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در افزایش زمان جاری پیشنهاد استفاده از راهکار آب جمازی 
در در داخل شهر اصفهان شدن آب در رودخانه زاینده رود 

١٣٩٢-٩١مواقع خشکسالی خبصوص سال آبی 
١ناصر حاجیان

چکیده -١
افزایش مصرف آب در ساهلای اخیر باعث به هم خوردن توازن منابع و 

این . حوضه آبریز رودخانه زاینده رود شده است درمصارف آب
آب در رودخانه زاینده رود جاری فوقتا در ساهلای سبب شدمسئله 
. دشوو خشک نگردیده

در سنوات گذشته به کرات شاهد خشک شدن رودخانه زاینده رود بین 
براساس شواهد موجود . چند ماه تا بعضًا بیش از یک سال بوده ایم 

از طرف دیگر خشک . ند نیز دور از انتظار منی باشد ادامه این رو
شدن رودخانه در داخل شهر اصفهان باعث افزایش افسردگی شهروندان 

بدیهی است این . و کاهش چشمگیر مسافر و جذب توریست خواهد شد 
اقتصادی و شرایط پیامدها بصورت مستقیم و غیرمستقیم روی سالمت 

اساس نتایج حاصل از بررسی های بر. شهروندان تأثیر خواهد گذاشت 
در سال هایی که بر اثر گردد ،پیشنهاد میاجنام شده در این مقاله

خشکسالی با کمبود آب برای آبیاری اراضی کشاورزی حوضه زاینده 
رود خبصوص دشت های آبشار و رودشتین واقع در شرق اصفهان روبرو 

یابد،یهستیم و درصدی از حقابه این اراضی به آا اختصاص م
کل ،اصفهان برای افزایش زمان جاری شدن آب در رودخانهیشهردار

بعنوان یا درصدی از خسارت وارده به کشاورزان شرق اصفهان را 
پرداخت مناید و در عوض حقابه آا را برای اجرای سیاست آب جمازی 
گردد که جبای جاری شدن این مسئله باعث می. آن سال خریداری کند 

، زمان بیشرتی در زاینده رود برای آبیاری اراضیدو تا سه ماه آب 
و آب خریداری شده برای آبیاری فضای رود جاری شود آب در زاینده

جهت نیل به هدف فوق، چهار گزینه مطرح و . سبز شهر استفاده شود
اسبات با توجه به حم. یکی از آا برای سال جاری انتخاب گردید 
میلیارد تومان به ۵۶اجنام شده، شهرداری اصفهان با پرداخت 

میلیون مرتمکعب آبی که مقرر ٢۵٠کشاورزان شرق اصفهان، مقدار 
شده در طول سه ماه در اختیار آا قرار گیرد را تصاحب خواهد 

تومان بدست ٢٢۴قیمت هر مرتمکعب آب خریداری شده برابر با . منود 
یمت آب آبیاری فضای سبز توسط تانکر که حدود آمد که نسبت به ق

اصل از برخی از نتایج ح. تومان است ، اقتصادی می باشد٢۵٠٠
: از پرداخت این خسارت عبارتند

واحد جنف آبادعضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسالمی -١
E-Mail : Nasserhajian@yahoo.com
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افزایش زمان جاری شدن آب در زاینده رود -١
خسارت ندیدن پلهای تاریخی بدلیل خشک شدن زاینده رود -٢
یری از افت شدید تغذیه آهبای زیرزمینی شهر اصفهان و جلوگ-٣

سطح آب زیرزمینی داخل شهر 
جلوگیری از نشست احتمالی آثار باستانی اصفهان خبصوص آثار -۴

رب مهین اساس بدلیل افت سطح آب زیرزمینی،موجود در میدان امام
با توجه به نتایج بدست آمده در این مقاله ، پیشنهاد می گردد 

بریز رودخانه در اسرع وقت اجرای سیاست آب جمازی در حوضه آ
. اجرا شود ٩١- ٩٢برای سال آبی خبصوص ،زاینده رود
ی از جلوگیر، ، خسارت کشاورزان حقابه دارازیآب جم: مجالت کلیدی 

.رودجاری شدن آب در زاینده، رودخشک شدن رودخانه زاینده
مقدمه و بررسی منابع -٢

با توجه به امهیت مسئله ابتدا در ادامه شرح خمتصری در ارتباط با 
آبیاری جمازی ، تعریف آن ، جتارت آب جمازی و جتارت آب جمازی در 

. ایران ارائه می گردد 
آبیاری جمازی -١-٢

ظهور حبث آب جمازی توانسته توجه جمامع خمتلف جهانی را به جریان 
مواد غذایی در حال جریان است جلب عظیم جمازی آب که توسط جتارت 

کشور های کم آب، می توانند با واردات مواد غذایی دسرتسی . کند
با توجه به امهیت مبحث . خود را به منابع آب جهانی افزایش دهند 

آب جمازی و جتارت آن در این قسمت سعی می شود آگاهی های الزم در 
ن نیز در ایران این خصوص ارائه شود و ظرفیت ها و کاربردهای آ

.به اختصار بیان شود
تعریف آب جمازی-٢-٢

آبی که در مراحل . تولید بسیاری از کاالها به آب احتیاج دارد 
خمتلف تولید یک واحد کاال، استفاده می گردد آب جمازی ذخیره شده 

جتارت جهانی کاالها یک جریان بین املللی از آب . در کاال نامیده می شود

مهزمان . می آورد که اصطالحًا جتارت آب نامیده می شود را بوجودجمازی
با آغاز جتارت بین املللی کاالها، جریان آب جمازی از منطقه ای به 

.منطقه دیگر در جهان در حال جریان است
مطرح ١٩٩٣در سال J.A Allanواژه آب جمازی برای اولین بار توسط 

مفهوم آب جمازی ، اجنام با توجه بیشرت دانشمندان و حمققین به . شد 
حماسبات اجنام شده از جاجبایی . حماسبات کمی در این زمینه آغاز شد

جریان عظیمی از آب که به طور جمازی با جتارت کاالهای آب بر، در 
واژه آب جاسازی ١٩٩٣قبل از سال . حال جریان است ، خرب می دهد

ست توجه شده برای رساندن این مفهوم به کار می رفت، اما نتوان
.مدیران منابع آب را به خود جلب کند

جتارت آب جمازی-٣-٢
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. واژه آب جمازی ، آب، غذا و جتارت را به یکدیگر پیوند می دهد
کشورهای خشک و نیمه خشک می توانند با واردات کاالهای آب بر، 
نظیر مواد غذایی، آبی را که برای تولید آن نیاز است را برای 

انتقال آب حقیقی در حجم زیاد . ش ها حفظ کننداستفاده در سایر خب
و در فاصله های طوالنی به علت مشکالت انتقال و هزینه های باالی 
آن تقریبًا غیر ممکن به نظر می رسد، در این حال جتارت مواد غذایی 
می تواند با انتقال جمازی حجم عظیمی از آب، به عنوان مهگون سازی 

.ساب آورده شودتوزیع نامهگون منابع آب به ح
از منابع آب % ٧۴خبش کشاورزی به عنوان پر مصرف ترین خبش در حدود 

برخی از کشورهای کم آب برای تامین . شیرین جهان را مصرف می کند
خبشی از این آب با نادیده گرفنت ظرفیت های طبیعی پمپاژ بیش از 

یج نتا. حد آب های زیرزمینی و منک زدایی آب دریا اقدام می منایند
نشان می دهد که تولید حمصوالت در چنین شرایطی بیش از پنج برابر گران تر 

کشورهای کم آب می توانند با دخالت دادن جتارت آب جمازی در .است
سیاست های آبی، عالوه بر اینکه میزان دسرتسی خود را به منابع آب 
جهانی افزایش می دهند، از افزایش فشار بر منابع حمدود خود 

جتارت آب واردات مواد غذایی به منظور استفاده از منبع . بکاهند
،اجتماعی و حمیط زیست یک کشور را حتت تاثیر جمازی خبش های اقتصادی

قرار می دهد و با امنیت غذایی و فرهنگ کشور ارتباط مستقیم 
کشورهای کم آب می توانند با توجه به شرایط ، ظرفیت ها . دارد 

مالحظات امنیت غذایی خود، نقطه هبینه و نیازهای داخلی و مهچنین
.ای را برای میزان واردات مواد غذایی به کشور بیابند

بسیاری از کشورهای خشک و نیمه خشک با واردات مواد غذایی ، خبشی 
از آبی را که برای تولید داخلی حمصوالت نیاز است را برای 

در سال به عنوان مثال مصر. استفاده در سایر مصارف حفظ می کنند
میلیون تن انواع غالت وارد کرده ، تولید این مقدار ۵/٧، ١٩٩۵

در مهین سال ژاپن . میلیارد مرتمکعب آب نیاز دارد٩/٩غالت در مصر 
میلیارد مرتمکعب از منابع آب ٣٧میلیون تن غالت ٢٧با واردات 

اگر تولید حمصوالت در کشورهای صادر . داخلی خود را حفظ کرده است
نسبت به کشورهای وارد کننده آب کمرتی نیاز داشته باشد کننده

.صرفه جویی در آب جهانی نیز صورت می گیرد
منظور جتارت آب جمازی در مناطق خمتلف کشور (در جتارت درون کشوری 

می باشد؛ در مناطق هبره مند از آب حمصوالنی که نیاز به آب زیاد 
آب جمازی می توان با )دارند کشت شوند و به سایر نقاط ارسال گردد

استفاده از شبکه های جمازی آب، بسیاری از نیازهای آبی و غذایی 
در مطالعات اجنام شده مهواره نقش آب به . مناطق را مرتفع ساخت 
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١عنوان یکی از عوامل کلیدی در تولید حمصوالت آب بر تأکید شده است

ف آب و این نگاه جدید به آب می تواند بسیاری از الگوهای مصر. 
. ختصیص یارانه ها را در این زمینه تغییر دهد 

جتارت آب جمازی در ایران-۴-٢
به مرز ١۴٠٠بنابر پیش بینی های اجنام شده مجعیت ایران تا سال 

میلیون نفر خواهد رسید که کاهش شدید سرانه متوسط منابع ١٠٠
تأمین نیازهای آبی و . آبی در دسرتس را به مهراه خواهد داشت 

غذایی این مجعیت ، خودکفایی در تولید گندم و خودکفایی در تولید 
برخی از حمصوالت اسرتاتژیک ، سرمایه گذاریهای عظیمی را در احداث 
زیرساختهای اقتصادی جهت رسیدن به حداقل شاخص های اقتصادی و 
اجتماعی و حرکت مهگام با قافله اقتصادی جهانی ، تأمین نیازهای 

مصرف باالی آب در خبش . عمده ای مواجه می کند ملی را با مشکالت
و راندمان پایین آبیاری به ) آب های شیرین% ٩٠بیش از (کشاورزی 

.خوبی نشاندهنده نیاز به توسعه بیشرت این خبش در کشور است 
با توجه به مسائل و مشکالت ذکر شده به نظر می رسد بازنگری در 

شدن آن ها و بررسی و سیاستهای مدیریت منابع آب ، جامع تر 
استفاده از ظرفیتهای جدید ایجاد شده در این زمینه، اجتناب 

استفاده از آهبای غیرمتعارف خصوصًا آب جمازی در . ناپذیر باشد 
. ساهلای اخیر توجه مدیران منابع آب را به خود جلب کرده است 

پتانسیل عظیمی که در این خبش وجود دارد می تواند بسیاری از 
ت آبی را با صرف هزینه های کمرت و در زمان کوتاه تر حل کند مشکال

.
با واردات ١٩٩٧- ٢٠٠١آمارها نشان می دهد ایران در فاصله ساهلای 

میلیارد مرتمکعب آب که ٣٧انواع حمصوالت کشاورزی، ساالنه از مصرف 
. برای تولید مهان حمصول در داخل نیاز داشته خودداری کرده است 

٣۶/١١با واردات ٢٠٢۵نی می شود ایران در سال مهچنین پیش بی
میلیارد مرت مکعب از منابع ٢٧/۴٢میلیون تن انواع غالت از مصرف 

٧٢/١٢آب خود اجتناب می کند که در صورت تولید داخل این غالت 
میلیارد مرتمکعب آن ازطریق آهبای تنظیم شده برای آبیاری زمینهای 

آب در ایران دارای توزیع منابع . کشاورزی تأمین خواهد شد 
در این حالت ، جتارت دورن کشوری . بسیار نامهگن در سطح کشور است 

آب جمازی نیز می تواند با صرف هزینه های کمرت، خبش عمده ای از 
جتارت درون کشوری آب جمازی با . مشکالت را در خبش توزیع آب حل کند 

اند از مصرف استفاده از منابع و ظرفیت های موجود داخلی می تو
.  آب ملی بکاهد و میزان تولید حمصوالت کشاورزی را افزایش دهد 

کم آب، یک منبع اسرتاتژیک به در حتقیقات جتارت آب جمازی ، آب برای کشورهای -١
مشار می رود که باید با حفظ آن برای تولید حمصوالت کلیدی و سرمایه گذاری در 

.خبشهای اقتصادی در ختصیص و استفاده هبینه از آن کوشید 



٥

با توجه به تنش های آبی ساهلای اخیر فضای سبز شهر اصفهان خبصوص 
فضای سبز شرق اصفهان که برای آبیاری آن در مواقعیکه آب در 

با تانکر آبیاری می شود و شهرداری نباشدکانال جی شیر جاری 
بنظر می رسد پرداخت خسارت عدم ،هزینه زیادی را متقبل می شود

کشت به کشاورزان شرق اصفهان و خرید حقابه آا در طوالنی شدن 
جاری بودن آب در زاینده رود منطقی بنظر می رسد و ضروریست 

ن طرح تصمیم گیران تأمل بیشرتی در ارتباط با اجرایی شدن ای
حتی می توان از مسائل پیش آمده بعنوان یک فرصت . داشته باشند 

.و جتربه موفق در اجرای سیاست استفاده از آب جمازی استفاده منود 
ارائه نتایج -٣

در این قسمت ابتدا هزینه ها و درآمد کشت یک هکتار گندم براساس 
،مؤثرقیمت های مرسوم در منطقه حماسبه و ریز هرکدام از عوامل

مهانگونه که از حماسبات اجنام شده . ارائه گردید ١در جدول مشاره 
بطور متوسط سود حاصل از کشت یک هکتار گندم برابر با ،مشخص است

می باشد که ) سه میلیون و ششصد هزار تومان(تومان ۶٠٠/٣/٠٠٠
،برای جربان خسارت هر هکتار زمینشهرداری اصفهاندر صورتیکه 

درصد خسارت ۵٠تقریبًا حدود ،تومان پرداخت کند٠٠٠/٠٠٠/٢مبلغ 
.را پرداخت منوده است 

- ٩٢مهچنین توسط مسئولین ذیربط مقرر شد برای کشت هباره سال آبی 
میلیون مرتمکعب آب در اختیار کشاورزان شرق ٢۵٠حدود ١٣٩١

مرت مکعب آب ناخالص ٩٠١٧با احتساب . اصفهان قرار داده شود 
مرتمکعب ۵٨١۶(ورد نیاز برای کشت هر هکتار براساس سند ملی آب م

میلیون ٢۵٠با حجم ) درصد۵/۶۴نیاز خالص هر هکتار و راندمان 
.هکتار زمین کشت خواهد شد٢٧٧٧٧مرتمکعب، 

٠٠٠/٠٠٠/٢۵٠÷٩٠١٧= ٢٧٧٧٧هکتار 
۴با استفاده از اعداد و ارقام موجود در جداول ر در اقدامی دیگ

اقدام به حماسبه نسبت مساحت اراضی زیر پوشش شبکه های ٧تا 
آبشار و رودشت به کل مساحت اراضی حوضه آبریز رودخانه زاینده 

حاالت تأمین آب شده ، تأمین آب نشده و کل مساحت اسبراس،رود
٢و نتایج حاصل در جدول مشاره گردید١٣٨۴- ٨۵اراضی برای سال آبی 

بدست آمده برای اراضی نسبتهای توجه به با. است شدهارائه 
مساحت اراضی تأمین آب شده شبکه ، ١٣٨۴- ٨۵تأمین آب شده در سال 

برای ساهلای خمتلف حماسبه و در و جمموع دو دشترودشت،های آبشار 
. نشان داده شده است ۵جدول مشاره 

، چهار گزینه برای ۵براساس اعداد و ارقام بدست آمده در جدول 
زیرکشت برای تعیین خسارت پرداختی به کشاورزان شرق احتساب سطح 

: اصفهان بشرح زیر انتخاب گردید 



٦

مساحت حداقل سطح زیرکشت شبکه رودشت برای طول دوره آماری: الف 
)هکتار٢١۶١١(ساله١٧
مساحت حداقل سطح زیرکشت شبکه آبشار برای طول دوره آماری : ب 
)هکتار١٨٨٩۴(ساله١٧
برای جمموع شبکه های رودشت و آبشار سطح زیرکشت مساحت حداقل: ج 

)هکتار۴٠۵٠۵(ساله١٧طول دوره آماری
میلیون مرتمکعب آبی که ٢۵٠هکتار که از ٢٧٧٧٧سطح زیرکشت : د 

به کشاورزان اختصاص یابد بدست ) ١٣٩٢(مقرر است در سال جاری 
هر فوق براساس مقادیر خسارت حماسبه شده برای حاالت . آمده است 

. نشان داده شده است ٣هکتار دو میلیون تومان در جدول مشاره 
حماسبه هزینه ها و درآمد حاصل از کشت یک هکتار گندم) ١(جدول 

١٣٩١-٩٢برای سال آبی 
هزینه و گندمردیف

درآمد 
)تومان(

- ٠٠٠/٢٠٠هزینه شخم ، مرزکشی و کاشت زمین١
کیلوگرم از قرار ٢۵٠(خرید بذر ٢

)تومان٨٠٠کیلویی
٠٠٠/٢٠٠ -

- ٠٠٠/١۵٠)مرتبه۵(هزینه آبیاری ٣
هزینه خرید آب آبیاری و پمپاژ و 

برق
٠٠٠/٢٠٠ -

- ٠٠٠/٢۵٠هزینه علف کش ، سم و کود۴
٧٠٠هر کیلو (تن گندم ۶فروش ۵

)تومان
٠٠٠/٢٠٠/۴

٠٠٠/۴٠٠فروش کاه۶
٠٠٠/۶٠٠/٣سود حاصل از کشت یک هکتار گندم 

مساحت اراضی کشاورزی تأمین آب شده، تأمین آب نشده و کل ) ٢(جدول 
اراضی دشت های آبشار ، رودشتین و کل حوضه آبریز رودخانه زاینده 

مهراه با نسبت مساحت اراضی دشت ها ١٣٨۵-٨۴در سال آماری پایه رود 
به مقادیر مرتداف کل حوضه

شرحردیف
کل مقادیر مرتادفهنسبت اراضی دشت ب)هکتار(مساحت اراضی 

)درصد(حوضه 
تأمین 
آب شده

تأمین 
آب نشده

کل 
اراضی

تأمین آب 
شده

تأمین آب 
کل اراضینشده

١
دشت آبشار 

٨۴٢٨٠٠٠٢٠٠٠٣٠٠٠٠٧١/١٠٢۶/١١۴/٧-٨۵سال 

٢
-٨۵رودشتین 
٨۴٣٢٠٠٠١٠٠٠٠۴٢٠٠٠٢۵/١٢٣/۶١٠

٣

اراضی 
کشاورزی کل 
حوضه زاینده 

رود

٢۶١٢۵٧١۵٨٧۴٣۴٢٠٠٠٠---

گزینه های ربایمقادیرخمتلفشهرداریخسارتپرداختی)٣(جدول 
پیشنهادیسطحزیرکشت



٧

مالحظات خسارت پرداختی  سطح زیرکشت 
)هکتار( گزینه

خسارت برای یک هکتار میلیون تومان٢ ١ -

شبکه رودشتحداقل سطح زیرکشت
٨٤-٨٥تا ٦٨-٦٩بین ساهلای 

اقتباس ، ٧٩-٨٠مربوط به سال(
)٥از جدول 

٢/٤٣
میلیاردتومان ٢١٦١١ ١

شبکه آبشارحداقل سطح زیرکشت
٨٤-٨٥تا ٦٨-٦٩بین ساهلای 

اقتباس ، ٧٩-٨٠مربوط به سال(
)٥از جدول 

میلیارد ٨/٣٧
تومان ١٨٨٩٤ ٢

شبکه آبشار حداقل سطح زیرکشت
تا ٦٨-٦٩بین ساهلای و رودشت

، ٧٩-٨٠مربوط به سال(٨٤-٨٥
)٥اقتباس از جدول 

میلیارد ٨١
تومان ٤٠٥٠٥ ٣

هکتار٢٧٧٧٧بابت عدم کشت
میلیون ٢٥٠اراضی که براساس 

مرتمکعب آب با توجه به آب 
٩٠١٧مورد نیاز ناخالص 

.آمدمرتمکعب در هکتار بدست 

میلیارد ٦/٥٥
تومان ٢٧٧٧٧ ٤

حبث و ارائه پیشنهادات-۴
در قسمت قبل چهار گزینه برای پرداخت خسارت به کشاورزان شرق 
اصفهان بابت در اختیار قرار دادن حقابه خود به شهرداری اصفهان 

ارائه ٣خسارت حماسبه شده در جدول . در ساهلای خشکسالی مطرح شد 
٨١، ٣٨، ۴٣: برابر با برتتیب ۴تا ١و برتتیب برای گزینه های 

پیشنهاد می گردد برای سال جاری. ان است میلیارد توم۵۶و 
۵۶یعنی پرداخت ۴شهرداری اصفهان هرچه سریعرت گزینه )١٣٩٢(

میلیون مرتمکعب ٢۵٠میلیارد تومان به کشاورزان در مقابل خرید 
مهچنین در ساهلایی که خشکسالی . را در دستور کار خود قرار دهد

را که ٣تا ١های شهرداری اصفهان می تواند یکی از گزینه ،است
،حداقل سطح زیرکشت شبکه های آبشار ، رودشت و جمموع دو دشت است

را انتخاب منوده و حقابه آا را در قبال پرداخت خسارت دریافت 
. کند

پرداخت خسارت فوق به در سال جاری و ۴انتخاب گزینه در صورت 
٣ده مکعب آب که مقرر بومیلیون مرت٢۵٠با ،کشاورزان شرق اصفهان

انتهای شهر (مرتمکعب در ثانیه از سد آبشار ٣٠حدوددارقمماه به 
مرتمکعب آب ١٠ماه به مقدار ٩می توان حدود ،عبور کند) اصفهان

با حجمبدیهی است می توان. در رودخانه داخل شهر جاری کرد 
تغذیه آهبای به و منودآب در مادیهای داخل شهرجاری فوق،

باعث فوقتغذیه.با مدیریت صحیح پرداخت داخل شهرزیرزمینی



٨

شده و در حمدوده شهر اصفهانکاهش سطح آب زیرزمینی تا سطح زمین
آثارمیدان امام و دیگر حمدوده نشست احتمالی زمین در از 

.خواهد منودجلوگیری باستانی اصفهان 
بنظر ،براساس مطالب ارائه شده در قسمتهای قبل و ارائه نتایج

جهت رفع مشکل پیش آمده بابت هبم خوردن توازن منابع و می رسد که
باید توسط مسئولین ،مصارف حوضه آبریز رودخانه زاینده رود

، اقدامی عاجل و اساسی مبتنی بر جتارب بدست آمده شهرداری اصفهان
بدیهی است با توجه به عدم . در مناطق مشابه دنیا صورت پذیرد 
در ساهلای اخیر ، خبصوص سال رودجاری شدن آب در رودخانه زاینده 

بنظر می رسد ،ناراحتی و افسردگی شهروندانو متعاقب آن ٩١- ٩٢
مشکل از امهیت زیادی برخوردار است و باید برای رفع مشکل فوق 

با توجه به نتایج بدست آمده و . صورت پذیرد اقدامی اساسی 
: بررسی های اجنام گرفته پیشنهادات زیر ارائه می گردد 

ساهلایی که خشکسالی است استفاده از اجرای سیاست آب جمازی در -١
و پرداخت خسارت کشاورزان شرق اصفهان و خرید حقابه آا برای 

برای مهیشه در دستور آب در زاینده رود،طوالنی شدن جاری بودن
های ختصصی و کارگروهقرار گیرد و شهرداری اصفهانر مسئولین کا

آب جمازی در اسرع وقت راهکار عملی شدن روشمطالعاتی جهت ارائه 
. تشکیل شود

و به خشک شدن جمدد زاینده رودسعی شود برای حل و پایان دادن -٢
جلوگیری از حاد شدن مسئله ، در اسرع وقت خسارت پیشنهادی در 

براساس زیرا. پرداخت گردد در سال جاریاین مقاله به کشاورزان
میلیارد تومان بعنوان ۵۶حدود پرداخت حماسبات اجنام شده در صورت

میلیون ٢۵٠، رقمی برابر با هکتار٢٧٧٧٧خسارت عدم کشت حدود 
برای فوق قیمت آب . گیرددر اختیار شهرداری قرار میمرتمکعب آب 

ه به باتوجیزیادتومان می گردد که رقم٢٢۴هر مرتمکعب حدود 
با تانکر جهت هزینه هر مرتمکعب آب(شرایط حساس فعلی منی باشد 

) .تومان است٢٠٠٠آبیاری فضای سبز بیش از 
و عالوه بر فرهنگ سازی ٩٢-٩١از اجرای سیاست آب جمازی در سال -٣

افزایش زمان جاری شدن آب در زاینده رود و تغذیه آهبای زیرزمینی 
توان بعنوان یک راهکار در شرایط حساس و مشابه در میشهر اصفهان

. کرد آینده نیز استفاده
در صورت اعمال روش آب جمازی، با برداشت دقیق کلیه آمار و -۴

حداکثر توان می، نتایج حاصلارقام در مورد پرداخت هزینه ها و 
اعداد و ارقام بدست آمده در تصحیح اشکاالت موجود استفاده را از 
.برای آینده منود

منابع 



٩

جلد ، ٢، ) آهبای زیرزمینی(هیدروژئولوژی . ن ، حاجیان -١
١٣٩١ .

مهندسین مشاور زایندآب ، مطالعات مرحله اول تعیین منابع و -٢
. ١٣٨٧، )جلد١٠(مصارف آب حوضه زاینده رود 

مطالعات میدانی و صحبت با کارشناسان متخصص و خربگان -٣
. کشاورزی 
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١٠



١١

و کشاورزی در یک دوره آماری مصرف آب شرب ، صنعت ) ٤(جدول 
در حوضه زاینده رود بر ٨٤-٨٥تا ٦٨-٦٩ساله بین ساهلای ١٧

]٢[حسب میلیون مرتمکعب
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٣٢٣۶٢۶٩٠٣٨٠٠٠٠٣١٣٩٨۵١٨١٢١٣/١٢۵١/٣٣٠۶٩-
١٣۶٨

١

٣٢۵۶٢۶٢٧٣٨٠٠٠٠٣٠۴۴۴٠١٧۶٧٨۴/١٢۶١/٣٣۵٧٠-
١٣۶٩

٢

٢٢۴٩٢۵۵٩٣٨٠٠٠٠٢٩۶۴٢٣١٧١١۴۴/١۵٨١/٣۴٠٧١-
١٣٧٠

٣

٣٢۴٧٢۴٩٢٣٨٠٠٠٠٢٨٨۴٠٣١۶۶٣۴۴/١۶٠۴/٣۴۵٧٢-
١٣٧١

۴

٣٢۵٠٢۵٠۶٣٨٠٠٠٠٢٨٩٨٨٨١۶٧٢۶۴/١۶٢۶/٣۵٠٧٣-
١٣٧٢

۵

٣٢۵٨٢۴١٩٣٨٠٠٠٠٢٧٨۵٨٢١۶١٠۶۵/١۶۴٣۵۶٧۴-
١٣٧٣

۶

٣٣۵٠٢۴٢۵٣٨٩٠٠٠٢٧٧٧٣۶١۶١٣٩۵/١۶۶٣/٣۶١٧۵-
١٣٧۴

٧

٣٣۵۶٢۴٠١٣٩١٠٠٠٢٧۵۶۴٣١۵٩۵۶۵/١۶٩٨/٣۶۶٧۶-
١٣٧۵

٨

٣۴٣١٢٣٣٩۴٠٠٠٠٠٢۶٧٩٧۵١۵۵٠۶۵/١٧١۴/٣٧٢٧٧-
١٣٧۶

٩

٣۴٣٩٢١۶۵۴٠٠٠٠٠٢۴۶٢٧٨١۴٢٧٧۵/١٧٣١/٣٧٨٧٨-
١٣٧٧

١٠

٣۴۶٢١٨۴۶۴٠٠٠٠٠٢٠۶٢٩٢١٢٠٣٠۶/١٧۶٨/٣٨٣٧٩-
١٣٧٨

١١

٣۴٨١١۶٠٧۴٠٠٠٠٠١٧۶۴١۵١٠٣۴١۶/١٧٨٧/٣٨٩٨٠-
١٣٧٩

١٢

٣۵۶٧١٧٧٧۴١٢٠٠٠١٩٧۴۶۴١١۵٢٢۶/١٨٠۶/٣٩۵٨١-
١٣٨٠

١٣

٣۵۵۴٢٠٢٢۴١٢٠٠٠٢٢٧۶٠٠١٣٢٢٧۶/١٨٢۶/۴٠١٨٢-
١٣٨١

١۴

٣۶٣۵٢١٢٢۴٢٠٠٠٠٢٣٨۶٢٠١٣٩١٠۶/١٨۵۶/۴٠٧٨٣-
١٣٨٢

١۵

٣۶١٢٢٢١٠۴٢٠٠٠٠٢۵٠۶٣٧١۴۵١۶٧/١٨۶١/۴١۴٨۴-
١٣٨٣

١۶

٣۶٣١٢٣١٠۴٢٠٠٠٠٢۶١٢۵٧١۵٢٠٣٧/١٨٨٢/۴٢٠٨۵-
١٣٨۴

١٧

٣٣۵۴٢٢۶۶٣٩۶٧٠۶٢۵٨۶٨۵١۵٠٠١۶٨٣٧٣
میانگین

٣۶٣۵٢۶٩٠۴٢٠٠٠٠٣١٣٩٨۵١٨١٢١٨٨۴٢٠
ماکزیمم

٢٢۴٩١۶٠٧١٣٨٠٠٠١٧۶۴١۵١٠٣۴١٢۵٣٣٠
مینیمم



١٢

تأمین آب شده و تأمین آب نشده سطحاراضیکشاورزی) ۵(جدول
و برآورد اراضی تأمین آب شده دشتهای آبشار و حوضهزایندهرود 

]٢[)هکتار(سال آماری ١٧در رودشتین 

ردیف سال
مساحت اراضی حوضه آبریز زاینده رود برآورد مساحت اراضی تأمین آب 

*های شرق اصفهانشده دشت
تأمین آب 

شده
تأمین آب 

نشده کل اراضی آبشار رودشتین جمموع

١ ٦٧-٦٨ 300428 79572 380000 32176 36802 68978

٢ ٦٨-٦٩ 313985 66015 380000 33628 38463 72091

٣ ٦٩-٧٠ 304440 75560 380000 32606 37294 69900

٤ ٧٠-٧١ 296423 83577 380000 31747 36312 68059

٥ ٧١-٧٢ 288403 91597 380000 30888 35329 66217

٦ ٧٢-٧٣ 289888 90112 380000 31047 35511 66558

٧ ٧٣-٧٤ 278582 101418 380000 29836 34126 63962

٨ ٧٤-٧٥ 277736 111264 389000 29746 34023 63769

٩ ٧٥-٧٦ 275643 115357 391000 29521 33766 63287

١٠ ٧٦-٧٧ 267975 132025 400000 28700 32827 61527

١١ ٧٧-٧٨ 246278 153722 400000 26376 30169 56545

١٢ ٧٨-٧٩ 206292 193708 400000 22094 25271 47365

١٣ ٧٩-٨٠ 176415 223585 400000 18894 21611 40505

١٤ ٨٠-٨١ 197464 214536 412000 21148 24189 45337

١٥ ٨١-٨٢ 227600 184400 412000 24376 27881 52257

١٦ ٨٢-٨٣ 238620 134780 420000 25556 29231 54787

١٧ ٨٣-٨٤ 250592 169363 420000 26838 30698 57536

١٨ ٨٤-٨٥ 261257 158743 420000 27981 32004 59985

حداکثر 313985 223585 420000 33628 38463 72091

حداقل 176415 66015 380000 18894 21611 40505

میانگین 258685 132185 395777 27953 31973 59926

اراضی تأمین آب شده = اراضی تأمین آب شده کل حوضه ×١٠٧١/٠
:*آبشار 

اراضی تأمین آب شده = اراضی تأمین آب شده کل حوضه ×١٢٢٥/٠
رودشت

نیاز آبی خالص الگوی کشت حوضه زاینده رود در سال های ) ٦(جدول 
]٢[)مرت مکعب در هکتار(خمتلف 

ردیف سال نیاز آبی 
خالص

١ ٦٦-٦٧ ٥٧٨١

٢ ٦٧-٦٨ ٥٧٥٦



١٣

٣ ٦٨-٦٩ ٥٧٧٦

٤ ٦٩-٧٠ ٥٨٠٦

٥ ٧٠-٧١ ٥٧٧٢

٦ ٧١-٧٢ ٥٧٦٧

٧ ٧٢-٧٣ ٥٧٦٤

٨ ٧٣-٧٤ ٥٧٧٧

٩ ٧٤-٧٥ ٥٨٠٩

١٠ ٧٥-٧٦ ٥٧٨٤

١١ ٧٦-٧٧ ٥٧٨٤

١٢ ٧٧-٧٨ ٥٧٩٥

١٣ ٧٨-٧٩ ٥٨٣٣

١٤ ٧٩-٨٠ ٥٨٦١

١٥ ٨٠-٨١ ٥٨٣١

١٦ ٨١-٨٢ ٥٨٠٩

١٧ ٨٢-٨٣ ٥٨٢٩

١٨ ٨٣-٨٤ ٥٧٩٣

١٩ ٨٤-٨٥ ٥٨١٦*

متوسط ٥٧٩٧

بیشرتین مقدار ٥٨٦١

کمرتین مقدار ٥٧٥٦

نیاز آبی خالص انتخابی * : 



١٤

مشخصاتشبکههایآبیاریحوضهزایندهرود)٧(جدول
طول زهکش های 

)کیلومرت(شبکه

طول کانال 
های 

)کیلومرت(شبکه راندمان 
)درصد(انتقال

کانال ظرفیت 
اصلی

مرت مکعب بر (
)ثانیه

سطح زیر *
کشت آبی 

٨٤-٨٥سال
)هکتار(

سطح زیر 
پوشش

)هکتار(

سیساتأنام ت
آبگیر اصلی

سال 
آغاز 
هبره 

برداری 

نام شبکه 
آبیاری

درجه 
٢

درجه 
١

درجه 
٢

درجه 
١ مست راست مست چپ

60 43 60 69 80 15 15 28000 30000 سد آبشار 1352 آبشار

255 168 110 95 78 15 50 40000 42000 سد 
نکوآباد 1352 نکو 

آباد 

- - 202 78 85 12 20000 36000 شبکه چپ 
نکو آباد 1375 برخوار

- 124 184 172 81 25.9 24.4 32000 42000 سد 
رودشتین 1373 رودشت

- - 24 47 81 - 3000 5000 سد مخیران 1375 کرون

- - 68 59 87 12 7000 11000 بند ذوب 
آهن 1376 مهیار 

مشالی

315 335 648 520 - - 130000 166000 - - مجع

کمبودآبتحویلیبهاراضیزیرکشتشبکهها،بابرداشتازمنابعآبزیرزمینیجربامنیشود*
.



١٥

آبشار نکو آباد  برخوار رودشت کرون
مهیار 
شمالی

جمع

۸۴-۸۵سطح زیرکشت آبی سال  28000 40000 20000 32000 3000 7000 130000

سطح زیر پوشش 30000 42000 36000 42000 5000 11000 166000
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شبکه های آبیاری حوضه آبریز زاینده رود۸۴- ۸۵سطح زیر پوشش و سطح زیر کشت سال ) ۳(نمودار 


