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  :مقدمه

كارون،گاوخوني،كوير سياه كوه ، كوير نمك،كويرمركزي واقع شده و  آبريز استان اصفهان در حوضه هاي

  .مهمترين حوضه آن حوضه گاوخوني است

  .مي توان به زاينده رود، پالسجان، ماربر، سوليكان، گلپايگان و هرگان اشاره كرد دائمي استاني از جمله رودها

حيات اقتصادي و اجتماعي بخش بزرگي از استان اصفهان، . زاينده رود مهم ترين شريان آبي ايران مركزي است

ميانگين د زاينده رود مي دانن مستقيم وغيرمستقيم به زاينده رود وابسته است تا آن جا كه اصفهان را هديه ي

مترمكعب در ثانيه است ولي اين مقدار در همه جاي  50تا  40آبدهي دبي رودخانه در شرايط عادي، حدود 

مسير و در سال هاي مختلف يكسان نيست و بسته به ميزان برداشت آب، تغذيه ي رودخانه و نفوذ آب در زمين 

كامالً  1387-88و سال هاي  1378-79ال ها مانند سال هاي بعضي سال ها پر آب و برخي س. متفاوت است

  .نشان داده شده است 1هاي آبريز در نقشه شماره  موقعيت استان نسبت به حوضه.تخشك اس



  
 تحليلي بر آثار تصميم دولت در توسعه كشاورزي طرح فدك                                                               دفتركشاورزي اتاق ايران 

 
 

 1/3/1391 تاريخ                                                                                                                                                      12 از 2صفحه 

 

  
  هاي آبريز موقعيت استان اصفهان و حوضه -1نقشه شماره

  

  حوضه آبريز گاوخوني

اين حوضه آبريز از . است فالت مركزي بوده اصلي حوضه آبريز گاوخوني درتقسيم بندي ايران جزء حوضه آبريز

به  كوه، از جنوب شمال به حوضه آبريز درياچه نمك، از شرق به حوضه هاي آبريز دق سرخ و كوير سياه

بختگان و از غرب و جنوب غربي به حوضه آبريز كارون بزرگ - سيرجان و مهارلو-هاي آبريزكوير ابرقو حوضه

معادل  كيلومتر مربع آن 30231كيلومتر مربع بوده كه  41429ه مطالعاتي مساحت كل حوض. شود محدود مي

حوضه مطالعاتي را مناطق  درصد از 27آن معادل  كيلومتر مربع11198از حوضه مطالعاتي را دشت و  درصد 73
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عرض  º33 42´تا  º31 12´طول شرقي و  º53 22´و  º50 02´اين حوضه بين . دهد كوهستاني تشكيل مي

هاي سطحي در حوضه آبريز گاوخوني از سمت شمال  شيب عمومي و جهت جريان آب. رارگرفته استشمالي ق

هاي غربي و جنوبي اين حوضه از مناطق كوهستاني پوشيده شده است كه  بخش .غرب به جنوب شرق است

شرقي  و هاي شمالي بخش. قرار گرفته است هاي شرقي زاگرس مياني ها و دامنه آن در شيب هاي غربي قسمت

بيشترين  .دهد فالت مركزي ايران تشكيل مي هاي كم شيب و مرتفع و دشت اين حوضه را مناطق تپه ماهوري

سطح دريا و  متر از 3974در كوه كاريوش  و حدفاصل آن با حوضه رودخانه كارون ارتفاع در بخش غربي

هاي اصفهان،  هايي از استان بخش حوضهاين  باشد متر ازسطح دريا مي 1466كمترين ارتفاع در تاالب گاوخوني 

درصد  5/3درصد و يزد با كمتر از  87كه از اين بين استان اصفهان با بيش از . گيرد فارس و يزد را در بر مي

وضعيت حوضه آبريز كارون و  2در نقشه شماره . بيشترين و كمترين سهم را به خود اختصاص داده اند

  .هاي آن نشان داده شده است ها و رودخانه هاي هيدروليكي به تفكيك استان محدوده



  
 تحليلي بر آثار تصميم دولت در توسعه كشاورزي طرح فدك                                                               دفتركشاورزي اتاق ايران 

 
 

 1/3/1391 تاريخ                                                                                                                                                      12 از 4صفحه 

 

  
  هاي آن ها و رودخانه هاي هيدروليكي به تفكيك استان وضعيت حوضه آبريز كارون و محدوده -2نقشه شماره 

  
جمعيت  .كشور است 2درجه حوضه 30در بين  2به لحاظ جمعيت، چهارمين حوضه درجه گاوخونيحوضه آبريز

  . دهد كشور را تشكيل ميجمعيت كل  درصد از 5/5اين حوضه 

نفر است كه از اين تعداد  3892291نفوس و مسكن كشور  1385كل جمعيت حوضه طبق سرشماري 

درصد از شهرنشينان  7/6اين حوضه  .هستند %)16(نفر روستانشين 618950و  %)84(نفر شهرنشين 3273341

مطالعات  طبق .باشد روستا مي 1720ر و شه 70داده و داراي  روستانشينان كشور را در خود جاي درصداز 8/2و 

يابد و به ميزان  درصد افزايش مي 2/47به ميزان  1420جمعيت شهري تا سال  بيني گرديده پيش انجام شده
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 25رسد و اين در حالي است جمعيت جوامع روستايي به دليل وجود روند مهاجرت به ميزان  ميليون نفر مي 8/4

  .رسد هزار نفر مي 464ه ميزان يابد و ب درصد در حوضه كاهش مي

نجف آباد، اصفهان، لنجان، عسگران، ايزدخواست، قمشه، ميمه و مورچه خورت  زرين شهر، شهرهاي فريدن،

  .دراين حوضه قرار دارند

  منابع آبي حوضه گاوخوني

 كيلومتر، 165رود به طول خشكه كيلومتر، 405رود به طول  توان به زاينده هاي مهم حوضه مي از رودخانه

كيلومتر ،كهرويه به  85كيلومتر، پالسجان به طول  95كيلومتر، سه گنبو به طول  125ايزدخواست به طول 

كيلومتر و  50كيلومتر، تيغه زرد به طول  50كيلومتر، اسفرجان به طول 52كيلومتر، دهار به طول  60طول 

  .ه هيدرومتري فعال وجود داردايستگا 21در اين حوضه . كيلومتر اشاره نمود 40جوشقان به طول 

 100تا ميزان كمتر از  )كوهرنگ(ميليمتر در غرب حوضه  1400ميزان بارنگي ساليانه در حوضه گاوخوني از 
  .باشد ميليمتر مي 269اطراف تاالب گاوخوني نوسان دارد و متوسط بلندمدت بارندگي حوضه ميليمتر در 

درصدآن نيز در دشتها اتفاق  4/49ها و  درصد آن در كوه 6/50بارش ساالنه  ميليون متر مكعب 7741از ميزان 

ميزان آب و الباقي   .شود تبخيرمي ميليون متر مكعب 5137، ميليون متر مكعب 7741از ميزان بارش . افتد مي

ين از ا باشد درصد بارندگي حوضه مي 26يا در حدود  ميليون متر مكعب 3/2018تجديد پذير حوضه معادل 

   .است ميليون متر مكعب 75/1374) نفوذ(مجموع وروردي به آب زيرزمينيمقدار نيز 

 43/54در حوضه مجموعا  آبدهي كه متوسط است ميليون متر مكعب 1228حوضه  سطحي كل رواناب 

  . مترمكعب بر ثانيه است
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از منابع سطحي  مكعب آنميليون متر  663باشد كه  ميم .م 2204 كه در حوضه جريان داردكل منابع سطحي 

و چشمه لنگان و ساير چشمه هاي  2و1تونل هاي كوهرنگ . (شود تامين مي )كارون بزرگ(هاي مجاور از حوضه

  )مجاور

سد در دست  4ت و سد در دست ساخ 1برداري،  شبكه در دست بهره 7سد و  9حوضه آبريز گاوخوني داراي 

برداري و مطالعه حوضه را نشان  خزني در حال بهرهمشخصات سدهاي م 1جدول شماره . باشد مطالعه مي

  .دهد مي

  برداري و مطالعه حوضه مشخصات سدهاي مخزني در حال بهره -1جدول 

رديف
  حجم مخزن  نام رودخانه  هدف  استان  مرحله  عنوان  

  )م.م.م(

سد تنظيمي   1
  رود زاينده

  8/1  رود زاينده  كشاورزي  اصفهان  برداري بهره

  65/6  مرغاب  كشاورزي  اصفهان  برداري بهره  سد خميران  2
      كشاورزي  اصفهان  برداري بهره  سد رامنه  3
  12  ايزدخواست  كشاورزي  اصفهان  برداري بهره  سد ايزدخواست  4
-صنعت -شرب -كشاورزي  اصفهان  برداري بهره  رود سد زاينده  5

  كنترل سيالب -توليد برق
  1470  رود زاينده

  8/0 چشمه شاهي  كشاورزي  اصفهان  برداري بهره  سد كردعليا  6
 -كنترل سيالب -كشاورزي  اصفهان  مرحله دوم-مطالعاتي  سد دوشخراط  7

  تغذيه مصنوعي
  15/0  دوشخراط

  150  رود زاينده  توليد برق  چهارمحال و بختياري  مرحله اول-مطالعاتي  رود عليا س زاينده  8
  10    كشاورزي  چهارمحال و بختياري  مرحله اول-مطالعاتي  سد نصيرآباد  9
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  حوضه آبريزگاوخوني آب مصارف

ميليون متر  1558حدود  1385منابع آب سطحي حوضه آبريز گاوخوني در سال  حجم آب استحصال شده از

 2/7درصد در بخش شرب و 1/15درصد در بخش كشاورزي،  7/77برآورد شده است كه از اين ميزان مكعب

آب زيرزميني  ميليون متر مكعب 6/4261از مجموع . مصرف شده است... درصد در بخش صنعت، خدمات و 

 3/1درصددر بخش شربو  5/2در بخش كشاورزي و  2/96حدود  1385استحصال شده اين حوضه در سال 

  .باشد رصد در بخش صنعت و خدمات ميد

 بوده ميليون متر مكعب 346ميزان  1385در حوضه در سال توليدي براي مصارف شرب و بهداشت  آب كل
ميليون متر  236از منابع آب زيرزميني و حدود ) درصد  8/31( ميليون متر مكعب 110ين مقدار ز ااست كه ا

، ليتر 246سرانه آب شرب  توليدي شهري  .استحصال مي گرددنيز از منابع آب سطحي  )درصد 2/68(  مكعب
وضعيت  2جدول شماره .ليتر در روز است 244ليتر در روز، سرانه آب شرب  توليدي كل  229در روز، روستايي 

  .دهد هاي حوضه نشان مي سرانه شرب را در استان

  هاي حوضه وضعيت سرانه شرب را در استان -2جدول شماره

  
  

مجموع مصرف بخش . ميليارد متر مكعب در سال است 2/1مجموع آب برداشتي كشاورزي از شبكه انهار سنتي

توانند داراي  هكتار بعنوان اراضي كه مي 1458627. است ميليون متر مكعب 4100كشاورزي از منابع زيرزميني 

هكتاراز اراضي داراي  292735ن ين مياا بياري براي زراعت و ديم باشند تعيين گرديده است كه ازآقابليت 
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هكتار نيز داراي قابليت  258789بياري خوب و آهكتار داراي قابليت  907104بياري خيلي خوب، آ قابليت

سطحي تأمين شده و مابقي نيازهاي كشاورزي  درصد از كل مصارف كشاورزي از آب 23 .آبياري متوسط هستند

محدوده مطالعاتي و سطح زير كشت  21با داشتن  گاوخونيحوضه  .گردد از آب زيرزميني تأمين مي

 ميليون متر مكعب 3941و  1098گيري از منابع آب سطحي و زيرزميني به ترتيب  هكتار با بهره 297786آبي

برداري  تحت پوشش آبياري قرار دارد و اين به معني توسعه بهره%)  2/78(در سال عمدتاً از طريق آب زيرزميني 

 .يني استاز آب زيرزم

از  ميليون متر مكعب 5/54باشد كه  در سال مي ميليون متر مكعب 166/ 5كل مصارف آبي صنايع اين حوضه

  .شود از منابع آب زيرزميني نأمين مي ميليون متر مكعب 112منابع آب سطحي و 

  :تاالب گاوخوني 

هكتار در نظرگرفته شده  43000بر طبق  آخرين داده هاي كنوانسيون رامسر مساحت تاالب گاوخوني درحدود 

شده ش مترگزار1حدود  هاي پرآب و عمق بيشينه آب در سال متر است 1/0نوسانات اين تاالب در حدود . است

مجموع ميانگين . متر است 5/0عمق متوسط اين تاالب حدود  بر اساس نظرات و مشاهدات كارشناسي. است

شده  ميليمتر در ايستگاه ورزنه گزارش 5/39) آبان تا فروردينشش ماهه (هاي مهاجرت پرندگان  بارندگي در ماه

متوسط نياز . ميليمتر است 279 به مهاجرت پرندگان مربوط ماه پرآبي 6مجموع تبخيرآب از سطح آزاد در  .است

 از( نظرگرفتن فصل مهاجرت پرندگان  در با هاي پرآبي در ماه به منابع آب زاينده رود اكولوژيك تاالب گاوخوني

 .خواهد بود ميليون متر مكعب 53معادل ) آبان تا انتهاي فروردين سال بعد اول

  هاي زيست محيطي تاالب گاوخوني به تفكيك ماه ميزان حقابه -3جدول شماره
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  طرح هاي انتقال

اند ميزان  بوده 1385برداري در سال  طبق جدول زير حجم آب انتقالي به حوضه گاوخوني كه در وضعيت بهره

هاي  ميليون متر مكعب و با احتساب طرح 975حال اجرا   هاي در ميليون متر مكعب، با احتساب طرح 663

ازمقادير آب در دست  . ميليون متر مكعب خواهد شد 1555هاي پيشنهادي  مطالعاتي در صورت تصويب طرح

هاست كه از اين ميليون متر مكعب آن حجم آب منتقل شده از اين حوضه به ساير حوضه  148برداري  بهره

ميليون متر مكعب به  98و ) شهر كاشان از استان اصفهان(ميليون متر مكعب به حوضه درياچه نمك 50مقدار 

منتقل شده است كه بدين ترتيب حجم آب انتقال يافته در حال حاضر به استان ) شهر يزد(كوه حوضه سياه

  .باشد ميليون متر مكعب مي 713اصفهان

  برداري، در دست اجرا، پيشنهادي اي به تفكيك در دست بهره حوضهبين ي انتقال ها طرح -4جدول شماره

  
  

  .جدول پيشنهادي است كه بعد از تصويب اجراي آن قابل احتساب خواهد بود 6طرح شماره 

  1420بيني مصارف در افق  پيش
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يليون متر مكعب م 575و  547به ترتيب ميزان  1420بيني نيازهاي مصرفي بخش شرب و صنعت در افق  پيش

ميليون متر مكعب  1472ميليون متر مكعب، حداقل نياز اين سه گروه  350باشد  كه با احتساب حداقل  مي

اي كه از آب  اي سهميه هاي انتقال بين حوضه برآورد ميشود كه با احتساب حجم كل آورد حوضه و استمرار طرح

گردد كه سهم بخش  ميليون متر مكعب مي 420 ماند مقدار  تجديد شونده براي مصرف كشاورزي باقي مي

  .تنزل خواهد داد%  30به   %  77هاي سطحي را از  كشاورزي از آب

  رود سد زاينده

رود  سد مخزني زاينده. باشد بزرگترين و مهمترين منبع ذخيره آب سطحي حوضه گاوخوني سد زاينده رود مي

كيلومتري غرب شهر  110رود در  كه بر رودخانه زايندهباشد  بزرگترين سازه آبي در حوضه آبريز گاوخوني مي

ميليون متر  1470حجم مخزن سد زاينده رود . اصفهان و بخش غربي حوضه آبريز زاينده رود قرار گرفته است

مكعب است كه اولويت مصرف آن تامين مصارف شرب، صنعت ،كشاورزي پاياب ، تأمين بخشي از تاالب 

 100سد از نوع بتني دو قوسي با ارتفاع . باشد برقابي  از اهداف احداث اين سد مي گاوخوني، كنترل سيل و توليد

  .باشد ميليون متر مكعب مي 1450متر است كه حجم مفيد آن 

  

  مهم  گيري نتيجه

رود بسياركم بوده است و  بارش برف نيز در ارتفاعات  طبق اطالعات سال جاري بارندگي درحوضه زاينده

باشد و حجم آب  ناچيز و ظرفيت جريان سطحي آب ورودي در فصول آتي كم مي) نحوضه كارو(كوهرنگ 

باشد، و بعيد است بارندگي در فصل بهار نيز افزايش  ميليون متر مكعب مي 250ذخيره سد در حال حاضر حدود 
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از طريق  گيري داشته باشد و بتواند به اين ذخيره كمك نمايد با توجه به تحت فشار بودن حوضه در پاييز چشم

بر كه مسئوالن استان را مجبور به رهاسازي بخشي از آب ذخيره شده در  اكوتوريست و تقاضاي كشاورزان آب

ميليون متر مكعب  160ميليون متر مكعب آب ذخيره موجود ،  250اند، و اينكه از ميزان حدود  پشت سد نموده

يت پايين است و همچنين با درنظر گرفتن باشد و حجم اين قسمت مخزن آبي با كيف آن براي تعادل سد مي

ميليون متر مكعب  166و  346نيازهاي اجتناب ناپذير نظير شرب و صنعت حوضه كه به ترتيب به ميزان 

حجم آب ذخيره حوضه %  100هاي موجود بيشتر از  توان به اين نتيجه دست يافت كه نياز باشند مي مي

كه با آب پاييزه اقدام به كشت  هاي زيست محيطي و كشاورزي نيازفشار براي رفع با در نظر گرفتن . باشند مي

  .خواهد شدتر نيز  وضعيت كمبود بحراني اند نموده

  :توان برشمرد ها و موارد زير را در مورد حوضه مي با توجه به موارد ذكر شده و وضعيت بحراني موجود، چالش

 ب با اولويت خاص شرب و سپس صنعت و با رعايت مدخل بايستي در تخصيص آ كليه نهادهاي ذي

  .مشاركت در مصرف بهينه همكاري و تالش نمايند

  هاي شرب و  هاي زيست محيطي و كمبود آب حتي براي رفع نياز نياز امكان تامينبا توجه به عدم

 .صنعت به طور حتمي مشكالت و پيامدهاي زيست محيطي به دنبال بحران كنوني رخ خواهد داد

 تري را بوجود خواهد آورد هاي شكننده اي چالش وابستگي حوضه به منابع آب انتقالي بين حوضه. 

 در سالهاي آينده دامن  بحران موجود در حوضه و استمرار آب جدي  رشد جمعيت به مشكالت كمبود

 .خواهد زد و لذا بايستي اين امر در آمايش سرزمين در اين حوضه مورد توجه خاص قرار گيرد

 و رشد  زا خواهد بود بر در حوضه با توجه به بحران موجود مشكل د صنايع و استقرار صنايع آبرش

  .تقاضاي آب بيشتر در توسعه صنعت نيز بايستي مورد توجه خاص قرار گيرد

 الزم صورت پذيرد هاي گيري ها و جهت همكاريهاي موجود  در جهت رفع و كاهش چالش. 
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  و توسعه كشاورزي بر اساس حداكثر  ر حوضه محدودتر گرددكشاورزي دتقاضاي آب بيشتر براي

 .هاي تصفيه شده مستقر گردد هاي فاضالب وري و استفاده از پساب بهره

 نگاهي به وضعيت تاالب گاوخوني جهت حفظ اين زيستگاه مهم داشته باشيم.  

  

  

  

 

 

 

 


