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 روری بر راهکارهای کاهش بحران خشکی زاینده رودم

 رفاشوک دمحم رتکد

 ٖبتػدسا ذحاٚ یٔالػا داصآ ٜبٍـ٘اد یّٕػ تئیٞ

 مقدمه

ٞبی تبسیخی اص خّٕٝ اكفٟبٖ ؿٟشی تبسیخی دس ٔشوض ایشاٖ ٚ اص خّٕٝ ػشصٔیٟٙبیی اػت وٝ تبسیخ آٖ ثٝ لذٔت ایشاٖ ٔی سػذ ٚ دس ػْٕٛ دٚسٜ 

دس ػبِٟبی اخیش دس ایٗ ؿٟش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اص ٔـىالت صیؼت ٔحیغی ٚ (. 4831ؿبیؼتٝ، )ؿٟشٞبی ٟٔٓ ٚ ثضسي ایشاٖ ثٝ ؿٕبس ٔی سفتٝ اػت 

بن، ٞٛا ٚ افضایؾ ٔجتالیبٖ ثٝ ثیٕبسیٟبی ػخت ٘ظیش ػشعبٖ ٚ اْ اع، آِٛدٌیٟبی آة، خ. تغییشات اوِٛٛطیه ثٝ خٛثی لبثُ ٔـبٞذٜ اػتفشآیٙذ 

، تخشیت اساضی ؿشق ٚ غزا، پذیذٜ غجبس، تشافیه، فشػبیؾ صیؼتی، تٙؾ ؿذیذ فضبی ػجض ؿٟشی، خضاٖ صٚدسع دسختبٖ، خـىی ٔبدیٟب

پیـشٚی آٖ ثٝ ػٕت غشة، خـىیذٖ ثشخی ثبغبت ٚ صٔیٟٙبی وـبٚسصی ٚ وبٞؾ تِٛیذ غزا، وٕجٛد آة آؿبٔیذ٘ی ٚ خـىی صایٙذٜ سٚد اص 

بخٛؿبیٙذ صیؼت ٔحیغی اػت وٝ دس اكفٟبٖ ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد ٚ دس كٛست ػذْ ٔٛاخٝ ٔٙغمی ثب ایٗ فشآیٙذ، دس آیٙذٜ ٟٕٔتشیٗ پیبٔذٞبی ٘

ٔـبٞذٜ تغییشات  خـىی ٔتٛاِی صایٙذٜ سٚد اص ٟٕٔتشیٗ. اكفٟبٖ ٚ ٘ٛاحی ٔشوضی ایشاٖ ثب ثحشاٟ٘بی ؿذیذ ٚ غیش لبثُ خجشا٘ی ٔٛاخٝ خٛاٞذ ؿذ

  .ؿذت تغییشات اوِٛٛطیىی سا ثیـتش خٛاٞذ وشدشاس آٖ وٝ اػتٕ ؿذٜ دس ایٗ ٔٙغمٝ اػت

ویّٛٔتشی ثٝ تبالة ٌبٚخٛ٘ی دس  124سٚدخب٘ٝ صایٙذٜ سٚد اص وٟٛٞبی صسدوٜٛ دس غشة ػشچـٕٝ ٌشفتٝ ٚ دس ؿشایظ عجیؼی پغ اص ػجٛس اص ٔؼیش 

حفبظت اص  ٔٛخٛدات ٔختّف، تّغیف ٞٛا، تبٔیٗ آة ؿشة، وـبٚسصی، كٙؼت ٚ فضبی ػجض، صیؼتٍبٜ. (4831 ؿبیؼتٝ،) ؿشق اكفٟبٖ ٔی سػذ

تبسیخ، تٕذٖ، فشًٞٙ ٚ تٛػؼٝ دس ٔٙبعك ٔدبٚس سٚدخب٘ٝ ٚاثؼتٝ . صیجبیی ٔٙظش ٚ خزة تٛسیؼت اص خّٕٝ ٔضایبی صایٙذٜ سٚد اػت اساضی، اؿتغبَ،

یذاسی ٞشوذاْ ثٝ عٛس ػیؼتٕی ثبػث ٘بپبیذاسی اػت ٚ دس حمیمت داسای تبثیش ٔتمبثّٙذ، تغییشات ٞشوذاْ سٚی دیٍشی اثش داؿتٝ ٚ ٘بپب ثٝ صایٙذٜ سٚد

خـىی صایٙذٜ سٚد دس ػبِٟبی اخیش ػٛاسم ٚ پیبٔذٞبی ٘بٔٙبػجی ثشای ٔشوض وـٛس ٚ اكفٟبٖ ثٝ د٘جبَ داؿتٝ اػت ٚ اػتٕشاس  .دیٍشی خٛاٞذ ؿذ

 .ذ ٌشفتٙبثیش خـىی صایٙذٜ سٚد لشاس خٛاٞآٖ ثبػث تٛاِی تخشیجی دس ٔٙغمٝ ؿذٜ ٚ دس آیٙذٜ ػالٜٚ ثش اكفٟبٖ ٘ٛاحی ٚػیؼتشی دس وـٛس تحت ت

 .ؿذ خٛاٞذ ٔؼشفی سٚد صایٙذٜ خـىی ثب ٔمبثّٝ ساٞىبسٞبیوٝ ثٝ كٛست چىیذٜ ٔجؼٛط تٙظیٓ ؿذٜ اػت،  ٔمبِٝ ایٗ دس اػبع ٕٞیٗ ثش

 علل خشکی رودخانه زاینده رود

اص ٘ظش ویفی ایٗ سٚدخب٘ٝ ثب . آِٛدٌیٟبی ویفی ٚ وٕی آٖ ؿذٜ اػتصایٙذٜ سٚد دس ػبِٟبی اخیش ثب تٙـٟبی صیبدی ٔٛاخٝ ثٛدٜ اػت ٚ ثبػث ایدبد 

خٙجٝ ٞبی ویفی آِٛدٌی صایٙذٜ سٚد وٝ دس ایٗ ٔمبِٝ (. 4831، روبیی) دسكذ آِٛدٌی دس ٌشٜٚ سٚدخب٘ٝ ٞبی آِٛدٜ وـٛس لشاس ٔی ٌیشد 04ثیؾ اص 

دس حبِت وّی دٚ ػبُٔ . ٟٕٔی ثشای ثحشاٖ صایٙذٜ سٚد اػتاص ٘ظش وٕی تؼذاد خـىیٟبی ٔتٛاِی دس ػبِٟبی اخیش ؿبخق . ٔٛسد ٘ظش ٘یؼت

ٔشوض ٔغبِؼبت ٚ پظٚٞـٟبی ؿٛسای )  داؿتٝ ا٘ذ وٝ ٘مؾ ػبُٔ ا٘ؼب٘ی ثٝ ٔشاتت ثیـتش اػتا٘ؼب٘ی اثشات اكّی سا دس خـىی سٚدخب٘ٝ  عجیؼی ٚ

صایٙذٜ سٚد ثذٖٚ تٛخٝ ثٝ تٛاٖ سٚدخب٘ٝ دس تبٔیٗ ایٗ ٘یبصٞب ٚ ػبُٔ ا٘ؼب٘ی ثب تؼشیف ٔلبسف آثی ٔتؼذد ٚ ٔتٙٛع اص . (4833اػالٔی ؿٟش اكفٟبٖ، 

آة ٚ ایدبد  ٚ یب ٔٙبثغ ٚ ٔلبسف ثذٖٚ ٔحبػجٝ ٘ؼجت ثیٗ ٔمذاس آة سٚدخب٘ٝ ٚ ٔلبسف ٔٛخٛد، ثبػث ثشٞٓ خٛسدٖ تؼبدَ ثیٗ ٚسٚد ٚ خشٚج

ثیالٖ  ٔیّیٖٛ ٔتش ٔىؼت 4044ٚ دس ؿشایظ عجیؼی  تٔیّیٖٛ ٔتش ٔىؼ 044، ایٗ ٔمذاس دس ؿشایظ فؼّی دس حذٚد ثحشاٖ دس سٚدخب٘ٝ ؿذٜ اػت

خٕؼیت، ٔذیشیت ٔٙبثغ آثی، ٍ٘شؽ غیش ػیؼتٕی افضایؾ ػغح صیش وـت، شی، ٔلبسف كٙؼتی، ؿٟ. (4833دا٘ؾ ٕ٘ب، )ٔٙفی ثشآٚسد ؿذٜ اػت 

فٝ ٞبی فـبس وٕی ثش صایٙذٜ سٚد ثٛدٜ اص ٟٕٔتشیٗ ِٔٛ ، ٍ٘شؽ التلبدی ثٝ سٚدخب٘ٝاصٖ دس ثشداؿت آة دس ٘ٛاحی ٔختّفثٝ صایٙذٜ سٚد، ػذْ تٛ
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ٔجتٙی ثش ٘بپبیذاس ٚ دس حمیمت اٍِٛی تٛػؼٝ دس ٔٙبعك ثٟشٜ ثشداس اص صایٙذٜ سٚد اص خّٕٝ دس اػتبٟ٘بی اكفٟبٖ، یضد، چٟبس ٔحبَ ٚ ثختیبسی . ا٘ذ

  .ثبیذ ثش اػبع آٔبیؾ ػشصٔیٗ ثبؿذ چیذٔبٖ تٛػؼٝ ٔلشف ثبالی آة اػت دس حبِیىٝ

ٔتٗ ٌضاسؿبت  ٔؼٕٛال دس .ّی ٚ غیش وبسثشدی ٔٙبثغ آثی اػتیُ ػذْ ٔٛفمیت ٔذیشیت ثش ثحشاٖ صایٙذٜ سٚد، تبویذ ثش آٔبسٞبی ودال اص دیٍش یىی

 ٔمبالتی وٝ دسثبسٜ ٔٙبثغ آثی ٍ٘بسؽ ٔی ؿٛ٘ذ خّٕٝ ای ٚخٛد داسد وٝ ثیبٍ٘ش ٔلشف ثیؾ اص ٘ٛد دسكذ آة وـٛس دس ثخؾ وـبٚسصی اػت ٚ یب

ٚ ػپغ ایٗ دسكذ دس ٔحبػجبت ٚ ثش٘بٔٝ سیضیٟبی وـٛس ثشای وٙتشَ ٔلبسف آة ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفتٝ ٚ وـبٚسصی ثٝ عٛس خبف ثٝ ػٙٛاٖ 

ثی ٔی ؿٛد، اػتٕشاس خـىی صایٙذٜ سٚد ٘ـبٖ ٔی دٞذ ثش خالف ٍ٘شؽ دچبس ٔحذٚدیت ٔذیشیت آدس ٘تیدٝ ٔلشف وٙٙذٜ ٘بوبسای آة ٔؼشفی ٚ 

دس تغییش ؿیٜٛ ٞبی آثیبسی ثشای خشٚج اص ثحشاٖ آة  ا٘دبْ ؿذٜ ٟبیٕٞچٙیٗ تالؿ ٟٚبی فشاٚاٖ آثی دس ثخؾ وـبٚسصی اػٕبَ ٔحذٚدیت

 پغ. وبسآٔذ ٘جٛدٜ ا٘ذثٝ دِیُ خبٔغ ٘جٛدٖ ایٗ دسكذ ٔلشف آة دس وـبٚسصی،  ٚ سٚؿٟبی اػٕبَ ؿذٜ  اكفٟبٖ، ٕٞچٙبٖ ایٗ ثحشاٖ ادأٝ داسد

ه ثؼذی ثش٘بٔٝ سیضیٟب ثش ثخؾ ذ ثش ایٗ ػذد ثبػث تٕشوض ت، دس غیش ایٙلٛست تبویاصؽ، تحّیُ ٚ تلحیح داسدثٝ ٚالغ ایٗ ػذد ٘یبص ثٝ پشد

 .ٔلبسف دیٍش  ٚ اػتٕشاس ثحشاٖ ٔی ؿٛدوٙتشَ وـبٚسصی  ٚ دس ٘تیدٝ ػذْ تٛخٝ ثٝ 

ثٝ وـبٚسصی دس اكفٟبٖ ٚ ٌیالٖ ایٗ ػذد ثش اػبع ٔٙبعك ٚ حٛصٜ ٞبی ٔختّف وـٛس ٔتفبٚت اػت ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ دسكذ تخلیق آة 

ثش٘بٔٝ یىؼبٖ ٘یؼت ٚچٖٛ ٞش ٔٙغمٝ ٚیظٌیٟب ٚ خلٛكیبت اساضی ٔشثٛط ثٝ خٛد سا داسد ایٗ دسكذ ٘یض ثبیذ ثش اػبع ٔٙغمٝ تؼییٗ ؿذٜ ٚ ػپغ 

 . سیضی ا٘دبْ ؿٛد، ضٕٗ آ٘ىٝ دس یه ٔٙغمٝ یىؼبٖ ٘یض ثش اػبع صٔبٖ لبثُ تغییش اػت

ٍشؽ ثٝ ایٗ آٔبس ٚ اسلبْ ثبصٌـت ثخـی اص آة ٔلشفی دس وـبٚسصی ثٝ چشخٝ ٞیذسِٚٛطی اػت ایٗ آة پغ اص دِیُ دیٍش ثش ِضْٚ تلحیح ٘

 . ایٗ آة ٔی تٛا٘ذ چٙذیٗ ثبس دس ایٗ چشخٝ لشاس ٌیشد. ٘فٛر دس صٔیٗ ٚاسد ٔٙبثغ آثٟبی صیش ػغحی ؿذٜ  ٚ دٚثبسٜ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد

ٔثُ آثٟبی ؿشة ٚ وـبٚسصی )خبثدبیی ٔىب٘ی ٔلشف آة، ، اختالط ٔلشف  ،(4830سٚحب٘ی ٚ ٕٞىبساٖ، ) ٔدبصی آثٟبیػٛأُ دیٍشی ٘ظیش 

آة آٔبس ٔشثٛط ثٝ ٚ ثشداؿتٟبی غیش ٔدبص ثش دالیّی ثشای ٘یبص ثٝ پشداصؽ ثیـتش ( وٝ دس حبَ حبضش ثؼضی كٙبیغ اص آٖ اػتفبدٜ ٔی ٕ٘بیٙذ

 .ٔلشفی دس ثخؾ وـبٚسصی ٞؼتٙذ

 له با بحران زاینده رودراهکارهای مقاب

اص عشیك ٔذیشیتی ػیؼتٓ تؼبدَ ثیٗ ٔٙبثغ  ٚ ٔلبسف آة ٚ تٛاصٖ ثیٗ اِٚٛیتٟبی ٔلشف ثب اػتٙبد ثٝ ٔغبِت اسائٝ ؿذٜ دس ثخؾ لجُ ٚ تبویذ ثش 

 .ساٞىبسٞب ثٝ ؿشح صیش ثیبٖ ٔی ؿٛد

 .ٔـىُحٛصٜ صایٙذٜ سٚد ثشای حُ ثٟشٜ ثشداساٖ ػبوٙیٗ ٕٚٞفىشی، ٕٞذِی ٚ ٕٞشاٞی ٕٞٝ  -4

 .ٚ ثبصٍ٘شی دس آٔبس ٔٛخٛد ٔٙبثغ ٚٔلبسف آة دس وـٛس آٔبسیٚ پشداصؽ دلیك تش  تحّیُ -2

ٚ اػتفبدٜ اص تٛػؼٝ ٔجتٙی ثش  یضد اكفٟبٖ، ثختیبسی، ٚ چٟبسٔحبَ ٚیظٜ ثٝ ثشداس ثٟشٜ ٔٙبعك ٕٞٝ دس تٛػؼٝ سٚؿٟبی دس ثبصٍ٘شی -8

 .ٚ تبویذ ثش پبیذاسی آٔبیؾ ػشصٔیٗ ثٝ خبی سٚؿٟبی فؼّی

 . ؿٛد ٔی تبٔیٗ سٚد صایٙذٜ اص ؿشثـبٖ آة وٝ ٔٙبعمی ٕٞٝ دس خٕؼیتی تحّیُ -1

 .(آة) وٙٙذٜ ٔحذٚد ػبُٔ ٔحبػجٝثب   ؿٟش ظشفیت حذ دس ؿٟشی تٛػؼٝ وٙتشَ -5

 .اكفٟبٖ ثٝ ٔٙظٛسوبٞؾ ٟٔبخشت ثٝ( كٙؼتی اؿتغبَ ٔثُ) ٟٔبخشت ٞبی خبرثٝوبٞؾ  -0

 .وـٛس دس آة ٔٛخٛد لٛا٘یٗ ثٝ اِتضاْ -0
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