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بین سد زاینده رود و پل برداشت آب توسط ایستگاه های پمپاژ در 
قانوناز منظر کله

١ناصر حاجیان

چکیده-١
میـزان بارنـدگی   ١٣٨٧-٨٨اخیر خبصوص سـال زراعیهایدر سال

) آبـدهی (آورد معـرف ایستگاه چلگرد کوهرنگ که تا حد زیادی 
١٠٧٩حوضه زاینده رود و تونل های کوهرنگ می باشد ، به رقم 

میلیمرت و به تبـع آن میـزان آب ورودی بـه سـد زاینـده رود      
زاینده رود طبیعی ، تونـل هـای اول و دوم کوهرنـگ و    شامل (

. میلیون مرتمکعب کـاهش یافـت   ٨٧٠به رقم ) تونل چشمه لنگان
س میزان آب خروجی از سـد در سـال   مهچنین براساس آمار در دسرت

درصد ۶۶میلیون مرتمکعب گزارش گردید که ٧٣۴برابر با ٨٨-٨٩
در حدفاصل پل کلـه توسـط ایسـتگاه    ) میلیون مرتمکعب۴٨۵(آن 

. برداشت شـده اسـت   برخالف قوانین موجود،های پمپاژ باالدست
حجم آب خروجی از سـد برابـر   ٧٩-٨٠از طرف دیگر در خشکسالی 

میلیون مرتمکعب و میزان برداشت آب تا پل کله برابـر  ۵۶٧با 
درصد حجم آب خروجـی  ۶۵میلیون مرتمکعب بوده که حدود ٣۶٩با 

تأثیر برداشت های غیر قـانونی  . از سد را بالغ گردیده است 
طول وسیعی از رودخانـه زاینـده رود از   باعث گردید تا ،فوق

منـود  شود وحمروم ٩١-٩٠خبصوص ،در ساهلای اخیرنعمت جریان آب 
در حمدوده شهر اصفهان ،زاینده رودرودخانهبارز آن خشک شدن

حال این نگرانی بوجود آمده است کـه آیـا پدیـده    . می باشد 
خشکسالی ادامه خواهد یافت و یا اینکه خشک شدن زاینـده رود  
تنها متأثر از خشکسالی نیست و چنانچه میزان بارش و یـا آب  

ه رود حتی در حد میانگین حوضه نیز جریان ورودی به سد زایند
. باز پدیده خشک شدن زاینده رود ادامه خواهد داشت ،یابد

جهت رفـع مشـکل کمبـود آب در    ،با توجه به مطالب فوق الذکر
شهر اصفهان که خود بتنهایی به عنوان یک معضل اساسی در چند 

ضروریسـت در اقـدامی اساسـی و    ،سال گذشته مطرح گردیده است
قانومنند، ابتدا به برداشت های غیرقانونی خامته داده شـود و  
سپس طومار شیخ هبایی که بعنوان یک سند قانونی جهت توزیع آب 

. براساس شـرایط جدیـد بـه روز گـردد     ،زاینده رود می باشد
برداشـت آب  ،زیرا در زمانیکه طومار شیخ هبایی تدوین گردیـد 
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آب، بصورت ثقلی مورد توسط پمپ مطرح نبود و تنها راه توزیع
اخـرتاع پمـپ کـه در عصـر     . استفاده قـرار مـی گرفتـه اسـت     

ضـمن دارا  ،تکنولوژی اتفاق افتاد مثل هـر تکنولـوژی دیگـر   
نیز به مهـراه داشـته   بودن فواید زیاد، می تواند مشکالتی را

بدلیل عـدم اسـتفاده کارشناسـی و قانومننـد از ایـن      . باشد 
ن قنوات ، رودخانه ها ، توزیـع  تکنولوژی جدید، شاهد خشک شد

غیر عادالنه آب و برداشت بیش از حد از منابع آهبـای سـطحی و   
سـهم ایـن سـوغات تکنولـوژی جدیـد بـرای       . زیرزمینی بودیم 

خشک شدن آن بدلیل برداشت غیر قانونی آب توسـط  ،زاینده رود
چاه های حریمی که براساس قـوانین و اسـناد موجـود در ایـن     

صورجتلسه هیئت وزیـران وقـت در   ٣و ٢ماده ارتباط به خصوص
٣۵٢۵-١۵٢٨و بنـا بـه پیشـنهاد مشـاره     ٢٩/٢/١٣٣٣جلسه مورخ 

وزارت کشاورزی ، در ارتباط با حنوه هبره برداری از آب تونـل  
. اول کوهرنگ به صراحت آمده، خالف قانون می باشد

حتی براساس مصوبه شورای عالی آب که بنظر می رسد در سـاهلای  
تا زمانی که جایی «اخیر به تصویب رسیده است مبنی بر اینکه 

که از منابع آبی خوبی برخوردار است، خود به حلاظ آبی تأمین 
نباشد، نباید از آب آن منطقه، برای سـایر منـاطق اسـتفاده    

مصاحبه آقای مهندس حممدرضا عطارزاده معاون وزیر نیرو (» منود
ختصـیص آب بـه ایـن    ) ٢٨/١/٩١با سایت خربی عصر ایـران مـورخ   

.مناطق غیرقانونی است
در این مقاله به برداشت آب بـا اسـتفاده از ایسـتگاه هـای     

شـده  پرداختـه  از منظـر قـانون  رودپمپاژ در باالدست زاینده
براساس بعضی از اسناد و قوانین موجـود، ایـن برداشـت    . است

ای های آب بر خالف قانون بوده و احتماال براساس اعمال نفوذهـ 
احتمالی و غیر کارشناسانه و ارائه اطالعات غلط به مسـئولین  

سـتگاه هـای   رده باالی کشور، ختصیص آب و متعاقب آن احـداث ای 
عرت به برداشت هـای  یپمپاژ اجنام شده است و ضروریست هر چه سر

بدیهی است در غیر اینصـورت  . غیر قانونی فوق خامته داده شود
ود که یک رودخانه دائمی است احتمال اینکه رودخانه زاینده ر

به فصلی تبدیل شود و اراضی دشت هـای آبشـخور آن بـه کـویر     
. تبدیل شود ، دور از انتظار منی باشد 

برداشت آب در باالدسـت زاینـده رود، طومـار شـیخ     :مجالت کلیدی 
.هبایی، چاه های حریمی، قانون توزیع عادالنه آب 
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مناطق ایران و از مجله اسـتان اصـفهان در منطقـه    بسیاری از 
در اینگونــه منــاطق . خشــک و نیمــه خشــک جهــان قــرار دارد 

بارندگی بسیار کم و میزان تبخیـر بسـیار زیـاد بـوده و در     
گین میـان . نتیجه کشت و کار و کشاورزی متکی بر آبیاری است 

میلیمرت در سال ، در منـاطق  ١٣٠بارندگی در شهر اصفهان حدود
غربی شهر قدری بیشرت و در مناطق شـرقی قـدری کمـرت و میـزان     

. میلیمرت در سال بالغ می گردد ٢۵٠٠تبخیر حدودًا به 
رودخانه زاینده رود که از کوه های زردکوه خبتیـاری سرچشـمه   
می گیرد با جاری شدن به مست دشت اصفهان این امکان را فراهم 

و ین دشت کشـت آبـی  ساخته است که از زماای بسیار دور در ا
اجنام شود و به تبع آن دهها شهر ، صـدها  بصورت آبیاری ثقلی

روستا ، صدها کیلومرت ر و مادی و تعداد زیادی بند و سـازه  
آبی ایجاد گردد و یکی از کامل تـرین و در عـین حـال جالـب     
ترین جمموعه متدن بشری و ایرانی در این دشـت ، بـه گونـه ای    

ه اصفهان و به ویژه پلـهای تـاریخی آن   که شهر موزشکل گیرد 
را احراز منایـد از مجله پل خواجو و سی و سه پل آوازه جهانی 

 .
بـویژه در  هـای اخیـر   خشک شدن رودخانه زاینده رود در سـال  

حمدوده شهر اصفهان برای هر شهروند اصـفهانی ، مهچنـین بـرای    
پدیـده  ،مسافرین و بازدید کنندگان داخلی و خارجی این شـهر 

از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه      . ای رقت انگیز تلقی می گردد 
آبی در اختیار حقابـه  اخیر، زراعی بعضی از ساهلای اینکه در 

بران سنتی و قدیمی زاینـده رود از سـراب تـا پایـاب قـرار      
نگرفته و سطح زیرکشت در بعضی از مناطق خبصوص در مناطق شرقی 

نـد تـا حـد صـفر     دسرتسی کمرتی به آب زیرزمینی داراصفهان که
نی برای مردم اصفهان و حقابه بـران تقلیل یافته ، این نگرا

که احتمال از دست دادن شغل آا زاینده رود بوجود آمده است 
علـت خشـک شـدن    و بیکار شدن دور از انتظار نبوده و مهچنـین  

اخیـر بـرای   زراعی هایرودخانه چه بوده است ؟ گرچه در سال
) آبـدهی (ر کوهرنگ که مبـین آورد  بارندگی د٨٧-٨٨مثال سال 

پایـان سـال   (تا پایـان شـهریور مـاه    ،زاینده رود می باشد
میلیمرت و آب ورودی به سد زاینـده رود  ١٠٨٠به حدود ) زراعی

میلیون مرتمکعب بالغ گردیده ٨٧٠به حدود ،تا پایان مهین ماه
د هلای گذشته و حتی قبـل از احـداث سـ   و در سا) ۵جدول مشاره (

رایطی به حلاظ میزان بارندگی و آورد رودخانـه مکـرراً   چنین ش
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اتفاق افتاده ولی هیچگاه حوضه آبریز زاینده رود بـا چنـین   
در ادامه سعی می گردد ضـمن تشـریح   . حبرانی مواجه نشده است 
علل وقوع چنین پدیـده ای بررسـی و   ،شرایط حوضه زاینده رود

. راهکارهایی جهت حل مشکل ارائه گردد 
ابقه نظام حقابه بری در زاینده رود ، میزان حقابه هـا و حنـوه   س-١-٢

اجرای طومار شیخ هبایی 
نسبت بـه وسـعت   ،با توجه به حجم کم آب رودخانه زاینده رود

،هـای گذشـته  از زمـان ،اصفهانهایراضی حاصلخیز دشتازیاد 
مورد توجه ، عالقه ،حنوه تقسیم و هبره برداری آب این رودخانه

و حتی در موارد متعددی مورد منازعه افراد ذینفع بوده اسـت  
 .

کتب تاریخی ، سـفرنامه هـا و   (براساس اسناد و مدارک قدیمی 
ــاس    ...)  ــام براس ــدیم االی ــده رود از ق ــه زاین آب رودخان

ابن. گرفته است مشخصی مورد هبره برداری قرار میدستورالعمل
ق النفسیه آن را به زمان اردشیر بابکـان  رسته در کتاب االعال

نسبت داده است و با توجه به اینکه در حوضه زاینده رود بـه  
عـده ای  ،اار منشعب یافته از رودخانه ، مادی گفته می شود

را اعتقاد بر اینست که سابقه هبـره بـرداری از زاینـده رود    
ای این دستور العمل بر. گردد به دوران مادها باز میحداقل 

مـورد جتدیـد نظـر و    ،آخرین بار در دوران شاه طهماسب صـفوی 
اصالح قرار گرفته و گرچه در منت این دستورالعمل هـیچ اشـاره   
ای به مرحوم شیخ هبایی نشده ، لیکن این دستور العمل به نام 

در این دستورالعمل حنوه . طومار شیخ هبایی مشهور گردیده است 
خبش های خمتلـف اراضـی حقابـه    تقسیم و توزیع آب رودخانه بین 

دار به تفضیل بیان گردیده و در حال حاضر نیز کماکان مـورد  
در مقدمه خود طومار نیـز  . قبول عامه حقابه داران می باشد 

به این نکته اشاره شده که طومار دارای سابقه قـدیمی بـوده   
ولی بعلت بروز اختالف بین قـراء و سـهام مـورد اصـالح قـرار      

. گرفته است 
طوماری کـه در حـال حاضـر در آرشـیو سـازمان آب منطقـه ای       
ــاری از   ــره آبی ــام انتقــال دای ــود اســت ، هنگ اصــفهان موج

بــه اداره ) اســتان اصــفهان ســابق(اســتانداری اســتان دهــم 
به این اداره حتویل شـده و در  ) ١٣٢٠ظاهرًا در سال (کشاورزی 

توسـط  ۴/٨/١٣٠٧صفحه آخر طومـار آورده شـده کـه در تـاریخ     
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داره مالیه برای ضبط در دایره ثبت اسناد و امـالک اصـفهان   ا
. داده شده است 

سهم تقسـیم  ٣٣رود به براساس این طومار آب رودخانه زاینده 
بـه اسـامی بلـوک    شده و اراضی آخبور رودخانه در چهار بلـوک 

، بلـوک مـاربین و جـی ، بلـوک     ) لنجانـات (النجان و لنجان 
دو بلوک . ن تفکیک گردیده است براآن و کرارج و بلوک رودشتی

شهر اصفهان و دو بلوک آخـر در پـایین   ) غرب(اول در باالدست 
سهام بلوک های مذکور . شهر اصفهان واقع شده اند ) شرق(دست 

: می باشد ١جدول از آب زاینده رود به شرح 
سهام بلوک های آخبور رودخانه زاینده رود : ١جدول مشاره 

ییبراساس طومار شیخ هبا

سهمنام بلوک

سهم١٠بلوک النجان و لنجان

سهم١٠بلوک ماربین و جی

سهم٧بلوک براآن و کرارج

سهم۶بلوک رودشتین

سهم٣٣مجعًا

وردیخان که ... به نظر می رسد انتخاب تعداد دهانه های پل ا
نیز اهلام گرفته از سی و ،بعدًا به سی و سه پل مشهور گردید

٧۵براساس مفاد این طومار در . سه سهم آب زاینده رود باشد 
روز اول سال و چهار ماه آخر سال آب زاینده رود بین حقابه 
داران مشرتک و به طور مشرتک توسط حقابه داران مورد هبره 

در این دو مقطع زمانی آب رودخانه . برداری قرار می گیرد 
روز هفتاد و ششم بعد از عید تا دری شود ، ولی نوبت بندی من

روز آب رودخانه نوبت بندی شده و در ١۶۵آخر آبان و به مدت 
این مقطع آب رودخانه با برنامه مشخصی بین بلوکات چهارگانه 

٣٠حقابه بلوک رودشتین به مدت برمهین اساس. توزیع می شد 
بعد ) نودمنوبت اول از هفتاد و ششم تا(روز و در دو نوبت 

آبان تا ١۶از عید به عنوان دون آب رودشتین و نوبت دوم از 
با اختصاص کل آب ) آخر آبان به عنوان خاک آب رودشتین

در طی این سی روز . د یرودخانه به این بلوک تأمین می گرد
مادی های بلوک های باالدست به طور کامل بسته می شده که 
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یروی انسانی و هزینه های تفصیل حنوه بسنت مادی ها اعم از ن
در طومار ... مورد نیاز ، حمل استقرار افراد هربلوک و 

لیکن در مقاطع زمانی که آب به بلوکات باالدست . مندرج است 
اختصاص می یابد و مهچنین در مقاطعی که آب رودخانه بین 
حقابه داران مشرتک است بلوکات باالدست حق احداث بند دائمی و 

ودخانه را نداشته و در متام فصول سال و حتی خشک بند کردن ر
آب به مست اصفهان و نقاط پایین دست آن ،در مواقع کم آبی
ضمن اینکه رودخانه به عنوان زهکش اراضی . جریان می یابد 

د اراضی باالدست را به پایین اباالدست عمل منوده و آب ماز
ف قرار انتقال داده و آب این رودخانه عمال چند بار مورد مصر

می گیرد و وجه تسمیه این رودخانه یعنی زاینده رود بودن آن 
زمان بندی ١در شکل . از مهین جا ناشی شده است ،نیز

. استفاده از آب زاینده رود نشان داده شده است 

انتقال آب از حوضه های اطراف به اصفهان-٢-٢
تونل اول کوهرنگ -١-٢-٢
هدف احداث-١-١-٢-٢

بدلیل قلت آب زاینده رود و مهچنین به دلیل مسـائل و مشـکالت   
ناشی از وقوع خشک سالی ها در این حوضـه ، از قـدیم االیـام    
ایده انتقال آب از رودخانه کوهرنـگ بـه زاینـده رود وجـود     
داشته و با انتقال پایتخت کشور به اصفهان در دوران صـفویه  

صیل اقداماتی کـه  که تفشداین ایده به صورت جدی تری دنبال 
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در این رابطه در آن زمان صورت گرفته در کتب متعددی منـدرج  
که مرتبط بـا  ابه اختصار به مواردی از آدر ادامه است که 

. اشاره می گردد احداث تونل اول کوهرنگ است
سابقه احداث -٢-١-٢-٢

قدیمی ترین اطالعی که راجع به احلاق آب کوهرنـگ بـه زاینـده    
هجـری  ٩٣٠-٩٨۴(از زمان شاه طهماست صـفوی  ،ت استرود در دس

چنانچـه اسـکندربیک ترکمـان در عـامل آراء     . می باشـد  ) مشسی
شهرستانی حـاکم  ... یرفضل اعباسی می نویسد شاه طهماسب به م

کـه بـه   ) چشمه کوهرنـگ (آن نواحی فرمان داد تا چشمه حممودی 
بـه  طرف خوزستان هدر می رود و بـه مزروعـات هبـره منـی دهـد      

اسباب کار را آماده و ... میرفضل ا. زاینده رود وصل منایند 
. روانه منود ولی نتیجه ای نگرفت 

هجری قمری شاه عباس کبیر ، حمب علـی  ١٠٢٧مرتبه دوم در سال 
بیک اله را که سرایدار عمارت خاصه بود به کوهرنـگ فرسـتاد   
تا موضوع را رسیدگی کرده و به عرض برساند و مطـابق گـزارش   
حمب علی بیک  اله بایستی سه هزار ذرع ارتفـاع و پنجـاه ذرع   

. اینده رود وصل شود ضخامت کوه را مسطح منایند تا چشمه به ز
دفعه سوم امامقلی خان بیگلر بیگی فارس ، حسـین خـان حـاکم    
لرستان و جهانگیر خان خبتیاری از طرف شاه عباس مأمور شـدند  

.ولی کاری از پیش نرفت 
هجری قمری شاه عباس شخصًا بـه طـرف   ١٠٣٠مرتبه چهارم در سال 

کـه نصـف   اجنام دادسرچشمه زاینده رود حرکت کرد و اقداماتی 
تاورنیه سیاح و تاجر فرانسوی که . کاره ماند و شاه درگذشت 

بعد از شاه عباس به ایران آمده مهـان مطالـب آرا را تکـرار    
، شـاید کـار   اگر شاه عباس زنده می ماند: منوده و می نویسد 

. د ولی مرگ شاه عباس مطلب را از میان برد متام می ش
،ر زمان شاه عباس ثـانی مرتبه پنجم بعد از شاه عباس کبیر د

اقورلوبیـگ رئـیس   .جمددًا صحبت احلاق آب کوهرنـگ شـیوع یافـت   
دیواخنانه که از امرای متمول شاه عبـاس ثـانی بـود و امـالک     

برای آبادی مزارع خـود شـاه را بـا    ،زیادی در اصفهان داشت
متام قضیه تشویق منود و قرار بر این شد کـه در مقابـل چشـمه    

را باال آورده و بـه زاینـده رود متصـل    سدی بسازند و آب آن
. منایند ولی این اقدام نیز به نتیجه ای نرسید 
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مرتبه ششم حممدبیک، صدر اعظم شاه عباس ثانی با مسـاعدت یـک   
شروع به کـار کـرد ولـی ایـن     ،مهندس فرانسوی به نام دوشنه

. مرتبه نیز نتیجه ای حاصل نشد 
١٨٩٠یی کـه در سـال   بنا به گفته لرد کرزن اولین مرد اروپا

مازورسایر انگلیسی است که هنگـام صـعود   ،باالی کوهرنگ رفته
باالی کوهرنگ کلبه های سنگی بسیار در آجنـا دیـده کـه زمـان     
صفویه برای سکونت کارگران ساخته اند و به مهـین مناسـبت آن   

بعـد از مـرگ شـاه عبـاس     . کوه را کوه کارکنان نامیده اند 
تا ،آب کوهرنگ در بوته فراموشی ماندمدهتا قضیه احلاق،ثانی

اینکه در دوره پنجم تقنینیه این بار حفر تونـل و بسـنت سـد    
کوهرنگ به مالکین اصفهان واگذار شد ولی نتیجـه آن هـم بـه    

. جایی نرسید 
آثاری نیز از اقدامات اجنام شده در آن زمان در حمـل کوهرنـگ   

سـتگاههای  موجود است ، لیکن به دلیـل اینکـه در آن زمـان د   
وجـود نداشـته   ،حفاری که الزمه اجنام چنین پروژه هـایی اسـت  

عملیـات  ١٣٢۵نتیجه مثبتی عاید نشده است تا اینکه در سـال  
میلیون مرت مکعب آب ٣٠٠حدوداحداث این تونل با هدف انتقال

از حوضـه کوهرنـگ بـه حوضـه زاینـده رود بـه کمـک        ،در سال
. به امتام می رسد ١٣٣٣مهندسین مشاور خارجی آغاز و در سال

حنوه تأمین هزینه ها و هبره بـرداری از تونـل اول کوهرنـگ و    -٣-١-٢-٢
قوانین مرتبط با تقسیم آب آن

متعاقب احلاق تونل اول کوهرنگ هیئـت وزیـران وقـت در جلسـه     
رخ ومـ ٣۵٢۵-١۵٢٨و بنا بـه پیشـنهاد مشـاره    ٢٩/٢/١٣٣٣مورخ 

وزارت کشاورز ی، حنوه هبره برداری از آب این تونل ٢٩/٢/١٣٣٣
را مشخص و دستورالعملی را در هفت ماده بـه تصـویب رسـانده    
است که در ادامه به برخی از مواد این دستورالعمل اشاره می 

. گردد 
اصول طومار شیخ هبایی که فعال مالک تقسـیم  برای حفظ: ٢ماده 

گ نیز بـه طریـق مـذکور در    آب زاینده رود می باشد آب کوهرن
سهم تقسیم می شود ولـی از ایـن آب دو سـهم از    ٣٣طومار به 

بلوک لنجانات و یک سهم از بلوک ماربین کسر و سه سهم مذکور 
شـهر اصـفهان بـه بلـوک جـی       ) مادی های(را جهت تأمین نیاز 

لیکن حقابه بقیه بلـوک هـا از آب کوهرنـگ    . اضافه می مناید 
. ز آب زاینده رود در نظر گرفته می شـود  مساوی حقابه آا ا

مهچنین در این ماده مقرر گردیده است که سهام بلوکهای خمتلـف  
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به طور دائم و در طول سال تأمین شود و نوبت بنـدی مگـر در   
. مواقع ضرورت اجرا نگردد 

مشخصات سد و تونل اول کوهرنگ: ٢جدول 

حمل 
جغرافیایی

رستان استان چهارحمال و خبتیاری ، شه
کوهرنگ ، شهر چلگرد

١٣٢۵سال شروع
١٣٣٣سال خامته
مرت٢٨٠٠طول تونل

مرت و در ٢در باال نیم دایره به قطر مقطع خروجی
مرت٣* ٢پایین مستطیلی به ابعاد 

مرت٧٠طول تاج سد
مرت١٠ارتفاع سد
)مالونی(احنرافی ، سنگی و سیمانی نوع سد

٢٩٧سالیانه بطور متوسط انتقال هدف اصلی
میلیون مرتمکعب آب به حوضه زاینده رود

حنوه تقسیم آب تونل اول کوهرنگ: ٣جدول 

اسامی 
بلوکات

حقابه از آب 
زاینده رود

حقابه از 
آب تونل 
اول کوهرنگ

١٠٨لنجانات
۴٣ماربین

۶٩جی
براآن و 

٧٧کرارج

۶۶رودشتین
٣٣٣٣مجع

شق اار جدیدی در متام طول رودخانه و مهچنین توسعه : ٣ماده 
و امتداد دادن اار موجود در باالدست پل کلـه مطلقـًا ممنـوع    
است و توسعه و امتداد اار پایین دست پل کلـه بـا موافقـت    

. قبلی مناینده بنگاه مستقل آبیاری جماز خواهد بود 
در بسـرت  اتزاز جتاو،بنگاه مستقل آبیاری مکلف است:۴ماده 

... احداث چشمه ، حفر چاه ، نصب تلمبـه و  (و حریم رودخانه 
مأمورین ژاندارمری موظـف بـه تشـریک    . جدًا جلوگیری مناید ) 

. مساعی با مأمورین آبیاری می باشند 
هر یـک از  ١٣٣٣بابت هبای آب احلاقی کوهرنگ در سال : ۵ماده 

سهام سی و سه گانه مزبور باید مبلغ دویسـت و پنجـاه هـزار    
ریال می باشد به رسم علی احلساب بـه  ٠٠٠/٢۵٠/٨ریال که مجعًا 
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) شـرکت آب منطقـه ای فعلـی   (مناینده بنگـاه مسـتقل آبیـاری    
غ تعیین شده برای هـر  و مبلمنایندپرداخت و قبض رمسی دریافت 

سهم بین قراء ابواب مجعی سهم مربوط به نسـبت حقابـه تقسـیم    
٨با متخلفین از پرداخت برابر تبصـره مـاده   . خواهد گردید 

در . هیئت وزیران رفتار خواهـد شـد   ۴۴٠٢تصویب نامه مشاره 
این ماده شهرداری اصفهان نیز مکلف گردیده است هبای ٢تبصره 

که به شهر اصـفهان ختصـیص داده شـده طبـق     آب سه سهم آبی را
. ماده پنج بپردازند 

متخلفین از مقررات باال طبق مـوارد قـانونی کیفـر    :۶ماده 
. عمومی تعقیب و جمازات خواهند شد 

ارائه نتایج -٣
در این قسمت از مقاله با توجه به آمار موجود اندازه گیـری  

سد و پل کله، مقدار شده دبی در طول زاینده رود خبصوص در حمل 
بـدنبال آن  . آب برداشتی در حد فاصل این دو حمـل مشـخص شـد    

روند افزایش آب برداشتی ، خبصوص در ساهلای اخیر که بنظر مـی  
سـپس  . رسد یکی از دالیل اصلی خشک شدن رودخانه است تعیین شد

براساس نتایج بدست آمده در این خبـش در قسـمت حبـث و نتیجـه     
هادات با توجه به سوابق و قوانین مـرتبط  گیری و ارائه پیشن

با هبره برداری از آب زاینـده رود و تونـل اول کوهرنـگ مجـع     
.بندی مسائل ارائه می گردد

مقایسه دبی خروجی از سد زاینده رود و دبی رودخانه در حمل پل -١-٣
کله در ساهلای خمتلف 

کیلـومرتی سـد زاینـده رود و در    ٨٠پل کله در فاصـله حـدود   

–تدای اراضی دشـت لنجـان و در حمـل تالقـی جـاده اصـفهان       اب
شهرکرد با رودخانه زاینده رود احداث گردیده و دبی رودخانه 

. به بعـد انـدازه گیـری شـده اسـت      ١٣٢٨در این حمل از سال 
مهانگونه که در قسمت های قبل توضیح داده شد در طومـار شـیخ   
هبایی برای اـار باالدسـت پـل کلـه از آب زاینـده رود و در      

کوهرنگ حقابـه ای  هیئت وزیران از آب٢٩/٢/١٣٣٣تصویب نامه 
تعیین نگردیده و از پرداخت هزینه های مربوط به احداث تونل 

از مقایسـه ارقـام دبـی    . اول کوهرنگ نیز معاف گردیده اند 
١٣۵٠طـی سـاهلای   ،خروجی از سد و دبی رودخانه در حمل پل کله

که تونل دوم به هبره برداری رسید مالحظه مـی گـردد   ١٣۶۵الی 
بـه طـور میـانگین    (ت م قابل مالحظه نیسـ تفاوت این دو رقکه 

و این مطلب بیانگر آنست که ) میلیون مرتمکعب در سال١١حدود 
جمـددًا بـه   ،قسمت اعظم آب برداشـتی از رودخانـه  ،در این خبش
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براسـاس اعـداد و ارقـام موجـود در     . رودخانه باز می گردد 
ق ، اختالف آب خروجی از سد و پل کله در ساهلای فو۵جدول مشاره 

٨۴(درصـد  -٧/۵و ) میلیون زایش آب٧(درصد ۶/۴بین حداکثر 
لیکن در ساهلای اخیر در این . متغیر است،)میلیون برداشت آب

حمدوده یعنی حدفاصل سد زاینده رود تا پـل کلـه ایسـتگاههای    
پمپاژ متعددی احداث و آب رودخانه به مناطق خارج از حمـدوده  

ی این خبش جهت مصارف شرب و اراضی مشروب شونده توسط اار سنت
هبداشت ، صنعت و کشاورزی منتقل می گردد تفاوت ایـن دو رقـم   

،یعنی آب خروجی از سد و آب اندازه گیری شده در حمل پل کلـه 
و درصـد  ٢حـدود و از متوسـط سال بـه سـال افـزایش یافتـه     

١٣۶۵تا ١٣۵٠برداشت مربوط به ساهلای بین درصد ٧/۵ماکزیمم 
نیـز  ١٣٧٩-٨٠درصد برداشت مربوط بـه سـال   ١/۶۵به ماکزیمم 
از مـرز چهارصـد   ١٣٨٧-٨٨در سـال آبـی   مهچنـین . رسیده است 

میلیون مرت مکعب فرارتر رفته است که بیش از پنجاه درصـد آب  
مقادیر دبی رودخانه زاینده . خروجی از سد را تشکیل می دهد 

اه پـل  رود در مقاطع خمتلف از مجله حمل سد زاینده رود و ایستگ
ارائـه  ٣تـا  ١و بصورت ترسیمی در منودارهای ۵کله در جدول 

. شده است 

سوابق و قوانین مرتبط با هبره برداری از آب زاینده رود و تونل -٢-٣
اول کوهرنگ 
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ساالنه از محل سد زاینده رود و ایستگاه پل کلهخروجی حجم آب : ۱نمودار 

)میلیون متر مکعب(ایستگاه پل کله  )میلیون متر مکعب(آب خروجی از سد 
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بـرای  خمتلفـی وانینادوار گذشته دستور العمل ها و قدر طول
هبره برداری از آب زاینده رود و تونل اول کوهرنگ که حقابـه  

تـدوین  ،بران اصلی آا کشاورزان حوضـه زاینـده رود هسـتند   
گردید که در ادامه تعدادی از آا بـرای اسـتفاده و نتیجـه    

. گیری براساس موضوع مقاله ارائه می گردد

طومار شیخ هبایی -١
ره بـرداری از زاینـده رود   اولین مدارکی که راجع به حنوه هبـ 

وجود دارد و برای قرون متمـادی مـالک عمـل هبـره بـرداری از      
این طومار آب . زاینده رود بوده ، طومار شیخ هبایی می باشد 

زاینده رود را متعلق به حقابه داران می دانـد و حنـوه هبـره    
. برداری از آن در طول سال را به تفصیل بیان کرده است 

هیأت وزیران٢٩/٢/١٣٣٣مصوبه مورخ -٢
، هیـأت وزیـران   ١٣٣٣متعاقب احلاق تونل اول کوهرنگ در سال 

ضمن تأیید اصول طومار ، آب انتقال یافته توسـط تونـل   ،وقت
تقسیم و سی سـهم آن را  سهم اول را مشابه طومار به سی و سه 

بلـوک  (به حقابه داران و سه سهم آن را به شهرداری اصـفهان  
طی سی سـال از  ،زینه های احداث این تونلختصیص داده و ه) جی

. حقابه داران اخذ گردیده است 

٢٧/۴/١٣۴٧قانون آب و حنوه ملی شدن آن مصوب -٣
این قانون مشتمل بر شصت و شش ماده و سـی و پـنج تبصـره در    

در جملس شورای ملی بـه تصـویب رسـیده و در    ٢٧/۴/١٣۴٧تاریخ 
با مالکیت و حنوه واقع اولین قانون جامعی است که در ارتباط

١٨و ٣، ١مـواد  . هبره برداری از آهبا به تصویب رسیده است 
مـی باشـد   مقالهاین قانون که به نوعی مرتبط با موضوع این 

. در ادامه آورده می شود 
کلیه آهبای جاری در رودخانه هـا و اـار طبیعـی و    : ١ماده 

طحی و دره ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگـر اعـم از سـ   
زیرزمینی و مهچنین سیالهبا ، فاضالهبا ، زهاهبا، ، دریاچه هـا و  
مرداهبا و برکه های طبیعی و چشـمه سـارها و آهبـای معـدنی و     

ثروت ملی حمسوب و متعلق به عموم اسـت  ،منابع آهبای زیرزمینی
و مسئولیت حفظ و هبره برداری این ثروت ملی و احداث و اداره 

. ب به وزارت آب و برق حمول می شود تأسیسات توسعه منابع آ
حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء : ٣ماده 

مجع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قـانونی دیگـر   
. قبل از تصویب این قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد 
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پس از رسیدگی هـای  ،وزارت آب و برق در هر منطقه: ١٨ماده 
.الزم برای آهبای مشروح در زیر پروانه صادر می کند 

آهبایی که بدون استفاده مانده باشد ،-

آهبایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی -
بوسیله سرمایه گذاری دولتی بدست آمده و می آید ،

ر مـی  آهبای زائد از مصرف که به دریاچه ها و دریاها و اا-
ریزند ، 

آهبای حاصل از فاضالهبا ،-

آهبای زائد از سهمیه شهری ، -

آهبایی که از تاریخ صدور پروانه تا سه سال بوسیله دارنده -
پروانه و یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد ، 

آهبایی که پرونده استفاده از آن به علل قانونی لغـو شـده   -
باشد ، 

آهبایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه ای -
. ظاهر می شود 

١٣۶١قانون توزیع عادالنه آب مصوب سال -۴
این قانون مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و هفـت تبصـره   

در جملس شورای اسالمی تصـویب و در تـاریخ   ١۶/١٢/۶١در تاریخ 
حمتـوای ایـن   . ت به تأیید شورای نگهبان رسیده اسـ ۶١/٢٢/١٢

،قانون کم و بیش مشابه حمتوای قانون آب و حنوه ملـی شـدن آن  
این قـانون کـه   ٢۴، ١٨، ١مواد . می باشد ١٣۴٧مصوب سال 

قانون آب و حنوه ملی شـدن آن مـی   ١٨و ٣، ١مرتادف با مواد 
. باشد در ادامه آورده شده است 

المی ایـران ،  قانون اساسی مجهوری اس۴۵براساس اصل : ١ماده 
آهبای دریاها و آهبای جاری در رودها و اار طبیعی و دره هـا  

اعم از سطحی و زیرزمینی و سـیالهبا و  ،و هر مسیر طبیعی دیگر
فاضالهبا و زه آهبا و دریاچه ها و مرداهبا و برکه های طبیعی و 
چشمه سارها و آهبای معدنی و منابع آهبای زیرزمینی از مشرتکات 

از ،اختیار حکومت اسالمی است و طبـق مصـاحل عامـه   بوده و در
مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بـر  . آا هبره برداری می شود 

. هبره برداری از آا به دولت حمول می شود 
،قـانون ١٩وزارت کشاورزی می تواند مطابق مـاده  : ١٨ماده 

در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به طور موقت نسبت بـه صـدور   
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وانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه های موجود اقـدام  پر
. بدون اینکه حق اینگونه حقابه داران از بین برود ،مناید

حقابه عبارت از حق مصرف آبی اسـت کـه در دفـاتر    : ١تبصره 
جزء مجع قدیم یا اسناد مالکیت یـا حکـم دادگـاه یـا مـدارک      

ن آک یا مالـک  قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای مل
. تعیین شده باشد 

مصرف معقول مقدار آبی است که حتت شـرایط زمـان و   : ٢تبصره 
مکان و با توجه به احتیاجات مصرف کننده و رعایت احتیاجـات  

. عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد 
وزارت نیرو در هر حمل پس از رسیدگی های الزم برای : ٢۴ماده 

ای مشروح در زیر که حتت نظارت و مسـئولیت آن وزارت خانـه   آهب
. قرار می گیرد ، اجازه هبره برداری صادر می کند 

آهبای عمومی که بدون استفاده مانده باشد ، : الف 
آهبایی که بر اثر احـداث تأسیسـات آبیـاری و سدسـازی و     : ب 

زهکشی و غیره بدست آمده و می آید ، 
و اـار  مصرف که به دریاچه ها و دریاهـا ر آهبای زائد ب: ج 

می ریزند ، 
آهبای حاصل از فاضالهبا ، : د 
آهبای زائد از سهمیه شهری ،: ه 
آهبایی کـه در مـدت منـدرج در پروانـه بوسـیله دارنـده       : و 

پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد ، 
و شده آهبایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغ: ز 

باشد ، 
آهبایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقـه  : ح 

.ای ظاهر می شود 
حبث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات -۴

در قسمت قبل مشخص شد که در ساهلای اخیر درصد قابل توجهی از 
در فاصله بین سد زاینـده  ) درصد۶۵بعضًا تا (آب زاینده رود 
. شـده اسـت  توسط ایستگاههای پمپاژ برداشـت  ،رود تا پل کله

را صادر کرده انـد بـدون در   این جموزهاافرادیکهبدیهی است 
مـرتبط بـا توزیـع آب    ونظر گرفنت قوانین و مصـوبات موجـود  

مــال عزاینــده رود و تونــل اول کوهرنــگ و احتمــاال بــدلیل ا
،ذیـربط نفوذهایی از طریق مسئولین رده باالی وزارختانه هـای  

. اند غیرقانونی را اجنام دادههایختصیصن ای
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در سـاهلای  بنظر می رسدشورای عالی آب که حتی براساس مصوبه
تا زمانی که جایی «اخیر به تصویب رسیده است مبنی بر اینکه 

که از منابع آبی خوبی برخوردار است، خود به حلاظ آبی تأمین 
اسـتفاده  برای سـایر منـاطق  ،نباشد، نباید از آب آن منطقه

معاون وزیر نیرو عطارزاده حممدرضامصاحبه آقای مهندس(» منود
ختصـیص آب بـه ایـن    ) ٢٨/١/٩١با سایت خربی عصر ایـران مـورخ   

جای بسی تأمل و تأسف دارد که شـورای  . غیرقانونی استمناطق 
موضوعی را تصویب می کند، و مسئولین ذیربط احتماال ،عالی آب

بـدون در نظـر گـرفنت    ،در وزارختانه و یا سـازماای وابسـته  
در حوضه آبریـزی کـه خـود دچـار حبـران      ،تصویب نامه خودشان

هرهای شـ و از طرف دیگر اضافه بـار تـأمین آب   کمبود آب است 
ه بـالغ  کـ ... خارج از حوضه از قبیل یزد ، کاشان، نایین و 

بایـد حتمـل   نیز است را در سالمیلیون مرت مکعب٣٠٠بر حدود 
ها فشارهای زیادی را روی اضافه برداشتاین بدیهی است . کند 

آب حقابـه  کمبود آب حوضه وارد منوده و در ساهلای اخیـر نیـز  
به اراضـی بـین   ،داران حوضه زاینده رود را بصورت غیرقانونی

صاص می دهند که خاک این اراضی سد زاینده رود تا پل کله اخت
درجه بندی ارزیـابی اراضـی کشـاورزی ، ایـن     احتماال از نظر 

زمین ها با توجه به حمدودیت های عمق خاک، پسـتی و بلنـدی و   
تا ٣قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته و احتماال بین درجه ... 

سوابق قانونی کـه در  به مجع بندیبا توجه . اندقرار گرفته۶
در قسمت باط با تقسیم آب زاینده رود و تونل اول کوهرنگ ارت

:طرح می گردد نتایج زیر ،های قبل ارائه گردید
در ارتباط با مواد هفت گانه تصویب نامـه هیئـت وزیـران در    

مبنی بر حنوه هبره بـرداری از آب تونـل   ٢٩/٢/١٣٣٣جلسه مورخ 
امهیـت  بیان شد نکات زیر حـائز  -٣-١-٢-٢کوهرنگ که در قسمت 

: است 
با توجه به اینکه مساحت اراضی موجود در باالدست پل کله -١

،که به صورت ثقلی و توسط اار سنتی موجود مشروب مـی گـردد  
حمدود بوده و آبی که از رودخانه به ایـن اراضـی منتقـل مـی     

عمومًا به رودخانه بر می گردد و حتی در برخی ساهلا به ،گردد
،علت آورد حوضه های فرعی حدفاصل حمل احداث سد تـا پـل کلـه   

دبی رودخانه در حمل پل کله بیش از دبی در مقطـع احـداث سـد    
بوده ، لذا در طومار از آب زاینده رود و مهچنـین در تصـویب   

اار این حمـدوده  نامه هیئت وزیران از آب کوهرنگ سهمی برای 
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تعیین نگردیده و از پرداخت هزینه های مربوط به احداث تونل 
تصـویب  ٣لیکن در مـاده  . اول کوهرنگ نیز معاف گردیده اند 

نامه هیئت وزیران به منظور حفظ حقـوق حقابـه بـران پـایین     
شق ر جدید و حتی امتـداد دادن اـار موجـود در ایـن     ،دست

، لـیکن توسـعه و امتـداد اـار     استحمدوده مطلقًا ممنوع شده
پایین دست پل کله با توجه به اینکه سهم هـر ـری در ورودی   
آن کنرتل می گردد و توسعه و امتـداد دادن آن تـأثیری در آب   
ورودی و یا به عبـارت دیگـر تـأثیری در سـهام سـایر اـار       
نداشته ، با موافقت مناینده بنگاه مستقل آبیاری جماز دانسته 

برمهین اساس اراضی بین سد تا پل کله که با پمپاژ .است شده 
آب زاینـده رود و  مشروب می گردند هیچ سـهم و حقابـه ای از  

کوهرنگ ندارند و احتماال هیچ ارگان دولتی و یا غیـر دولتـی   
منی تواند حقابه اراضی کشاورزی پایین دست را به این اراضـی  

.ختصیص دهد
، احداث چشـمه ، نصـب تلمبـه    با توجه به اینکه حفر چاه-٢
ــپ( ــریم  ) موتــور پم ــرت و ح ــابه در حمــدوده بس و اقــدامات مش

مستقیمًا برداشت آب از رودخانه تلقی می گردد و آب ،رودخانه
رودخانه اعم از آب زاینده رود و یا آب کوهرنـگ متعلـق بـه    

ت به درسـتی جمـاز دانسـته    این اقداما،حقابه داران می باشد
قوانین است و ضروریست در اسرع وقت به ایـن  نشده است و خالف 

. برداشتها خامته داده شود
١٣٣٣(هزینــه هــای احلــاق آب کوهرنــگ طــی مــدت ســی ســال -٣

حتت عنوان کوهرنگی توسط حقابه داران بـه بنگـاه   ) ١٣۶٣لغایت
مستقل آبیاری و پس از احنالل بنگاه مسـتقل آبیـاری و تأسـیس    

به این سازمان پرداخت و رسـید  ،سازمان آب منطقه ای اصفهان
پس مالکیت این آب مربوط به حقابه دارای .دریافت منوده اند 

و آبیکه مالکیت آن مشخص است منی توان به جای دیگر . می باشد
. ختصیص داد

١٣۴٣از سـال  تونـل اول کوهرنـگ  از آب انتقال یافتـه توسـط   -۴
آب که ایسـتگاه انـدازه گیـری بـه سـازمان     ١٣٨٣لغایت سال 

منطقه ای استان چهارحمال و خبتیاری حتویل گردیده در حمل خروجی 
البتـه در بعضـی از   . تونل اندازه گیری به عمل آمـده اسـت   

ساهلا اندازه گیری فاقـد متصـدی بـوده و احجـام آب انتقـال      
در طی ایـن مـدت   . یافته اندازه گیری و حماسبه نگردیده است 

یلیون مرت مکعب ، حداکثر م۵/١٩٠حداقل حجم آب انتقال یافته 
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میلیـون  ٣١۵میلیون مرت مکعب و به طـور میـانگین   ٧/۴٢٨آن 
مرتمکعب در سال از این تونل به زاینـده رود اضـافه گردیـده    

. است 
خالصه آماری حجم آب انتقالی از تونل اول کوهرنگ: ۴جدول 

٨٣تا ۴٣دوره آماری
میلیون ۵/١٩٠حداقل

مرتمکعب
میلیون ٧/۴٢٨حداکثر

مرتمکعب
میلیون مرتمکعب٣١۵میانگین

با توجه به اعداد و ارقام ذکر شده می توان چنین نتیجه 
٣١۵گرفت که آورد تونل اول کوهرنگ که بطور متوسط برابر با 

میلیون مرتمکعب است ، متعلق به حقابه داران حوضه زاینده 
بدیهی است این مقدار در ساهلای گذشته به مالکین .رود است

اصلی آن یعنی حقابه داران اختصاص نیافته است و به اراضی و 
.شهرهای دیگر انتقال داده شده است

از آب انتقال یافته توسط تونل دوم کوهرنگ نیز از سال -۵
به طور جمزا اندازه گیری گردیده که حداقل ١٣٨٣لغایت ١٣۶٧
میلیون مرت مکعب ۵٧٠یلیون مرت مکعب ، حداکثر آن م۵/١٢٩آن 

میلیون مرت مکعب در سال در طی این ٣۴٨و به طور میانگین 
بدیهی است مقدار آورد .دوره به زاینده رود اضافه شده است 

تونل دوم کوهرنگ متعلق به دولت است و این مقدار را می 
تصاص دهداخبرای شرب و صنعت و انتقال به بیرون حوضه دتوان

،دولت آب تونل دوم رانه تنها، که متأسفانه در ساهلای اخیر
بلکه درصد زیادی از آب زاینده رود و تونل اول کوهرنگ که 

برای سایر مصارف استفاده کرده ،متعلق به حقابه داران است

مشکل خشک شدن زاینده ۀگم شدیکی از کلیدهای که بنظر می رسد 
. رود مهین مسئله است 

خامته پیشنهاد می گردد با توجه به مواد قانونی که در در
و برای پایان دادن به این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفت

اعرتاضات کشاورزان حقابه دار و جلوگیری از شعله ور شدن خشم 
به اراضی باالدست ،، ختصیص آب حقابه داران زاینده رودآا 

ال زیاد خالف قانون به احتمکهبین سد زاینده رود و پل کله 
هر چه سریعرت بصورت قانومنند و های ذیربط است و دستورالعمل



١٨

بدیهی است چنین کاری احرتام . زیر نظر دولت پایان داده شود 
. به مالکیت و قوانین شرعی و عرفی می باشد

منابع 

. ١٣٨٨ده ، شهریور می، زاینده رود گذشته، حال و آیناسال. م -١
ران، مصاحبه با حممد رضا عطارزاده معاون وزیر سایت خربی عصر ای-٢

. ٢٨/١/٩١نیرو ، 

طومار شیخ هبایی -٣
.١٣٧٩، سرچشمه تا مردابحسینی ابری ، زاینده رود از .ح.س-۴
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وضعیت درصد مقدار وضعیت درصد مقدار وضعیت درصد حجم سد مقدار

1117 1145 1328-29 1

705 617 1329-30 2

834 - 1330-31 3

943 650 3331-32 4

1422 1108 1332-33 5

1311 1171 1333-34 6

1151 984 1334-35 7

1072 1048 1335-36 8

891 973 1336-37 9

875 933 1337-38 10

743 754 1338-39 11

838 860 1339-40 12

806 855 1340-41 13

752 847 1341-42 14

718 746 1342-43 15

767 818 1343-44 16

976 1033 1344-45 17

695 754 1110 1345-46 18

1055 1094 1351 1346-47 19

1896 1968 2310 1347-48 20

754 788 985 1348-49 21

برداشت آب -0.3 -2 702 زایش آب 7.1 50 754 افزایش حجم آب مخزن 18.0 155.0 155 704 859 1099 1349-50 22

زایش آب 0.3 2 762 زایش آب 6.7 51 811 افزایش حجم آب مخزن 45.6 791.0 636 760 1396 1752 1350-51 23

برداشت آب -3.0 -32 1027 زایش آب 1.7 18 1077 افزایش حجم آب مخزن 11.8 932.0 141 1059 1200 1302 1351-52 24

برداشت آب -3.4 -37 1041 زایش آب 2.8 30 1108 کاھش حجم آب مخزن -1.9 912.0 -20 1078 1058 1202 1352-53 25

برداشت آب -2.4 -27 1119 برداشت آب -0.2 -2 1144 کاھش حجم آب مخزن 0.0 912.0 0 1146 1146 1150 1353-54 26

زایش آب 1.4 24 1730 زایش آب 2.1 36 1742 افزایش حجم آب مخزن 9.4 1089.0 177 1706 1883 2058 1354-55 27

زایش آب 1.5 21 1405 برداشت آب -1.7 -23 1361 کاھش حجم آب مخزن -35.8 724.0 -365 1384 1019 1520 1355-56 28

زایش آب 0.1 2 1372 برداشت آب -1.1 -15 1355 افزایش حجم آب مخزن 12.7 923.0 199 1370 1569 1547 1356-57 29

برداشت آب -3.7 -49 1273 برداشت آب -5.1 -67 1255 کاھش حجم آب مخزن -17.5 726.0 -197 1322 1125 1257 1357-58 30

زایش آب 4.6 71 1629 برداشت آب -4.9 -77 1481 افزایش حجم آب مخزن 14.0 979.0 253 1558 1811 1853 1358-59 31

برداشت آب -5.7 -84 1397 برداشت آب -4.2 -62 1419 کاھش حجم آب مخزن -8.6 862.0 -117 1481 1364 1867 1359-60 32

برداشت آب -4.4 -54 1186 برداشت آب -4.6 -57 1183 کاھش حجم آب مخزن -6.5 786.0 -76 1240 1164 1309 1360-61 33

برداشت آب -1.7 -22 1246 برداشت آب -1.7 -22 1246 افزایش حجم آب مخزن 3.4 830.0 44 1268 1312 1508 1361-62 34

برداشت آب 0.0 0 1172 برداشت آب -0.3 -3 1169 کاھش حجم آب مخزن -19.8 636.0 -194 1172 978 1142 1362-63 35

برداشت آب -0.3 -3 1160 برداشت آب -5.9 -69 1094 افزایش حجم آب مخزن 0.3 639.0 3 1163 1166 1226 1363-64 36

زایش آب 2.0 22 1143 برداشت آب -9.9 -111 1010 افزایش حجم آب مخزن 21.3 943.0 304 1121 1425 1325 1364-65 37

برداشت آب -2.1 -43 2032 برداشت آب -8.2 -171 1904 افزایش حجم آب مخزن 4.6 1043.0 100 2075 2175 1813 1365-66 38

برداشت آب -4.5 -100 2114 برداشت آب -4.2 -93 2121 کاھش حجم آب مخزن -0.5 1032.0 -11 2214 2203 1666 1366-67 39

برداشت آب -4.1 -79 1841 برداشت آب -2.6 -49 1871 کاھش حجم آب مخزن -20.0 712.0 -320 1920 1600 1307 1367-68 40

برداشت آب -3.3 -50 1461 برداشت آب -0.1 -1 1510 افزایش حجم آب مخزن 5.7 804.0 92 1511 1603 1366 1368-69 41

برداشت آب -6.4 -93 1361 برداشت آب -3.6 -52 1402 کاھش حجم آب مخزن -27.8 488.0 -316 1454 1138 1225 1369-70 42

برداشت آب -9.0 -136 1367 برداشت آب -5.5 -82 1421 افزایش حجم آب مخزن 25.0 990.0 502 1503 2005 1662 1370-71 43

برداشت آب -5.1 -129 2395 برداشت آب -1.4 -35 2489 کاھش حجم آب مخزن -0.1 987.0 -3 2524 2521 2555 1371-72 44

برداشت آب -11.5 -209 1613 برداشت آب -2.5 -45 1777 کاھش حجم آب مخزن -23.2 644.0 -343 1822 1479 1251 1372-73 45

برداشت آب -12.0 -180 1323 برداشت آب -6.9 -104 1399 افزایش حجم آب مخزن 15.2 914.0 270 1503 1773 1812 1373-74 46

برداشت آب -10.8 -178 1475 برداشت آب -6.7 -111 1542 کاھش حجم آب مخزن -5.4 830.0 -84 1653 1569 1364 1374-75 47

برداشت آب -16.4 -261 1332 برداشت آب -4.0 -64 1529 کاھش حجم آب مخزن -32.5 439.0 -391 1593 1202 1074 1375-76 48

برداشت آب -12.4 -193 1358 برداشت آب -3.5 -55 1496 افزایش حجم آب مخزن 6.5 546.0 107 1551 1658 1694 1376-77 49

برداشت آب -18.7 -255 1112 برداشت آب -5.0 -69 1298 کاھش حجم آب مخزن -45.3 120.0 -426 1367 941 920 1377-78 50

برداشت آب -26.3 -290 812 برداشت آب -3.4 -37 1065 کاھش حجم آب مخزن -22.2 -80.0 -200 1102 902 1041 1378-79 51

برداشت آب -65.1 -369 198 برداشت آب -1.2 -7 560 افزایش حجم آب مخزن 23.1 90.0 170 567 737 937 1379-80 52

برداشت آب -25.5 -303 884 برداشت آب -5.4 -64 1123 افزایش حجم آب مخزن 24.6 478.0 388 1187 1575 1758 1380-81 53

برداشت آب -21.8 -338 1211 برداشت آب -6.5 -101 1448 کاھش حجم آب مخزن -2.0 447.0 -31 1549 1518 1581 1381-82 54

برداشت آب -23.9 -369 1177 برداشت آب -7.1 -110 1436 کاھش حجم آب مخزن -3.5 394.0 -53 1546 1493 1610 1382-83 55

برداشت آب -24.2 -405 1271 برداشت آب -2.7 -45 1631 کاھش حجم آب مخزن -3.1 343.0 -51 1676 1625 1610 1383-84 56

برداشت آب -19.0 -349 1489 برداشت آب -0.3 -5 1833 افزایش حجم آب مخزن 14.0 641.0 298 1838 2136 1857 1384-85 57

برداشت آب -23.5 -445 1446 برداشت آب -2.5 -47 1844 کاھش حجم آب مخزن -4.2 565.0 -76 1891 1815 1478 1385-86 58

برداشت آب -35.8 -459 823 برداشت آب -1.3 -17 1265 کاھش حجم آب مخزن -53.3 119.0 -446 1282 836 855 1386-87 59

-2 941 50 964 155 988.5 میانگین 17 ساله ( 1350- 1333)  63

-11 1244 -25 1230 53 1255 1308 1468 میانگین 15 ساله ( 1365- 1350)  64

-227 1394 -64 1557 -18 1621 1603 1504 میانگین 21 ساله ( 1386- 1365)  65

-137 1332 -48 1421 11 1469 1480 1489 میانگین 36 ساله ( 1386- 1350)  66

-358 1042 -50 1350 -43 1401 1358 1365 میانگین 10 ساله ( 1387- 1377)  67

ایستگاه پل 

کله

ایستگاه پل 

زمانخان

آب خروجی 

از سد

آب ورودی به 

سد

بارندگی شھر 
اصفھان 

( میلیمتر) 

بارندگی 
کوھرنگ 

( میلیمتر) 

سال آبی

ف
ردی

جدول شماره 3 :  آمار بارندگی ایستگاه کوھرنگ ( چلگرد)   و دبی زاینده رود در مقاطع مختلف بر حسب میلیون مترمکعب
اختالف آب خروجی از سد و اندازه گیری پل 

زمانخان ( میلیون متر مکعب) 
اختالف آب خروجی از سد و   پل کله اختالف آب ورودی و خروجی از سد ( میلیون متر مکعب) 
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