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  :مقدمه

  :استان اصفهان - 1

كويرمركزي واقع شده و  كوير سياه كوه، كوير نمك، گاوخوني، كارون، 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 ي دائمي استاناز جمله رودها

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

اصفهان، مستقيم وغيرمستقيم به زاينده رود وابسته است تا آن جا كه اصفهان را هديه ي زاينده رود مي دانند 

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

ال هاي مختلف يكسان نيست و بسته به ميزان برداشت آب، تغذيه ي رودخانه و نفوذ آب در جاي مسير و در س

كامالً  87- 88و  78-79بعضي سال ها پر آب و برخي سال ها مانند سال هاي . زمين متفاوت است

  .خشك است

  :استان يزد - 2

، كوير سياه كوه زرين، گاوخوني و كوير لوت، كوير درانجير، كوير ابرقو سيرجان آبريز در حوضه هاي يزداستان 

از نظر تامين آب حوضه كوير ابرقو، سيرجان و كوير سياه كوه آن هاي كويرمركزي واقع شده و مهمترين حوضه 

درصد آبدهي كه كوير درانجير وارد اين حوضه مي كند بيشتر از  .مي باشد درانجير، ساغندريگ زرين و كوير 

را كوير مركزي به خود اختصاص داده اما % 11در مقابل %) 24(د بيشتري زيرا اگرچه درص. كوير مركزي است

  .چون آبدهي درانجير بيشتر است اين اتفاق مي افتد
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رودخانه حياتي و مهمي وجود ندارد و عموماً ريزش هاي جوي با تغذيه آبخوان ها و تامين آب  ،در حوضه

  .زيرزميني تحقق مي يابد

  .نشان داده شده است 1هاي آبريز در نقشه شماره  حوضهاستان نسبت به دو موقعيت 

  
  آنها هاي آبريز حوضهاصفهان و و  يزدهاي موقعيت استان  -1نقشه شماره
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  آبريز آن هاي  حوضهاستان يزد و وضعيت  -2نقشه شماره 
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  و رودخانه هاي آنوضعيت حوضه آبريز گاوخوني و محدوده هاي هيدروليكي به تفكيك استان ها : 3نقشه شماره 

  اطالعات پايه جمعيت در دو استان
جمعيت . كشور است 2حوضه درجه 30در بين  2حوضه آبريزگاوخوني به لحاظ جمعيت، چهارمين حوضه درجه

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

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

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

  .استاز روستانشينان كشور را در خود جاي داده  درصد 8/2و 
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نفر شهري  3798728نفر است كه  4559256نفوس و مسكن كشور  1385كل جمعيت استان اصفهان در سال 

  .مي باشد%) 7/16(نفر روستائي  760528و %)3/83(

 تغييرات جمعيت استان اصفهان طي سالهاي مختلف: 1جدول شماره

 1385 1375شرح                    سال   

 4559256 3923255 كل 

 3798728 2914874 شهري

 760528 1008381 روستائي

 

نفر است كه از اين تعداد  990818نفوس و مسكن كشور  1385طبق سرشماري يزد  استانكل جمعيت 

درصد از شهرنشينان و  5/1 استاناين  .هستند%) 20(نفر روستانشين 201015و %) 80(نفر شهرنشين 799803

در سالهاي مختلف در يزد تغييرات جمعيت استان  .است از روستانشينان كشور را در خود جاي داده درصد 9/0

  .نشان داده شده است 1ول شماره جد

 ان يزد طي سالهاي مختلفتتغييرات جمعيت اس: 2جدول شماره

  1385  1375سال                       شرح

  990818  810401  كل 

  789803  589955  شهري

  201015  220446  روستائي
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عسگران، ايزدخواست، قمشه، ميمه و مورچه خورت در شهرهاي فريدن، زرين شهر، نجف آباد، اصفهان، لنجان، 

 در زد، اردكان، ميبد، مهريز، بافق، تفت، زاج، اشكزر، هرات، مروست، بهاباد و نيريشهرهاي  حوضه گاوخوني و

  .قرار دارنديزد  استان

  اطالعات پايه منابع آب

  اطالعات پايه آب استان اصفهان - 1

 100تا ميزان كمتر از ) كوهرنگ(ميليمتر در غرب حوضه  1400گاوخوني از ميزان بارنگي ساليانه در حوضه 

 .باشد ميليمتر مي 269ميليمتر در اطراف تاالب گاوخوني نوسان دارد و متوسط بلندمدت بارندگي حوضه 

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

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

از اين مقدار  باشد درصد بارندگي حوضه مي 23ميليون متر مكعب يا در حدود  2604تجديد پذير حوضه معادل 

  . استميليون متر مكعب  75/1374) نفوذ(نيز مجموع وروردي به آب زيرزميني

 43/54ميليون متر مكعب است كه متوسط آبدهي در حوضه مجموعا  1229كل رواناب سطحي حوضه  

  . مترمكعب بر ثانيه است

م .م.م 8/1413كه از اين مقدار باشد  مي م.م.م 8/2250منابع سطحي كه در حوضه جريان دارد  پتانسيل

تونل هاي انتقال آب م نيز انتقال از حوضه هاي مجاور به حوضه گاوخوني مي باشد .م.م 837پتانسيل توليدي و 

 . و چشمه لنگان و ساير چشمه هاي مجاور وظيفه اين انتقال را بعهده دارند 2و1بين حوضه اي كوهرنگ 

سد در دست  4سد در دست ساخت و  1برداري،  كه در دست بهرهشب 7سد و  9حوضه آبريز گاوخوني داراي 

  .باشد مطالعه مي
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  استان يزدمنابع آب اطالعات پايه  - 2

حوضه  6جوي در دوره بلندمدت بارندگي از محدوده هاي  ياز ريزش ها) روان آب(كل ظرفيت آبي استان يزد 

  .ميليون متر مكعب است 994 ،اي مهم استان

ميليون متر مكعب آب بين حوضه  55الي  50حدود ،   1387عالوه بر منابع فوق ، با افتتاح طرحي از سال 

جهت تامين آب شرب شهرهاي استان ) از سهميه منتقله از آب حوضه كارون به حوضه گاوخوني(اي 

يزد و نه منبع به زبان ساده ،  استان اصفهان بستر انتقال آب به . يزد به اين استان منتقل مي شود

ميزان آب انتقالي به يزد حدود هفت و نيم درصدكل آب ورودي به . تامين طبيعي اين آب است

 . اصفهان از زاگرس است

  
  
  

  1385روان آب مهم استان يزد از حوضه هاي مرتبط در سال  :3شماره جدول 
درصد از كل استانآبدهيمساحت كلاستان يزد
km2MCMنام حوضه

%101437.5911كوير لوت
%1014328111كوير در انجير

%19870588.721كوير ابرقو، سيرجان
%2811768.131كوير سياه كوه، ريگ زرين

%131810.31گاوخوني
%2231738.824كوير مركزي
  %91908994.49100استان يزد
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  دو استانمصارف آب 

  :استان اصفهانمصارف  - 1

ميليون متر  8/1413حدود  1385حجم آب استحصال شده از منابع آب سطحي حوضه آبريز گاوخوني در سال 

 2/7درصد در بخش شرب و 1/15درصد در بخش كشاورزي،  7/85مكعب برآورد شده است كه از اين ميزان

يرزميني ميليون متر مكعب آب ز 4328از مجموع . مصرف شده است... درصد در بخش صنعت، خدمات و 

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

 .باشد درصد در بخش صنعت و خدمات مي

ميليون متر مكعب بوده  347ميزان  1385كل آب توليدي براي مصارف شرب و بهداشت در حوضه در سال 

ميليون متر  236از منابع آب زيرزميني و حدود ) درصد  8/31(ميليون متر مكعب  110است كه از اين مقدار 

، ليتر 246سرانه آب شرب  توليدي شهري . نيز از منابع آب سطحي استحصال مي گردد) درصد 2/68( مكعب 

  .ليتر در روز است 244ليتر در روز، سرانه آب شرب  توليدي كل  229در روز، روستايي 

هكتار بعنوان  1458627. ميليون متر مكعب است 4100منابع زيرزميني مجموع مصرف بخش كشاورزي از 

 292735توانند داراي قابليت آبياري براي زراعت و ديم باشند تعيين گرديده است كه از اين ميان  اراضي كه مي

ار هكت 258789هكتار داراي قابليت آبياري خوب و  907104هكتاراز اراضي داراي قابليت آبياري خيلي خوب، 

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

محدوده مطالعاتي و سطح زير  21حوضه گاوخوني با داشتن  .گردد نيازهاي كشاورزي از آب زيرزميني تأمين مي

ميليون متر  4100و  5/1220ه ترتيب گيري از منابع آب سطحي و زيرزميني ب هكتار با بهره 297786كشت آبي

توسعه تحت پوشش آبياري قرار دارد و اين به معني %)  2/77(مكعب در سال عمدتاً از طريق آب زيرزميني 

 .استدر كشاورزي برداري از آب زيرزميني  بهره
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مكعب از ميليون متر  7/121باشد كه  ميليون متر مكعب در سال مي 175/ 8 كل مصارف آبي صنايع اين حوضه

بنابراين اضافه برداشت كل  .شود أمين ميتميليون متر مكعب از منابع آب زيرزميني  1/54منابع آب سطحي و 

م از پساب برگشتي شرب و صنعت تامين مي گردد و .م.م 7/315م است كه از اين مقدار .م.م 7/570حوضه 

و سبب بيالن منفي آب زيرزميني مي  م نيز از منابع آب زيرزميني اضافه برداشت صورت مي گيرد.م.م 255

  .شود

  :استان يزدمصارف  - 2

 1352حدود  1385و زيرزميني مقادير مصرف در سال سطحي  هاي حجم آب استحصال شده از منابع آباز 

و ) درصد 4/5(ميليون متر مكعب به مصرف شرب  80و  )درصد 8/90(ميليون متر مكعب به مصرف كشاورزي 

مقايسه  3جدول شماره  .در بخش صنعت و خدمات مصرف شده است) درصد 7/3(ميليون مترمكعب  55

   .مصارف آب در بخشهاي شرب، صنعت و كشاورزي و همچنين سرانه مصرف را در دو استان نشان مي دهد

 1385يزد در سال اصفهان و مصارف آب مقايسه : 4جدول شماره 

  

  

درصدمقداردرصدمقدار
3475.9805.4شرب
175.83553.7صنعت

5320.591.11352.590.8كشاورزي
5843.31001487.599.9جمع
جمعيت

1501.21501.3سرانه مصرف

اصفهان يزدشرح

3892291990818
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بخش از اين تراز منفي بيالن آبهاي زيرزميني . ميليون متر مكعب اضافه برداشت آب دارد  439يزد ساليانه 

 325يعني  اما الباقي آن . ميليون متر مكعب از پساب هاي آبهاي شرب و صنعت تامين مي شود 112يعني 

ير زميني را در معرض ميليون متر مكعب اضافه برداشت از آبهاي زيرزميني است كه سفره هاي آب ز

 . تخريب اساسي قرار داده است

  آب بين حوضه اي طرح هاي انتقال

  طرح هاي انتقال بين حوضه اي به  حوضه گاوخوني - 1

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 837

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

ه هاست كه از اين ميليون متر مكعب آن حجم آب منتقل شده از اين حوضه به ساير حوض 4/218برداري  بهره

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

الزم به ذكراست كه اين اعداد مقادير تخصيص يافته شده هستند اما  منتقل شده است) شهر يزد(كوه حوضه سياه

ميليون متر مكعبشرح
995منابع

54انتقال زاينده رود
1049جمع منابع
1488.5مصارف
439.5-بيالن

تراز بيالن آب يزد:5جدول شماره
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، مقدار آب انتقال يافته به يزد 1389كه بطور مثال درسال ميزان واقعي انتقال كمتر از اين مقادير مي باشد 

  . م آب به يزد منتقل شده است.م.م 50سال گذشته  10م است و بطور ميانگين در طول .م.م 5/65

ميليون  4/218ميليون مترمكعب در انتقال بين حوضه اي دريافت و  837به زبان ساده، حوضه گاوخوني 

آب وارداتي انتقال بين حوضه اي % 74بان ديگر از ديد تراز آبي، محل مصرف به ز. مترمكعب پرداخت مي كند

 .  آن را به كاشان و يزد ترانزيت مي كند% 26به حوضه گاوخوني خود استان اصفهان است در حالي كه 

  پيشنهادي و برداري، در دست اجرا اي به تفكيك در دست بهره هاي انتقال بين حوضه طرح: 6جدول شماره
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 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  باشد كه بر رودخانه زاينده بزرگترين سازه آبي در حوضه آبريز گاوخوني مي

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

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

متر است كه حجم مفيد  100سد از نوع بتني دو قوسي با ارتفاع . باشد گاوخوني، كنترل سيل و توليد برقابي مي

 .باشد كعب ميميليون متر م 1450آن 

  استان يزدطرح هاي انتقال بين حوضه اي به  - 2

را  89تا سال  79از سال ) ازمعبر  حوضه گاوخوني(نمودار زير حجم آب انتقالي از حوضه كارون بزرگ به يزد 

 .نشان مي دهد

  1379-89تغييرات حجم آب انتقالي از زاينده رود به يزد طي سالهاي : 1شماره نمودار
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  سال آبي فوق بحراني در حوضه زاينده رود

در ارديبهشت . وضعيت حاد آب اصفهان را مورد توجه قرار داد 1390دفتر كشاورزي و آب اتاق ايران در بهمن 

در گزارشي تشريح موضوع به استحضار روساي محترم اتاقهاي ايران و اصفهان رسانده و با تشريح وضعيت 1391

  . توصيه انتقال مطلب به مسئولين و ايجاد آمادگي و چاره جويي را نمودفوق حاد اين سال آبي، 

طبق اطالعات سال آبي گذشته بارندگي در حوضه زاينده : آن بود كه 91اجمال يافته هاي گزارش ارديبهشت 

لذا ظرفيت جريان . ناچيز بود) حوضه كارون(رود بسياركم بوده است و بارش برف نيز در ارتفاعات كوهرنگ 

 ميليون متر مكعب 250حدود طحي آب ورودي در فصول آتي كم و حجم آب ذخيره سد در اوايل بهار فقط س

. گيري نشان نميداد تا بتواند به اين ذخيره كمك نمايد پيش بيني بارندگي در فصل بهار نيز افزايش چشم. است

بر استان اصفهان،  اي كشاورزان آببا توجه به تحت فشار بودن حوضه گاوخوني در پاييز جهت اكوتوريسم و تقاض

 . بودند  مسئوالن استان اقدام به رهاسازي بخشي از آب ناچيز ذخيره شده در پشت سد نموده

ميليون متر مكعب آن حجم آب  160ميليون متر مكعب آب ذخيره موجود ،  250از ميزان حدود  

تن نيازهاي اجتناب ناپذير نظير شرب و همچنين با درنظر گرف.  باشد مرده غير كيفي و براي تعادل سد مي

باشند ، وصول اين نتيجه  كه  ميليون متر مكعب مي 166و  346صنعت استان اصفهان كه به ترتيب به ميزان 

با در نظر گرفتن فشار براي رفع . هاي موجود بمراتب بيشتر از كل حجم آب ذخيره حوضه است، بديهي بود نياز

ن كشاورزي كه با آب پاييزه سال گذشته اقدام به كشت نموده بودند پيش هاي زيست محيطي و همچني نياز

  . بيني كمبود حاد آب در تابستان ممكن بود
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  ؟بستر تالطمات اجتماعي اصفهان چگونه شكل گرفت

و توريسم  ، كشاورزياصفهان در سه دهه گذشته با رشد شديد تقاضاي آب در كليه بخش ها، صنعت، شرب

توسعه اقتصادي و ايجاد . ه اندبدون توجه به محدوديت منابع ، غالبا مشوق اين رشد بود مسووالن. روبرو بود

در  زراعت عمالً نظير توسعه صنعت و حمايت از استمرار جديد در بخشهاي با مصرف باالي آبفرصتهاي شغلي 

ورزي در حوضه زاينده رود محصول كشا پرمصرف كننده ترين، حتي كشت برنج بعنوان بعنوان نمونه. برنامه بود

، قولهاي عجيب و نشدني براي تامين آب جديد توسط مسئولين در بعنوان نمونه اي ديگر. استمرار يافت

، وقتي در اصفهان صحبت مي كند، مايل بود و كمتر دولتمرد ملي و استاني .سفرهاي استاني قابل مشاهده است

وم كاهش سطح زير كشت و واقعيت محدوديت جدي هست بر ممكن نبودن تداوم مصرف در سطح فعلي، لز

اصفهان با انفجار رشد تقاضا باالخص در توسعه اراضي كشاورزي و همچنين در صنعت و شرب . منابع پاي بفشرد

، رشد مديريت نشده تقاضا و مشروعيت بخشي نا آگاهانه به اين تقاضاي فزاينده روح مشكل اصفهان. روبرو شد

، به حق خود را برد و ده سال در آن زراعت مي كندمي يابد زميني را زير كشت آبي بكشاورزي كه اجازه . ست

او مسئول مستقيم تعادل حوضه نيست، بلكه . صاحب حق در دريافت آب مي بيند و در قبال قطع آب مي شورد

  .مسئول مستقيم تعادل سفره خانواده خودست

. اسفانه با تمهيد اقدامات پيشگيرانه مناسب روبرو نشداخير، متسالهاي در چنين شرايطي، وقوع خشكسالي حاد 

استمرار فقر ذخيره . فراهم نيامد توجه الزم به وجه اجتماعي موضوع و لزوم مهندسي مسئوالنه زمينه فرهنگي

آبي در پنج سال آبي گذشته و عدم تكافوي آب براي فعاليت هاي جاري مردم اصفهان، تنش را در كاربران باال 

همه حتي مسئولين استاني اصفهان، آب ترانزيتي از زاگرس به كاشان و يزد را آب زاينده رود و آب  .برده بود

لذا مشاهده استمرار انتقال دهها ميليون متر مكعب آب از سد زاينده رود به استانهاي ديگر . اصفهان مي خواندند

باشد كه خود آب نداشتند و آبشان را  مي توانست عامل تشديد نگراني جدي مردم بي آب مانده و متحير اصفهان



  
  چالش ها و راهكارها-ه مسائل آبي اصفهان و يزدنگاهي ب    دفتركشاورزي اتاق ايران 

 51/21/1391 تاريخ                                                                                                                                                   15صفحه 
 

تشديد بيالن منفي آبهاي زيرزميني و . زمينه حمله به خط آب يزد اينگونه فراهم شد!! در معرض يغما مي ديدند

كاهش برداشت آب چاه ها در كنار تشديد كيفيت نامناسب آنها بر اين نگراني ها افزوده و از طرفي پديده نشست 

  .ه مهم تاريخي و فرهنگي بروز نمودزمين را براي اين منطق

  چالشهاي قابل شناسايي

  تري را بوجود خواهد  هاي شكننده اي چالش به منابع آب انتقالي بين حوضهني وگاوخوابستگي حوضه

 .آورد

  به مشكالت كمبود جدي آب چه در ) شرب، صنعت و كشاورزي(رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي آب

 . اصفهان و چه در يزد و احتماالً كاشان و استمرار  بحران موجود در سالهاي آينده دامن خواهد زد

 فعلي  ادامه كشاورزي بعنوان پر مصرفترين بخش آب بر، در سطح و گستردگي فعلي و با ميزان مصرف

 .مقدور نخواهد بود

 زا خواهد  بر در اين حوضه ها و استانها با توجه به بحران موجود مشكل رشد صنايع و استقرار صنايع آب

 . رشد تقاضاي آب در توسعه صنعت مورد توجه خاص و بازنگري قرار گيرد. بود

 غير قابل ترميم است تخريب منابع آب زير زميني در بسياري از دشتهاي حوضه ها در مرحله بحران و .

 .بزرگترين هزينه راهبردي بين نسلي اين مطلب است

 هاي زيست محيطي تاالب گاوخوني و كمبود آب حتي براي رفع  با توجه به عدم امكان تامين نياز

هاي شرب و صنعت به طور حتمي مشكالت و پيامدهاي زيست محيطي به دنبال بحران كنوني رخ  نياز

 .خواهد داد

  افت سطح آب زيرزميني و بروز پديده نشست زمين مي تواند موجب تهديد بناهاي تاريخي و استمرار

 .فرهنگي اصفهان گردد
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  :پيشنهادات

 اجتماعي هر دو استان بر اساس شاخص هاي آمايش سززمين بخصوص محدوديت -توسعه اقتصادي

 .منابع آب و حفظ محيط زيست باز تعريف شود

  يزد و اصفهان بايستي بشدت  حوضه هاي كم آب مانند استان هايرشد تقاضاي آب كشاورزي در

ل ماسياست كاهش سطح كشت و ممنوعيت كشت محصوالت پر آب اع. بلكه معكوس گردد محدود

، افزايش بهره وري و كشت گياهان با نياز آبي كمتر و يا ي محلي بسوي محصوالت سازگاركشاورز.گردد 

توسعه سيستم هاي آبياري ميكرو و كليه اقدامات و سرمايه توسعه كشت در محيط هاي كنترل شده، 

 .گذاري هائي كه مي تواند بر كاهش تقاضاي آب كشاورزي و افزايش بهره وري اقتصادي آب كمك كند

  اصالح، بهبود و بهينه كردن مصرف آب صنايع موجود و جلوگيري از گسترش صنايع و هدايت صنايع به

بخش و اجباري نمودن ) ضاي آب صنعت و بهينه كردن مصرف فعليكاهش تقا(سمت صنايع كم آب بر 

 .، مصرف پساب و چند بار بازچرخاني آنصنعت به توسعه تكنولوژِ پساب

  تعادل بخشي منابع آبهاي زيرزميني براي جلوگيري از تهديد ها و فراهم كردن موجبات توسعه پايدار

دام جدي قرار گيرد در غير اينصورت استمرار مناطق بايستي مورد اق) اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(

 .تمدن مناطق مهم اصفهان و يزد و ساير شهرهاي آنها مورد تهديد قرار خواهد گرفت

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

  .مشاركت در مصرف بهينه همكاري و تالش نمايند

 هاي الزم صورت پذيرد گيري ها و جهت هاي موجود همكاري چالش در جهت رفع و كاهش. 

  توجه  ، برنامه ريزي بر اين اساس وقبول كم آبي. ورد توجه قرار گيردم "فرهنگ آب"بسط و توسعه

 .جدي به كاهش تقاضا راه حل محوري است
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  ه مهم در اولويت تاالب گاوخوني جهت حفظ اين زيستگامطالعه و برنامه ريزي ويژه براي لزوم تجديد

 .قرار گيرد

 ، كدام درسهاي ملي در بخش آب را يادآوري كرد؟واقعه اصفهان

  . واقعه اصفهان جداي از فضاي حاكم بر آب و حكمراني آب در كل كشور نيست

كشور در  اوالً. محدوديت منابع آب و كميابي آب در ايران از جديترين تهديدات راهبردي داخلي است - 1

ميليارد متر مكعب اضافه برداشت  10از منابع زيرزميني بيش از چاه ها ميليارد متر مكعبي  50برداشت حدودا 

. است سترون سازي ابدي دشتهاي مسكون ايراندارد كه بمعني تخريب بي بازگشت منابع آب كشور و 

شاهد مثال . ل روبرو شده استبرنامه هاي كشور براي تعادل بخشي به منابع زير زميني با شكست كام

، در پايان برنامه شاهد رداشت حاصل آيدكاهش مازاد ب% 25آنكه برنامه چهارم كه تكليف نموده بود طي برنامه 

در روانابهاي سطحي نيز  ثانياً.  درصدي يك شكست فاحش است 85يك واگرايي ! رشد مازاد برداشت بود% 60

 ثالثاً. كشور را نشان مي دهد كه وحشت زاست حجم روان آب كاهش جدي و مستمرگزارشات وزارت نيرو 

جيره اي و فاجعه بار تا بختگان سبب مرگ زن ، گاوخونياروميهتاالب هاي از  حذف حداقل سهم طبيعت

نبود  رابعاً. در عرصه كشورستدر بهم خوردن شرايط اكولوژيكي مناطق تعميم فجايع زيست محيطي تاالبها و 

  .، صنعتي و معدني در كشور تبديل شده استطرحهاي كشاورزي، مسكوني وسعهآب به مانع اصلي ت

در كمتر چالش راهبردي داخلي سطح هوشياري و اراده سياسي مسئولين در چنين سطح نازلي  - 2

با  1389مطالعه پيش نويس اوليه ماده واحده تعيين تكليف چاههاي غير مجاز كه در زمستان  .قرار دارد

 7مطالعه ماده . مايند گان محترم مجلس ، طرح شد نشانگر عمق اين ضايعه در مجلس استحمايت نيمي از ن

غ و دو ركن اصلي حفاظت ابال 90دستورالعمل توسعه كشاورزي ايران كه توسط معاونت محترم اول در زمستان 
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متاسفانه در ؛ نشان مي دهد عارضه ويت قطعي تعادل بخشي را ملغي كرديعني تخصيص متمركز و اولآب ايران 

بدون لحاظ مديريت اين دستورالعمل عجيب كه به استانها اختيار تخصيص . دولت هم شديد و عميق است

. پايين دست را در غالب استانهاي كشور منعقد مي كند -نطفه جنگهاي بي پايان باال دستحوضه را مي دهد، 

يا طرح شعار خطرناك وجود جديد  هزار شغل 500براي ايجاد  سياست خطرناك فشار مضاعف به منابع آب

آدرسهاي غلط و فاجعه ميليارد انسان از طريق بوم ايران، پتانسيل تغذيه سيصد ميليون انسان يا حتي يك و نيم 

  .باري است كه مسئولين امروز هم بدان پاي مي فشرند

، محتاج در شرايط فعلياالدستي كه هيچگاه عملي نشده است، تكرار سياستهاي خودكفايي غذايي در اسناد ب - 3

ضرورت تدوين پيوست . تجهيز دهها ميليارد متر مكعب آب است كه ممكن نيست و محتاج باز نگري جدي است

  .بايد جدي گرفته شود ياست جديد افزايش زاد و ولد،آب و تغذيه براي س

سازه اي و عمراني نيز  ناديده و اموردر مساله آب ايران  مديريتيسازه اي و غيرسازه اي،  سهم راهكارهاي - 4

با ابعاد حساس و مهم بسيار ضروري و مهم ، حكمراني آب مساله اي چند وجهي امروز. كمرنگ شده است

  .اجتماعي است–فرهنگي-قانوني

  .هر اصالح سرنوشت سازي بايد اينجا اتفاق افتد. آب ايران در كشاورزي مصرف مي شود% 90 - 5

  


