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یدهچک

. در کشور احساس شودچه بیشتر توزیع ناهمگون زمانی و مکانی بارندگی در کنار رشد جمعیت سبب شده است که بحران آب هر
بروز . استاستان چهارمحال و بختیاري با وسعت کم ولی به علت شرایط توپوگرافی و جغرافیایی، از تنوع اقلیمی متفاتی برخوردار 

ها سبب شده است که کشاورزان استان چهارمحال و هایی بین حوضهتغییر اقلیم و بروز تنش،هاي اخیرسالطیخشکسالی
هاي ز دشتچنین افت سطح ایستابی بسیاري اهمو . رو شوندهایی روبهبا چالش،کشاورزيامین آب مورد نیاز جهت تري براي بختیا

مین آب هاي تادر این مقاله در صدد آن هستیم که برخی از چالش. زندها دامن میبر تشدید این چالشها استان و ممنوعه شدن آن
.بسیار ضروري و مهم براي آن ارائه شودکشاورزي استان تشریح گردد و راهکارهایی

ها، افت سطح ایستابی استان چهارمحال و بختیاري، چالشآب، :کلمات کلیدي

مقدمه

آب بیش . تواند سرمنشاء بسیاري از تحوالت مثبت و منفی جهان قرار گیردهاي قرن حاضر است که میآب یکی از بزرگترین چالش
اند، ها و دریاها انباشته شدههاي موجود در این سیاره در اقیانوسدرصد از آب63/97. استپوشاندهاز دوسوم سطح کره زمین را 

صورت هاي سطح کره زمین بهمقدار قابل توجهی از کل آب. باشدهاي موجود قابل شرب میدرصد از آب8/2لیکن تنها حدود 
درصد از آن در 62/0است و تنها که عمًال غیرقابل دسترسیباشدهاي طبیعی، رطوبت هوا و خاك میمناطق قطبی، یخچال

ها آب آشامیدنی خود را از این اند و انسانهاي آب شیرین و منابع زیرزمینی قرار گرفتهصورت دریاچهها جاري بوده و یا بهرودخانه
.نمایندمیمنابع تأمین 

»هاي منابع آب و کشاورزي چالشاولین همایش ملی« 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان-انجمن آبیاري و زهکشی ایران

1392بهمن 24-اصفهان
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ترین عوامل تولیدي در کشاورزي ایران است، میزان بارندگی در کشور به نحوي است که در بیشتر نواحی بدون توسل بـه  مهمآب از 
، شـرب و صـنعت و افـزوده شـدن     هاي کشـاورزي آبیاري، فعالیت کشاورزي امکان پذیر نیست از طرفی با رشد تقاضاي آب در بخش

.کاهش امکان عرضه، رقابت بین مصرف کنندگان آب تشدید خواهد شدبراي آن وتقاضا

بررسی وضعیت آب در ایران

جمعیت ایران در . ترین عامل کاهش سرانه آب تجدیدشونده کشور در طول هشتاد سال گذشته بوده استرشد سریع جمعیت مهم
نفر در حال حاضر رسیده میلیون 70به بیش از 1300ل میلیون نفر در سا10کمتر ازبرابر شده و8/6هشت دهه، حدود طی این 

کشور اول پرجمعیت جهان 10جزء2025بینی شده توسط سازمان ملل متحد، کشورمان تا سال رشد جمعیت پیشبا نرخ . است
1900ود به حد1300مترمکعب در سال 13000بر این اساس میزان سرانه آب تجدیدپذیر کشور نیز از میزان حدود . خواهد بود

.تقلیل یافته و در صورت ادامه این روند، وضعیت در آینده به مراتب بدتر خواهد شد1385مترمکعب در سال 

با توجه به اینکه در شرایط کنونی . قرار گرفتن در بحران آبی استآستانهبدین لحاظ براساس شاخص فالکن مارك، کشور ایران در 
اکنون در گیرد، براساس شاخص سازمان ملل ایران همسالیانه کشور مورد استفاده قرار میدرصد از کل آب تجدیدپذیر 69حدود 

قرار دارد بحران شدیدالمللی مدیریت آب نیز ایران در وضعیت چنین براساس موسسه بینهم. قرار داردبحران شدید آبیوضعیت 
]1[.

عیین بحران آبهاي تتحلیل منابع آب ایران با استفاده از شاخص): 1(جدول 

جمعیت کشور 
)میلیون نفر(

منابع آب تجدیدپذیر 
میلیارد (کشور 

)مترمکعب

سرانه آب 
تجدیدپذیر 

)مترمکعب(

میزان آب مورد 
میلیارد (استفاده 

)مترمکعب

المللیهاي بیننتایج ارزیابی شاخص

سازمان مللفالکن مارك 
المللی موسسه بین

مدیریت آّب
بحران شدیدبحران شدیدآستانه بحران7013019005/89

وضعیت آب و هوایی استان چهارمحال و بختیاري

49دقیقه شمالی و 48درجه و 32دقیقه تا 9درجه و 31کیلومترمربع بین عرض 16403استان چهارمحال و بختیاري با مساحت 
از . هاي زاگرس واقع شده استاستان در بخش مرکزي کوهاین. دقیقه شرقی قرار گرفته است25درجه و 51دقیقه تا 28و طول 

.شمال به استان اصفهان، از غرب به استان خوزستان و از جنوب به استان کهگیلویه و بویراحمد محدود است

سنجش گیري و ایستگاه اندازه49براساس اطالعات موجود سازمان هواشناسی کشور و وزارت نیرو، در محدوده استان در مجموع 
ح ایستگاه سنجش بارندگی در سط49آمار بارش . سال وجود دارد10پارامترهاي مختلف هواشناسی با طول دوره آماري حداقل 

بلند مدت، خشکسالی متوسط و بارندگی ساالنه نشان دهنده میانگین ) 1390–1360(سال اخیر 30استان در طول دوره آماري 
که این توزیع بارندگی در سطح استان بیانگر این موضوع است که . باشدمی305و428، 595خشکسالی بلند مدت به ترتیب 

چنین هم.ها مد نظر گرفته شودریزيها در محدوده استان از پراکنش زمانی مناسبی برخوردار نیست و این امر باید در برنامهبارش
9/3و 9/19، 9/11، متوسط بیشینه و متوسط کمینه به ترتیب سال براي میانگین بلند مدت30میزان دماي ساالنه در دوره آماري 

.]3[متر میلی1480گراد، با میانگین بلند مدت تبخیر ساالنه سانتی
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وضعیت جمعیتی استان چهارمحال و بختیاري

5/55شامل (نفر 895263در استان چهارمحال و بختیاري نشان داد که کل جمعیت استان 1390سرشماري نفوس و مسکن سال 
نفر بود، رشد 857910که برابر 1385بوده که در مقایسه با جمعیت سال ) درصد جمعیت روستایی5/40درصد جمعیت شهري و 

. دهندهزار نفر از جمعیت استان را جمعیت عشایري تشکیل می100چنین افزون بر هم. دهددرصدي را نشان می85/0ساالنه 
.]3[دهد را ارئه می1420افق بینی جمعیت در پیش) 2(جدول 

به تفکیک شهرستان1420بینی جمعیت در افقپیش): 2(جدول 

1390جمعیت در سال شهرستان
تراکم جمعیت1420بینی جمعیت پیش

)نفر بر کیلومترمربع( درصد جمعیت روستائیدرصد جمعیت شهريجمعیت کل

52642646995/175/8235اردل
1195581798303/837/1680بروجن

31909460426/864/1358بن
36427534205/545/45117سامان

2751424300631/949/5243شهرکرد
949451398849/641/35251فارسان
34608443458/122/8712کوهرنگ

56847670119/391/6041کیار
1899143084534/246/7591لردگان

89199213337474/626/3781استانکل 

میانگین وزنی*

وضعیت بخش کشاورزي استان

که از این مقدار . باشدهکتار می277500در استان ) آبی، دیم و آیش(، کل اراضی کشاورزي 1389براساس آمار و اطالعات سال 
باشد که و مابقی به صورت دیم و آیش میهکتار تحت کشت محصوالت باغی45430هکتار تحت کشت زراعت آبی، 80325تنها 

درصد اتکا به منابع آب زیرزمینی استان که با بیالن 70درصد از اراضی کشاورزي با بیش از 45دهد که تنها این آمار نشان می
ضی دیم و آیش از ارااز سوي دیگر با توجه به این که محدودیت اصلی در عدم استفاده . باشد، تامین آب شده استمنفی مواجه می

اند به طوري که نسبت هاي نوین آبیاري استقبال خوبی داشتهاستان مساله کمبود تامین آب است، کشاورزان استان در توسعه روش
.به متوسط کشوري، سهم اراضی تحت پوشش آبیاري تحت فشار دو برابر بیشتر است

45نشگاه شهرکرد نشان داد، راندمان آبیاري در سطح استان بین طبق بررسی میدانی انجام شده توسط مرکز تحقیقات منابع آب دا
دهد در استان در ها نشان میچنین از نظر الگوي کشت محصوالت کشاورزي بررسیهم. باشددرصد می54درصد با متوسط 65تا 

-شت کاهش یافته و کشتهاي مختلف زمانی دستخوش تغییراتی شده و با گذشت زمان، سهم محصول گندم و جو در الگوي کدوره
1389تان را در سال الگوي کشت اس) 4(و ) 3(جداول . اند، افزایش یافته استبیشتري داشتههاي دیگري که از نظر اقتصادي بهره

.]2[دهد ارائه می



4

)درصد(الگوي کشت محصوالت زراعی آبی در استان ): 3(جدول 

نباتات جو آبیگندم آبیمحصول
علوفه

جمعسایر محصوالتجالیزچغندر قندسیب زمینیحبوبات

61/3607/1171/3393/507/708/111/042/4100درصد

)سازمان جهاد کشاورزي استان(1389سطح زیر کشت محصوالت آبی و دیم در سال ): 4(جدول 

نام شهرستان
)هکتار(جمع اراضی آبی و دیم )هکتار(اراضی دیم )هکتار(اراضی آبی 

سطح 
اراضی 
زراعی

سطح 
جمعآیشباغی

سطح 
اراضی 
زراعی

سطح 
جمعآیشباغی

سطح 
اراضی 
زراعی

سطح 
جمعآیشباغی

237621571077561014042379736238151641821941081329425اردل

233965364887537635102001244946152703359654881382152905بروجن

1666920794666344126699452776191514023663213211428259266شهرکرد

543839701062104702707561617438081454026267914850فارسان

8352324929411895650033696713500148523282726125395کوهرنگ

67946017331916130516110641239390119556123744225520کیار

1730038791287134050176423818435361153494239173130670165لردگان

80325454303416115991663246921534431176101435714635187604277526جمع استان

منابع آبی استان

آب سطحیمنابع ·
منابع آب زیرزمینی·

منابع سطحی

توان این استان را منشا اصلی هاي متعددي دارد که میاستان چهارمحال و بختیاري به دلیل قرارگیري در زاگرس مرکزي رودخانه
ترین جریان سطحی در استان چهارمحال و شاخصترین ورودخانه کارون اصلی. رود دانستدو رودخانه مهم کارون و زاینده

. هاي متعدد فرعی تشکیل شده استچنین آبراهههاي متعدد دائمی و غیردائمی و همبختیاري است که خود از بهم پیوستن رودخانه
) 5(در جدول احدها هاي اصلی این وشود که رودخانهبندي میاصلی تقسیمواحد هیدرولوژي9استان چهارمحال و بختیاري به 

.]3[ارائه شده است 
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هاي اصلی این واحدهاواحدهاي هیدرولوژي اصلی استان و رودخانه): 5(جدول 

هاي اصلیرودخانهواحد هیدرولوژي

جونقان-کیار–بهشت آباد بهشت آباد

آقبالغ–سولگان –آب ونک ونک

بازفتبازفت

خرسانخرسان

آب دیناران–آب سرخون –سبزه کوه –ارمند کارون میانی

دو آب صمصامی–آب کوهرنگ کوهرنگ

)منج(لردگان لردگان

رود علیازایندهرودزاینده

هاي دز علیاسرشاخهدز

زیرزمینیهاي منابع آب

بختیاري نیز از این استان چهارمحال و . باشدهاي کشور مییکی از معضالت منابع آب کشور، افت بیش از حد منابع زیرزمینی دشت
سهم غالب منابع آب زیرزمینی در تامین نیازهاي آبی استان . امر مستثنی نبوده و در معرض افت و کاهش منابع آب زیرزمینی است

ناي اهمیت درصد برآورد شده است، این به مع70درصد و در بخش کشاورزي بیش از 100که در بخش شرب و صنعت نزدیک به 
به منظور نشان دادن وضعیت . نی استبرداري پایدار از منابع آب زیرزمینیل به بهرهنابع آب زیرزمینی براي حفظ و حراست از م

هاي مرتبط به تعدادي از محدوده) 6(، در جدول 1390منابع آب زیرزمینی مناطق مختلف استان براساس آمار و اطالعات سال 
.]3[منابع آب زیرزمینی ارائه شده است 

)1390سال(هاي مطالعاتی ها و قنوات در محدودهها، چشمهتعداد و حجم تخلیه ساالنه چاه): 6(جدول 

نام محدوده
قناتچشمهچاه

حجم تخلیه ساالنه تعداد کل
)MCM(

حجم تخلیه ساالنه تعداد کل
)MCM(

حجم تخلیه ساالنهتعداد کل

)MCM(
37585/5915847/94357/11بروجن

18051/2105685/6331282/0کوهرنگ
001508/7900ده بازار
8167/20312221/1714348/31شهرکرد

18772/44671/0801/1سفید دشت
7124/1111551/2267193/0مالخلیفه
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استانوضعیت منابع آب زیرزمینی ): 7(جدول 

4000هاتعداد چاه

MCM(1/684(ها حجم تخلیه ساالنه آب از چاه

3861هاتعداد چشمه

MCM(17/3023(ها حجم تخلیه ساالنه از چشمه

678تعداد قنوات

MCM(313/90(حجم تخلیه آب از قنوات 

583/3797حجم کل تخلیه از منابع آب زیرزمینی

)89-90سال (مختلف مصرف به تفکیک منبع آب هاي نیاز آبی بخش): 8(جدول 

(%)سهم هر بخش )میلیون مترمکعب در سال(مقدار مصارف خشبنام 
مجموع مصارف*از منابع آب زیرزمینیاز منابع آب سطحی

1/3406/7697/11097/91کشاورزي
7/27/774/806/6شرب و خدمات

2/02/204/209/1صنعت
3435/8675/1210100هاکل بخش

--- 3/287/71100درصد از کل
شامل چشمه، قنات و چاه*

درصد 70هاي شرب و صنعت از منابع آب زیرزمینی و بیش از درصد مصارف آب بخش96براساس آمار و اطالعات موجود، بیش از 
آب زیرزمینی براي استان چهارمحال و بختیاري لذا این وابستگی به. شوداز مصارف آب کشاورزي نیز از همین منابع آب تامین می

هاي سطحی استان است و حفر برداري از منابع آبگذاري در کنترل و بهرههایی است، عمدتا به دلیل عدم سرمایهکه داراي رودخانه
بیش از حد سطح هاي گذشته است که حاصل آن افت در سال) حلقه چاه4000بالغ بر (هاي عمیق و نیمه عمیق بیش از حد چاه

چون هاي مهمی همدشتبه نحوي که .باشدهاي استان میها و ممنوعه بحرانی شدن حدود نیمی از دشتایستابی در عمده دشت
هاي به عنوان دشت1385و 1363،1385، 1363هاي در سالبه ترتیب فرادنبه، سفید دشت، خان میرزا و شهرکرد –بروجن 

.   دیز در لیست ممنوعه شدن قرار دارنهاي استان ندشتو سایر ممنوعه اعالم شدند

هاي تامین آب کشاورزي در استانچالش

هایی در سطح استان وجود دارد که بخشی از این مشکالت مربوط به ویژگی طبیعی خاص استان است که ها و محدودیتچالش
اقلیم آن در مناطق پرجمعیت شرقی نیمه خشک بوده و با کمبود آب مواجه است و مناطق غربی به دلیل قرار گیري در زاگرس 

واعث شده توزیع منابع آب در استان از نظر مکانی ناهمگون باشداین امر ب. قابل توجه استمرکزي داراي اقلیم مرطوب با بارندگی 
الزم به ذکر است بخشی از مشکالت به . هاي مختلف بویژه کشاورزي به وجود آیددر نتیجه مشکالتی جهت تامین آب در بخش

هاي کماستان جزو استانشود که این امر باعث شده گذاري کافی در استان مربوط میمدیریت منابع در استان و عدم سرمایه
.شودمیهاي تامین آب کشاورزي پرداختهچالشدر زیر به شرح برخی. برخوردار و توسعه نیافته باشد
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وقوع خشکسالی و تغییر اقلیم

درجه عرض شمالی واقع شده40تا 25به طور کلی کشور ما به خاطر قرار گرفتن در کمربند خشک جغرافیایی و نوار بیابانی که در 
تا 10طبق کتب تاریخی، در ایران هر . آیداست، از شرایط آب و هوایی برخوردار است که جزو مناطق کم باران جهان به شمار می

در استان چهارمحال و بختیاري نیز خشکسالی و تغییر . گرددسال یکبار خشکسالی حادث می5سال و در نواحی مرکزي هر 12
در جهت ) کننده آببیشترین مصرف(هاي مختلف به ویژه کشاورزي و عوارضی که در بخشاقلیم به خاطر وسعت و بعد خسارات

.باشدترین بالي طبیعی استان مطرح میتامین آب کشاورزي مهم

افت ذخایر آب زیرزمینی

هاي دوش آبها وابسته است که البته بار این افزایش تقاضاي آب تنها بررشد تقاضاي آب به افزایش جمعیت و توسعه فعالیت
هایی به صورت این فشار وارده سبب حفر چاه. اند قرار گرفته استکه ظرفیت و قدرت تجدیدپذیري محدودي داشتهزیرزمینی 

در و مواجه هاي استان، با محدودیت آببرداري آب از دشتکه با ادامه بهرههاي استان خواهد شدعمیق و نیمه عمیق در دشت
.شودهاي استان مین دشتدشنهایت سبب ممنوعه اعالم

اي هاي انتقال آب بین حوضههاي ناشی از اجراي طرحچالش

ها به دلیل رعایت نکردن اي بوده و متاسفانه اجراي این طرحانتقال بین حوضهاستان چهارمحال و بختیاري از دیرباز مورد توجه 
د براي مثال تونل بهشت آباد نه براي مردم استان ایجاد کنهایی هاي مناسب سبب شده در حوضه مبدا محدودیتاصول و گزینه

رود خواهد شد دهد بلکه در آینده باعث کم آب شدن رودخانه زایندهرود را از خطر بحران و خشکی نجات نمیتنها رودخانه زاینده
اهش تولیدات کشاورزي و چنین کو همهاي کشاورزيکه این کم آبی به معناي کاهش آب در منابع آب سطحی و کاهش فعالیت

.]4[خواهد بود کاهش درآمد زارعین

فیزیکی–هاي طبیعی چالش

از دیدگاه . باشداي مرتفع و کوهستانی میچهارمحال و بختیاري در بخش میانی رشته کوه زاگرس واقع شده است که ناحیهاستان 
هاي هاي رسوبی تنها در بخشگذاري و انباشت نهشتهزمین شناسی این منطقه بیشتر یک ناحیه فرساینده است که فرصت رسوب

ها و در نتیجه ضعیف بودن حجم ذخیره این ویژگی باعث ضخامت کم آبرفت. فراهم بوده است) شمال و شمال غرب(کوچکی از آن 
.هاي استان گردیده استآبخوان

ی سالیان متمادي باعث فرسایش بستر خود شده و در ها با انرژي جریان زیاد طاز کوهستاناستان هاي جاري از سوي دیگر رودخانه
ها و نواحی با اراضی مستعد، تامین و انتقال آب براي به دلیل اختالف ارتفاع بین رودخانه. هاي عمیق جاي گرفته و جریان دارنددره

است که این موضوع سبب وارد شدن هاي پمپاژ ها مستلزم هزینه زیاد و استفاده از ایستگاهچنین سایر فعالیتتوسعه کشاورزي و هم
.باشدبر کشاورزان استان میاقتصادي فشار 

هاي تامین آبهاي مالی و اعتباري در طرحمحدودیت

چنین به دلیل سطح درآمدي نسبتا پایین سبب نارسایی و با توجه به اینکه بسیاري از کشاورزان استان فاقد سواد بوده و هم
گردد و میشود البته بخشی از این چالش به ضعف بنیه مالی کشاورزان برهاي تامین آب میرحمحدودیت مالی و اعتباري در ط

.باشدهاي ضعیف دولت به بخش کشاورزي و در نهایت کشاورز میهاي موجود به عدم حمایت یا حمایتبخشی از آن به محدودیت



8

گیري و پیشنهادنتیجه

آن و برداري صحیح و اصولی ازلذا بهره.اصلی در افزایش تولیدات کشاورزي استمحدودکننده آب به لحاظ کمی و کیفی عامل
مشکالت ناشی از افت .تولیدات کشاورزي استافزایش راندمان آب به لحاظ کمی و کیفی عامل محدودکننده اصلی در افزایش

وجود فرهنگ مناسب عدم به دالیل ... شهرکرد و سفید دشت و میرزا،خانبروجن،استان از جملههايسطح ایستابی در دشت
در زیر . شدآببحرانبرداران و متصدیان سبب تشدید آب توسط بهرهبحران چنین عدم جدي گرفتنداري و همبربرداشت و بهره

.ارائه گردیده شده استهاي موجود استان پیشنهادهایی در جهت جلوگیري از بحران

راهکارهاي استفاده بهینه آب استان

جویی آبهاي آبیاري تحت فشار در جهت صرفهاستفاده از سیستم·
استفاده از مواد آلی در خاك در جهت نگهداشت و ذخیره آب·
از چالش بزرگ بحران آببردارن اطالع رسانی و افزایش سطح آگاهی کشاورزان و بهره·
هایی کم مصرف آباستفاده الگوي کشت بهینه و استفاده از واریته·
هاي چنین جریمه افراد در صورت برداشت یا حفر چاهبرداري و میزان برداشت و همو مناسب از نحوه بهرهنظارت کافی·

غیرمجاز
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