل از مديريت مصرف در مناطق مشابه و نيز
تحقيقات صورت گرفته و نيز مطابق دستهبندی دفتر نظارت بر
مديريت مصرف و کاهش آب بدون درآمد وزارت نيرو ،ميتوان چهار
دسته عمده اقدامات را که برای مديرت تقاضای آب شهری ،به شرح
زير دسته بندی نمود:
 -5رويکرد فني در بخشهای عرضه و شبکه توزيع :شامل
سخت افزار و تجهيزات بخش توليد و توزيع آب و وسايل
آببر و آبپخش در تاسيسات مشترکين.

 -5رويکرد فني مهندسي
 -2رويکرد فرهنگي و آموزش همگاني
 -9رويکرد تعرفهای و اقتصادی
 -4رويکرد قانوني و تنظيم مقررات
در گام بعدی برای انجام مقايسههای زوجي از روش تکميل
پرسشنامه عمل گرديد و از نظرات کارشناسان مختلف در امر
بهرهبرداری به عنوان خبره استفاده گرديد .اين کارشناسان در
بخشهای مختلف صنعت آب و فاضالب مشغول کار بوده و در امر
ارزيابي توانا تشخيص داده شدهاند.

 -2رويکرد قــانــوني و آئيننامهای :شامل سهميهبندی،
محدوديت و ممنوعيت ،تدوين مقررات و استاندارد
 -9رويکرد اقتصادی و تعرفهای

برای انجام گامهای بعدی تحليل سلسله مراتبي يعني ،تعيين
وزنهای نسبي و نهايي ،کنترل ناسازگاری ماتريسهای مقايسهای و
رتبهبندی گزينهها ،از نرم افزار  Expert Choice 11استفاده شد.
اين نرم افزار با استفاده از روش محاسبه مقادير ويژه ،وزنها را
محاسبه نموده و نتايج را در اختيار ميگذارد.

 -4رويکرد آموزشي و فرهنگي
رتبهبندی رويکردهای مديريت تقاضای آب شرب

بــرای تعيين اهميت و يــا بــه عبارت بهتر ،ارجحيت چهار رويـکرد
مديريت تقاضای آب شـرب ،از فــرايند تحليل سلسله مــراتبي
استفاده شــد .بــديــن منظور ،مطابـــق گـــامهــای اين
فــرايند ،بايستي هــدف ،معيارهای سنجش و گـزينههای مـورد

خروجي نرمافزار ،استنتاج وزنهای نهايي به همراه نرخ ناسازگاری
است که مطابق شکل  2حاصل شده است:
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شکل  -8خروجی نرمافزار  : Expert Choiceاستنتاج وزنهای نهايی مجموعه اقدامات مديريت تقاضای آب شرب

 تجهيز مزارع به سيستمهای هوشمند تعيين رطوبت خاك و زمانمناسب آبياری
 استفاده ازپوشش مالچ (خاکپوش) استفاده از منابع آب نامتعارف همانند پساب تصفيه شده و آبهایشور
 خاك ورزی حفاظتي (حفظ باقيمانده گياهان کشت قبل) توسعه کشت گلخانهای استفاده از ارقام زودرس -ديررس يا مقاوم به خشکي -شوری و بانياز آبي کمتر
 کشت مخلوط محصوالت مديريت کشاورز در مزرعه مانند :انتخاب اندازه کرت ،نوع کشت وکم آبياری
 -آموزش و ترويج

براساس نتايج شکل  ،2رويکرد يـا مجموعه اقدامات فني مهندسي
با وزن  2/949در رتبه نخست اهميت و مجموعه اقدامات فرهنگي و
آموزش همگاني با وزن  2/245در رتبه دوم قرار گرفتند .اقدامات
اقتصادی و تعرفهای و اقدامات قانوني به ترتيب با وزنهای  2/229و
 ،2/548ارجحيتهای بعدی را بدست آوردند .نرخ ناسازگاری کلي هم
کمتر از  2/5و برابر با  2/29حاصل شد که مورد قبول است .کمتر از
 2/5بودن نرخ ناسازگاری برای هر يک از ماتريسهای مقايسهای نيز
کنترل شد .بنابراين با مجموعهای از اقداماتي شامل :اطالعرساني و
آموزش همگاني ،تدوين و اجرايي نمودن مقررات ،برچسبگذاری
وسائل آببر و آبپخش که نهايتاً منجر به بکارگيری اين وسائل
ميشوند ،ميتوان انتظار داشت به ميزان  55درصد از ميزان مصارف
کاست .در ادامه کاهش مصرف به نظر ميرسد با اصالح فرهنگ
مصرف مشترکين ،بتوان تا حدود  5درصد از ميزان مصارف کاست.
اين مورد نيز نيازمند برنامهريزی بلند مدت به خصوص برای
نسلهای جديد است که بهترين نقطه تمرکز اين اقدام ،بدون شک
مدارس محسوب ميشوند .تاثيرات اين دو گام ذکر شده ،با فرض اين
که بتوان در  62درصد مصارف شرب حوضه اعمال شوند ،مورد
محاسبه قرار گرفت).(Rastghalam, 2012

به منظور يافتن اهميت اين اقدمات نسبت به يکديگر و طي فرايند
تحليل سلسله مراتبي ،مطابق مراحل ذکر شده در بخش آب شرب،
نياز به معيارهايي برای مقايسه اين گزينهها است .براساس تجربيات
نمايندگان کشاورزان محلي و نيز مصاحبه با کارشناسان خبره در
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ،چهار معيار نزديک به
معيارهای رتبهبندی مديريت تقاضای آب شهری ،انتخاب شد .چنان
که در بخش آب شهری نيز اشاره شد ،سعي بر اين بود که به
معيارهای اصلي و مهمتر پرداخته شود و تعدادشان برای پاسخدهنده
به پرسشنامه خستهکننده نباشد .بنابر اين غير از گزينههای مذکور،
موارد زير برای تشکيل ساختار سلسله مراتبي تصميمگيری مهيا شد:

 -8-4-3مديريت مصرف آب در بخش کشاورزی

براساس مصاحبهها و نيز تجربيات کارشناسان خبره و نيز کشاورزان
فعال در حوضه آبريز زايندهرود ،اقدامات متعددی جهت کاهش
مصرف آب در بخش کشاورزی در اين حوضه آبريز ميتوان انجام داد
که بخش عمده قابل اعمال آن عبارتند از:
 انواع روشهای آبياری تحت فشار شامل :آبياری باراني ،قطرهایسطحي و قطرهای زير سطحي
 جلوگيری از تلفات و بهينه سازی انتقال آب مانند :روکش کانالهاو بهکار بردن هيدروفلوم
 تسطيح دقيق و ليزری مزارع -ساخت و استفاده از استخر ذخيره آب

هدف:

رتبهبندی اقدامات مديريت تقاضای آب کشاورزی (کاهش مصرف يا
افزايش بهرهوری استفاده از آب) در حوضه آبريز زايندهرود
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و ماتريسهای مقايسه زوجي در نرمافزار  Expert Choice 11ادامه
يافت .خروجي اين نرم افزار ،استخراج وزنهای نهايي گزينهها است.
بر اين اساس از حالت توزيعي برای استنتاج وزنها استفاده شد؛ زيرا
هدف ،انتخاب گزينه يا اقدام ايدهآل نبوده ،بلکه رتبهبندی و يافتن
ارجحيت اقدامات نسبت به يکديگر اهميت دارد .با در نظر گرفتن اين
موضوع ،مطابق شکل  9وزنهای نهايي و ارجحيت گزينههای
مديريت تقاضای آب بخش کشاورزی حاصل شد .در جدول  2نيز
ميتوان وزن نهايي نرمال شده گزينهها نسبت به هر يک از معيارها
را مشاهده نمود.

معيارها:

 -5ميزان کاهش مصرف يا افزايش بهرهوری مصرف با اتخاذ اقدام
مورد نظر
 -2هزينه اجرا و انجام اقدام
 -9سهولت اجرا و نگهداری و پشتيباني اقدام
 -4مقبوليت اجتماعي اقدام (کشاورزان ،مهندسين کشاورزی،
مزرعهداران و کليه افرادی که با بخش کشاورزی در ارتباط هستند)
براين اساس ساختار سلسله مراتبي تصميمگيری ترسيم شد.

مقايسههای زوجي اين بخش نيز از طريق پرسشنامه انجام گرفت.
بدين منظور ماتريسهای مقايسهای در قالب پرسشنامه ،توسط
تعدادی از کارشناسان و اساتيد مرکز تحقيقات کشاورزی استان
اصفهان ،کارشناسان خبره سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و
نيز خبرگان کشاورزان استان تکميل گرديد .سعي بر آن بود که
پاسخدهندگان ضمن برخورداری از دانش و تجربه کافي ،از
بخشهايي انتخاب شوند که جنبه اجرايي داشته و بر وضعيت
کشاورزی در مناطق مختلف حوضه ،واقف باشند .در اين بررسي
سعي گرديد از ايجاد اريب در اعالم نظر کارشناس خبره با تخصص
ايشان جلوگيری و تا حد امکان به نتايج قابل اعتمادتری دست يافت.
نکته مهم ديگر اين است که برای پاسخدهندگان تشريح شد که
تناسب اقدام مورد قضاوت با شرايط هر منطقه ،به عنوان پيش فرض
لحاظ ميشود .برای مثال ميدانيم در مناطقي که دارای وزش
بادهای شديد است و امکان آبياری باراني وجود ندارد ،منظور از
آبياری تحت فشار ،آبياری قطرهای سطحي يا زيرسطحي است .ساير
گامهای فرايند تحليل سلسله مراتبي ،با وارد نمودن گزينهها ،معيارها

در جدول  ،2هر چه وزن گزينه بزرگتر باشد ،يعني در معيار مورد نظر،
آن گزينه نسبت به سايرين ،ارجحيت بيشتری دارد .با توجه به اين
که وزنها نرمال شدهاند ،گزينه ارجح در هر معيار ،حائز وزن يک
شده است .يعني در معيار ميزان کاهش مصرف يا افزايش بهرهوری،
توسعه کشت گلخانهای؛ در معيار هزينه اجرا ،آموزش و ترويج؛ در
معيار سهولت اجرا ،نگهداری و پشتيباني ،استفاده از پوشش مالچ ،در
معيار مقبوليت اجتماعي ،آبياری تحت فشار و نهايتاً با در نظر گرفتن
تمامي اين معيارها ،توسعه کشت گلخانهای رتبه نخست را به خود
اختصاص دادند.
توجه به اين موضوع الزم است که هدف يافتن بهترين گزينه نيست،
بلکه مقصود يافتن ارجحيت گزينهها نسبت به يکديگر است .به بيان
ديگر بايستي عنوان نمود که تمامي گزينهها برای مديريت تقاضای
آب کشاورزی در حوضه مهم هستند ،ولي بايستي به گزينههايي که
وزن بيشتری بدست آوردند اهميت بيشتری اختصاص داد.

شکل  -3ساختار سلسله مراتبی تعيين اهميت اقدامات مديريت تقاضای آب در بخش کشاورزی
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شکل  -4استنتاج وزنهای نهايی گزينهها مديريت تقاضای آب در بخش کشاورزی
جدول  -8وزن نرمال شده گزينههای مديريت تقاضای آب در بخش کشاورزی به تفکيک معيار
ميزان کاهش مصرف
وزن نهايي
يا افزايش بهرهوری

گزينه (اقدام)
نوسعه کشت گلخانهای

سهولت اجرا،
هزينه اجرا
نگهداری و پشتيباني

مقبوليت
اجتماعي

5

5

2/22

2/52

2/54

آموزش و ترويج

2/89

2/99

5

2/56

2/48

سيستمهای هوشمند تعيين رطوبت و زمان آبياری

2/78

2/55

2/62

2/28

2/99

مديريت کشاورز در مزرعه

2/78

2/95

2/75

2/65

2/47

آبياری تحت فشار

2/74

2/66

2/55

2/52

5

تسطيح ليزری

2/72

2/42

2/52

2/42

2/76

ارقام مقاوم به خشکي ،زود رس و با نياز آبي کم

2/75

2/55

2/78

2/85

2/55

پوشش مالچ

2/69

2/59

2/65

5

2/92

خاك ورزی حفاظتي

2/64

2/25

2/48

2/78

2/97

استخر ذخيره آب

2/57

2/25

2/45

2/99

2/95

جلوگيری از تلفات و بهينهسازی انتقال آب

2/55

2/99

2/29

2/27

2/82

استفاده از منابع آب نامتعارف

2/55

2/42

2/95

2/24

2/55

کشت مخلوط

2/52

2/52

2/47

2/79

2/27

پيشفرض اين رتبه بندی آن است که محصوالتي برای اين کشت
انتخاب شوند که با کشت گلخانهای سازگار باشد .به بيان ديگر بر
کشت گلخانهای محصوالتي تاکيد شده است که کشت آنها در
گلخانه امکانپذير باشد .با اين وجود سطح زير کشت محصوالتي که
از طرفي مناسب کشت گلخانهای هستند و از طرف ديگر ،صرفه
اقتصادی دارند ،نسبت به اراضي کشاورزی حوضه ،قابل توجه نيست.

توسعه کشت گلخانهای در مجموع توانست رتبه نخست اهميت را
بدست آورد .در اين مورد شايد بتوان اين گونه اظهار نظر نمود که در
مناطقي که جدا با کمبود آب و خشکساليهای شديد و متوالي مواجه
هستند ،چارهای جز استفاده بهينه از حداقل آب موجود،نيست .کشت
گلخانهای عليرغم هزينههای نسبتا زيادی که به همراه دارد ،به
مقدار قابل توجهي بر کاهش تبخير-تعرق گياهان تاثير دارد .البته
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احتساب حدود  52درصد کاهش مصرف ،در کارخانجات فوالد ،مقدار
کاهش مصرف توليد فوالد حوضه محاسبه شد .همچنين در مورد
پااليشگاه تهران ،مطابق مطالعات انجام شده بين  57تا  59/7درصد
پتانسيل برای کاهش در مصارف وجود دارد ،که رقم  22درصد برای
پااليشگاهها برآورد گرديد .بنابراين در مورد حدود  55درصد مصارف
صنعت ميتوان پيشبيني نمود که با مديريت مصرف در اين صنايع
در شرايط کنوني حدود  55ميليون متر مکعب يعني در حدود  6درصد
قابل کاهش است.

بنابر اين با بهکار بردن چهار اقدام اصلي تجهيز و نوسازی اراضي
سنتي ،تسطيح دقيق و ليزری مزارع ،آبياری تحت فشار و خاكورزی
حفاظتي ،ميتوان برآورد نمود بر اساس مصارف سال  5985-86به
عنوان سال نرمال ،مجموعا حدود  88ميليون مترمکعب آب در سال
در بخش کشاورزی پتانسيل صرفهجويي وجود دارد.
 -3-4-3مديريت مصرف آب در بخش صنعت

حوضه آبريز زايندهرود به دليل جهتگيری خاص دولت و سرمايه
گذاریهای کالن به خصوص در رابطه با صنايع سنگين ،رشد قابل
توجهي داشته است .صنايع بزرگ و آببر در اين حوضه همانند ذوب
آهن ،فوالد مبارکه ،صنايع نظامي ،نيروگاهها و پااليشگاه اصفهان به
ويژه نقش بارزی داشتهاند .در حوضه آبريز زايندهرود در سال 5992
جمعا  85شهرك صنعتي در مساحتي برابر  2744هکتار فعال بودند.

جدول  -3حجم آب مصرفی صنايع عمده واقع در حوضه
زايندهرود

مجتمع فوالد مبارکه
ذوب آهن اصفهان
نيروگاه اسالم آباد و شهيد
منتظری
پااليشگاه اصفهان

حجم آب مصرفي
ساالنه (هزار
مترمکعب)
42272
95826

درصد مصرف
نسبت به کل
مصارف صنعت
25
57

55954

9

7592

4

کل صنايع پتروشيمي

7796

4

واحد صنعتي

در سال  5992حجم کل آب برداشتي توسط صنايع و معادن اين
حوضه 588 ،ميليون مترمکعب بود که  555ميليون مترمکعب از
منابع آب سطحي و  79ميليون مترمکعب از منابع آب زيرزميني
تامين شد .حجم آب برگشتي به منابع سطحي و زيرزميني 56
ميليون مترمکعب بود که  98ميليون مترمکعب آن به منابع سطحي
باز ميگردد .در سال  5452برآورد ميشود که حجم آب برداشتي
صنايع و معادن به  475ميليون مترمکعب برسد .برای مديريت
مصرف آب در بخش صنعت ،روشهای مختلفي به کار ميرود.
نمونههايي از اين روشها عبارتند از:
 تغيير فرايند ،برای کم کردن نياز آبي فرايند استفاده مجدد از پساب يک فرايند در فرايند ديگر بازگردش پساب فرايند به همان فرايندی که از آن سرچشمه گرفتهاست
برای کاهش آب مصرفي صنعت ،هر يک از صنايع حوضه بايستي به
صورت مجزا مورد مطالعه قرار گيرند .ولي با استفاده از مطالعات
صنايع مشابه در مناطق ديگر جهان ،ميتوان برآوردی از پتانسيل
کاهش مصارف بخش صنعت بدست آورد .بدين منظور ،نسبت ميزان
مصرف صنايع عمده حوضه در جدول  9نشان داده شده است
).(Yekom Consulting Engineers, 2013

 -4نتيجه گيری
با عنايت به شرايط ويژه حوضه آبريز زايندهرود و لزوم توجه به مسئله
پايداری منابع آب اين حوضه به ويژه رودخانه زايندهرود ،راهکارهای
اجرايي شامل اقدامات مديريت تأمين و نيز مصرف آب ارائه و ضمن
اولويتبندی اين اقدامات ،اثرات کمي آنها در حوضه مشخص گرديد.
براين اساس با توجه به کمبود ساالنه حدود  822ميليون مترمکعب
آب در شرايط نرمال که باعث خشکي طوالني مدت رودخانه ،کاهش
شديد حجم ذخيره آب سد زايندهرود ،خشک شدن تاالب گاوخوني و
افت شديد در منابع آب زيرزميني شده است ،نياز به تامين حداقل
 522ميليون مترمکعب آب درسال در طرحهای جديد انتقال آب بين
حوضهای و اعمال روشهای مختلف مديريت مصرف در سه بخش
شرب ،کشاورزی و صنعت ميباشد .اعمال روشهای مختلف مديريت
مصرف برای شرايط کنوني در بخش شرب موجب  29ميليون
مترمکعب ،در بخش کشاورزی  88ميليون مترمکعب و در بخش
صنعت 55ميليون مترمکعب و درمجموع 528ميليون مترمکعب صرفه
جويي در مصرف آب مينمايد .همانگونه که به تفصيل بيان شد اين
ميزان صرفهجويي در مصارف مختلف نياز به آموزش عمومي ،اصالح

اين صنايع حدود  55درصد کل مصارف آب صنعت در اين حوضه را
تشکيل ميدهند .تقريباً بيش از  99درصد از مصارف کل واحدهای
توليدی صرف فرايند توليد ميشود و  7درصد باقيمانده برای
شستوشو و فضای سبز درنظر گرفته ميشود .بر اين اساس با
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