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 پیشگفتار

مورد مسائل آب باعث شده است تا کشور با معضالت گذاری در های رایج سیاستناکارآمدی شیوههای اخیر در سال

اکثر رونشست زمین در فمصرف ذخایر آبی کشور،  سوءها روبرو شود. از جمله مهمترین این چالش حوزهجدی در این 

باشد. این خالء مدیریت تخصصی، علمی و می های محیط زیستبحرانهای زیرزمینی و های در حال برداشت از آباستان

در این شرایط شود و ها بیش از پیش احساس میآگاهانه با مشارکت بخش های دانشگاهی، اجرایی و خصوصی در این سال

جلب مشارکت ایفای نقش مسئولیت علمی و اجتماعی دانشگاه بیش از هر زمانی احساس می شود. در این راستا با هدف 

منظور  ارتقاء توان علمی دانشگاه به، ای و ملیاستانی، منطقه ریزی در سطوحگذاری و برنامهنخبگان در فرآیند سیاست

ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه و همچنین  های علمی به سمت رفع نیازها و حل مسائل استانی و ملیسوق دادن فعالیت

 .ریزی شده استپایهی ملی جامعه و دانشگاه شبکه، در تعامل با جامعه و دولت

این کمیته متشکل از است.  ی آبکمیتهی شبکه ملی جامعه و دانشگاه، های فعال در زیرمجموعهیکی از کمیته

های ها و مراکز تحقیقات علمی، دستگاههای مختلف اعضای هیأت علمی دانشگاهمتخصصان و کارشناسان آب از بخش

های علمی در راستای نیل به ی گزارشیکی از مهمترین وظایف این کمیته تهیههای مردم نهاد است. اجرایی و سازمان

  ی پایدار حول محور موضوع آب در استان کردستان است.توسعه

ی ملی جامعه و دانشگاه در استان کردستان است که در گزارش حاضر حاصل تالش اعضای محترم کمیته آب شبکه

 فصل ارائه شده است:  چهار

 .مدیریت و برنامه ریزی آب در کشور و حوضه های آبریز استان کردستان فصل اول:

  .منابع آب یفیو ک کیاکولوژ تیریمد فصل دوم:

 (ندهگال –قروه  دشتآبهای زیرزمینی در استان کردستان)مطالعه موردی:  تیوضع ارزیابی فصل سوم:

 .ایحوضه بین آب انتقال بر تأکید  با ایران غرب در سطحی آبهای مدیریت فصل چهارم:

بر اساس داده های موجود  1399ماه اسفندتا  ی آبگردد این گزارش حاصل کار اعضای محترم کمیتهیادآوری می

های علمی، تحقیقات تداوم پیدا نموده و نتایج حاصله در اختیار های آتی با کامل شده پایگاه داده. لذا در گزارشاست

 قرار خواهد گرفت. استانی و همچنین عالقمندان و ملی سطح در مسئول ارشد مقامات و هماهنگی و گذاریسیاست شورای

 
 با سپاس فراوان

 ی ملی جامعه و دانشگاهشبکه ،آب یکمیته

20/12/1399 
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 مقدمه

شناسانه مردود است. شناخت ها و موضوعات، از منظر هستی شناسانه و معرفتساحتی پدیدهدر جهان امروز بررسی تک 

های مختلف های متنوعی از موضوعات مرتبط با شاخهکامل از مدیریت آب و آسیب شناسی آن نیز مستلزم ارزیابی حوزه

گیری سب جهت رفع نقاط ضعف و بهرههای منای چنین شناختی است که امکان اتخاذ استراتژیعلوم است. تنها در سایه

ریزی توان به مدیریت و برنامهپذیر خواهد شد و میبیرونی امکانهای ها و تهدیداز نقاط قوت داخلی در مواجهه با فرصت

ی راهکارهای عالج بخشی در این حوزه  ی آب و ارائهشناسی در حوزهمنابع آب پرداخت. برای شناخت، مدیریت، آسیب

های مختلف مفهومی و موضوعی و تخصصی و بررسی حوزهی بوده ای و کوشش علمی چندساحتی ضرورمطالعات بین رشته

 ناپذیر است.اجتناب 

ی امنیت است. مهمترین و اولین کوشش غریزی هر موجود ی آب مسألهاز جمله مهمترین مفاهیم مرتبط با حوزه

و آب مهمترین عامل طبیعی بقای موجودات زنده و بشر است. از اینرو آب ای از جمله بشر تالش برای حفظ بقاست زنده

ی مباحث تخصصی آب بنابراین توجه صرف به بررسی آن از زاویه .بیش از هر موضوع دیگری یک موضوع امنیتی است

گری ضرورت گرایانه است. از سوی دیگر حتی رویکردهای فلسفی در تحلیل مسائل آب بیش از هر زمان دینگاهی تقلیل

دارد. مفهوم نزاع و جنگ آب که چند سالی است در ادبیات مدیریت آب برجسته شده است برمبنای پذیرش رویکرد فلسفی 

هابزی است که در آن اندیشه ))انسان گرگ انسان دیگر است(( و با چنین رویکردی هرکسی به دنبال بیشینه کردن منافع 

ها ی کانتی است که براین اساس))سرشت انساناما رویکرد دیگر اندیشه .است و قدرت خود است و این منطق زور و قدرت

از  .پذیر استپذیر است(( لذا در این رویکرد همکاری براساس منافع مشترک امکاننیکوست و پایبندی به اخالق امکان

محور یا نزاع د همکاری عدالتتواند مبین رویکرهای ذینفع در موضوع آب میی گروههای معرفت شناسانهرو دیدگاهاین

 خصمانه و ناعادالنه باشد.

ی مدیریت آب هدف از بیان این مطالب تأکید بر ضرورت  توجه به رویکردهای متنوعی است که برای شناخت در حوزه

های متنوعی از ی آب، حوزهضروری است. براین اساس در این گزارش سعی شده است عالوه بر مباحث تخصصی حوزه

مورد  آب ایقال بین حوضهتتاریخ تحلیلی  و مدیریت گرفته تا مباحث تخصصی کیفیت آب و هیدروژئولوژی و مباحث ان

ی آب در کشور مورد توجه قرار گرفته است و در این گزارش هم با نگاهی کالن مطالب مرتبط با حوزه گیرد.ارزیابی قرار 

 ن برجسته شده است.موارد مرتبط با استان کردستان بصورت ویژه در آ

شناسی و تبارشناسی گیرد که ابتدا با دیرینهدر فصل اول ابتدا موضوع ساختار مدیریتی آب در کشور مورد ارزیابی قرار می

های آن در پیوند با نظام سیاسی و قدرت مورد توجه قرار می گیرد. سپس با موضوع چیستی مدیریت آب و چرائی ویژگی
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نهایت پیوند این موضوع با  گردد و دردر ایران ارزیابی می آب دیریتی ساختار سازمانی مدیریتاستفاده از رویکردهای م

گیرد و پیشنهادهای مورد نظر برای بهبود ساختار مدیریت آب مورد توجه ساختار استانی مدیریت آب مورد واکاوی قرار می

هیافت مدیریت مشارکت مدار موضوع دیگری است های حقوقی ارائه می شود. رها چالشگیرد. در بخش سرفصلقرار می

که در بخش دیگری از این فصل بررسی می شود که مبین توجه به وجه اجتماعی آب است. بخش بعدی این فصل مبحث 

هایی برا ی اصالح دو رویکرد اخیر به عنوان گزینه دهد که هرارزش اقتصادی آب و مکانیزم بازار آب را مورد بحث قرار می

که عالوه بر ضرورت اصالح ساختار وزارت  چرا .ر وزارت نیرو و نظام تخصیص آب در این گزارش بررسی می شودساختا

های صادر شده اصالح ساختار نظام تخصیص فعلی هم ضرورت خواهد داشت و صرفاً توجه به نتایج حاصل تخصیص ،نیرو

ها در زنی استانعلمی و فنی، قدرت چانه ی به جای کاردر رویکرد فعل زیرااز سوی وزارت نیرو مشکل را حل نخواهد کرد 

این آسیبی بسیار جدی است که زمینه تعارض و نزاع بر سر آب را بوجود خواهد  ها بسیار تعیین کننده است واخذ تخصیص

 آورد.

این فصل ضمن گردد. در های کیفی سدهای استان ارائه میشاخص ،درفصل دوم با تشریح سیمای کلی منابع آب استان

های ی پارامترهای کیفی، وضعیت کیفی مخازن بصورت مجزا مشخص شده است و شاخصگیری شدهی اعداد اندازهارائه

 دهد.می گرائی در برخی از مخازن را نشاناین فصل شرایط تغذیه ها دربررسینتایج یک تبیین می شود.  کیفی مربوط به هر

های اخیر مورد توجه وزارت نیرو قرار گرفته است، این در حالیست که ژه در سالتوجه به کیفیت منابع آب بصورت وی

ای بدون رعایت های توسعهی کمی منابع آب بیش از الزامات کیفی مورد اهتمام بوده است و اجرای نامتوازن طرحتوسعه

ظور جبران روند پیشین در مدیریت رو به من الزامات کیفی مشکالت بسیاری را در کشور و استان موجب شده است. از این

 منابع آب کشور و استان اهتمام جدی به مباحث کیفی اهمیتی حیاتی دارد.

گردد و های قروه و دهگالن و قروه و چهاردولی بررسی میهای مربوط به آب سطحی دشتدر فصل سوم ابتدا داده

پارامترهای کمی مربوط به آب زیرزمینی و محاسبات مربوط به های آماری بررسی می شود. متعاقباً تغییرات آن در دوره

ها ها ارزیابی می شود و علل بروز این پدیدهوضعیت آن ،های کسری آبخوانآن، ارائه می شود و در نهایت با محاسبه و ارائه

مطلوب مدیریت آب های شرقی در پیوند با وضعیت نامورد توجه قرار می گیرد. افت تراز آبخوان و کسری مخازن دشت

های زیرزمینی در دستور کار وزارت نیرو قرار بخشی آبهای تعادلزیرزمینی در کشور است که موجب شده است طرح

بخشی آب های زیرزمینی در کشور و استان نیازمند بررسی و ارزیابی های تعادلگیرد. اگرچه اثربخشی و کارائی اجرای طرح

 ها مبین اهمیت موضوع آب زیرزمینی است.   تن این طرحاست اما در دستور کار قرار گرف

پردازد. در این ای میای با تأکید بر انتقال آب بین حوضههای توسعهفصل چهارم به بررسی مدیریت آب سطحی و طرح

، قانونیمعیارهای مختلف فرهنگی، حقوقی و و سپس  ایهای انتقال آب بین حوضهفصل ابتدا معیارهای جهانی طرح

ها ها و تبعات آنتجارب جهانی و کشوری این طرح . همچنینشودفنی و... در این خصوص بررسی می، اجتماعی و اقتصادی

 آثار و تبعات هراز دیدگاه سیستمی استان بررسی و  و غرب کشورای در های انتقال آب حوضه. در ادامه طرحگرددمیارائه 
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پیشنهادهایی  ،ایحوضهبین های انتقال آب یک از طرح با بیان تبعات اجرای هرر پایان د. گیردمورد ارزیابی قرار مییک 

 گردد تا با لحاظ این موارد تبعات آن به حداقل برسد.ها ارائه میجهت کاهش تبعات منفی این طرح

در جهت ایفای ، استانهای موضوعی مرتبط با مدیریت آب در کشور و گزارش حاضر با هدف توجه به مهمترین حوزه

گیری در مدیریت آب کشور و استان سازی و تصمیمی ملی جامعه و دانشگاه، به بهبود تصمیمشبکه ،ی آبنقش کمیته

های این کمیته است تا بتوان در جهت ایجاد گفتمانی مشترک تدوین شده است و این نسخه جلد نخست سلسله گزارش

 گام برداریم. برای اصالح مدیریت آب کشور و استان

ریاست محترم دانشگاه کردستان و رئیس شورای هماهنگی استانی شبکه ملی جامعه و دانشگاه، جناب آقای از در پایان 

راستای که در جناب آقای دکتر امیر رشیدی  ،دکتر رحمت اهلل صادقی و همچنین از دبیر محترم شورای هماهنگی استانی

یاری نمودند، صمیمانه  گزارشرا در انجام این  ی آبکمیتهاز هرگونه تالشی دریغ نورزیدند و ی آب تحقیق اهداف کمیته

گردد. از بزرگی و سترگی اند، قدردانی میی این گزارش همکاری کردهسرورانی که در تهیه دیگراز  همچنین .شودتشکر می

های شریف پذیرا ما را در عدم ذکر نام یکایک این انساندانیم عذر ین بزرگواران آسوده خاطر هستیم و میااندیشه و روان 

 خواهند شد. 

 

 کردستان ، دانشگاهی ملی جامعه و دانشگاهشبکه ،ی آبکمیته                                                                      
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فصل اول
 

 

 

 

 و ربانهم رزیی آب      مدرییت     بازنگری رد

 و حوهض اهی آربزی استان کردستان       رد کشور

 

 زانیار ضمیران مهندس  

 کارشناس ارشد منابع آب
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 مقدمه -1-1

های مختلف  مدیریت آب کشور شامل این فصل بر اساس مفروضه های روش کیفی، در صدد تفسیر و توصیف جنبه

ی گزارش کاربردی و  ایستاسنجی گونهِ .اجتماعی، ارزش اقتصادی و تخصیص استی حقوقی، ارزش ساختار مدیریتی، حوزه

 و راهبرد آن معناکاوی و تحلیل گفتمان است.

ی حقوقی، ارزش بررسی ساختار مدیریتی، حوزه، به منظور تفسیر و تبیین  وضعیت جامع مدیریت آب کشور و استان

ی ابعاد و توان با لحاظ همهمنابع آب ضروری است. پس از چنین اقدامی میاجتماعی آب، ارزش اقتصادی آب و تخصیص 

ی راهکارهای اصالحی مناسب و بازنگری در سیاستگذاری های فعلی پرداخت. موارد وجوه مرتبط با مدیریت آب به ارائه

 گیرد.بازآفرینی در بخش آب مورد توجه قرار می برایزیر به عنوان سرفصل های اصلی 

به دلیل نبود شرایط تحققی و پیش ،کردستان استان و کشور در آب مدیریت جهت در بسیار هایتالش رغم علی

تحقق  تاکنوناندرکاران مدیریت منابع آب در راستای مدیریت بهینه آب ریزان و مدیران و دستیازهای زیر، اهداف برنامهن

 نیافته است:

  ی آب منطبق با نیازهای فعلی کشورعدم تحول ساختار  مدیریت   ❖

 خالء قوانین و چارچوب های حقوقی آب و ضعف ضمانت اجرای چارچوب های مصوب.   ❖

 لوژی مشخص در رهیافت هایی همچون مدیریت مشارکت مدار وعدم توجه به بعد اجتماعی آب بر اساس متد   ❖

 عدم توجه به بعد اقتصادی آب بر اساس چارچوب هایی همچون بازار آب ❖

عناوین اصلی بخش های این فصل که به منظور نیل به بهبود مدیریت منابع آب در کشور و استان کردستان  بررسی 

 شده است به شرح ذیل است :

 و اصالح ساختار مدیریتی آب کشوربازنگری   بخش اول:

 بازنگری  و اصالح قوانین مربوط به آببخش دوم: 

 توجه به رهیافت مدیریت مشارکت مدار برای مدیریت منابع آب با هدف تقویت بعد اجتماعی آببخش سوم: 

 به بعد اقتصادی آبفراهم کردن سازوکار مبادله اقتصادی آب همچون استقرار بازار آب به منظور توجه بخش چهارم: 

  اصالح نظام تخصیص آب و بازنگری در تخصیص های صادر شدهبخش پنجم:  

بازنگری و اصالح ساختار مدیریت منابع آب  نیز به نحوی که تمرکز و پیچیدگی را کاهش دهد و امکان ظرفیت مدیریت 

ضروریات بهبود مدیریت منابع آب  و اقتصاد آب مشارکت مدار و نقش آفرینی بشتر بازار را توأمان  را فراهم سازد، از جمله 

بدون تغییر در قوانین مربوط به آب و رفع مشکالت آن امکان استقرار نظام بهینه مدیریت آب وجود نخواهد  خواهد بود.

 داشت.
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 الگوی در آب اقتصادی بعد به صرف توجه که هایینگرانی مدارمشارکت مدیریت رهیافت گرفتن نظر در دیگر سوی از

رویکرد مدیریت جامع و بهم پیوسته منابع  .کاهدمی فرو را اجتماعی مشکالت بروز و کند می مرتفع را دارد پی در آب بازار

 .ای منابع آب نیز به منظور توجه به نیاز همه ذینفعان حوضه ضروری خواهد بود( و توجه به مدیریت حوضهIWRMآب)

تواند یکی از راهکارهای اصالح نظام تخصیص بصورت ساختاری تلقی گردد و مدیریت وجود سازو کار بازار آب می 

 تقاضا را در پی خواهد داشت. عرضه و بهینه

 گفتمان عنوان تحت استان و کشور آب مدیریت در نو گفتمانی منظم، چارچوبی در حرکت و فکری انسجام منظور به

 .(1-1)شکل کنیم می مطرح  گزارش این در را آب بازآفرینی

 
 (  نمودار مفصل بندی گفتمان بازآفرینی جامع  آب1-1) شکل

ی مدیریت آب کشور و استان توجه به بازآفرینی در ساختارهای مدیریتی، سامان دانایی از اینرو برای بازآفرینی در حوزه

و فرآیندهای مربوط به آب است که بازآفرینی اصالحات حقوقی، توجه به بعد امنیتی و سیاسی و بعد زیست محیطی 

تخصیص، اصالح ساختار  اقتصادی آب، اصالح نظام و اجتماعی ابعادهمچنین اصالح تخصیص های صادرشده، توجه به 

گیرد و در مدیریت آب در کشور و استان با توجه به این موارد در این چارچوب نظری و گفتمانی مورد بررسی قرار می

 ی رویکردهای بدیل و ساختارها و فرآیندهای اصالحی پیشنهادی می گردد.  نهایت منجر به ارائه
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 و اصالح ساختار مدیریتی آب کشور  بازنگریبخش اول:  -1-2

 آمده است: (27/7/1382)مصوب هیئت وزیران مورخ  راهبردهای بلند مدت توسعه منابع آب( از سند 10در بند)

های سازمان مشارکت مردم و برداری با افزایش نقشساختار مدیریت آب کشور در جهت تمرکززدایی در اجرا و بهره

مدیریت آب و واحدهای  آبریز به عنوان واحدهای طبیعی هایچرخه آب و با ملحوظ نمودن حوضهنگری در محلی و جامع

 .یافته و اصالح گردد ، با رعایت قوانین و مقررات بهبودبردارانمشارکت بهره استانی برای عملیات اجرایی و

دهی محیط کالن و خصوصی  در شکلدر این بخش از گزارش، ابتدا اثرات طبیعی و تا حدودی جبری  عوامل اقلیمی را 

نیروهای  در ادامه با ایجاد ارتباط میان مفاهیم مدیریتی همچون بررسی .ایمی مدیریت آب مورد ارزیابی قرار دادهحوزه

های جغرافیای سیاسی و نیز دخیل در محیط کالن و نیز پنج نیروی رقابتی پورتر در بررسی محیط خصوصی با مؤلفه

های عمومی ساختار اداری ایران و  است تا برخی از ویژگی حلیلی و همچنین اقتصاد سیاسی سعی شدهمفاهیم تاریخ ت

بخش آب مورد واکاوی قرار گیرد. به منظور مشخص کردن پارامترهای اقلیمی ایران به عنوان متغیر مستقل، به بررسی 

که در جستجوی ساختار مناسبی برای مدیریت منابع آب  ایم و ضمن آنوضعیت جغرافیایی و آب و هوایی ایران پرداخته

مشخص تعریف نموده و در کشور هستیم، متغیرهای اقلیمی کشورهائی که از این نظر دارای مشابهت با ایران هستند را 

 ایم.کرده

گی  در این بخش  ضرورت بازنگری در ساختار سازمانی مدیریت بخش آب کشور خصوصاً در بعد کاهش تمرکز، پیچید

 است. و رسمیت بررسی شده

 پیشینه موضوع  و دیرینه شناسی و تبارشناسی مدیریت آب در ایران -1-2-1

های تحقق آن بررسی شود از این رو برای گیرد و برای شناخت آن ضروریست زمینهای در خالء شکل نمیهیچ پدیده

، های تاریخیایران از جمله ساختار آن در زمینههای مدیریت آب در دیرینه شناسی مدیریت آب کشور باید ویژگی

اجتماعی،سیاسی، اجتماعی و بوم شناسی آن واکاوی شود و بررسی گردد مدیریت منابع آب کشور متعلق به چه دودمانی 

 است و از چه دودمانی تأثیر گرفته است. ارزیابی تأثیرات متقابل کم آبی و اقلیم خشک و نیمه خشک و مدیریت منابع آب

کشور ازیک سو و شکل گیری ساختاری خاص از جامعه در ایران توسط تنی چند ازاندیشمندان کشور مورد بررسی 

اند. در قرارگرفته است وبا نگاهی تحلیلی به تاریخ ایران نقش کم آبی را در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران ارزیابی کرده

به وجود آمدن نظام ایلی در ایران، پراکندگی جوامع،  ، قبل از انقالبها در تاریخ ی استبدادی حکومتاین راستا پیشینه

میل به تمرکز در قدرت از جمله مباحثی است که دکتر صادق زیباکالم  ، لزوم دخالت حکومت در امر تأمین و توزیع آب

 به همراه تاریخ تحلیلی ایران در کتاب )ما چگونه ما شدیم( مورد بررسی قرار می دهند.

نیز به تشریح تأثیرات کم آبی در شکل گیری ساختار  اقتصاد سیاسی ایران() حمد علی همایون کاتوزیان در کتابدکتر م

، وجه تولید آسیایی، اند و مباحثی از قبیل کم بودن مازاد تولید جوامع روستایی پراکندهاقتصادی و سیاسی ایران پرداخته

 اند.الیته در غرب و تفاوت آن با ساختار نظام سیاسی در ایران پرداختهجامعه استبدادی در ایران پیش از انقالب، فئود
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به طرح مباحثی در خصوص تأثیرات  در کتاب ناحیه گرایی در ایران از منظر جغرافیای سیاسی آقای مراد کاویانی راد،

 شرایط اقلیمی بر ساختار جامعه ایران پرداخته اند.

که از مطالب این اندیشمندان در این گزارش استفاده شده است، ولی تلفیق موضوعات مذکور با مفاهیم ضمن آن

ت که در این اثر قابل مشاهده مدیریتی همچون ساختار سازمانی، مدیریت تحول، نقشه استراتژی خلق ارزش، کار بدیعی اس

آید خواستگاه مدیریت منابع آب و دودمان و تبار می گونه که از معنای دیرینه شناسی و تبارشناسی براست. ضمناً همان

به عنوان نمونه تغییر مدیریت منابع آب از شیوه های  .گیردآن و گسست های تاریخی در این زمینه مورد توجه قرار می

 . یت با سازه های تأمین آب و تأسیسات آبی انتقال و توزیع از جمله این گسست ها به شمار می رودسنتی به مدیر

کند. ها جلب میها را به سمت عوامل این تفاوتهای مختلف ذهنهای چشمگیر ما با کشورهای دیگر در زمینهتفاوت

های متمایز از دیگر جوامعی که در جغرافیای آیا به وجود آمدن شکل خاصی از جامعه در یک جغرافیای مشخص با ویژگی

 -دیگری هستند تصادفی است؟ به عبارت دیگر شرایط اقلیمی و جغرافیایی یک سرزمین تاچه حد بر نیروهای فرهنگی

آیا شکل گیری  "ایم؟ماچگونه ما شده "اجتماعی و سیاسی به شکلی مؤثر است؟ به قول آقای دکتر صادق زیبا کالم 

آب در کشور کامالً تحت تأثیر تصمیمات عقالیی مدیران بوده است ؟ و یا عوامل محیطی هم به شکل آشکار  مدیریت منابع

 نقش و ایران اقلیمی شرایط بررسی به اساس این بر اند؟گیری چنین مدیریتی نقش داشتهو هم به شکل پنهان در شکل

 .پردازم می فوق سواالت به پاسخ در آن

 اقلیمی ایرانشرایط  -1-2-2

دو پیامد مهم برای کشور ما به دنبال داشته است. نخست آنکه به سبب  ،عرض میانه موقعیت جغرافیایی ایران در

درجه شمالی  40تا  25حاکمیت پرفشار جنب حاره بارش دریافتی ایران اندک است. دوم آنکه گسترش ایران بین مدار 

رتفاع بر روی دما و همزمان عرض جغرافیایی و ا  اقلیم نسبتاً گرمی را بر ایران  چیره ساخته است. از این گذشته نقش 

پیچیدگی ناهمواری ایران تباین دما بین بخشهای مختلف کشور را پدید آورده است. بویژه در فصل سرد اختالف دمای 

چنان زیاد است که عمالً بخشهای مختلف کشور همزمان فصول متفاوتی را میانگین سردترین و گرمترین  نقاط کشور آن

گونی اقلیمی منشأ تفاوت جغرافیایی شگرفی در بسیاری از وجوه زندگی و فعالیت های  کنند. این تنوع و گونهتجربه می

 انسانی در ایران است. 

با این حال خشکی اقلیم ایران پژوهشگران را به حق بیشتر متوجه بارش ساخته است تا دما و به همین سبب ویژگیهای 

 .(14: 1387 مسعودیان،) است بارشی کشور بیشتر از ویژگیهای دما مورد توجه قرار گرفته

اش بر روی کره زمین و به سبب وضع خاص پستی و بلندی هایش یکی از نواحی ایران به علت موقعیت جغرافیایی

خشک و یا نیمه خشک عالم به شمار می رود... دشت ها و بیابان های وسیع و عریان از نباتات از مشخصات طبیعی ایران 

 .(15: 1350امینی، و است)سعادت
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اند این در حالی میلیمتر ذکر کرده 250 کمتر از بسیاری از منابع متوسط بارندگی ساالنه در ایران را رقمی در حدود

میلیمتر در سال برآورد می شود. در حقییقت میزان بارندگی ایران  900است که میانگین ریزش باران در جهان حدود 

 . متوسط بارندگی دنیاست./27حدود 

 میلیمتر 500 از بیش بارندگی میزان ایران خاک از درصد 4 در تنها که ایستگونه به بارندگی مکانی توزیع دیگر سوی از

 .(1-1 جدول) رسد نمی هم متر میلی 200 به ساالنه بارندگی میزان مانده باقی درصد 96 در و است

شکل ژانویه سردترین ماه ایران است ) .ای عرض میانه بر ایران حاکم استرود یک رژیم دمای قارهچنانچه انتظار می

رسد و به  دمای کشور به اوج می (3-1شکل درجه سلسیوس است. در ژوئیه ) 7/5و میانگین دمای کشور در این ماه  (1-2

ای بر رژیم دمای ایران سبب شده است تا نوسان دمای کشور در یابد. استیالی اقلیم قارهدرجه سلسیوس افزایش می 6/29

درجه سلسیوس است که  18که میانگین دمای ساالنة ایران دهد درجه سلسیوس باشد. محاسبات نشان می 24حدود 

درجه گرمتر است.گذشته از ارتفاع، طول و بویژه عرض  3درجه سلسیوس  15یعنی  زمیننسبت به میانگین دمای 

دهد که جغرافیایی در شکل گیری الگوی مکانی دما نقش دارند. برازش یک مدل چند متغیره به دمای ساالنه نشان می

دهند. این مدل در هر سطح اطمینان درصد تغییرات مکانی دمای ایران را توضیح می 93رض و ارتفاع نزدیک به طول، ع

  دهد:( ارتباط طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا با دما را نشان می1-1رابطه )دلخواه معنادار است. 

T(                       1-1) رابطه = 28.7 + 0.0062X − 0.0872Y − 0.048H 

 

ارتفاع  Hمختصات طولی و عرض در دستگاه مختصات مرکاتور اصالح شده و  Yو  Xمیانگین دمای ساالنه،  Tدر اینجا 

آید با حرکت از غرب به شرق دمای همچنانکه از این مدل بر می .(14-18: 1387 مسعودیان،) از سطح دریا به متر است

یابد. نقش عرض جغرافیایی در الگوی مکانی دما هزارکیلومتر افزایش می 10درجه سلسیوس به ازاء هر  2/6کشور با آهنگ 

یابد. افت عمودی دما درجه به ازاء هر هزار کیلومتر کاهش می 7/8بارزتر است و از جنوب به شمال دمای ساالنه با آهنگ 

های دمایی حدود متر است. این بدان معناست که اثر تغییر ارتفاع بر مرزبندی 1000درجه به ازاء هر  8/4در این مدل 

کند بار بزرگتر از اثر عرض جغرافیایی است. بنابراین دمای ساالنة ایران عمدتاً از پیکربندی ناهمواری پیروی می 500

اصل در مورد دمای ماهانه هم درست است. معادالت گرادیان دمای ماهانه ایران که به همین (. هرچند این 1-4شکل)

 دمای ایران نخست تابع ارتفاع و در درجه بعد تابع عرض جغرافیایی است.  . اندطریق محاسبه شده

است. ساختار ای بر ایران درجه سلسیوس است که نشانگر چیرگی اقلیم قاره 24نوسان متوسط دمای کشور حدود 

 .(14-18: 1387 مسعودیان،) کندمکانی دمای کشور نخست از اثر ارتفاع و سپس از عرض جغرافیایی پیروی می

بررسی کیفیت تغییرات دما با توجه به شرایط سه گانه طول و عرض جغرافیایی و نیز ارتفاع موضوع اصلی این بحث 

نیست و صرفاً سعی شده است که نحوه تغییرات دما به منظور یافتن الگوی تعیین مناطقی با بیشترین شباهت های اقلیمی 

 مد نظر قرار گیرد.   
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 (1387 ،مسعودیان) میانگین  دمای ایرا ن  در ژانویه (1-2) شکل
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 (1387 ،مسعودیان) میانگین  دمای ایرا ن  در ژوییه( 1-3) شکل
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 (1387 ،مسعودیان)میانگین ساالنه دمای ایرا ن( 1-4شکل)

 
 (1387، مسعودیانن )میانگین ماهانه دمای ایرا نمودار ( 1-5)شکل
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شمال با جمهوری های  ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان همسایه است. در شرق با افغانستان و پاکستان و ایران از 

از غرب با ترکیه و عراق و کویت و از جنوب محدود به دریای عمان و خلیج فارس می شود که از طریق مرز آبی با کشورهای 

خشک و چشم انداز کوهستانی از ویژگی های جغرافیایی کشور  آبی، وجود بیابان هایکم. حاشیه این آب ها همسایه است

 .ایران است

بیابانی، همسایگی با دو دریای بزرگ در شمال و جنوب،قرارداشتن  ، به طور کلی ایران به دلیل گستره پهناور کوهستانی

ای و سودانی، صحرای بزرگ افریقا، اقیانوس هند، و همچنین ارتفاعات سردسیر در مجاورت بادهای باران آورغربی مدیترانه

میان آب و هوای بیابانی آسیا، دارای آن چنان تنوعی در اقلیم است که در کمتر کشوری نمونه آن دیده می شود و در این 

ای از سرزمین های داخلی و کناره های جنوبی و نیمه بیابانی زمینه ساز آفرینش مناطق بیابانی و صحرا در بخش گسترده

ای که یک چهارم مساحت ایران را پوشش داده است. بر پایه برآوردی که معاونت آبخیزداری وزارت کشور شده به گونه

پهنه بندی گونه های اقلیمی ایران به عمل آورده است بیشتر استان های کشور در اقلیم خشک جهاد کشاورزی در باره 

 قرار گرفته و در نتیجه دچار پدیده کم آبی هستند.

 (1398، ( توزیع اقلیم های موجود در کشوربر گرفته شده از کتاب ناحیه گرایی جغرافیایی )کاویانی1-1جدول )

 مالحظات درصد مساحت تنوع اقلیمی

 استان اقلیم غالب است 15در  35 فرا خشک

 استان اقلیم غالب است 7در  29 خشک

 استان اقلیم غالب است 10در  19 نیمه خشک

 استان اقلیم غالب است 2در  5 ایمدیترانه

 -------------------- 5/3 نیمه مرطوب

 -------------------- 6/3 مرطوب

 استان اقلیم غالب است 3در   3 1خیلی مرطوب

 -------------------- 2 2خیلی مرطوب 

 -------------------- 7/1 سایر موارد

استان اقلیم غالب است. با توجه به مطالب  10استان و نیمه خشک در  7استان کشور، خشک در  15اقلیم فراخشک در 

بارندگی و دما می توان چنین نتیجه گرفت که دما تحت تأثیر گفته شده درخصوص مهمترین پارامترهای اقلیمی یعنی 

عرض و طول جغرافیایی تغییر می کند لذا این همسانی دمایی چه از نظر مقدار آن و چه از  ، متغیرهایی از قبیل ارتفاع

نظر همزمانی فصول سرد و گرم مستلزم قرارگیری مناطق مورد مقایسه در محدوده جغرافیایی نزدیک به هم خواهد بود 

عرض و طول جغرافیایی به ترتیب مهمترین دهد تغییرات ارتفاع از سطح دریا و ( نشان می1-1چراکه همانگونه که رابطه )

 پارامترها مؤثر بر تغییرات دما هستند.
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 (محیط عمومی)مدل مفهومی -1-2-3

به طور کلی می توان گفت که محیط کالن یا عمومی عبارت است از : مجموع عواملی که بر سازمان تأثیر می گذارند 

 -اجتماعی مهمترین عناصر در محیط کالن عبارتند از: عوامل اقتصادی،و  و از حیطه کنترل سازمان خارج می باشند

 .(6-1)شکل ( با اندکی تلخیص15-18:1389، اعرابیقانون/حقوقی و جهانی ) -سیاسی تکنولوژیکی، فرهنگی،

 
 (18:1389 اعرابی،) نمودار مدل بصری محیط خرد و کالن سازمان( 1-6شکل)

 خارج از موضوع این گزارش است اما به طور خالصه با توجه به  مطالب گفته شدهبررسی تک تک  اجزای محیط کالن 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  -در انتهای این فصل اثرات بلند مدت شرایط تاریخی و اقلیمی گفته شده بر نیروهای فرهنگی

 به شرح زیر بازگو می گردد: 

 .عدم تولید باال به دلیل فقر منابع آب و خاک در پیشینه تاریخی (1

یی به دلیل عدم امکان مبادله کاال ها در اجتماعات یک از  جوامع روستایی به تنها عدم تولید مازاد بر مصرف باالی هر (2

 .پراکنده و دور از هم و تولید مازاد بر مصرف جمعی باال در کل محدوده کشور

 .فقدان ارتباطات تنگاتنگ بین جوامع و در نتیجه فقدان ارتباطات فرهنگی بین جوامع (3

-در تولید و نیز بوجود نیامدن فرهنگ سرمایه های بزرگ و درنتیجه عدم سرمایه گذاری مردمبوجود نیامدن سرمایه (4

گذاری بلندمدت در ذاری بخش خصوصی)بنابر اظهار نظر کاتوزیان ایران جامعه کوتاه مدت است و اندیشه سرمایگ

 .آن شکل نگرفته است(

خراج  پراکندگی جوامع یکی از عوامل بوجود آمدن سیستم ها ی دیوانی متمرکز برای کنترل مناطق و اخذ مالیات و (5

 بوده است.
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ها از نظر به وجود آمدن سه سبک زندگی شهری، روستایی و ایلی در کشور و تناقض هر سبک زندگی با دیگر سبک (6

 .، رفتاری و ویژگی های تولیدی و اقتصادیالگوهای فرهنگی

دادگاه های مدرن،  دانشگاه،های مدرن از قبیل قانونمندی، مدرسه، بانک، تفکیک قوا، ریشه دار نبودن مفاهیم و پدیده (7

 .ادارات و تشکیالت اداری مدرن امروزی)مانند وزارتخانه ها( در ساختار اداری ایران

به وجود آمدن مراکز شهری به عنوان مراکز قدرت شهری در مقابل روستاها برای جمع آوری مازاد بر مصرف جمعی  (8

 .و در نتیجه عدم اعتماد متقابل جامعه روستایی به شهری

 .تمرکز قدرت به دلیل سلطه بی چون و چرای حکومت بر منابع اصلی زندگی اعم از زمین و آب در طول تاریخ (9

های های شخصی و ضعف بنیه مالکیت خصوصی و نبودن حریموابستگی شدید به هرم قدرت برای حفظ سرمایه (10

 .محکم برای سرمایه های شخصی در طول تاریخ

ی مردم و به تبع آن عدم احساس مسؤلیت مردم در برابر جامعه اعم از محیط هاابهام در خصوص حقوق و آزادی  (11

 .زندگی، محل کار و کشور به دلیل تاریخ سراسر استبداد ایران تا قبل از انقالب )مسوؤلیت پذیری پایین مردم(

 .عدم وابستگی حکومت به طبقات اجتماعی، به خاطر ضعف و ناپایداری مالکیت خصوصی (12

 .عدم تداوم و نبودن چشم انداز کم و بیش قابل اعتماد در زندگی فرد و اجتماع احساس ناامنی، (13

و  هارنگ عوض کردن)دار بودن صفاتی از قبیل دمدمی مزاجی، افراط و تفریط، تناقضات زیاد بین حرف و عملریشه  (14

م به دلیل تاریخ استبدادی آرمان خواهی و کمال پرستی، پنهان کاری و تظاهر  در فرهنگ مرد(، نان به نرخ روز خوردن

 .جامعه قبل از انقالب

وجود گرایش به تمرکز در ساختار های مدیریتی به دلیل پیشینه جامعه استبدادی قبل از انقالب که تمرکز قدرت  (15

 .در منتهای حد خود

 .گرایش به فرد محوری به جای تکیه بر خرد جمعی و عمل تیمی (16

امکان مدیریت فرهنگ، و ناکارآمدی نسبی استفاده از فرهنگ در خلق ارزش عدم اعتماد متقابل و در نتیجه عدم  (17

 .سازمان

 .تمایل به تمرکز و عدم گرایش به رهبری مشارکتی در سازمان ها (18

 .بوجود نیامدن تیم های کارا و اثربخش در سازمان ها در نتیجه ضعف فرهنگ کار تیمی (19

 .بخش های مختلف سازمان با استراتژی آنگروه ها و  ، بروز ناهماهنگی فعالیت های در افراد (20

پتانسیل پایین مقوله توانمند سازی در نتیجه عدم گرایش به مشارکت افراد در اتخاذ تصمیمات وتدوین اهداف و  (21

 .برنامه ها استراتژی های سازمان

قواعد و رویه های مشخص سازی و فعالیت های بین گروهی  به عنوان مقوالت ساختاری، تدوین تیم پتانسیل فرهنگی، (22

و جداول به عنوان مقوالت فرآیندی در ساختار اداری ایران به طور کلی ضعیف ارزیابی می شود. لذا عوامل مذکور در 

 کنند.جهت بروز عدم هماهنگی در ساختار اداری ایران حرکت می
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 2نیروی رقابتی پورتر مدل مفهومی 5 -محیط تخصصی)خرد( -1-2-4

این افراد  شامل افراد ذینفعی است که سازمان با آن ها به طور منظم در حال ارتباط متقابل می باشد.محیط تخصصی 

اتحادیه ها و واسطه  جوامع محلی، گروه های فعال، مدیران، عرضه کنندگان، رقبا،نهادهای دولتی، ذینفع شامل مشتریان،

 های ملی در سطح داخلی و بین المللی است....

به عوامل الگوی پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر اشاره  عوامل محیط تخصصی، ها(ها و تهدیدبررسی اثرات )فرصتبرای 

  می کنیم.

 مشتریان −

 تأمین کنندگان −

 رقبای موجود −

 رقبای بالقوه)تازه واردان( −

 ها(رقبای غیر مستقیم)جانشین −

 مدیریت منابع آب در ایران ساختار سازمانی -1-2-4-1

وزارت نیرو یک سازمان چند وجهی است. به عبارت دیگر وظایف مدیریت چند صنعت بزرگ کشور در این وزارتخانه  

انجام می شود. صنعت آب، صنعت برق، صنعت فاضالب و صنعت انرژی های تجدیدپذیر. به همین دلیل ساختارآن به 

دارد، دارای پیچیدگی های خاص خود است. به عنوان مثال تمام بخش های  تناسب وظایف بسیار حیاتی و مهمی که

زیرمجموعه وزارت نیرو که وظیفه شان ارایه خدمات آب وبرق و فاضالب است و در استان ها به عنوان نماینده وزارت نیرو 

وع یکی ازموارد خاص این انجام وظیفه می کنند، به صورت شرکتی اداره می شوند نه اداره کل یا سازمان. و همین موض

وزارت خانه است که ساختار سازمانی آن را از سایر وزارت خانه ها جدا می کند. توجه به عدم تمرکز و تفویض اختیار به 

( شات النگ) دور و کلی زاویه یک در. است نیرو وزارت  شرکت ها برای انجام عملیات الزم یکی از ویژگی های شاخص

   ح زیر است.شر به نیرو وزارت چارت

ساختار وزارت نیرو براساس تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری)ستاد و صف( طراحی شده است و حوزه های 

 .وزارت نیرو هرکدام وظایف و محدوده مشخصی را دارند

 حوزه های وزارت نیرو  -1-2-4-2

 ای تقسیم می شود که عبارتنداز:وزارت نیرو به سه سطح حوزه

اری را برعهده دارد. این حوزه از پنج ذگحوزه ستادی که وظایف حاکمیتی وسیاست :)سطح حاکمیتی(سطح یک 

 :دفتر تشکیل شده است و دارای ساختار سازمانی زیر است 24معاون وزیر و 

 معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی -1
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 معاون وزیر در برنامه ریزی و امور اقتصادی -2

 مجلس  پشتیبانی و معاون وزیر در امور حقوقی، -3

 معاون وزیر در امور برق و انرژی -4

 فاضالب معاون وزیر در امور آب و آب و -5

 
  نیرو وزارت  سازمانی کالن نمودار( 1-7شکل )

 سطح دو)سطح میانی تخصصی( -1-2-4-3

نظارت و ارزیابی شرکت های زیرمجموعه تخصصی چهار شرکت مادر تخصصی که وظایف برنامه ریزی،  این سطح شامل 

 خود را برعهده دارند و وظیفه شان اجرای سیاست های کالن وزارت نیرو توسط شرکت های زیر مجموعه است.

این شرکت ها به استناد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر سامان 

لوب از امکانات شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره برداری و اداره مطلوب شرکت هایی که دهی و استفاده مط

 ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم نمودن زمینه واگذاری به بخش خصوصی تشکیل شدند. 
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ید سازمان شرکت های دولتی، بر اساس این قانون به دولت اجازه داده شد نسبت به واگذاری، انحالل، ادغام و تجد

 اصالح و تصویب اساسنامه شرکت ها، تصویب آیین نامه های مالی و معامالتی اقدام نماید.

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مقرر شد که  4در تبصره الف ماده 

ت خانه های ذیربط در چارچوب اساسنامه مربوط اداره شوند. شرکت های مادر تخصصی سازمان دهی شده و زیر نظر وزار

کشور و وقت صصی با پیشنهاد وزارت نیرو و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبنابراین، اساسنامه چهار شرکت مادر ت

 کیل ابالغ شد.به وزارت نیرو جهت اجرا و تش وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران رسید و در نهایت 

 شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران  –الف   

 اجرای و آب انتقال همچنین و آب منابع استحصال و سازیذخیره های طرح اجرای و راهبری شرکت این وظیفه

 این ساختار در تغییراتی گزارش یتهیه زمان در البته. است زیرمجموعه هایشرکت توسط زهکشی و آبیاری هایشبکه

 نشده عملیاتی تغییرات این هنوز کهدلیل این به اما ،است شده  درج بعد یصفحه در آن چارت که است یانرج در شرکت

 .است قبلی ساختار همان هاارزیابی مبنای ،است

 
 ب ایرانآمدیریت منابع ( نمودار سازمانی شرکت 1-8شکل )
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 تخصصی مهندسی آب و فاضالب کشورشرکت سهامی مادر  -ب 

های وظیفه این شرکت راهبری و نظارت بر بخش آب و فاضالب کشور و اجرای طرح ها در این زمینه توسط شرکت  

 آب و فاضالب شهری و روستایی است.

 
 نمودار سازمانی شرکت آب و فاضالب کشور( 1-9شکل )

 سطح سه )سطح عملیاتی( -1-2-4-4

موسسه ها ومجتمع های آموزشی، تحقیقاتی وپژوهشی که درسطح صف و عملیات اجرای طرح ها و برنامه شرکت ها، 

 های اصلی وزرات نیرو را برعهده دارند.

 شرکت 16                         ایشرکتهای برق منطقه (1

 شرکت 30                       ایشرکت های آب منطقه (2

 شرکت 35                           شرکت آب و فاضالب  (3
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 شرکت 42                    شرکت های توزیع نیروی برق (4

 شرکت 28                  شرکت های مدیریت تولید برق (5

 (مجتمع 10) و مجتمع های آموزشی زیرمجموعه کاربردی صنعت آب و برق -موسسه آموزش عالی علمی (6

 نیروپژوهشگاه  (7

 موسسه تحقیقات آب (8

 سازمان توسعه برق ایران  (9

 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (10

 سازمان آب و برق خوزستان (11

 تخصصی صنعت آب() جمع بندی محیط خرد  -1-2-4-5

محیط تخصصی صنعت آب بنابر آنچه گفته شد و بر اساس بررسی به عمل آمده در خصوص نظریه پنج نیروی رقابتی 

 پورتر را می توان اینگونه توصیف کرد: 

در محیط تخصصی مدیریت منابع آب مشتریان قدرت چانه زنی پائینی دارند، تأمین کننده یعنی بخش آب وزارت نیرو 

یی برخوردار است و بخش آب وزارت نیرو به دلیل انحصاری بودن محصول یعنی آب و خدمات مربوط از قدرت چانه زنی باال

به آن نقشی تعیین کننده را در این صنعت ایفا می کند. به عبارت دیگر بخش آب وزارت نیرو فاقد انواع رقبای ذکر شده 

راتژیک  را به صورت انحصاری را در اختیار دارد در تأمین آن است. لذا مدیریت آب و صنعت وابسته به آن یک کاالی است

هر چند وجود سایر  در آمدها از جمله درآمد حاصل از  نفت و ضرورت آبرسانی به جامعه موجب شده است، که علی رغم 

ضوع  توان در مورد آن عنوان کاالی اقتصادی استفاده کرد و این موآب ارزش واقعی خود را نیابد و به سختی می ، اهمیت آن

به دلیل پیامدهای اجتماعی، اقتصادی در جامعه تا حدودی قدرت مانور مدیریت آب را در تعیین نرخ آب، عرضه آن و به 

 طور کلی قدرت چانه زنی مدیریت بخش آب را تعدیل کرده است.

توان شد می جا که در رابطه با مدل پنج نیروی رقابتی پورتر در خصوص فضای مدیریت منابع آب کشور بیان از آن

چنین ارزیابی کرد، در این محیط قدرت چانه زنی مشتریان پایین، قدرت چانه زنی تأمین کننده باال،فاقد رقیب موجود، 

بالقوه و جانشین است لذا فضای محیط خصوصی این سازمان  عدم اطمینان کمی برای مدیریت آن دارد. عواملی از قبیل 

قابل دسترس بودن مواد اولیه، مقررات دولتی، اقدامات اتحادیه های محصول، ا و ویژگی هاقدامات رقبا، تقاضای بازار، طرح

چه که در مدل گیرد. از سوی دیگر با توجه به آنهای کارگری در تعیین میزان عدم اطمینان محیطی مورد ارزیابی قرار می

به عنوان تعداد عناصر خارجی که می توانند پورتر برای جامعه ایران برشمردیم و با عنایت به تعریف پیچیدگی محیط 

عملیات سازمان را تحت تأثیر قرارداده،لذا با توجه به آنچه که در خصوص ویژگی های محیط مدیریت منابع آب ایران گفته 

 شد می توان ساختار سازمانی آن را از نظر ابعاد اصلی آن در پاسخ به شرایط محیطی چنین ارزیابی کرد :

 ساختار ماشینی خواهد داشت.گرایش به  (1
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 گرایش به ساختاری با پیچیدگی باال خواهد داشت. (2

 گرایش به رسمیت در آن زیاد است. (3

 گرایش به تمرکز در آن زیاد است. (4

 پیچیدگی در ساختار مدیریت بخش آب ایران  -1-2-5

ارزیابی تفکیک عمودی در مطالب ذکر پیچیدگی را بر اساس تفکیک عمودی، افقی و جغرافیای ارزیابی می کنیم. برای 

شده ساختار مدیریت منابع آب ایران را به سه سطح اصلی تفکیک کردیم در رأس  سطح نخست وزیر نیرو و معاونت کالن 

آب وآبفا و درزیرمجموعه آن چهار دفتر قرار دارد. این تشکیالت در سطح مدیریت میانی یعنی شرکت مدیریت منابع آب 

سطح تفکیک خواهد شد که در سطح نخست مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و قرار دارند. در سطح دوم ایران به چهار 

تخصصی)مدیران کل دفاتر( قرار دارند. ضمناً در  معاونت ها و دفاتر زیر مجموعه حوزه مدیر عامل در سطح سوم دفاتر

وان آن را کوچکترین واحد سازمانی در این زیرمجموعه هر یک از مدیریت های کل به چند بخش تقسیم می شود که می ت

سطح تلقی کرد لذا سطح میانی مدیریت آب در ایران شامل چهار سطح مدیریتی است. در سطح سوم شرکت های آب 

ای، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران قرار دارند که با توجه به اینکه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به منطقه

عنوان نوعی ساختار موازی عهده دار تنها بخشی از وظایف حوزه مدیریت منابع آب است آن را در تفکیک افقی سطح سوم 

ای کردستان را به عنوان دهیم لذا برای بررسی تفکیک عمودی سطح سوم ساختار شرکت آب منطقهمورد توجه قرار می

ای اگرچه در سمت های مصوب خود برخی تفاوت ای آب منطقههنمونه مد نظر قرار می دهیم. الزم به ذکر است شرکت

ها را باهم دارند اما از نظر کلی در بررسی ابعاد سه گانه ساختاری می توان فرض مشابهت را پذیرفت. در این سطح  نیز 

دیر مالحظه می شود سه سطح مدیریتی مشاهده می شود که مدیر عامل و دفاتر حوزه م( 1-7شکل )همانگونه که در 

لذا با لحاظ کردن دو سطح برای  معاونت ها در سطح دوم و دفاتر و گروه ها در سطح سوم قرار دارند. عامل در سطح یک،

توان گفت مدیریت منابع مدیریت کالن و چهار سطح برای مدیریت میانی و سه سطح برای مدیریت سطح سوم جمعاً می

سطح مدیریت را با  تفکیک افقی در هر شود.ی عمودی تفکیک میآب ایران از نظر تفکیک عمودی به نه سطح مدیریت

 :دهیمهای متفاوت فعالیت کارکنان در آن سطح به شرح ذیل مد نظر قرار میتوجه به حوزه

 سطح کالن

 معاونت آب و ابفا

 دفتر 4دفاتر زیر مجموعه معاونت آب و آبفا: 

 سطح میانی

 (: 1حوزه مدیریت )سطح فرعی 

 دفتر 5معاونت و  5(: 2معاونت ها )سطح فرعی 

 مدیریت 21(: 3مدیران کل )سطح فرعی 
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 سطح سوم

 ای و دیگر مدیریت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایرانسطح فرعی یک : دو مدیریت یکی مدیریت آب منطقه

 دفتر 5اونت و مع 5سطح فرعی معاونت ها و دفاتر زیر حوزه مدیر عامل 

 دفتر 21سطح سوم : 

استان کشور  و در وسعتی معادل  30بر این اساس حوزه فعالیت مجموعه مدیریت منابع آب در  تفکیک جغرافیایی:

متر مربع صورت می گیرد. بر اساس تفکیک عمودی، افقی و جغرافیایی وضعیت پیچیدگی در حوزه مدیریت  1648000

 گردید.آب به شرح فوق تشریح 

 بررسی میزان   تمرکز در ساختار مدیریتی آب در ایران  -1-2-6

بررسی تمرکز را  با دو شاخص کم و بیش مرتبط به هم می توان انجام داد. اول با بررسی جایگاه تصمیم گیری در خود 

 مجموعه دولتی مدیریت آب و دوم با بررسی نقش مردم و بخش خصوصی در مدیریت منابع آب.

ب و آبفا به شرح زیر آهمانگونه که در بخش ساختار مدیریتی بخش آب مشاهده شد مأموریت بخش آب معاونت کالن 

  است:

 شناسایی، ذخیره سازی، تامین و انتقال منابع آبی به شهرها و روستاها -1

  حفاظت و بهره برداری مناسب از منابع آب )سطحی و زیرزمینی( -2

 اقدامات زیر در حوزه عملیات معاونت کالن آب و آبفا در بخش آب تعریف شده است: 

 .طرح های ذخیره سازی، تامین وانتقال آب برای مصارف خانگی، کشاورزی، عمومی، تجاری وصنعتی اجرای (1

رودخانه ها، سواحل، تاالب ها، دریاچه ها، ) ، کنترل وبهره برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینیحفاظت  (2

 .چشمه ها، نهرها، کانالهای آب، قنوات، چاه ها وسایرمنابع آب(

 .شنهادی مربوط به منابع آب به دولت و مجلسیوتنظیم پیش نویس قوانین و لوایح پ تدوین   (3

، برنامه ریزی وارایه راهکارهای مناسب جهت اجرای طرح های مربوط به منابع آب کشور در قالب اریذسیاستگ  (4

 .قوانینی وبرنامه های دولت

 ، نظارت وارزیابی فعالیت شرکت های زیرمجموعه درپیشبرد اهداف کلی منابع آب کشور. هماهنگی (5

بخش آن مبین  6مورد فعالیت ذکر شده برای بخش آب معاونت کالن آب و آبفا  8همانگونه که مالحظه می شود از 

 چایگاه ویژه این بخش در رابطه با مجموعه های باالدست و زیر مجموعه است.

بندهای یک و دو تمام وظایف حوه مدیریت آب در این تعریف به عهده این معاونت به عنوان نماینده دولت در این در 

ها، حفاظت  و کننرل منابع آب زیرزمینی و حوزه مدیریتی بخش دولت گذاشته شده است. اقداماتی از قبیل اجرا ی طرح

ای به بخش های قابل های فعالیت اشارههیچ یک از این حوزهدر  . سطحی همگی در حوزه فعالیت این معاونت آمده است
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ها نهایتاً در حد قرارداهای تصدی به بخش خصوصی و مردم نیامده است لذا در صورت مشارکت بخش خصوصی در این حوزه

ی نیز پیمانکاری و نیز قراردادهای خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی در بخش اجرا خواهد بود و در بخش بهره بردار

 نهایتاً در حد واگذاری پروژه به صورت مدت دار طی قراردادهای مشخص خواهد بود.

لزوم تصویب  تصمیمات در سطح کالن در دولت و مجلس ضروری است لذا تصمیمات کالن در باالترین   3در بند 

آب به عنوان مهمترین قانون سطو ح مدیریتی کشور تصویب خواهد شد.گواه دیگر این موضوع تصویب قانون توزیع عادالنه 

به تصویب مجلشس شورای اسالمی رسیده است و پس از آن توسط نخست  1361در حوزه مدیریت آب است که در سال 

 وزیری وقت به وزارت نیرو ابالغ شده است.

بیشتر گویای ( شرکت اساسنامه 7 ماده از برگرفتهایران ) آب منابع مدیریت اصلی شرکت های بندهای زیر از ماموریت

هایی که مرتبط با موضوع است ذکر نحوه اتخاذ تصمیمات در بخش آب ایران است در ذیل تنها بخش های از مأموریت

 خواهد شد:

 و مدیریت جمله از آب، به مربوط مقررات و قوانین سایر و آب عادالنه توزیع قانون اجرای در نیرو وزارت کارگزاری -

 .آب منابع کیفی و کمی حفاظت و پایه مطالعات و امور انجام و آب منابع از برداری بهره کنترل

 هئارا و آب بخش مدت میان و مدت بلند هایبرنامه سیاستها، راهبردها، زمینه در الزم پیشنهادهای تدوین و بررسی -

 .نیرو وزارت به آنها

 .نیرو وزارت مصوبات و هابرنامه اجرای -

 پایداری زهکشی، و آبیاری هایشبکه آب، انتقال و تأمین طرحهای اجرای و مطالعه شناخت، در نظارت انجام و راهبری -

 همچنین و آبی برق انرژی تولید و مصنوعی تغذیه و سیالب کنترل سواحل، و هارودخانه مهندسی سدها، ایمنی و

 .مربوط های سازه و تأسیسات از برداری بهره در نظارت انجام و راهبری

 .تصویب برای نیرو وزارت به آنها ارایه و آب منابع از بهینه استفاده روشهای و ها دستورالعمل تدوین تهیه، -

 بهره و نگهداری احداث، زمینه در نیاز مورد تخصصی و فنی استانداردهای و معیارها ضوابط، ها، رالعمل دستو تهیه -

 .تصویب برای نیرو ت وزار به آن ارایه و آبی هایسازه و تأسیسات از برداری

 با الزم های هماهنگی انجام و نیرو وزارت به زیرمجموعه شرکتهای مشترکین برای آب هایتعرفه پیشنهاد و تدوین -

 .زیرمجموعه هایشرکت در هاتعرفه اعمال بر نظارت و تصویب قانونی مراحل سیر برای ربط ذی دستگاههای

 اجرایی، امورمطالعاتی، انجام برای کشور خصوصی بخش مشارکت توسعه منظور به الزم های پشتیبانی و اقدامات انجام -

 .مربوط مقرارت و ضوابط براساس مربوط تأسیسات و آبی برق و آب طرحهای نگهداری و برداری بهره

و  مدت میان و مدت بلند هایهبرنام ها،سیاست راهبردها، ها،شود طرح ها، دستورالعملهمانگونه که مالحظه می

 برداری بهره و نگهداری احداث، زمینه در نیاز مورد تخصصی و فنی استانداردهای و معیارها ضوابط، پیشنهادهای بخش آب،

نویس در شرکت همگی به صورت پیش آب منابع از بهینه استفاده هایروش و هادستورالعمل ،آبی هایسازه و تأسیسات از
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اما مقام تصویب کننده آن وزارت نیروست. لذا باز مالحظه می شود که مرجع اصلی شود مدیریت منابع آب قابل تهیه می

تصمیم گیری در باالترین سطوح مدیریت تشکیالت آب قرار دارد که خود وزارت نیرو نیز بسیاری از تصمیمات خود را برای 

هداف بلند مدت توسعه منابع آب عنوان نمونه می توان به ابه کند.تصویب به دولت و مجلس شورای اسالمی ارسال می

به تصویب هیأت وزیران رسید که خود گویای اتخاذ تصمیم در باالترین سطح اجرایی  1382/ 7/ 27ایران اشاره کرد که در 

کشور است.شرح کامل این اهداف در قسمت مربوط به ساختار سازمانی منابع آب ایران ذکر شده است. در ادامه بندهایی 

 ضوع هستند خواهد آمد:که مرتبط با مو

 برابر دو به فعلی وضع از آب مترمکعب یک ازای به کشاورزی بخش در آب بازدهی بیشتر، اقتصادی ارزش با محصوالت -

 خدمات، و صنعت بهداشت، و شرب مصارف به ترتیب به آب جدید های تخصیص اولویت. یابد افزایش آتی سال بیست در

 .بود خواهد زراعت و باغداری

 سازمانهای و مردم مشارکت نقش افزایش با برداری بهره و اجرا در تمرکززدایی جهت در کشور آب مدیریت ساختار -

 و آب مدیریت طبیعی واحدهای عنوان به آبریز هایحوضه نمودن ملحوظ با و آب چرخه در نگری جامع و محلی

 .گردد اصالح و یافته بهبود مقررات و قوانین رعایت با برداران، بهره مشارکت و اجرایی عملیات برای استانی ایهواحد

کننده مدیریت  آب در نحوه مصرف در کشو است. بند دوم نیز مبین اذعان مدیران بند یک نشان دهنده نقش تعیین

 کشور به وجود تمرکز در ساختار مدیریتی کشو است.

   دوم )برگرفته از  فصلای کردستان ذکر خواهد شداز حوزه فعالیت های مورد نظر شرکت آب منطقه بندهاییدر ذیل 

 اساسنامه شرکت(:

 
 ای استان کردستان( محدوده تحت پوشش و عملکرد شرکت آب منطقه1-10شکل )

ی سیاسی استان کردستانحوزه  
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 مطالعه، شناخت، زمینه در آب منابع مدیریت عملیاتی وظایف انجام از است عبارت شرکت فعالیت موضوع – 7ماده  

های اد و توسعه، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازهایج همچنین و آب منابع از بهینه برداری بهره حفاظت، توسعه،

ست های مدیزیت های مربوط به آب و فاضالب( و برق آبی در چارچوب الزامات و سیاآبی )به استثناء تاسیسات و سازه

سیاست های  و مربوط مقررات و قوانین در مندرج تکالیف آب، منابع توسعه ریزی برنامه و جامع حوزه آبریز و مطالعات

 وزارت نیرو.

 جمله از خود عمل محدوده در مربوط قوانین و مقررات رعایت با شرکت اساسنامه، این در مندرج اهداف به نیل برای

 :باشد می زیر اقدامات به مجاز

 .آبی برق انرژی و آب منابع از برداری بهره و توسعه شناخت، برای الزم مطالعات انجام (1

 و پایداری ،(آب انتقال و زهکشی و آبیاری هایشبکه سدها،) آب عرضه و تامین هایپروژه و ها طرح اجرای و تهیه  (2

 .آبی برق انرژی تولید و مصنوعی تغذیه سیالب، کنترل سواحل، و رودخانه مهندسی سدها، ایمنی

قال آب از محل اعتبارات ملی متناسب با توانمندی وظرفیت انت و تامین هایپروژه و ها طرح اجرای و تهیه – تبصره

 .بود خواهد نیرو وزارت تشخیص با و شرکت مدیریتی – انسانی نیروی -فنی –اجرایی 

 مصوب های دستورالعمل چارچوب در زیرزمینی آب جبران و منابع افت از جلوگیری منظور به الزم اقدامات انجام (3

 .نیرو وزارت

 .نیرو وزارت مصوب هایبرنامه و ضوابط ها، سیاست چارچوب در آب منابع از برداری بهره (4

 .شده واگذار یا و شده ایجاد آبی برق انرژی تولید و آب عرضه و تامین هایسازه و تاسیسات از نگهداری و برداریبهره  (5

عمل های بهره برداری و تحت مدیریت مرکز ملی راهبری و پایش شبکه دستورال رعایت با آبی برق انرژی تولید – تبصره 

 سراسری برق کشور )دیسپاچینگ( خواهد بود.

 مربوط مقررات و قوانین سایر و آب عادالنه توزیع قانون اجرای در نیرو وزارت که اموری و مصوبات و برنامه اجرای   (6

و کیفی و نظارت بر بهره برداری از منابع آب( ارجاع می نماید و  کمی حفاظت و پایه مطالعات جمله از) آب به

 مصرف مختلف های بخش موردنیاز آب منابع از برداری بهره و استفاده مجوز صدور در نیرو وزارت همچنین کارگزاری

 .نیرو وزارت مصوب تخصیص قالب در

های مطالعاتی)دشت های( مشترک با استان های مجاور محدوده در را نیرو وزارت کارگزاری است مجاز شرکت – تبصره

 عهده دار شود.

 منظور به فنی و علمی جدید های روش بردن بکار و آبی برق و آبی تاسیسات و آب منابع درباره الزم تحقیقات انجام  (7

 .وابسته هایسازه و تاسیسات و آبی برق انرژی و آب منابع از بهتر برداری بهره

 .آب از صحیح استفاده فرهنگ ترویج (8

 .مربوط مقررات و قوانین چارچوب در مربوط هایتعرفه اساس بر متقاضیان به اشتراک واگذاری (9
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 .ذیربط قانونی مراجع مصوب هایتعرفه اساس بر مصرف مختلف های بخش در مشترکین به موردنیاز آب تحویل (10

از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و سازه  خدمات خرید (11

 های آبی و انرژی برق آبی و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و ارتقاء سطح خدمات.

ی اوراق مشارکت داخلی و پیش فروش اشتراک جی، عرضهخار و داخلی عمناب از مالی تسهیالت و وام گونه هر اخذ (12

 آب و انرژی برق آبی و سایر روش های تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

 شهرها، و صنایع به آبرسانی زهکشی، و آبیاری های شبکه آب، منابع توسعه طرحهای مشخصات تعیین و شناسایی (13

حل، تغذیه مصنوعی و انرژی برق آبی و بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آبی سوا و رودخانه مهندسی

و برق آبی قابل اجرا با مشارکت مردم و بخش غیر دولتی در قالب سیاست ها، برنامه ها و دستورالعمل های مصوب 

 لتی به منظور اجرای طرحهای یاد شده.وزارت نیرو و مجمع عمومی شرکت و جلب مشارکت مردم و بخش غیر دو

 امور در اقتصادی و فنی علمی، توسعه منظور به بررسی و پژوهش در ذیربط موسسات با مساعی اشتراک و همکاری (14

 .شرکت وظایف و اهداف با مربوط

مربوط که برای  مقررات و قوانین و عمومی مجمع مصوبات چارچوب در بازرگانی معامالت و عملیات گونه هر انجام (15

 مقاصد شرکت ضروری و به صرفه و صالح شرکت باشد.

 .باشد نمی ها شرکت سایر در گذاری سرمایه یا شرکت ایجاد به مجاز شرکت – تبصره

های شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب محسوب یکی از زیر مجموعه نیز شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

 باشد.شده و کلیه سهام آن متعلق به دولت می

های برقابی آن هم های سدسازی ملی و عموماً پروژهوجود یک مجموعه موازی در سطح سوم مدیریت برای اجرا پروژه

ای ذکر شده است خود نمایانگر میل به ایجاد تمرکز در هدر حالی که این موضوعات در اساسنامه شرکت های آب منطق

هاست. قرارگیری دفتر مرکزی این شرکت و دفاتر مرکزی پروژه ها در تهران زمینه استفاده از مدیران زمینه اجرای این پروژه

د حضور مدیریت آن ها در سراسر ایران پراکنده شده انو کارشناسان در تهران را فراهم خواهد ساخت و اگرچه این پروژه

ها در تهران با یک مدیریت واحد در زیر مجموعه شرکت مدیریت منابع آب امکان اعمال مدیریت برای شرکت مدیریت 

منابع آب ایران و وزارت نیرو را آسانتر می کند و وزارت نیرو  به جای مواجهه با مدیران استانی متعدد با یک مدیریت واحد 

 ه وجود آمدن این تشکیالت مبین گرایش به تمرکز در حوزه اجرای پروژه های مذکور است.مواجه خواهد بود لذا نس ب

می توان نتیجه گرفت با توجه به اینکه تصمیمات عمدتاً در رده باالی ساختار آب اتخاذ خواهند شد و لذا 

 .باشدمیساختار مدیریت منابع آب ایران بسیار متمرکز  ،نیز نقش مردم در مدیریت منابع آب بسیار ناچیز است

از یک سو به عنوان مشتریان بخش آب تلقی کرد و از سوی دیگر به عنوان توان میالزم به ذکر است مردم را  

 ها را در پائین ترین سطح مدیریت منابع آب قرار داد.آن ،کاربران
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 نتایج و پیشنهادها   -1-2-7

رابطه با پیچیدگی و ادغام دو سطح مدیریتی در بخش نتیجه گیری ذکر شد می تواند در کاهش تمرکز به آنچه که در 

 دلیل ایجاد ساختار مسطح تر نیز کمک کند.

چنان که شرح آن ذکر شد نیز گام همچنین واگذاری مدیریت بهره برداری از تأسیسات آبیاری به کاربران محلی آن

تمرکز است. تشکیل جلساتی در زمان مطالعات اجتماعی و زیست محیطی طرح ها ب منظور دیگری در راستای کاهش 

کسب نظر کاربران نیز گامی دیگر در جهت جلب مشارکت مردمی، بهینه کردن طرح ها با توجه به نیاز کاربران و کاهش 

ه به  ویژگی های محیط کالن و خرد ضمناً هرگونه ایجاد تحول در بخش مدیریت منابع آب ایران باید با توج تمر کز است.

 گردد:بخش مدیریت منابع آب ایران صورت پذیرد. پیشنهادهای زیر جهت اصالح ساختار مدیریت منابع آب ایران ذکر می

ادغام چهار سطح مدیریتی معاونت کالن آب و آبفاو چهار دفتر زیرمجموعه آن با سطح  مدیریت عامل وریاست هیأت  -1

های پنج گانه آن و در نتیجه حذف منابع آب ایران و پنج دفتر حوزه مدیرعامل و سطح معاونتمدیره شرکت مدیریت 

های آب و فاضالب در جهت کاهش پیچیدگی و دو سطح مدیریتی پس از انجام موارد ذکر شده در مورد شرکت

 تمرکز.

منابع آب و بازنگری و اصالح ساختارهای سازی رهیافت مدیریت مشارکت مدار در بهره برداری از تأکید بر پیاده -2

های الزم در بخش خصوصی در جهت کاهش تمرکز در مدیریت آب کشور و موجود در وزارت نیرو و ایجاد ظرفیت

 .استان

حوضه و بهره هرهای حاضر در یک حوضه در ساختار مدیریتی ای منابع آب با حضور متوازن استانمدیریت حوضه -3

 .جای مدیریت متمرکز فعلیبه  IWMگیری از الگوی 

ها های آب و فاضالب شهری به عنوان زیرمجموعه شهرداریوفاضالب و قرارگیری شرکتهای آببرون سپاری شرکت -4

 .ها در جهت کاهش تمرکز و پیچیدگیهای آب و فاضالب روستایی به عنوان زیرمجموعه فرمانداریو شرکت

طحی توسط دولت و واگذاری آن به تشکل های آب بران محلی احداث تأسیسات گروهی برداشت آب زیرزمینی و س -5

نتیجه  برداری فردی و درهای بهرهو در نتیجه استفاده از کاربران محلی در امر توزیع و تأمین آب به جای صدور پروانه

 های قابل تصدی بهکاهش میزان دخالت بخش آب در حوزه نظارت بر برداشت آب زیرزمینی و واگذاری فعالیت 

 مردم در راستای استقرار رهیافت مدیریت مشارکت مدار.

 .پیاده سازی بازار آب به منظور کاهش تمرکز، رسمیت در  مدیریت آب -6

های مغفول گیری از پتانسیلهای ملی و استانی به منظور بهرهای توأم در کنار طرحای منطقههای توسعهاجرای طرح -7

 افته در کشور.کشور با عطف نظر به مناطق کمتر توسعه ی

حذف ساختارهای موازی مانند حذف ساختار شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در سطح سوم و ادغام آن در  -8

 .های ملی در راستای کاهش پیچیدگی و افزایش هماهنگیسطح میانی مدیریت منابع ایران به منظور انجام پروژه
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و بهره برداری برای ایجاد زمینه مشارکت مردمی و کاهش تمرکزو حضور ذینفعان و مردم در مطالعات اولیه طرح، اجرا  -9

 استقرا رویکرد مدیریت مشارکت مدار در مدیریت منابع آب ایران.

های آموزشی مستمر برای مدیران بخش آب در زمینه مقوالت مدیریتی از قبیل توانمندسازی، برگزاری دوره -10

کار تیمی و بررسی میزان تحقق موارد مذکور در  تحول،مدیریت فرهنگ،مدیریت مشارکتی، اعتمادسازی، مدیریت 

های تشویقی و تنبیهی برای مدیران این حوزه در راستای ها و در نهایت قراردادن سیاستهای تحت مدیریت آنحوزه

 تحقق موارد ذکر شده.

های ماهانه ارائه گزارش بع آب وهای تحقیقات در ساختار مدیریت مناهای پیشنهادات اداری و کمیتهتقویت نظام -11

ها در حال حاضر نیز وجود مستمر این بخش به باالترین مقام مسؤول در راستای کاهش تمرکز. اگرچه این بخش

 ها معطوف گردد.دارند اما ضروری است توجه بیشتری به آن

ها و مقوالت ارسازمانی آنهای بخش آب در رابطه با ابعاد ساختانجام مطالعات میدانی در هریک از زیرمجموعه -12

مدیریت فرهنگ سازمانی و قرار دادن اعتبارات  ، مدیریت تحول،کار تیمی از قبیل مدیریت مشارکتی، مورد بحث

 .هاها به منظور بهبود ساختار سازمانی آنمورد نیاز در بودجه ساالنه این بخش
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 مربوط به آببازنگری  و اصالح قوانین  :دومبخش  -1-3

 جدی بازنگری به نیاز کشور آب منابع از برداری بهره سیمای تغییرات به توجه با  آب عادالنه توزیع قانون: اول چالش

 .دارد

اگر چه تالش های بسیاری در زمینه بازبینی چارچوب های حقوقی و قانونی صورت گرفته و به منظور نیل به مصرف 

اما قوانینی همچون  قانون توزیع عادالنه  ضوابط و معیارها و بخشنامه های ابالغی صادر شده است،بهینه  دستورالعمل ها و 

در قانون توزیع عادالنه آب، مجوز بهره به عنوان مثال  .مجلس شورای اسالمی نیازمند بازنگریست 1361آب مصوب سال 

واگذار شده است که نوعی تمرکز  شدید  -یندگی از دولتبه نما-برداری به عهده دولت و وزارت نیرو برداری، ممنوعیت بهره

 را در بهره برداری ایجاد کرده است و این رویه تنگناهایی را برای بازار آب فراهم می کند.

 قانونی مشکالت دیگر از(  سطحی آب سنتی برداران بهره) داران حقابه برای معقول مصرف هایپروانه نبود: دوم چالش

 .کندمی مواجه اشکال با را مصارف دقیق بیالن و منابع دقیق ثبت امکان آن، حقوقی وجه بر عالوه که است حقوقی و

نبود پروانه بهره برداری برای مشترکین شبکه های آبیاری و زهکشی موجب عدم احصای دقیق نیازها و : چالش سوم

 مصارف می گردد.

مجوز از دولت نداشتند و اسناد مالکیت عادی یا رسمی مبنای مالکیت برداران نیازی به اخذ بهره ، 1347تا قبل از سال 

آب ملی اعالم شد و مقرر گردید  ، 1347بر منابع آب به شمار می رفت،  اما پس از تصویب قانون ملی شدن آب در سال 

د که این رویه در مواد صاحبان اسناد مذکور نسبت به اخذ مجوز بهره برداری، منابع آبی مورد بهره بردرای خود اقدام کنن

قانون توزیع عادالنه  آب نیز مورد تأیید قرار گرفت بر این اساس حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در  21تا  18

دفاتر جزء جمع قدیم  یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن 

اد مذکور فرآیند تبدیل اسناد مذکور به مجوزهای بهره برداری را تشریح می کند. با توجه به ماهیت تعیین شده است. مو

 برداری هستند.های بهرهجمعی بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی بهره برداران فاقد پروانه

در بعد کشوری افزایش رو به تزاید مصارف موجب شده است مصارف در بسیاری از موارد از تقاضا پیشی  چالش چهارم:

میلیرد متر مکعب،  110میلیارد متر مکعب به  130گرفته است، از سوی دیگر کاهش منابع آب تجدید پذیر در کشور از 

ای منابع برداری از منابع آبی مرزی و مدیریت حوضهبخش دیگری از تهدیدات مرتبط با منابع مصارف است که مهار و بهره

ها و عدم امکان تغذیه آب را بیشتر مورد توجه قرار داده است. کسری شدید مخازن آب زیرزمینی و افت تراز آبخوان

 های آب زیرزمینی به دلیل نشست دشت ها از دیگر صدمات وارد شده به منابع آبی است. در این راستا اجرای طرحسفره

 های تعادل بخشی به منظور نیل به حفاظت کمی و کیفی مد نظر قرار گرفته است.
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درصد از  40بررسی آثار مصرف بر منابع آبی و طبیعت در سه سطح بین المللی، کشوری و محلی قابل ارزیابی است. 

با  ، ی را تشکیل می دهددرصد از اراض 50حوزه آبریز به منابع آبی مشترک وابسته هستند که حدود  245مردم دنیا در 

 توجه به افزایش تقاضا و کاهش منابع آبی در بعد بین المللی زمینه ساز تعارضات آتی خواهد بود. 

نماید از این رو تغییر سیمای منابع و مصارف در کشور، ضرورت تدوین قوانین منطبق با این تغییرات را ضروری می

 ی منابع آبی می گردد باید مورد توجه قرار گیرد.رویهبیاعمال قوانین انقباضی که مانع از مصرف 

سال ضرورت  20ضرورت بازنگری در سند ملی آب  و تغییرات پارامترهای اقلیمی پس از گذشت حدود  چالش پنجم:

 خواهد داشت، علی رغم وجود ظرفیت های قانونی بازنگری الزم در این خصوص محقق نشده است.

احجام تعیین شده، تحت  1377صرف بهینه آب توسط وزارت نیرو تدوین شد و در سال آیین نامه م 1375در سال 

عنوان سند ملی آب به تصویب هیئت وزیران رسید. براین اساس تعیین نیاز آبی محصوالت زراعی در مناطق مختلف کشور 

 مورد توجه قرار گرفت.

ان مبنایی مشترک در بسیاری از  موارد مورد غفلت توجه به  سند ملی آب در برنامه ریزی ها پس از بازنگری به عنو

 قرار می گیرد.

های نظام تخصیص ترین چالشها و معیارهای شفاف در مجوزهای تخصیص، یکی از اساسی: نبود چارچوبچالش ششم

منابع آبی ها محل چانه زنی مقامات استان ها از یک سو و وزارت نیرو از سوی دیگر است، که در خصوص است و تخصیص

های مشترک بین دو یا چند استان این چالش بسیار جدی تر می شود و پتانسیل منازعات جدی در آینده واقع در حوضه

ای یکی از مهمترین ای با  تشریک مساعی همه ذیمدخالن و تصویب مطالعات حوضهرا خواهد داشت. انجام مطالعات حوضه

تواند همچون راهکاری میان مدت مد نظر قرار گیرد، تا زمان بر بودن میزمانراهکارهای رفع این مشکل است که به دلیل 

ریزی تصویب مطالعات در تمام حوضه ها و توافق همه ذیمدخالن براساس متدها و اصول مورد نظر در مدیریت و برنامه

ساده و کوتاه مدت برای حل منابع آب به همراه استفاده از قابلیت ها نرم افزاری در این خصوص می توان از راهکاری 

رسد نسبت های ذیربط میمنازعات منابع آبی مشترک استفاده کرد و با تعیین معیارهای امتیازدهی شده که به توافق استان

معیارهایی همچون منابع آب موجود در  استان های باالدست حوضه)درصد از  .به تخصیص مورد توافق جمعی اقدام کرد

صرف شرب)درصد از منابع موجود(، صنعت)درصد از منابع موجود(، زیست محیطی)درصد از منابع منابع موجود(، نوع م

موجود(، کشاورزی)درصد از منابع موجود(، اهمیت استراتژیک مصرف)درصد از منابع موجود(، مالحظات سیاسی و 

به تعیین الگوی کوتاه مدت توزیع امنیتی)درصد از منابع موجود(، عدم توسعه یافتگی)درصد از منابع موجود( و... نسبت 

 آب که مناقشات را مرتفع می کند، اقدام گردد.
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 ( معیارهای تعیین مصرف منابع آب به تفکیک سطوح مختلف1-2جدول)

 ی تعییننحوه معیارهای تعیین مصرف سطح

ی آبیاری یا شبکه

 دشت

بارندگی، نیاز آبی محصول، راندمان آبیاری، نوع محصول، روش آبیاری، 

 ی اقتصادی، اولویت مصرفاستفاده
 سند ملی آب

 ی آبریزحوضه
توجه به مصارف زیست محیطی، پایداری اکولوژیکی منابع آب، کیفیت آب، 

 ی پایدارتقسیم بندیهای سیاسی مناطق، توجه به اولویت مصارف، توسعه

کمسیون تخصیصآب 

 مستقر در وزارت نیرو

 ملی
اصول حقوق بین  ، ایی منطقهمعاهدات دو و چند جانبهامنیت منابع آب، 

 الملل آب از جمله اصل الضرر و اصل بهره برداری معقول
 شورای عالی آب

 مآخذ: بررسیهای تحقیق

 

 ( معیارها و ضوابط حاکم بر مصرف آب در بخش کشاورزی1-3جدول)

 ضمانت اجرا شرایط و محدودیت ها اعتبار)سال( نوع منبع

 25 سطحیآب 

ی اختیار بازنگری احجام آب در شرایط خشکسالی و یا تغییر شیوه

 مصرف توسط وزارت نیرو وجود دارد.

 آب و آیین نامه مصرف بهینه. رعایت ضوابط قانون توزیع عادالنه

- 

 5 آب زیرزمینی

ی اختیار بازنگری احجام آب در شرایط خشکسالی و یا تغییر شیوه

 نیرو وجود دارد.مصرف توسط وزارت 

 رعایت ضوابط قانون توزیع عادالنه آب و آیین نامه مصرف بهینه.

 ممنوعیت حفر چاه در اراضی ملی.

 ممنوعیت فروش آب.

 حفظ رضایت شرکا در اراضی مشاع.

 لغو پروانه.

اخطار و لغو مجوز 

 بهره برداری.

صورت می پذیرد و پس از ابالغ تخصیص های کلی توسط  ، صدور مجوز تخصیص بصورت متمرکز در ستاد وازرت نیرو

ای وزارت نیرو،  توزیع آن بصورت خرد در هریک از محدوده های مطالعاتی و حوزه های آبریز توسط شرکت های آب منطقه

 انجام می شود.

جمله  المللی برای آب های مرزی بین کشور و کشورهای همسایه ازهای حقوقی بیننبود چارچوب چالش هفت:

های مرزی از یک وِزگی مظاعف برخوردار است بر این رود که این موضوع برای استانهای آتی کشور به شمار میچالش

( و احداث سدهای آتاتورک و ایلیسو اثرات مخربی را بر GAPاساس مهار آب های مرزی ترکیه در پروژه آناتولی بزرگ )

سد بر روی دجله و  8سد بر روی فرات و  14(GAPآناتولی بزرگ یا  جنوب شرقی )جلگه عراق خواهد گذاشت؛ در طرح 

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی را  1/7گردد. آب تنظیمی  این طرح سد بر روی هر دو رودخانه احداث می 22جمعاً 
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میلیون هکتار  5/8د بر براساس آمارهای موجود چنین اراضی دیمی که مستعد کشاورزی باشد مازا .مشروب خواهد ساخت

درصد آب ورودی به عراق خواهد  80فعلی در ترکیه وجود ندارد. تغییرات هیدرولوژیکی شدید این طرح منجر به کاهش 

میلیارد متر مکعب از عمده سدهای  43میلیارد مترمکعب بر روی دجله و سد ایلیسو با ظرفیت  45شد. سد آتاتورک با 

 این طرح هستند.  

استان ایران در  25میلیون هکتار از اراضی کشاورزی عراق و سوریه، نفوذ ریزگردها به  5/6از  نابودی بیش

اثر خشک شدن جلگه عراق و بیابان زایی و نابودی هورالعظیم و  تشکیل کانون های گرد و غبار  جدید از جمله 

ت این مناطق و تشکیل ها به دلیل کاهش رطوببه عالوه، موجب کاهش بارش .تبعات اجرای این طرح است

  ریزگردها و در نتیجه کاهش پتانسیل آبی در کشور خصوصاً مناطق غربی خواهد شد.

الملل آب مانند اصل حاکمیت بر آب، اصل یکپارچگی های مرزی اگرچه رویکردهای مختلفی در حقوق بیندر رابطه با آب

مندرج در سند معروف به اصول برلین، طرح شده است اما به نظر سرزمینی، اصل اولویت تخصیص و اصل بردارشت عادالنه 

رسد هیچ یک از این موارد الزام آور نیست و توافقات فیمابین کشورهای ذینفع دارای منابع آبی مشترک بیشترین می

ه بر سر نفت های آینده خاورمیانضمانت اجرایی را دارد. براساس اظهار نظر پترس غالی دبیرکل پیشین سازمان ملل جنگ

سر آب است در این صورت آب به عنوان کاالیی که از نظر ژئوپلتیک در منطقه روز به روز اهمیت  نخواهد بود بلکه بر

های حقوقی بین المللی توجه به این نکته برای مطرح خواهد شد. به دلیل ناکافی بودن چارچوب ،کندبیشتری پیدا می

 کشور بسیار حائز اهمیت است. های غربیآینده کشور و خصوصاً استان
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به رهیافت مدیریت مشارکت مدار برای مدیریت منابع آب با هدف تقویت  توجهبخش سوم:  -1-4

 بعد اجتماعی آب

فرهنگی  و حقوقی فنی، اقتصادی، اجتماعی، هایحوزه یهمه به توجه مستلزم آب یحوزه در اثربخش و کارا مدیریت

 هاطرح در شده بینی پیش نتایج و اهداف به دستیابی از مانع حقوقی و فنی هایجنبه بر تأکید صرف و است شناسی و بوم

 از آب منابع توسعه هایطرح ایسازه رویکرد بر حد از بیش تأکید .گردد می آب مصارف و منابع مدیریت های برنامه و

 و آبیاری های شبکه سدها، احداث زمینه در ارزشمندی توفیقات چه اگر است، آب مدیریت بر فنی نگرش غلبه مصادیق

 منابع کمبود همچون مقوالتی اما است، گرفته صورت فاضالب و آب و آب هایخانه تصفیه و پمپاژ هایایستگاه و زهکشی

 این از مناسب و بهینه برداری بهره ساختار استقرار عدم آب، باالی رفت هدر و پرت شرب، آب تنش دسترس، در آبی

 از برداری بهره هایهزینه تأمین عدم حتی و ایتوسعه هایطرح سرمایه بازگشت عدم و آب اقتصاد مشکالت تأسیسات،

 امنیتی، و حفاظتی مسایل آب منابع کیفی مشکالت ها، طرح از بسیاری بودن دهزیان نتیجه در و درآمدها محل از هاطرح

 هایآب با رابطه در. است آب مدیریت در شده دیده کمتر های جنبه لحاظ جهت جدی بازنگری مبین ضرورت همگی

 نمونه در که است موضوع همین موید تخلفات با قضایی برخوردهای صرف و حقوقی و فنی ابعاد بر تأکید نیز زیرزمینی

 هر در که است، شده مواجه هادشت و هاآبخوان حفاظت با رابطه در اساسی های چالش کشور و استان با متعددی، های

 تحقق  انتظار مورد نتایج از توجهی قابل های بخش ،بسیار هایهزینه صرف و فراوان مساعی بذل رغم علی مذکور مورد دو

 همه لحاظ با نگر کل رهیافتی اتخاذ( مصارف و منابع)آب مدیریت ایرشته بین ماهیت به توجه با اساس براین است؛ نیافته

 هافرصت و تهدیدها ضعف، قوت، نقاط حقیقی تبیین و واکاوی در سعی نگر کل رهیافتی. رسد می نظر به آن ضروری ابعاد

 محدود طرح دهی زیان یا تخلفات بروز مانند پدیدار چند ارزیابی به تنها و دارد موضوع ابعاد همه لحاظ با آب مدیریت در

 .شد نخواهد

 آب مدیریت در ذینفعان و ذیمدخالن همه مؤثر مشارکت و حضور به توجه( مصارف و منابع) آب بخش در تام مدیریت

 مردم به دولتی بخش هایمسؤلیت انتقال برای ابزاری همچون صرفاً موارد از بسیار در مدار مشارکت مدیریت رهیافت. دارد

  آب مدیریت در تام رهیافتی به نیل برای. شود می رهیافت این موفق استقرار از مانع استنباطی چنین که است شده درک

 به نه و آن حقیقی شکل به( IRM) آب پیوسته بهم و جامع مدیریت و( PIM) مدار مشارکت مدیریت رهیافت استقرار

 .است نظر مورد آن نمادین و شعاری شکل

 فراگرد از گیریبهره مهم، این به نیل برای که آست آب مدیریت در کارایی و اثربخشی برگیرنده در بهینه مدیریت

 مدیریت مشارکت مدار رهیافت سازی پیاده در که مواردیست جمله از تحول مدیریت ارزش، مهندسی استراتژیک، مدیریت

 بهبود مصارف و منابع بعد دو هر در آب به بهینه  و تام نگر، کل رویکری با اساس این بر. است گرفته قرار توجه مورد

 برای جدی تهدیدی فعلی روند تداوم که چرا حوزه ضروریست، این در رو پیش هایچالش برای اندیش چاره و آب مدیریت
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 آمده، عملبه تحقیقات  از برخی نتایج اساس بر مناسب، و موقع به اندیشیچاره عدم صورت در و شودمی ارزیابی آینده

 . شد خواهد غیرممکن کشور از هایی بخش در زیست امکان

 زیر متدولوژی چارچوب رعایت با را آب( بهینه و تام نگر، کل مدیریت) مکتب طرح مذکور های حساسیت درک با

 :است شده داده توسعه

براساس  مدارمشارکت مدیریت آب بر مبنای رهیافت مشارکتی سازی و ساختارسازی مدیریتتأکید بر پیاده .1

 .(98آب آبانماه مشارکتی مدیریت خصوص)دستورالعمل توسعهها و راهنماهای ابالغی وزارت نیرو در این دستورالعمل

 به دستیابی و  ذیمدخالن و ذینفعان نظرات اخذ  با SWOT ماتریس ارزیابی)ارزش مهندسی و  استراتژیک مدیریت .2

 .آب منابع جامع مدیریت و (ارزش مهندسی گانههفت فرآیند در ارزش شاخص بیشترین دارای خالق های استراتژی

 .(مدیریتی و اقتصادی) گری تسهیل .3

 .(MIS)اطالعات مدیریت جامع سامانه استقرار و دانش مدیریت .4

 (سازی تیم سازی، فرهنگ جای به فرهنگی بازآفرینی)تحول مدیریت .5

 .طرح نتایج و ها گزارش ارائه و( نیافته ساختار و ساختاریافته اطالعات) فنی مستندسازی .6
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فراهم کردن سازوکار مبادله اقتصادی آب همچون استقرار بازار آب به منظور بخش چهارم:  -1-5

 توجه به بعد اقتصادی آب

شود و این ارزش طی فرآیند عرضه و تقاضا قیمت از آنجاکه در فرآیند مصرف آب در مصارف مختلف ارزش ایجاد می

اقتصادی نیز هست، هرچند در بسیاری از مواقع  توان به عنوان کاالیی تلقی کرد که واجد وجهگردد آب را میگذاری می

گردد. براساس های اجتماعی و فشارهای سیاسی، موجب اهمیت کمتر وجه اقتصادی آب میاستراتژیک بودن آن و جنبه

قوانین موجود کشور، آب از مشترکات و مالکیت آن در دست دولت است و تنها حق انتفاع و بهره برداری از آن برای مصارف 

گردد. لذا در حال حاضر با توجه به مبانی یابد و برای حق انتفاع و استفاده از آن قیمتی تعیین میلف تخصیص میمخت

 تواند به عنوان کاالیی در بازار عرضه گردد.جاکه همین استفاده قابل قیمت گذاری است پس میحقوقی موجود از آن

کند و در ازای تحویل و فروش آن به فروشنده، کاالیی را در آن عرضه میبازار مکانی است برای مبادله کاالیی که 

دنیای امروز وسیله این مبادله پول است. تخصیص کاال در فضایی  خریدار مابه ازای ارزش آن را دریافت می کند، که در

های مترتب بر مه هزینهگیرد و نادیده گرفتن هآن صورت می های مترتب بررقابتی و بدون انحصار و لحاظ همه هزینه

 کند.انحصاراتی همچون  مداخالت دولتی در نظام بازار اختالل ایجاد می تأمین  و مصرف کاال از یک سو و

با توجه به فضای موجود و چارچوب های حقوقی که آب را به عنوان انفال و از مشترکات و در اختیار دولت تعریف 

ق اراده گفتمانی جمعی همه ذیمدخالن و ذینفعان و استقرار نهادی نظارتی با کند، بازار آب با تشریک مساعی و تحقمی

توان بازار آب را با ماهیتی کامالً آزاد تلقی شود و برای رفع هرگونه تبعات سوء در این رابطه نمیحضور دولت محقق می

 کرد.

 موارد زیر از جمله مزایای استقرار بازار آب به شمار می رود:

 .ه و اصالح نظام تخصیصتخصیص عادالن ❖

 .شفافیت تعرفه ها و تناسب آن با ارزش اقتصادی آب ❖

 .های انتقال و توزیع آبامکان مشارکت بخش خصوصی در ساخت تأسیسات  تأمین آب و شبکه ❖

امکان تصمیم صاحبان حقوق آب به مصرف یا فروش آب،بهینه شدن مصارف و حرکت به سمت تأمین نیازهای باارزش  ❖

 .بیشتر

 .یا فروش یا مصرف آب انعطاف جهت خرید ❖

 .اطمینان  بهره بردارن از امکان تأمین منابع آب مورد نیاز از  بازارهای رسمی موجود ❖

همچنین با توجه به امکان تسهیم منافع ناشی از آب امکان بهره برداری بهینه و خلق ارزش بیشتر از مصارف فراهم  ❖

 .می گردد

 .زاد خود را در مصارف بهینه و کسب منافع آن پیدا خواهند کردحقابه داران امکان عرضه آب ما ❖
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به دلیل امکان تسهیم منافع در سطح کالن نیز مناقشات فیمابین جهت بهره برداری حداکثری از منابع آبی مشترک  ❖

 ای قابل حل خواهد بود.در یک حوضه و یا انتقال حوضه

 د ذیل را می توان برشمرد:برای استقرار بازار آب الزاماتی الزم است که موار

 .های و چارچوب های مصوب حقوقی جهت رسمیت یافتن مبادله در بازار آبپشتوانه ➢

 .وجود نظام و ساختار کارا و اثربخش نظارت بر مصرف و عرضه  آب ➢

 .آن مالکیت نه آب مصرف برای بازار به آزادانه  خروج و ورود ➢

 .نظام و نهاد نظارت بر بازار آبحضور دولت به عنوان نماینده حاکمیت در  ➢

 .تغییر در نظام تخصیص آب حوضه با محوریت نهاد ناظر بر بازار آب در برنامه منابع و مصارف ➢

استقرار ساختارها و فرایندها و ابزار مدیریت مناسب منابع اب مانند تحویل حجمی آب، تجهیز نقاط به ابزار اندازه  ➢

 .ت تمام شدهگیری آب، سازوکار حسابداری آب و قیم

اقتصادی، سیاسی و   استقرار سیستم پایش و بازخورد بازار آب و بررسی اثرات ناشی از آن اعم از اثرات اجتماعی، ➢

 .زیست محیطی

در فصول پیشین این گزارش  در رابطه با ساختار مدیریتی آب و اصالحات حقوقی مطالبی ذکر شد در این قسمت به 

ی آب جهت رسمیت یافتن مبادله در بازار آب به ارزیابی قوانین موجود در حوزه های حقوقیمنظور بررسی پشتوانه

 پردازیم.می

قانون مدنی جمهوری اسالمی  155قانون اساسی و ماده  45قانون توزیع عادالنه آب به استناد مفاد اصل  1در ماده 

 ها بهره برداری می شود. طبق مصالح عامه از آنایران منابع آبی از مشترکات بوده  و در اختیار حکومت اسالمی است و 

 سرمایه و هزینه صرف با را آبی مقدار مشترک، آب مخزن یک از نالیکا احداث یا چاه حفر با شخصی اگر طرفی از

 رب . است ردهک پیدا )حق استفاده( حیازت شده، حاصل آب مقدار آن بر ند،ک هدایت خود مصرف برای و برداشتی، گذاری

 .شود می شناخته رسمیت به شده حیازت آب فروش و خرید شور،ک مدنی قانون 152 ماده اساس

برداری به عهده دولت و وزارت نیرو به نمایندگی از دولت در قانون توزیع عادالنه آب، مجوز بهره برداری، ممنوعیت بهره

ست و با استقرار بازار آب این مهم با نظارت دولت واگذار شده است که نوعی تمرکز  شدید را در بهره برداری ایجاد کرده ا

 می تواند به بازار آب واگذار شود.

های مجاز با اجازه دولت داده شده است که فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب اجازه فروش مازاد بر نیاز چاه 7در ماده 

زمینه های حقوقی مناسب برای استقرار بازار  با توجه بیشتر به چنین قوانینی و تالش جهت تصویب قوانین مشابه می توان

سازوکار بازار آب به عنوان مکانیزمی برای اصالح و بهبود نظام  آب را فراهم کرد. امروزه در دنیا در برخی از کشورها،
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منظور تالشهای بسیاری جهت اصالح نظام حقوقی و تصویب قوانین پشتیبان  تخصیص مد نظر قرار گرفته است و بدین

 بازار آب به عمل آمده است که می توان به استرالیا و بخش هایی از آمریکا و اروپا اشاره کرد. 

در تجارب موجود در ایاالت کم آب آمریکا واگذاری مسئولیت های تخصیص و مصرف منابع به عهده صاحبان حقوق 

که در بهره برداری بهینه و تخصیص مناسبتر منابع آبی نتایج مثبتی به  م از زیرزمینی و سطحی گذاشته شده استآب اع

به عبارتی تلفیق مکانیزم بازار با سازوکارهای اجتماعی و مدیریت مشارکت مدار در این رویکرد ضروری  .همراه داشته است

 است.

 آب مجدد تخصیص ویژگی به "دهد پایان تنشها و تعارضات به تواند گونه میچ آب بازار " عنوان با ای مقاله در لندری 

 و آب قوانین پویایی دانستن ضروری با وی. است کرده تأیید آب مصارف در هامحدودیت برداشتن و کرده اشاره بازار در

 خود آن اجرای متولی که را ها عملالدستور و مقررات از ایمجموعه وضع ، دولت مستقیم حذف دخالتهای همچنین

 .(Landry, 2001) داند می قوی آب بازار یک تشکیل الزمه باشند، آب حقوق صاحبان

 رودخانه یک یا رژیم آبریز ضه حو یک کشور، یک آبی انقالب در موانع اصالحات رفع و راهبندان گشودن گاپتا و موهانتی

 & Mohanty)پردازند می استرالیا، هندوستان، امریکا آشورهای تجربه به ادامه در و دانند می آن آب بازار تشکیل را

Gupta, 2002.) 

 خصوصی و آب بازار، آب تغییرات نهادی و اصالحات گزینه سه زم است ال آب وضعیت کمیابی در معتقدند ایستر و دوسی

 آب تشکیل نهاد بازار صورت در را آب صنعت در سازی خصوصی هاآن .شود پیگیری و اجرا هم با همراه و همزمان سازی

 ضروری آبریز یحوضه هر منابع از حفاظت و نظارت حتی و آب تأمین خصوصی در بخش مشارکت برای را آن و پذیرامکان

 تقویت با که هرمنطقه، در آب ایمبادله هایقیمت تعیین همچنین و آب حقوق و قوانین شدن شفاف از و اند دانسته

 امور اداره در خصوصی بخش و مشارکت مردمی تشویق کلیدی و اصلی عامل عنوان به آید، می وجود به آب بازار نیروهای

 .(Dosi. & Easter, 2000)اند  برده نام آب

ی اقتصادی آب از این رو فراهم کردن ساز و کار الزم قانونی و ظرفیت های حقوقی برای به رسمیت شناختن مبادله

واگذاری مسئولیت های تخصیص و مصرف به نهادهای متشکل از بهره بردارن محلی ضرورت توسط صاحبان حقوق آب و 

 خواهد داشت.

 الزامات استقرار بازار آب -1-5-1

های منابع آب و جایگاه استراتژیک آن، اتخاذ رویکردهایی که باعث حفظ ارزش آب و مصرف با توجه به محدودیت

توجه همزمان به وجه استراتژیک آن در کنار وجوه اجتماعی و اقتصادی آن  بهینه آن می شود ضروریست، در این راستا

حائز اهمیت است، بازار آب سازوکار مناسب  برای اصالح و بهینه کردن برنامه های منابع و مصارف و در نتیجه و توجه به 

 وجوه فوق الذکر است
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. این شکل مبین اثرات و استقرار آب نشام داده شده استچارچوب ها و فرایندها و الزامات مورد نیاز ( 1-11)در شکل

به عنوان مثال نقش این سازوکار برای شفاف سازی اطالعات و  .های مدیریتی مرتبط با آن استنقش بازار آب در المان

در های بازار آب است. همچنین در این چارچوب نقش دولت تر از ویژگیکمک به تصمیم سازی و تقنین قوانین مناسب

تخصیص آب بصورت غیرمستقیم و از طریق نهاد ناظر بر بازار آب اعمال می شود که اصالحی ساحتاری در نظام تخصیص 

داران در خصوص فروش یا مصرف و خرید یا تولید آب موجب رود، از سوی دیگر اینکه تصمیم حقابهمتمرکز به شمار می

 خواهد شد آب جایگاه اقتصادی خودرا پیدا کند.

 
 ( چارچوب ها و فرایندها و الزامات مورد نیاز استقرار آب1-11شکل )

ی حق استفاده از آب را به رسمیت بشناسد از الزامات اولیه تشکیل بازار آب است، ضمناً وجود سازوکار قانونی که مبادله

تشکیل بازار آب است. عالوه بر قوانین بینی ضمانت اجرائی قوانین و سازو کار مناسب نظارتی برآن از ضروریات دیگر پیش

ی آبریز باید قوانینی متناسب با وضعیت خاص آن حوضه برای بازار آب تدوین گردد که از جمله امکان کلی، در هر حوضه

 تأمین برخی مصارف بسته به نوع و میزان مصرف از جمله موارد قانونی است که در هر حوضه الزم است تدوین گردد.

ر متمرکز نظارت دولتی بر حق استفاده از آب، با توجه به رهیافت مدیریت مشارکت مدار و تشکیل نهاد اصالح ساختا

تشکیل بازار آب  ناظر متشکل از نمایندگان کلیه ذینفعان و ذیمدخالن اعم از دولت و حقابه داران محلی از الزامات دیگر

جمله موارد ساختاری تشکیل بازار آب است. وجود  شرایط ازهای مرتبط با بهره برداری از آب بسته به وجود تشکل است.

گیری آب های اندازههای آب برای مبادله آب از دیگر سازوکارهای مرتبط با بازار آب به شمار می رود. وجود سیستمبانک
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نابع و مصارف از همچنین وجود سازو کاری برای تنظیم بیالن م از دیگر ساختارهای مدنظر در این راستا به شمار می رود.

 دیگر الزامات ساختاری بازار آب است.

 های تأمین و انتقال و توزیع مناسب آب برای استقرار یک بازار آب پویا ضروریست.وجود سامانه

 بندی بخش چهارمجمع -1-5-2

بانک آب به عنوان بازار آب با رعایت نکاتی همچون حضور همه ذینفعان و ذیمدخالن در ساختارهای نظارت و توزیع و 

های اقتصادی و اجتماعی است و از سوی دیگر با فراهم ساختن اختیار سازوکاری قدرتمند، به منظور توجه همزمان به جنبه

برای صاحبان حقوق آب در مصرف یا فروش و خرید یا استحصال، مصارف آب را اقتصادی و بهینه خواهد ساخت، از سوی 

آوردن امکان بهره مندی اشخاص حقیقی و حقوقی از منابع یا منافع رضایت جمعی را فراهم دیگر این ساز و کار با فراهم 

ای آن، آن را واگذار می کنند می کند به عبارت دیگر اشخاصی که منابع آبی را مصرف نمی کنند در ازای مابه ازای مبادله

ارضات بین استان ها و نواحی مختلف کشور در و از این نظر احساس زیان نخواهند کرد؛ این رویکرد همچنین برای حل تع

اینرو در حل مناقشات آتی آب  بعد کالن که از منابع آبی مشترک استفاده می کنند، تعارضات را کاهش خواهد داد، از

راهکاری قدرتمند به حساب می آید و می تواند راه حلی برای رفع نقایص نظام تخصیص فعلی کشور به شمار آید لذا در 

ندی موضوع باید گفت سازوکار بازار آب برای کشوری چون ایران که دارای محدودیت شدید منابع آبی است واجد بجمع

توان به دلیل انتقال محیطی خواهد بود و برای استان کردستان میسیاسی و زیست وجوه و اثرات مثبت اقتصادی، اجتماعی،

منافع ناشی  منابع آبی  ای از دست رفته استان و استفاده ازهبخش قابل توجهی از منابع آن گامی برای جبران فرصت

رو با توجه به به موارد مذکور و ها  در جهت جبران  توسعه نیافتگی تاریخی آن تلقی گردد. از اینانتقالی به دیگر استان

تمند برای بهبود ساختار آثار مثبت ملی و استانی بازار آب در پایان این فصل بر استقرار بازار آب همچون سازوکاری قدر

 گردد. مدیریت منابع آب در کشور و استان کردستان تأکید می
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 ههای صادربخش پنجم: اصالح نظام تخصیص آب و بازنگری در تخصیص -1-6

 اصالح نظام تخصیص آب -1-6-1

پتانسیل آبی کشور و در حال حاضر تقاضاهای روزافزون برای مصارف مختلف آب و محدودیت منابع آبی و کاهش 

های آبریز موجب شده است تا رویکرد مدیریت تقاضا بیش از مدیریت عرضه مورد اهتمام قرا گیرد. در حال متناسباً حوضه

درصد منابع آبی  40درصد از منابع آبی کشور به مصرف می رسد این در حالیست که مصرف بیش از  81حاضر حدود 

این  بر .درصد در مرحله بحرانی قرار خواهد گرفت 60در محدوده غیر مجاز و بیش از تجدیدپذیر براساس نرم های جهانی 

 اساس استقرار سازوکارهای مناسب برای کاهش تقاضا همزمان با حفظ درآمدهای تولیدات کشور و استان ضروریست.

به عبارتی منطقی و معقول شدن مصارف با بیشترین بازده از ضروریات مدیریت تقاضاست، این درحالیست که مصارف  

ها معموالً با حداکثر میزان های متولی شرب، صنعت، کشاورزی و آبزی پروری، محیط زیست استاناعالمی توسط بخش

مین اعداد اگرچه در وزارت نیرو تعدیل می گردد به هرحال گردد و هممکن و گاه مقداری بیش از نیاز واقعی اعالم می

 ها،های بین استانی برای کسب حداکثر تخصیصگیرد و از سوی دیگر میزان توفیق در رقابتمبنای اولیه محاسبات قرا می

در برخی  گیرد،زنی متولیان استانی و نهادهای سیاسی مرتبط قرا میتحت تأثیر فشارهای سیاسی استان و قدرت چانه

ای منسجم یا عدم توجه به رهیافت مدیریت بهم پیوسته آب یا اشکاالت در محاسبات مربوط به موارد نبود مطالعات حوضه

های آن در خصوص استان کردستان در  ادامه ذکر خواهد شد( موجبات بروز نارضایتی و ها )نمونهمنابع و مصارف استان

آبی مشترک یا انتقالی را در پی خواهد داشت. با توجه به موارد مذکور مشکالت نظام های دارای منابع تعارضات بین استان

 تخصیص فعلی منابع آب را می توان به شرح زیر عنوان کرد:

 .غلبه رویکرد مدیریت تقاضا به جای مدیریت عرضه در سازوکار فعلی تخصیص (1

 .ها از تخصیص منابع آبی مشترک و انتقالیاز آنبوجود آمدن پتانسیل تعارضات بین استانی در رابطه با سهم هریک  (2

 .های محاسباتی تخصیص های ابالغی وزارت نیروابهام در ضوابط و قواعد و روش (3

های ها و وزارت نیرو در ابالغیهعدم توافق بر سر آمارهای مربوط به منابع و مصارف مورد استفاده هریک از استان (4

 .تخصیص وزارت نیرو

ها و  های استانای مورد توافق همه ذینفعان و ذیمدخالن )شامل وزارت نیرو و مقامات مدیریتنبود مطالعات حوضه (5

 .IWMمردم(  براساس رهیافت 

 .عدم پوشش بخشی از نیازهای شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست در سطح حوضه آبریز (6

زنی های مقامات سیاسی بر غیرفنی چانهها و اثرات وجود فشارهای سیاسی در تخصیص منابع آب هریک از استان (7

 .تخصیص منابع آب

 .ها در اعالم حداکثری  نیازهای شرب، صنعت و کشاورزیرقابت استان (8

 .هاهای دارای منابع آبی از آب انتقالی به دیگر استانعدم انتفاع استان (9
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 .انتقال آب(های عدم توجه به وجه اقتصادی آب با سازوکار موجود تخصیص)خصوصاً در طرح (10

با توجه به موارد مذکور، بازنگری در نظام تخصیص فعلی و تعدیل تمرکز تخصیص با سازوکارهایی همچون بازار آب و 

ها ضروری به نظر می رسد.الزم به ذکر ها با حضور در مدیریت حوضهای  و افزایش اختیارات استاناستقرار مدیریت حوضه

ای، صرفاً پیچیدگی ساختار مدیریت آب کشور گسترش ها در مدیریت حوضهاناست در صورت مدیریت بدون حضور است

تولید خواهد شد. با وجود مزایای ذکر شده برای  بازار آب  خواهد یافت و همین ساختار متمرکز با پیچیدگی بیشتری باز

 و تقاضا گردد چرا در صورت عدم اعمال سیاست های نظارتی دقیق ممکن است در مصارف پربازده موجب تشویق مصرف

های مدیریت تقاضا و محدود سازی آن باید ی اقتصادی قرار می گیرد از این رو با اعمال سیاستکه آب در چرخه مبادله

 بر این نقیصه فائق شد.

مدار  بصورت توأمان  بازار آب در صورت توجه به همه جوانب مترتب بر آن خصوصاً اجرا و رهیافت مدیریت مشارکت

 های تخصیص منابع آب کشور و استان تلقی گردد.ند به عنوان راهکارهای مناسبی جهت رفع چالشتوانمی

 های صادر شده  استان کردستانبازنگری در تخصیص -1-6-2

میلیون هکتار به اراضی زراعی و بقیه به باغ و  7/14میلیون هکتار است که  5/16مساحت اراضی کشاورزی کشور 

به دلیل محدودیت منابع  .شوندصورت دیم کشت می صورت آبی و بقیه به میلیون هکتار آن به 8 .داردقلمستان اختصاص 

 آبی امکان توسعه بیش از آن در کشور وجود ندارد.

 
 در سطح کشور 2و درجه  1( نقشه موقعیت حوضه های آبریز اصلی و فرعی حوضه درجه 1-12شکل )
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از اراضی استان   %13کشاورزی کشور آبی و بقیه آن دیم است این در حالیست که درصد از اراضی  48بر این اساس 

 کردستان آبی است.

میلیون هکتار اراضی کشاورزی آبی موجود در کشور تنها یک میلیون هکتار ان مرغوب است از این رو  8از کل حدود 

کشور مانند جایگزینی شیوه های کشاورزی و  میلیون هکتار از اراضی 7چاره اندیشی برای بهینه کردن مصارف در حدود 

 که راندمان اراضی مذکور به نسبت پایین است. آبیاری ضروریست چرا

میلیارد متر مکعب کاهش یافته است و متناظر  110میلیارد متر مکعب به  130در حال حاضر کل منابع آبی کشور از 

از  %4/4میلیارد متر مکعب کاهش یافته است بر این اساس حدود  7/4با آن حجم منابع آبی تجدید پذیر استان نیز به 

استان بر اساس برآورد سرشماری نفوس و مسکن سال جمعیت منابع آبی کشور در استان کردستان قرار دارد. 

 ها روستا در درصد 29 معادل نفر 468778 و شهری درصد 71 معادل نفر 1134229 که بوده نفر 1603011  ،1395

باشد هکتار اراضی کشاورزی می 1217038( آن معادل  %42) هکتار است و 2913700کل مساحت استان. باشد می ساکن

 هکتار( از اراضی دیم است. 1058823% ) 87هکتار( و  158214اراضی کشاورزی آبی )% از  13

/. میلیارد متر مکعب 5میلیارد متر مکعب آن سطحی و  2/4میلیارد متر مکعب منابع آبی تجدیدپذیر استان  7/4از کل 

آبریز فرعی درجه دو و اشتراک ی حوضه 4ی آبریز اصلی و حوضه 3قرارگیری استان کردستان در  .آن زیرزمینی است

های خلیج فارس و دریای عمان، دریای خزر و دریاچه ارومیه و های واقع در حوضهای استان کردستان با استانحوضه

 .(13-1)شکل ها، بر حساسیت مدیریت منابع آب در استان کردستان خواهد افزودقرارگیری آن در سرشاخه این حوضه

 
 2 و درجه 1موقعیت استان کردستان در حوضه های آبریز اصلی و فرعی حوضه درجه ( نقشه 1-13شکل )

دشت در جنوب استان  2دشت در غرب و  2دشت آن در نیمه شرقی،  5دشت می باشد که  9استان کردستان دارای 

این  .ستدرصد در غرب استان قرار گرفته ا 14اراضی مستعد کشاورزی در شرق استان و  %86این اساس  است. بر
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این اساس عدم توازن اراضی  مستعد  آن در غرب قرار گرفته است بر %83رواناب سطحی در شرق و  %17درحالیست که 

های استان به شمار می رود  و این موضوع اهمیت لحاظ کردن تخصیص کشاورزی و منابع آبی موجود استان از جمله چالش

 سازد.ای را مشخص و برجسته میای و  انتقال آب حوضههای توسعهو تأمین آب این اراضی از محل طرح

میلیون متر مکعب و کالً   338سد اجرایی جمعاً  4میلیون متر مکعب و  2758سد آبگیری شده مجموعاً  16ظرفیت 

های سطحی استان کردستان % از  پتانسیل آب 74میلیون متر مکعب معادل  3096سد آبگیری شده و اجرائی  20ظرفیت

 .(14-1کل )شاست

میلیارد متر مکعب  27/2داریان و تلوار با حجمی معادل  قوچم، ژاوه، سد شهید کاظمی، گاوشان، آزاد، 7از حجم مذکور 

های همجوار )کرمانشاه، آذربایجان غربی، زنجان( بهره برداری می شود تحت مدیریت استان قرار ندارد که یا توسط استان

 از حجم سدهای استان را شامل می شود. %73این میزان  آب و نیروست.یا تحت مدیرت شرکت توسعه منابع 

 
 ( نقشه موقعیت سدهای مخزنی استان کردستان1-14شکل )

میلیون متر مکعب از پتانسیل رواناب  604میلیون متر مکعب برداشت مستقیم آب سطحی، حدود  500با لحاظ حدود 

های مهار شده و جریان تنظیمی سدها، این رابطه با توجه به سهم عمده آبسطحی بصورت مهار نشده جریان می یابد. در 
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های منابع و مصارف ساالنه ضروریست. نظارت ریزی تخصیص بلندمدت و برنامههای زیست محیطی در برنامهرعایت حقابه

 رسد.ها ضروری به نظر میاداره کل محیط زیست بر این حقابه

 3101رودخانه آن دائمی است و برای برداشت مستقیم از این منابع  17جاریست که رودخانه  24در استان کردستان 

پروانه توسعه و بهره برداری  3244دهنه احصا شده است که  38430ها پروانه آب سطحی صادر شده است. تعداد چشمه

 .ها صادر شده استبرای این چشمه

فقره پروانه  19400فقره است و جمعآ  10300های نیمه عمیق فقره و چاه 2755های عمیق تعداد پروانه های چاه

 برای برداشت از منابع آبی صادر شده است.

ها در این در این رابطه عدم صدور پروانه بهره برداری برای مشترکین شبکه های آبیاری و زهکشی از جمله چالش

 خصوص به شمار می رود.

خصوصاً  .است که ساماندهی بهر برداری از این قنوات نیز ضروریست رشته قنات در استان شناسایی شده 496همچنین 

 قنوات متروکه شهرها که عموماً وارد مسیر فاضالب شهر می شوند.

 
 ( نگرش کلی به وضعیت منابع آب استان کردستان1-15شکل )

 وزارت نیرو وجود دارد: 2/11/97های صادره بر اساس ابالغیه تخصیص مورخ بصورت کل ابهامات زیر در تخصیص

های واقع در حوضه و مقادیر تخصیص یافته نامشخص معیار تعیین میزان مصارف مختلف در استان کردستان و استان ❖

 است و شیوه محاسباتی آن نامعلوم است.

 میزان پتانسیل آب تجدیدپذیر هر حوضه در ابالغیه تخصیص مشخص نیست. ❖
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ریزی برای مازاد مصارف استان بع آبی هر حوضه نامشخص است و برنامهبراساس موارد مذکور سهم استان از منا ❖

 نامشخص است.

ی مبدأ تعیین نشده ای جهت حداقل رسانی تبعات انتقال در حوضهها و قیودی برای انتقال آب حوضهمحدودیت ❖

 است.

 پردازیم.در ادامه به بررسی تخصیص های صادره استان کردستان به تفکیک هر حوضه می 

 حوضه سفیدرود -1-6-3

درصد از اراضی استان در حوضه سفید رود قرار دارد، آب تخصیص یافته به این حوضه بر اساس ابالغیه تخصیص  5/46

م.م.م آن زیرزمینی  1/228م.م.م آن سطحی و  7/409که میلیون متر مکعب است  8/637به میزان    ، 2/11/97مورخ  

 1/69میلیون مترمکعب تغییر یافته است به این میزان  2/177به  9/102ای از های توسعهاست و با جدول اصالحی طرح

بالغیه در ا. م.م.م خواهد رسید 1/712م.م.م آب انتقالی ژاوه و آزاد نیز اضافه خواهد شد بنابر این کل عدد تخصیص به 

م.م.م زیر زمینی است  400م.م.م سطحی و  600تخصیص منابع آب تجدید پذیر در حوضه اعالم نشده است، اما این مقدار 

 درصد از پتانسیل حوضه است. 71و درصد تخصیص صادر کلی در این حوضه حدود 

 50تن به تفکیک،  250بی تأسیسات آ پروری درو ظرفیت آبزی 2/177ای های توسعهجمع آب تخصیص یافته از طرح

تن در سنگ سیاه تعیین شده است و در رودخانه یول کشتی با احتساب سه لیتر  50تن در سورال و  150بالغ، تن در گل

 500پروری در این رودخانه، امکان تخصیص آب برای متر مکعب برای آبزی 5/1بر ثانیه برای تولید یک تن  و تخصیص 

 گردد:ص چالش های مد نظر به شرح زیر تشریح میتن وجود دارد. در این خصو

های سطحی و اضافه های سطحی و اضافه برداشتهای سطحی موجود شامل برداشتم.م.م  تحت عنوان برداشت 305 ❖

برداشت زیرزمینی لحاظ شده است این عدد نیز محل بحث بررسی است. اوالً درج مقادیری تحت عنوان اضافه برداشت 

ن بخش فاقد مبنای علمی صحیح است. دوم در رابطه با آب سطحی چنین منابعی و مصارفی وجود زیرزمینی در ای

م.م.م برای برداشت آب زیرزمینی که خود این عدد نیز نیازمند تدقیق است به معنای  1/228خارجی ندارد سوم لحاظ 

زمینی و سطحی مورد نظر ضروری محاسبه دوباره برداشت آب زیرزمینی است همچنین تفکیک این بند به مقادیر زیر

گردد، به روش چنین استنباط می یک در تخصیص مربوط به خود محاسبه گردد. رسد و الزم است هربه نظر می

ریزی تواند به دالیل زیادی از جمله اشکاالت مطالعات و برنامهای از کسری مخزن تلوار که میمعکوس بخش عمده

یجه کاهش منابع آبی تو اطالعات موجود یا تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی و در ن منابع آب اولیه  یا اشکاالت آمار

 به عنوان برداشت سطحی تلقی شده است که چنین منابعی وجود خارجی ندارد. ،تجدیدپذیر رخ داده باشد

های توسعه منابع آب مربوط به بندهای انحرافی فاقد جریان م.م.م از تخصیص های صادره در طرح 47/10میزان   ❖

سیاه واقع ها مانند  بند علی آباد، کاظم آباد و طهماسبقلی در پایین دست سد سنگنآتنظیمی است که برخی از 

ها تابع جریان رهاسازی شده از سد سنگ سیاه است و لحاظ کردن میزانی برای آن به منزله نآشده است و جریان 



 

 ملی جامعه و دانشگاه، دانشگاه کردستان یشبکهی آب، کمیته

 
 

 
55 

 

از سوی دیگر بندهای مذکور و بندهای دیگری مانند بند قروچیا در فصل کشاورزی فاقد آورد  .حاسبه دوباره استم

می باشند و تنها در زمان های سیالبی همچون بند رسوب گیر و سازه کنترال سیالب عمل می کنند از اینرو با توجه 

ها فاقد مبنای واقعی و منطقی و علمی است. از سوی نحجم اختصاص یافته به آ به عدم استفاده از بندهای مذکور،

نیز مستتر است و لحاظ کردن آن به معنای  م.م.م)؟؟؟( است 305های مستقیم به میزان دیگر این بخش در برداشت

 محاسبه آن برای بار سوم است.

ابجایی آن به رودخانه کشتی در فصل تابستان، جپروری در رودخانه یولبه دلیل عدم تأمین آب مورد نیاز آبزی ❖

 گردد.اوزن در پایاب سد سیازاخ تقاضا میقزل

 47/10ای استان اختصاص یافته است که های توسعهم.م.م به طرح  2/177م.م.م این حوضه، تنها  505از کل حجم  ❖

مخازن از حجم کل  %33م.م.م معادل 73/166آن نیز مربوط به  بندهای انحرافیست که در صورت کسر این مقدار، 

م.م.م حجم تنظیمی کل درون سالی حجم  5/375موجود حوضه به استان تخصیص یافته است که با احتساب 

 حجم تنظیمی ساالنه است. %44ای منابع آب های توسعهتخصیص یافته به استان در طرح

ها پوشش داده درصد از نیاز تأمین آب اولیه این طرح 10با کاهش تخصیص های صادر شده سد سنگ سیاه و تنها  ❖

ها بالاستفاده خواهد ماند و موجب بروز نارضایتی گذاری انجام شده در این طرحهای از سرمایشود و بخش عمدهمی

 اجتماعی و عدم تأمین اراضی مستعد این منطقه خواهد شد.

ه به تأمین آب همانگونه که پیشتر ذکر شد مستعدترین اراضی کشاورزی استان در این منطقه واقع شده است و توج ❖

 ای استان است.مورد نیاز کشاورزی در این بخش از حوضه آبریز از جمله الزمات توسعه

 ( مصارف فعلی استان همدان در حوضه های آبریز ذینفع1-4جدول )
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 دریاچه ارومیه یحوضه -1-6-4

دریاچه ارومیه شامل رودخانه های سقز، آدینان، خورخوره و  یهای جاری در استان کردستان و در زیرحوضهرودخانه

م.م.م  است، که  1100پتانسیل آب تجدیدپذیر استان کردستان در این حوضه  (. 16-1)شکل بخشی از ساروق می باشد

 % به استان کردستان تخصیص یافته است.  28م.م.م معادل   2/311، 2/11/97بر اساس ابالغیه تخصیص مورخ 

 
 ( نقشه حوضه آبریز دریاچه ارومیه در محدوده استان کردستان1-16) شکل

م.م.م و برداشت  187م.م.م، است که این میزان در اصالحیه به  9/63های توسعه منابع آب طرح مجموع تخصیص

عنوان آب انتقالی چومان  م.م.م به  91لحاظ شده است.  8/13برداشت سطحی )تخصیص جدید(  5/233سطحی )موجود( 

در نظر گرفته شده است که موارد  هم برای کشاورزی به انتقالی به چراغ ویس( 1/41و  مسیر انتقال)؟(  درمصرف  9/49)

 زیر در این خصوص ذکر می گردد:

هکتار اراضی  4500این در حالیست که در حال حاضر تنها  سقزم.م.م کشاورزی سد 5/19در قالب بخشی از تخصیص  ❖

هکتار اراضی کشاورزی دیم  10000اراضی مرغوب تنها معرفی شده است و حدود ) مستعد در دشت لکزی و چاغرلو

م.م.م نیاز آبی بدون لحاظ  34این محدود واقع شده است(  در حاشیه سد شهید کاظمی  موجود است که حدود  در

 برای تأمین اراضی موجود کافی نخواهد بود. 5/19پرت برای این اراضی محاسبه می گردد، بنابراین رقم 
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اراضی آبی در این منطقه است که  هکتار 30000م.م.م به معنای وجود حدود  228درج برداشت مستقیم به میزان  ❖

در اینصورت میزان برداشت  هکتار اراضی آبی در این حوضه وجود دارد. 18000براساس آمارهای موجود حدود 

 از میزان اعالم شده فعلی خواهد بود. %60م.م.م معادل  137مستقیم اراضی آبی 

با توجه به قرارگیری مخزن شهید کاظمی در مجاورت شهر سقز و در نظر نگرفتن تخصیص صنعت از این سد برای  ❖

با عنایت به تقاضاهای موجود مانند کارخانه فوالد و آهن  ونیاز صنعت شهرستان سقز خصوصاً در اراضی مجاور مخزن 

استان و شهرستان سقز و بازدهی اقتصادی مصارف  اسفنجی و فوالدگستر و مضافاً در نظر گرفتن افق توسعه صنعتی

 صنعتی، پیش بینی نیاز صنعت با هماهنگی متولیان استان ضروری به نظر می رسد.

 6با توجه به ضرورت حفظ ایستگاه پمپاز پیریونس به عنوان گزینه پدافندی تأمین آب شرب شهر سقز، تخصیص  ❖

 ر سقز ضروری به نظر می رسد.نیاز شرب شه %25م.م.م از سد شهید کاظمی معادل 

 نیاز شرب روستاهای مجاور مخزن و شهر صاحب در تخصیص سد شهید کاظمی لحاظ نشده است. ❖

 خلیج فارس و  مرزی غرب یحوضه -1-6-5

 32 شمالی عرض بین ای ناحیه در و عراق و ایران مرز مجاورت در و کشور غرب در غرب مرزی آبریز حوضه محدوده

 حوضه این. است شده واقع درجه 48 تا دقیقه 26 و درجه 25 شرقی طول و دقیقه 53 و درجه 36 تا دقیقه 50 و درجه

 .است زاگرس کوه رشته از بخشی و گرفته قرار النهرین بین جلگه و ایران فالت بین که است کوهستانی ای ناحیه آبریز،

 گسترش آن جنوبی الیه منتهی در دوبرج رود تا حوضه شمالی الیه منتهی در زاب رود از غرب مرزی های رودخانه حوضه

 اروندرود و دیاله دجله، های رودخانه طریق از آن آب جریان که باشد می فارس خلیج آبریز حوضه از بخشی حوضه این .دارد

 کوهستانی مناطق را آن درصد 79 و باشد می مربع کیلومتر 39667 حوضه این مساحت. گردد می متصل فارس خلیج به

 داده نشان 2 درجه آبریز های حوضه دیگر به نسبت غرب مرزی 2 درجه آبریز حوضه 15-1 شکل در. دهد می تشکیل

 .است شده

 



 

 ملی جامعه و دانشگاه، دانشگاه کردستان یشبکهی آب، کمیته

 
 

 
58 

 

 
 ( نقشه موقعیت حوضه آبریز مرزی غرب در کشور1-17شکل )

 اعدادی و اند شده واقع عراق کشور در غرب مرزی آبریز حوضه از قسمتی و حوضه این های سرشاخه است ذکر به الزم

 .دارد قرار ایران داخل در که هستند غرب مرزی آبریز حوضه از قسمتی به مربوط تنها شوند می ذکر مطالعه این در که

 استان از کوچکی بخش و خوزستان و غربی آذربایجان ،نکرماشا کردستان، ایالم، های استان با غرب مرزی آبریز حوضه

 .دارد مشترک محدود همدان

 .است شده نشان کشوری سیاسی تقسیمات نسبت به غرب مرزی 2 درجه آبریز حوضه ( موقعیت18-1) شکل در
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 ی آبریز مرزی غرب( موقعیت استانهای سهیم در حوضه1-18شکل )

 ی آبریز مرزی غرب( مساحت استانهای ذینفع در حوضه1-5جدول )

 درصد از مساحت حوضه (km2مرزی غرب )ی آبریز مساحت واقع در حوضه استان

 %37 14807 ایالم

 %2/29 11696 کرماشان

 %6/23 9428 کردستان

 %50/8 3379 آذربایجانغربی

 %40/1 571 خوزستان

 %30/0 109 همدان

 و طبیعی ایهمشخصه بررسی لحاظ از حوضه این در هیدرولوژیکی و اقلیمی توپوگرافی، شرایط تنوع به توجه با

 :شود می تقسیم زیر زیرحوضه سه به حوضه این آبی منابع های سیستم ارزیابی همچنین جغرافیایی
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  شمالی بخش در زاب یرودخانه ❖

  مرکزی بخش در سیروان یرودخانه ❖

 شرقی طول   46° 53' عرض شمالی و   35° 48'تا  جنوبی های رودخانه ❖

 تپه مناطق و ها دره را بقیه و کوهستانی مناطق را آن درصد 82 که است کیلومترمربع 5005  زیرحوضه این مساحت

 هم ارومیه دریاچه حوضه با مشرق و شمال از و عراق کشور با جنوب و مغرب از زیرحوضه این. دهد می تشکیل ماهوری

 .باشد می مرز

 سویر و وسی کانی بانه، کیله، آباد عباس سدهاینمایش داده شده است  (1-19)سیستم شماتیک رودخانه زاب در شکل

 .باشند می زیرسیستم این قالب در بررسی مورد های طرح و
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 ی زاب( شماتیک سیستم رودخانه1-19شکل )
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 ی سیروان( شماتیک سیستم رودخانه1-20شکل )

طول شرقی واقع شده   47° 58'تا   45° 50'عرض شمالی و از   35° 45'تا   34° 40' سیروان آبریز رودخانه حوضه

 را بقیه و کوهستانی مناطق را آن درصد 77 که است کیلومترمربع 13422است. مساحت این حوضه تا سد دربندیخان 

 و ارومیه دریاچه حوضه به شمال از عراق، کشور به غرب از زیرحوضه این. دهد می تشکیل ها کوهپایه و ها دشت ها، دره

 .باشد می محدود جنوبی های رودخانه زیرحوضه و کرخه به حوضه جنوب و شرق از و سفیدرود

درصد از این  %24م.م.م معادل  5/624م.م.م است که از این میزان  2600پتانسیل منابع آب تجدید پذیر این حوضه 

 منابع به مصارف شرب و صنعت و کشاورزی استان اختصاص یافته است. موارد مرتبط با این حوضه به شرح زیر ذکر

 گردد:می
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این در حالیست که مجموع اراضی پایاب این  م.م.م برای نیاز کشاورزی تخصیص داده شده است، 25در سد قشالق  ❖

 7000هکتار است و جمعاً حدود  1500هکتار و شبکه آبیاری و زهکشی این سد  5500سد و حاشیه مخزن حدود 

هکتار را تأمین خواهد  3850زان صادر شده حدود و می گرددهکتار از اراضی کشاورزی از این سد تأمین آب می

 .کرد)بدون احتساب پرت(

 
 ( نمایی از سد مخزنی قشالق بر روی رودخانه قشالق در استان کردستان1-21شکل )

م.م.م  13سهم کل کشاورزی از شبکه آبیاری و زهکشی پایاب گاوشان و حقابه دارن مسیر رودخانه و حاشیه مخزن کالً  ❖

م.م.م   2م.م.م مصارف  مسیر رودخانه، 12است. این درحالیست که در برنامه های سالیانه سنوات اخیر لحاظ شده 

 م.م.م است. 6هکتار اراضی  1100نیاز کشاورزی  طرح خامسان به مساحت در شرایطی که حاشیه مخزن بوده است. 

م.م.م نیاز 13م.م.م طرح خامسان و  6ن، هکتار شبکه آبیاری و زهکشی گاوشا 5000م.م.م برای  35با در نظر گرفتن 

م.م.م خواهد رسید که با لحاظ  56م.م.م نیازهای جدید مجموعاً نیاز کشاورزی استان کردستان از این سد به 17فعلی و 

م.م.م تخصیص زیست محیطی نیاز استان کردستان جهت تأمین مصارف شرب، صنعت،  2/21م.م.م نیاز شرب و 6

 خواهد رسید. 2/83جمعاً به  کشاورزی و زیست محیطی

حذف شده است که با توجه  _حجم انتقالی از آزاد برای مصارف شرب سنندج که در تخصیص های قبلی لحاظ شده بود ❖

به مشکالت کمی و کیفی تأمین آب شرب سنندج از سد قشالق و تک منبعی بودن این شهر برای تأمین آب شرب و 

ضرورت پیش بینی انتقال مستقیم آزاد به تصفیه خانه سنندج به عنوان یک طرح عالج بخشی و پدافندی لحاظ حداقل 

ی تخصیص های قبلی لحاظ شده بود ضروری به نظر می رسد. همچنین کاهش میلیون متر مکعب که در ابالغیه ها 40

چشمگیر تخصیص آزاد به دلیل حذف آب انتقالی مورد سووال بر این اساس هیچ حجمی از آب انتقالی آزاد به کردستان 

 تخصیص نیافته است؟؟؟؟؟

رفته شده است که در حال حاضر م.م.م در نظر گ 7/3مجموع تخصیص از سدهای امیراباد و رمشت برای کشاورزی  ❖

مترمکعب در سال برای هر هکتار  6500هکتار شبکه آبیاری و زهکشی تحت پوشش این سدهاست که با لحاظ  1100

 .هکتار از اراضی را با فرض راندمان صدرصد شبکه خواهد نمود 570میزان تخصیص یافته تنها تکافوی 

ر بجز ضقشالق، گاوشان، آزاد لحاظ نشده است، این در حالیست که در حال حاپروری سدهای گارن، در بخش آبزی  ❖

 گاران مزارع پرورش ماهی در بقیه سدهای مذکور در حال بهره برداری و تولید ماهی سردابی هستند. سد
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به  ن جهت امکان تخصیص از زاب به استان به بعد موکول شده است که با توجهآدر رابطه با حوضه زاب که بررسی  ❖

 ای در حال حاضر، تعیین تکلیف در این خصوص ضروری به نظر می رسد.های انتقال آب حوضهفعال بودن طرح 

 پنجم بخشجمع بندی  -1-6-6

 ها از یکدر حال حاضر، سازوکار موجود در نظام تخصیص متمرکز کشور موجب شده است تا مقامات و متولیان استان

دلیل جایگاه و اهمیت استراتژیک و اقتصادی  برای مصارف مختلف داشته باشند و بهسو سعی در اخذ بیشینه تخصیص آب 

زنی و البیگری با ها با توسل به قدرت چانهو اجتماعی و زیست محیطی آن هریک از استان ها در رقابت با دیگر استان

های سیاسی به عنوان فاکتوری قدرت البیرویکردی  تقاضامحور در جهت بیشینه تخصیص گام بردارد و در چنین شرایطی 

ها تأثیر گذار باشد، از اینرو همانگونه که مطرح شد ضروریست ساختار نظام متمرکز تخصیص با استقرار مهم بر تخصیص

ای و کشوری آب اقدام گردد. همچنین سازوکار مذکور حوضه ( و بازار استانی،IWMای)با رویکرد توأمان مدیریت حوضه

هاست که از درآمد ناشی از آن می تواند به عنوان  ر در جهت تسهیم منافع ناشی از آب انتقالی به سایر استانگامی مؤث

 های از دست رفته استان به کار گرفته شود.جبران هزینه فرصت

سعه های تودر رابطه با تخصیص های صادر شده استان به طور کلی به دلیل عقب ماندگی تاریخی استان از نظر شاخص

کشاورزی است، با توجه به سهم پایین اراضی مدرن کشاورزی ضروریست  در بخش استان آب ترین مصرفاقتصادی، عمده

های آبیاری مدرن صورت های صادر شده تالش جهت توسعه شبکهبه منظور بهینه سازی مصرف کشاورزی و تخصیص

کشاورزی، افزایش سهم تخصیص صنعت به منظور، تغییر پذیرد. از سوی دیگر با توجه به راندمان پایین اقتصادی بخش 

اقتصادی استان با توجه به میزان آب در اختیار صورت پذیرد. توسعه اقتصادی استان و تغییر سیمای تولیدی  سیمای توسعه

ت و استان از کشاورزی به سمت صنایع سازگار با طبیعت و هماهنگ با اصول آمایش استان و تخصیص آب مورد نیاز صنع

 پذیر است.ای از محل درآمدهای ناشی از فروش آب در بازار آب امکانهای توسعهحهای طرتأمین هزینه

 گیری نهایینتیجه -1-7

ریزی آب در کشور و در استان تدوین شده که بسیاری از اهداف های بسیاری در رابطه با مدیریت و برنامهتاکنون گزارش

و در این گردیده ریزی منابع آب تدوین هایی که تحت عنوان مدیریت و برنامهگزارشها محقق نشده است، این برنامه

که مدیریت آب مشتمل بر مدیریت منابع و مصارف  چرا ،شده استگزارش تعمداً کلمه منابع از عبارت گزارش حذف 

سازی مصرف و اصالح مکانیزم  ریزی برای منابع بدون توجه به سازوکارهای بهینههردوست و صرفاً با پیش بینی و برنامه

های صادره، منشأ بروز تعارضات های مربوط به تأمین و توزیع آب و مدیریت بهره برداری مصارف، ابالغ دستوری تخصیص

ریزی های مرتبط با مدیریت و برنامهو ظهور معضالت عدیده خواهد شد از این رو در این فصل از گزارش سعی شد حوزه

 ر مورد ارزیابی قرار گیرد:های زیآب در سرفصل

 .بازنگری  و اصالح ساختار مدیریتی آب کشور بخش اول: ❖
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 .بخش دوم: بازنگری  و اصالح قوانین مربوط به آب ❖

بخش سوم: توجه به رهیافت مدیریت مشارکت مدار برای مدیریت منابع آب با هدف تقویت بعد اجتماعی  ❖

 .آب

مبادله اقتصادی آب همچون استقرار بازار آب به منظور توجه به بعد بخش چهارم: فراهم کردن سازوکار  ❖

 .اقتصادی آب

 .بخش پنجم: اصالح نظام تخصیص آب و بازنگری در تخصیص های صادر شده ❖

ریزی آب، آن بود که نقش و تأثیر هر های مرتبط با مدیریت و برنامهبررسی همه حوزه هدفِ ،این فصل از گزارش در

های دخیل و یک از بخش ؤثر و کارا ی آب تبیین گردد و الگویی ارائه گردد که با نگاهی جامع، از هیچبخش در مدیریت م

ها تنها از رسد، برخورد بخشی و محدود و ارزیابی مشکالت و چالشکه به نظر می مرتبط و تأثیرگذار غفلت نگردد، چرا

رگذار نخواهد بود و همین امر موجب خواهد شد تا نتایج ی مفهومی محدود، دربرگیرنده همه جوانب تأثیدریچه یک حوزه

های رغم تالشبدست آمده در بسیاری از موارد تنها بخشی از هستی حقیقی موضوع را در برگیرد، به عنوان نمونه علی

ها حل مناقشات مربوط به تخصیص منابع آب صورت گرفته است، هنوز بسیاری مشکالت و چالش بسیاری که در ارتباط با

که در این فصل از گزارش ذکر شد کماکان الینحل مانده است و حل این مشکالت عالوه بر ضرورت اصالح چنانآن

فرآیندهای محاسباتی ذکر شده، مستلزم تغییرات ساختاری نظام تخصیص و بهره برداری از آب است که در این خصوص 

در صورت تداوم ساختار فعلی بسیاری از مشکالت  خود اشاره کرد. استان برای تأمین نیازهای توان به ادعاهای مدیران هرمی

( و همچنین استقرار بازار آب IWMای)با تأکید بر رهیافت ذکر دو نمونه مدیریت حوضه کماکان تداوم خواهد یافت،

-تخصیص، چابکای و کشوری از جمله اصالحات ساختاری پیشنهادیست که در جهت تمرکززدایی از نظام استانی، حوضه

سازی مصرف حل بسیاری از مناقشات مربوط به تقاضای تخصیص، بهینه توجه به وجه اقتصادی آب، سازی مدیریت آب،

که توجه به مزایای ساختارهای مذکور نباید وجه اجتماعی آب را نادیده بگیرد، تأکید بر  جا مورد توجه قرار گیرد. از آن

 وان ضرورت دیگری مورد تأکید قرار گرفته است.استقرار مدیریت مشارکت مدار به عن

گردد از دیگر مواردیست های ناشی از قوانینی که مانع مدیریت مؤثر و کارای آب میبازنگری در حقوق آب و محدودیت

های قانونی های ذکر شده مستلزم فراهم بودن ظرفیتکه اصالحات در سایر بخش که در این گزارش تشریح شده است چرا

های که ذکر شد برای اصالحات ساختارها و فرآیندهای مدیریت آب بازنگری در  قوانین و چارچوبچناناست و آن الزم

چالش حقوقی و قانونی  9های حقوقی جدید ضروریست که در این گزارش با ذکر حقوقی جدید و تدوین قوانین و چارچوب

از عمده مسائل مرتبط با حوزه تغییرات شرایط زمانی، اقلیمی،  .و ارائه پیشنهادهایی در فصل دوم به آن پرداخته شده است

 ت که تدوین قوانین به هنگام را  ضروری خواهد نمود.ساجتماعی، اقتصادی و سیاسی

عالوه بر اصالح ساختار تخصیص آب، اصالح ساختار مدیریت آب در وزارت نیرو و توجه به میزان مطلوب تمرکز، 

ر در بخش نخست این گزارش ارائه شده است که در آن با توجه به رویکردی مدیریتی به پیچیدگی و رسمیت این ساختا
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های محیط کالن و خرد مدیریت آب پرداخته شده و در نهایت موارد اصالحی مورد نظر در مدیریت آب ارزیابی ویژگی

مرتبط با مدیریت کالن آب  که بدون اصالح همه جانبه ساختارها و فرآیندهای کشور و استان پیشنهاد شده است چرا

ب استان نیز از اشکاالت مذکور متأثر خواهد شد، از اینرو اصالح توأمان ساختارها و فرآیندها در بعد آکشور، مدیریت 

 کشوری و استان باید مورد توجه قرار گیرد.

 و مآخذ منابع -1-8

 ها و مقاالت :الف(کتاب

مطالعه  محلی، آب بازار حقوق مالحظات و چالشها. 1397 ابراهیمی، بابک  و محمدامین ، ذوالفقاریپور ؛ آزاده ، احمدی (1

 .148-139ص.ص  ،5 شماره چهاردهم، سال. نشریه تحقیقات منابع آب ایران، برخوار-اصفهان دشت موردی: 

چاپ بیست و هفتم انتشارات صفار  سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، :ترجمه ،تئوری سازمان .1388 استیفن رابینز، (2

 .اشراقی_

 .چاپ سوم های فرهنگی،انتشارات دفتر پژوهش. دستنامه برنامه ریزی استراتژیک. 1389 محمد، اعرابی، (3

 .چاپ شانزدهم .مدیریت عمومی. 1379 سید مهدی، ،الوانی (4

 .48 شماره دوازدهم، سال .توسعه و آن، اقتصادکشاورزی الزامات و بازارآب رویکرد. 1383 عباس، سید ،جعفری (5

 ،ویراست دوم .های نامشهود به پیامدهای مشهودنقشه استراتژی تبدیل دارایی. 1386رابرت کاپالن و دیوید نورتون،  (6

 .گروه صنعتی پژوهشی آریانا

 .چاپ اول. مبانی سازمان و مدیریت. 1380 علی، ،رضاییان (7

اثرات بالقوه ایجاد بازار آب بر ارتقا بهره وری و کاهش منازعات . 1395 رنوسفادرانی، مرضیه و ،ملک ؛منصور ،زیبایی (8

 .آب و فاضالب. نشریه مربوط به آب در استان فارس

 .ارتباطات اجتماعی، تهران، انتشارات دانشکده علوم جغرافیای اقتصادی ایران. 1350امیر هوشنگ امینی، و فتح اهلل  ،سعادت (9

نشریه تحقیقات منابع آب  .حقوق بشر رهیافتهای مبنای بر آب مدیریت سازیبهینه. 1397 راحله، ،حسینی مرتضی سید (10

 .1 شماره چهاردهم، سالایران، 

. و مدیریت اجرایی  MBAهای های عمومی سازمان و مدیریت برای رشتهنظریه. 1386، سید رضا ،سید جوادین (11

 انتشارات نگاه دانش، چاپ اول.

علوم و فنون نشریه  .بررسی روند تغییرات متوسط دمای ساالنه ایران. 1384 هوشنگ، ،قهرمان ، هادی ،شیرغالمی (12

 .شماره اول ،سال نهم کشاورزی و منابع طبیعی،

 .چاپ هفدهم ویراست سوم، نشر روزنه .ما چگونه ما شدیم. 1388 صادق زیباکالم، (13

 .ده جلد، تهران  سیاحتنامه شاردن )قرن هفدهم(. .1335، محمد ،عباسی (14
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 چکیده

اصلی  سرشاخهباشد و میکشور  ی در منطقه ومهمجایگاه  دارای های سطحی و زیرزمینیاستان کردستان از نظر آب

-باشد. همچنین وجود دریاچهاوزن، زرینه رود، کرخه، سیروان و زاب کوچک میهای آبریز کشور از قبیل قزلهضبرخی حو

های قابل توجهی از قبیل سد قشالق )وحدت( سنندج، سد شهید کاظمی سقز، دریاچه زریبار مریوان، سد گاوشان کامیاران، 

هگالن، سد سورهال دهگالن، سد زیویه کامیاران، سد سیازاخ دیواندره، سد امیرآباد و سد گلبالغ بیجار، سد سنگ سیاه د

رودخانه دائمی و  25رمشت در کامیاران، سد بانه، سد قوچم، سد آزاد سنندج و چندین سد در حال مطالعه و احداث، 

صلی از عمده استعدادهایی چشمه دائمی و ف 42092رشته قنات و  2055حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق،  8703فصلی، 

 های اخیر نشانشود. نتایج مطالعات در سالهای آبی با ارزش استان کردستان محسوب میهستند که به عنوان پتانسیل

های هد که در بخش کیفی، مسائل زیست محیطی و اکولوژیکی مدیریت ضعیفی اعمال شده است. عدم مدیریت حوضهمی

های مزارع کشاورزی های انسانی و صنعتی و پسابا و ورود مواد مغذی حاصل از ورود فاضالبهها و دریاچهآبریز رودخانه

ها تهدید جدی های صنعتی سبب فوق مغذی شدن این منابع آبی شده است. مغذی شدن دریاچهو کارخانجات و کارگاه

مضر سبب اختالل شدید در بخش  باشد که با بلوم های جلبکیهای استان میبرای حال و آینده وضعیت کیفی دریاچه

ها خواهد شد. همچنین عدم مدیریت واحد و یکپارچه این منابع آبی و واگذاری زیستی و غیرزیستی اکوسیستم دریاچه

ای بوده که نتایج نامطلوبی را به های همجوار روشی نامطلوب و غیرعادالنهها به استانمدیریت و تخصیص حداکثری آن

های جدی خواهد شد. سهم مدیریت و استفاده استان کردستان از در حال و آینده نیز باعث چالشدنبال داشته است و 

های همجوار بوده است. وضعیت درصد آن در اختیار استان 65درصد بوده و بیش از  35های داخل استان کمتر از دریاچه

های شرق استان کردستان شدید سطح آبخوانهای زیرزمینی هم در شرایط نامناسبی قرار دارد و افت کمی و کیفی آب

های قروه، دهگالن و بیجار( و به دنبال آن آلودگی به فلزات سنگین و در برخی مناطق غلظت باالی نیترات نگران )دشت

باشد. نیاز است مسئولین به فکر مدیریت این مصارف ست و تهدیدی جدی برای تامین آب شرب در این مناطق میاکننده 

ها نگران های پشت سد باشند. همچنین وضعیت رودخانهدریاچه ین کردن برداشت آب از منابع آبی زیرزمینی با آبو جایگز

دیگر اثری از  ،های انسانی و سدسازی در آیندههای متعدد و دستکاریکننده بوده و با ادامه روند فعلی و ورود فاضالب

توان گفت که بر اساس اصول علمی و کردستان باقی نخواهد ماند. با اطمینان مینظیر و بکر استان های بیرودخانه

اکولوژیک، استان کردستان دیگر ظرفیت ساخت هیچ سدی را ندارد و تا همین االن هم چند سد غیر اصولی و بدون توجیه 

داشته و در آینده نیز این متقن علمی در استان کردستان ساخته شده است که اثرات زیست محیطی نامطلوبی به دنبال 

های مثبتی را انجام داده هایی که در استان کردستان بر اساس مطالعات فعالیتاثرات تشدید خواهد شد. یکی از بخش

های ها و با تشکیل تعاونیدار کردن اصولی دریاچهباشد که با آبزیاست مدیریت شیالت و امور آبزیان استان کردستان می

ها و توجه بیشتر به تر کردن این فعالیتی در ایجاد اشتغال و تولید پایدار داشته که در صورت علمیصیادی نقش مناسب

تواند نقش موثرتری در حفاظت از ذخایر ماهیان بومی، تولید پایدار و مدیریت کیفی و اکولوژیک های ماهیان بومی میگونه
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موجود مدیریت علمی، تخصصی و یکپارچه منابع آبی از حوضه منابع آبی داشته باشند. در مجموع راهکار تمامی مشکالت 

های استانی و ادارات مربوطه خود را موظف به پیگیری و رعایت آن باشد و باید تمامی دستگاهآبخیز تا محل مصرف آب می

یون نفر و میل 6/1کیلومتر مربع و جمعیتی حدود  28203بدانند. همچنین استان کردستان با دارا بودن وسعتی معادل 

توان ریزان کشور را در مسیر حل این مشکل بغرنج بیکاری به خود جلب کند. میرشد فزاینده نرخ بیکاری باید توجه برنامه

ریزی مناسبی برای محیطی برنامهها( عالوه بر رعایت اصول زیستبا مدیریت علمی و اصولی منابع آبی )خصوصا دریاچه

ایجاد اشتغال تدوین کرد. توسعه صنعت اکوتوریسم، هیدروپاور و مباحث کشاورزی اصولی و برداشت پایدار از این منابع و 

 تواند راهکار مناسبی برای توسعه و ایجاد اشتغال پایدار و رفع بیکاری باشد. شیالتی می
 

 مقدمه -1 -2

ها و توجه لیمنولوژیستهای آبی طبیعی یا مصنوعی همواره در دنیا مورد میزان تغییرات انسانی در اکوسیستم

های داخلی جز آب. بندی و پایش زیستی شرایط اکولوژیکی توسعه دهندهایی را جهت طبقهها بوده تا برنامهاکولوژیست

و حفظ شرایط طبیعی زندگی انسان روی کره زمین  آننیاز ضروری انسان به  و باشدترین منابع با استراتژی خاص میمهم

ای را به منابع آبی وارد کرده است. با نگاهی به کتابهای منتشر شده در ، فشار بی سابقهت بشریو همچنین افزایش جمعی

ها در مورد منابع آب، اهمیت استراتژیک و توان به خوبی متوجه شد که سهم قابل توجهی از این کتابمی اخیرهای سال

ن از اهمیت روز افزون منابع آبی، بخصوص منابع آبی باشد. تمامی این موارد نشاارزش اقتصادی و زیست محیطی آب می

های ها و دریاچهرودخانه در آب کیفیت (. مدیریتDaowning, 2014لوژیک آنها دارد )اکومحصور در خشکی و مطالعات 

 وجود با. باشدمی دهندمی رخ آن در که هاییشناخت پدیده و آب کیفیت تغییرات ارزیابی و مطالعه نیازمند سدها پشت

منابع  بیشترهرچه کیفی به شناخت شود، نیازمی وارد کنونی محدود منابع بر جمعیت رشد اثر در ای کهفزآینده فشارهای

 (. 1386شود )عباسی و همکاران، صحیح بیشتر احساس می مدیریت اعمال منظور به آبزیان آبی و

حوضه  چندباشد. در این استان های مهم کشور میهای سطحی و زیرزمینی یکی از استاناستان کردستان از نظر آب

 500دهند. این استان با دارا بودن بارندگی حدود ای از منابع آبی ایران را تشکیل میآبریز عمده وجود دارد که بخش عمده

درصد  7/1های ایران است، به طوری که با ترین استانآبران( یکی از پرمیلی متر )بیش از دو برابر بارندگی متوسط ای

و یک سد  سد توسط وزارت نیرو 19کند. در حال حاضر تعداد های کشور را دریافت میدرصد حجم بارندگی 5/3مساحت 

. این باشدشده میداری برو یا بهرهاجرا  در استان کردستان روی منابع آبی استان در حال توسط وزارت جهادکشاورزی

از حجم مخازن سدهای  %8/2های کشور را داشته و حدود از آب %5/4تعداد سد در استان کردستان قابلیت تنظیم سالیانه 

 (.1396دهد )شرکت منابع آب ایران، کشور را به خود اختصاص می
 

 کردستانها( در استان ها و تاالبوضعیت کلی منابع آبی ساکن )دریاچه -2 -2

 دریاچه زریبار مریوان - 1 -2 -2 
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سماحت حدود  زریباردریاچه  سمت. این دریاچه با م سمتان ا سمتان کرد شمیرین ا  16مریوان مهمترین دریاچه طبیعی آب 

ممال 54کیلومترمربع و  یمانگین میلون مترمکعمب آب در تراز نر میلیون متر مکعمب و  47تما  22متر و حجم  5/4، عمق م

سممطح دریا و با موقعیت جغرافیایی  1285 شمممالی و  549/35  °متر ارتفاع از  شممرقی و  129/46 °عرض  در غرب طول 

 (. 1-2شهرستان مریوان در استان کردستان قرار گرفته است )شکل 

 
 زریبار شهرستان مریوانموقعیت جغرافیایی دریاچه ( 2-1)شکل

 

سمت. این دریاچه  زریباردریاچه  شمور ا شمیرین غرب ک صمادی و فرهنگی مهمترین دریاچه آب  به لحاظ اکولوژیکی، اقت

سممازی ماهی و ورود ماهیان هرز از قبیل ماهی قرمز، دارای بدلیل ورود آالینده سممد بر  روی خروجی آن، رها سمماخت  ها، 

سمماختار جمعیتی ماه سممت. ترکیب طبیعی ماهیان دریاچه زریبار به دنبال تغییرات محیطی و ورود تغییراتی در  یان بوده ا

 1360ماهیان غیر بومی به طرق مختلف دچار تغییراتی شمده اسمت. اولین رهاسمازی ماهی در دریاچه زریبار در سمال حدود 

شمد  1982) شمت ماهی انجام  شمیالت ایران جهت افزایش بردا سمهامی  شمرکت  سمط  شمروعی بود برای تغییر میالدی( تو و 

شمد و مانع تردد ماهیان رود  شمدید  ضمیه ت سمد بر روی خروجی دریاچه این ق سماخت  سماختار جمعیتی ماهیان دریاچه و با 

کوچ و قطع ارتباط دریاچه و رودخانه پایین دسمت شمد. دریاچه زریبار مریوان در آخرین مطالعات کیفی و جلبکی در سمال 

سمیار نا 1398 شمرایط ب ضمعیت هایپرتروف یا فوق دارای  سمبی به لحاظ کیفی بود و به لحاظ تروفی و تغذیه گرایی در و منا

سمال در ماه سمال اخیر تقریبا هر  شمرایط پیش آمده، در چند  شمهریور( پدیده مغذی بود. به موجب این  های گرم )مرداد و 

( رخ داده و باعث افت شدید ystisMicrocبلوم جلبکی مضمر توسمط گروه جلبکی سمیانوباکترها از جنس میکروسمیسمتیس )

شمدید  سمان  شمدید ماهیان و برخی آبزیان می   pHکیفی آب دریاچه، نو شمبانه روزی آب و به دنبال آن تلفات  سمیژن  و اک

 (. 2-2 شکلشود )
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 بلوم جلبکی و تلفات ماهی در دریاچه زریبار مریوان مربوط بهتصاویر ( 2-2شکل)

به کمک غواص اداره آتش نشمانی شمهرسمتان مریوان نمونه برداری و فیلم برداری از سمتون آب و بسمتر دریاچه نیز انجام 

سمبز رنگ زیادی از جلبک  شمان داد که کلنی های  شماهدات غواص ن سمتون آب  Microcystisشمد. نتایج فیلم ها و م در 
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شممتری از این کلنی سممتر دریاچه به میزان خیلی بی شممده و در ب شممکل تودهپخش  شممتهها به  سممت. ای و ر ای تجمع یافته ا

متری لجن کف وضعیت بحران زده  5/1تا  1برداری غواص از کف دریاچه در خصوص الیه حدود مشاهدات جانبی و نمونه

 (.  3-2شکل دهد )می ای را برای دریاچه نشانای نگران کنندهدریاچه و آینده

 

 
 بررسی وضعیت بستر دریاچه زریبار و انجام غواصیمربوط به تصاویر ( 2-3شکل)
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 راهکارها و پیشنهادات احیای دریاچه زریبار -1 -1 -2-2

متاسفانه راهکارهای سریع به مانند مسکن درد به صورت مقطعی برخی مشکالت را حل می کند اما اصل مشکل به 

ای زمان بندی شده برای احیای دریاچه هرچه ای دقیق و جامع برنامهباقی خواهد ماند و الزم است با مطالعهقوت خود 

توان کار سریع خاصی زودتر تدوین و اجرا شود. با توجه به گستردگی رشد این فیتوپالنکتون و ابعاد دریاچه زریوار عمال نمی

های آینده این تلفات در این ابعاد و حتی شدیدتر تکرار نشود. اما برخی سالانجام داد و باید به فکر آینده بود که برای 

اقدامات از قبیل جمع آوری سریع تلفات ماهی از روی آب، هوادهی دریاچه در اواسط شب تا اوایل صبح از طریق قایق 

که تلفات بیشتر است، موتوری در محل هایی که تلفات بیشتر است و همچنین تمرکز ماهیگیری صیادان در محل هایی 

جدای از بحث شکوفایی جلبکی بر اساس مطالعات قبلی و اطالعات موجود برخی می تواند مشکل گشا خواهد بود. 

 پیشنهادات بعنوان راهکارهایی برای نجات دریاچه زریوار مطرح می شود. 

 پیشنهادات اجرایی -2-1 -2-2

ی نیزارها مانند بکارگیری تجهیزات جذب ازت از مجاورت ریشههای نوین در حذف بررسی امکان استفاده از روش .1

 های واقع در اطراف دریاچه.نی

 .های روستایی، مراکز اداری و تفریحی اطرافها به دریاچه از قبیل فاضالبکنترل ورود آالینده .2

موارد اضطراری و بدلیل کم عمق و حساس بودن اکوسیستم دریاچه، حذف قایق سواری موتوری از دریاچه بجز  .3

 .های تحقیقاتیگشت

 .های بومیمدیریت رهاسازی بچه ماهی در دریاچه و تمرکز بر روی احیای گونه .4

 .تر شدن کاسه دریاچهحذف فیزیکی نیزارهای اطراف و جلوگیری از پیشروی و تنگ .5

 .جلوگیری از هرگونه فعالیت و توسعه کشاورزی در اطراف دریاچه .6

 .ت و ساز ادارات و مراکز خصوصی در حریم دریاچهجلوگیری از هر گونه ساخ .7

 پیشنهادات پژوهشی - 3-1-2-2

های زیاد، مطالعه اکولوژیک جامع و پایش های زیستی و فیزیکی و ورودیبا توجه به حساسیت دریاچه، دستکاری .1

 رسد.ساالنه دریاچه ضروری به نظر می

شده بر روی دریاچه که با هیچ اصول زیست محیطی و بین مطالعه دقیق در مورد تخریب و برداشتن سد احداث  .2

المللی سازگار نیست و سبب تجمع بیش از حد رسوبات در بستر و گرفتگی تدریجی برخی چشمه های زیر دریاچه 

 شده است. همچنین باعث کاهش و از بین رفتن ماهیان رود کوچ این دریاچه شده است.

 صوص ترکیب جمعیتی و فراوانی ماهیان دریاچه.مطالعه در خصوص وضعیت دقیق آبزیان بخ .3

 های زیر آب و بررسی میزان رسوبات تجمع یافته کف دریاچه.مطالعه و بررسی دقیق بستر، وضعیت چشمه .4
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وشیمیایی آب اداره محیط کتر دستگاه پایش آنالین فاکتورهای فیزیمدیریت بهتر و قرار گیری در محل مناسب .5

 زیست واقع در کنار دریاچه. 

های استان مورد استفاده در مجموع برخی راهکارهای مدیریتی برای دریاچه زریبار می تواند به تناسب برای سایر دریاچه

 قرار گیرد و این نکات برای دریاچه های دیگر سعی می شود تکرار نشود.

 دریاچه سد قشالق )وحدت( سنندج -2-2 -2
 

 قشالقسد معرفی دریاچه  – 1 -2-2 -2

 1358کند، در سال درصد آب شرب شهر سنندج را تامین می 99دریاچه سد قشالق )وحدت( سنندج که حدود 

در تراز  متر 60هکتار و عمق بیشینه حدود  950میلیون مترمکعب و مساحت حدود  220آبگیری شده و با ظرفیت حدود 

 (. 4-2کیلومتری شهر سنندج به سمت دیواندره واقع شده است )شکل  13در حدود  نرمال و

 

 موقعیت دریاچه سد قشالق سنندج ینقشه( 2-4)شکل
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 وضعیت کیفی دریاچه قشالق و تاثیر آن بر آب شرب سنندج -2 -2-2 -2

ای استان و منطقههای انجام شده توسط دانشگاه کردستان و اطالعات بخش پایش شرکت آب بر اساس آخرین پایش

خانه آب شرب شهر سنندج، وضعیت نامناسبی در سد قشالق مشاهده شد و بر اساس این اطالعات دریاچه فراغنی تصفیه

بلوم جلبکی رخ داده است. این دریاچه با توجه به حوضه آبریز غنی  1399و  1398یا یوتروف شده و در نتیجه آن در سال 

گیری اولیه ازت کل، فسفر کل، کلروفیل آ و شفافیت ای دارد. اندازهی آن نیاز به توجه ویژهاز مواد مغذی و سن نسبتاً باال

کارلسون جهت تعیین وضعیت تروفی دریاچه در آخرین پایش نشان داد که دریاچه سد  TSIآب برای محاسبه شاخص 

قشالق یوتروف یا فراغنی شده است. این وضعیت بدلیل ورود مواد مغذی و فاضالب حیوانی، کشاورزی و انسانی  زیادی به 

تعداد زیادی از آنها در ایجاد طعم  ها کهدریاچه سد قشالق ایجاد شده و شرایط مستعدی را برای رشد باال و سریع جلبک

توانند برخی از ترکیبات ها هستند که عالوه بر ایجاد طعم و بو میو بوی آب موثر بوده و تعدادی هم از گروه سیانوباکتر

ییز مضر برای انسان و حیوان را تولید کنند. همچنین با توجه به عمق نسبتا باال در این دریاچه از اواخر بهار تا اواسط پا

شود و شرایط کف های سطح و کف دریاچه با هم قطع میدهد که بر اساس آن اکثر تبادالت الیهبندی حرارتی رخ میالیه

اکسیژن تبدیل خواهد شد که در نهایت منجر به تولید های تجزیه به مرور نامطلوب شده و به یک محیط بیبدلیل فعالیت

تواند بر بو و طعم دریاچه تاثیر بگذارند. خواهد شد که می(H2S) د هیدروژن ( و سولفیCH4گازهای مضری از قبیل متان )

ها و بلوم یا شکوفایی جلبکی فراهم در الیه سطحی نیز بدلیل مواد مغذی فراوان با گرم شدن هوا شرایط برای رشد جلبک

جلبک در دریاچه شده است و در شده که اوج آن از اواسط تابستان به بعد خواهد بود. بلوم باعث افزایش شدید تراکم 

دریاچه بدلیل وجود تونل آبگیر و اینکه امکان آبگیری از هر سطحی وجود ندارد و در زمانی که سطح آب دریاچه پایین 

رسد و به دنبال آن بار شدید جلبکی وارد تصفیه خانه آید دهانه تونل آبگیر به الیه رویی یا اپی لیمنیون دریاچه میمی

ها را حذف کرده اما مثل خانه سنندج بر اساس سازوکار و امکاناتی که دارد بخشی زیادی از این جلبکصفیهخواهد شد. ت

 20های ریز )اکثراً زیر باشد و مقداری از جلبکها نمیها در چنین مواقعی قادر به حذف کامل جلبکخانهسایر تصفیه

دیگر افزایش تراکم جلبک در دریاچه در امسال نسبت  ند. نکتهشومیکرومتر( در تراکم بسیار پایین وارد شبکه شهری می

باشد که نشانده اینست که اگر راهکارهای اصالحی اعمال نشود در سال آینده وضعیت حادتری در به سال گذشته می

ا تشدید عالوه بر روند مذکور عدم فالشیگ مخزن خصوصاً در سنوات اخیر روند نامطلوب کیفی ر دریاچه حاکم خواهد شد.

وضعیت فعلی تروفی دریاچه امکان بروز پدیده نامطلوب بلوم جلبکی یا شکوفایی جلبکی را فراهم کرده که  . لذاکرده است

در سی سی جلبک در وسط  21000افتد. بر اساس اطالعات موجود و تراکم حدود معموال در اواخر بهار و تابستان اتفاق می

باشد و بر اساس ترکیب جلبکی شناسایی شده نشان نشاندهنده رخ دادن بلوم جلبکی در سد می 1398دریاچه در سال 

توانند در ایجاد طعم و بو در دریاچه نقش داشته باشند که  بر های شناسایی شده میگونه از جلک 15داده شد که حدود 

های سیانوباکتر مضر از گروه برخی گونهباشد. می  .Melosira spاساس تراکم موجود بیشترین سهم مربوط به جلبک 

توانند سبب ایجاد طعم و بوی نامطلوب و تولید ترکیبات سیانوتوکسین شوند در تراکم کم در آبی که می-های سبزجلبک
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های جلبکی اگر در بیشتر طول دوره بلوم، (. در بلومOcillatoria spو  Merismopedia spسد مشاهده شدند )از قبیل 

تواند اثرات نامطلوبی بر سالمتی انسان بگذارد شوند که میترها غالب باشند سبب ایجاد طعم، بو و سیانوتوکسین میسیانوباک

 میکروگرم در لیتر(.  6/1سال به باال تا  6میکروگرم بر لیتر و برای  3/0سال تا غلظت  6)حد مجاز برای زیر 

 بستر دریاچههوازی و نامطلوب در وجود شرایط بی -3-2-2-2 

بندی حرارتی رخ داده است که باعث قطع تبادالت بین سطح و با توجه به عمق نسبتا باالی دریاچه در تابستان الیه

کند شود. در شرایطی که دریاچه مغذی و یوتروف نباشد الیه بندی مشکلی ایجاد نمیبستر دریاچه و عدم اختالط آب می

شود که است در تایستان شرایط نامطلوبی در الیه پایینی یا هیپولیمنیون ایجاد میاما زمانی که دریاچه یوتروف و مغذی 

تغییرات  98آبان  25شود. بر اساس پایش انجام شده در تر میبا به نزدیک صفر رسید اکسیژن بستر این شرایط بحرانی

بندی دریاچه تا اواخر دوام الیهسطح و بستر دریاچه مشاهده شد که نشان دهنده   pHفاحشی در میزان اکسیژن، دما و

دهنده تجمع مواد آلی و بقایای آبزیان تلف شده در بستر دریاچه و باشد. اکسیژن نزدیک صفر در بستر نشانماه میآبان

باشد که این شرایط در تابستان  H2Sو  CH4ایجاد شرایط بیهوازی در نتیجه تجزیه باکتریایی و امکان تولید گازهای سمی 

تواند بوی و طعم کپک . همچنین فعالیت برخی باکتری های گروه اکتینومایسیت می(1-2شود )جدول تشدید میبه شدت 

 باشد.به آب دهد که در این شرایط محتمل بوده و نیازمند بررسی بیشتر می

 متر( 15اطالعات اولیه در خصوص تشخیص وجود الیه بندی در دریاچه )شروع الیه بندی از عمق ( 2-1)جدول

 

لیمنیون یا سطحی باشد که میزان آن در الیه اپیمیزان کلروفیل آ نشان دهنده میزان تراکم جلبکی در دریاچه می

دهنده بلوم جلبکی است. این میکروگرم بر لیتر برسد و از این باالتر نگران کننده و نشان 8دریاچه نباید به بیشتر از حدود 

 رسد. میکروگرم بر لیتر می 15و در وسط دریاچه تا حدود  28سراب قامیش تا حدود میزان در نزدیک محل ورود فاضالب 

کدورتاکسیژن محلول )pH)mg/lدماعمق

0/113/479/098/21/69

10/0712/978/847/811/84

14/112/818/827/632/15

15/0912/48/87/472/46

16/0411/938/756/822/76

17/110/798/665/142/61

18/029/778/573/411/84

19/049/158/481/481/23

20/18/968/430/81/54

50/097/817/950/032/15

50/867/817/570/0631/77
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رود بیشترین میزان کلروفیل آ در دو سه متری الیه سطحی مشاهده شود اما نکته بعدی اینست که معموال انتظار می

پیدا کرده و در وسط دریاچه نیز تا عمق در دریاچه قشالق  میزان کلروفیل آ مثال در سراب قامیش با افزایش عمق افزایش 

میکروگرم بر لیتر( و  15تا  14باشد )حدود متری زیاد می 25متری افزایش پیدا کرده و از این عمق تا حدود  13حدود 

این تا حدودی نگران کننده است و امکان دارد انباشت تراکم جلبک های مرده در عمق های باالتر و یا تراکم باالی برخی 

 ک های در عمق های پایین به دلیل نیاز نوری پایینتر باشد.جلب

همچنین نتایج مطالعات ترکیب جمعیتی فیتوپالنکتون )جلبک( و زئوپالنکتون دریاچه و خروجی های تصفیه خانه آب 

 به شرح زیر می باشد: 1399های شبکه توزیع در مهرماه شرب سنندج همراه با برخی بخش

 28/7/98، مبارک آباد و گلشن در تاریخ 2و  1فیتوپالنکتون آب خام، تصفیه فاز  ترکیب جمعیتی( 2-2)جدول

 

گلشنمبارک آبادتصفیه فاز 2تصفیه فاز 1آب خام 

1Actinostrum sp9000000

2Ankistrudesmus sp300002050

3Ceratium sp3000000

4Chlorella sp15300100180050

5Cocconoeis sp9000000

6Cyclotella sp3000010018020100

7Cymatopleura sp3000000

8Cymbella sp30002000

9Dinobryon sp8040002000

10Diatoma sp630010080200

11Euglena sp3000000

12Fragilaria sp300000300800220300

13Gomphonema sp3000000

14Melosira sp300000025001024034604050

15Navicula sp1200020200

16Nitzschia sp3000000

17Oocystis sp3000000

18Oscillatoria sp6000000

19Pediastrum sp120004000

20Phacus sp2002000

21Planktosphaeria sp3000000

22Pridinium sp3600200060400

23Scenedesmus sp600001100100140100

24Spirulina sp3000000

25Staurastrum sp300000

26Stephanodiscus sp30000202050

27Synedra sp6000000

28Tetradesmus sp002000

29Tetraedron sp33000100600

30Trachelomonas sp30002000

351002062001192040204700تراکم کل

تراکم در لیتر

فیتوپالنکتون

99/7/28
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 29/7/99در تاریخ  2و تصفیه فاز  1ترکیب جمعیتی فیتوپالنکتون آب خام، تصفیه فاز ( 2-3)جدول

 
 

تصفیه فاز 2تصفیه فاز 1آب خام 

1Ankistrudesmus sp200000

2Ceratium sp100000

3Chlamydomonas sp300000

4Chlorella sp140000240

5Cocconoeis sp160004080

6Cyclotella sp1600018040

7Cymbella sp100000

8Dinobryon sp45000000

9Ditoma sp2700020120

10Euglena sp200000

11Fragilaria sp140000600560

12Gyrosigma sp5000

13Melosira sp950000054407400

14Navicula sp4000400

15Oscillatoria sp5000

16Pandorina sp400000

17Pediastrum sp200000

18Phacus sp5000

19Pridinium sp7000200

20Scenedesmus sp30000600

21Staurastrum sp0200

22Stephanodiscus sp80002040

23Tetraedron sp60004040

24Volvox sp0040

1023315064808560تراکم کل

فیتوپالنکتون

تراکم در لیتر 99/7/29
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و  1خانه، خروجی فاز در آب خام ورودی تصفیه 99مهر  28آمده است در مجموع در روز ( 2-2)همانطور که در جدول

ها شناسایی شده است. جنس از فیتوپالنکتون ها یا جلبک 30آباد و آب شرب گلشن خانه آب شرب مبارکتصفیه 2

میلیون و پانصد هزار در لیتر در اب خام مشاهده شد. در این ترکیب وجود  3بیشترین تراکم مشاهده شده جلبک حدود 

باشد، باعث نگرانی بوده و باید کنترل آن در آبی یا سیانوباکترها می-که از گروه جلبک های سبز .Ocillatoria spگونه 

دستور کار قرار گیرد. این گونه می تواند با تولید سیانوتوکسین ها باعث ایجاد مشکالتی جدی برای سالمت انسان و حیوانات 

بلوم جلبکی شده و با تراکم بسیار زیاد خود در ایجاد طعم  باعث .Melosira spهای فیتوپالنکتون مثل شود. برخی گونه

و بوی آب نقش موثری را دارد. ترکیب و تراکم جلبکی آب خام در این دما بیش از حد نرمال بوده و باید راهکارهای کنترلی 

 در مورد دریاچه سد قشالق  و حوضه آبخیز آن به کار برده شود. 

های جلبکی یا فیتوپالنکتونی با تراکم و تنوع کمتری مشاهده نه هم برخی گونهدر شبکه آب شرب و خروجی تصفیه خا

جنس مشاهده شد. تراکم جلبکی در شبکه داخل شهر در  13حدود  29جنس و در روز  17مهر حدود  28شد.  در روز 

ده به تصفیه خانه کاهش حد کم بوده و در بین ترکیب جلبک ها گونه سمی مشاهده نشد. البته نیاز است بار جلبکی وارد ش

 پیدا کند و در کنار آن نیز راهکارهای کنترلی بیشتری برای جلوگیری از ورود جلبک به شبکه آب شرب شهری اتخاذ شود. 

تراکم جلبک  28باشد چنانچه در روز های مختلف مینکته قابل توجه تغییر تراکم و ترکیب جلبکی در روزها و زمان

مهر ماه به حدود سه برابر یعنی  29عدد در لیتر بود ولی در روز بعد یعنی  3510020در آب خام ورودی حدود 

شود و عدد در لیتر رسید. همچنین در آب تصفیه شده و شبکه توزیع آب شرب نیز تغییراتی مشاهده می 10,233,150

ه بسیار باریک( نیازمند چاره اندیشی )انداز .Fragilaria sp)دارای اندازه بسیار ریز( و  .Melosira spهایی مثل حضور گونه

باشند که هر دوی آن ها در ایجاد طعم و بوی باشد. این دو گونه در آب خام دارای تراکم بسیار زیاد و غیر طبیعی میمی

 آب در دریاچه سد قشالق نقش دارند.  

ونه تهیه شده از رسوب کف در محدوده نزدیک ورودی فاضالب سراب قامیش و تونل آبگیر سد به سمت تصفیه خانه نم

ای در این بخش را نشان داد بطوری که در بستر تنها یک گونه بنتوز از جنس دریاچه وضعیت نامناسب و نگران کننده

  Euglena spهای های با شرایط نامطلوب است. همچنین فیتوپالنکتون( مشاهده شد که شاخص آبTubifexتوبیفکس )

 .(4-2شکل باشد )نیز مشاهده شد که شاخص آبهای غنی شده یوتروف می  Ceratium spو 
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 نمونه رسوب کف و وضعیت نامطلوب در بستر دریاچه مربوط به تصاویر ( 2-4شکل)
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 خانه آب شربگیری و راهکارهای مدیریتی دریاچه قشالق و تصفیهنتیجه -4-2-2-2

دریاچه بوده و مازاد آن باعث فراغنی شدن توان اکولوژیک بار مواد آلی و مغذی حوضه آبریز به دریاچه بسیار بیشتر از  (1

 دریاچه، بلوم جلبکی، شرایط بی هوازی در کف، رشد آبزیان مضر و در کل افت کیفیت دریاچه خواهد شد. 

آبریز و اطراف دریاچه با جدیت پیگیری و اصالح با توجه به مصارف شرب دریاچه سد قشالق باید مدیریت حوضه  (2

ها مشخص شود و مطالعاتی جامعی در مورد میزان ورود مواد مغذی وارد شده به دریاچه و سهم هر بخش از آالینده

 شود. 

 رهاسازی ماهیان خصوصا ماهیان فیتوپالنکتونخوار مجددا شروع شود و بر اساس توان تولید ماهی دریاچه شروع شود. (3

های زمانی کوتاهتری با سنجش فاکتورهای کیفی بیشتر توسط تیمی از است پایش دریاچه سد قشالق در بازهنی (4

 متخصص به صورت دقیق انجام شود تا به موقع اقدامات پیشگیرانه را انجام داد. 

ها، خانهی به تصفیههای آبی و کیفیت آّب خام ورودهای جدید و تغییرات رفتار اکولوژیک اکوسیستمبا توجه به آلودگی (5

خانه با به روز کردن ساختار و امکانات همراه با به روز کردن دانش پرسنل و نیروهای انسانی نیاز است که تصفیه

 کارایی عملیات تصفیه را به حداکثر برسانند. 

ال آب با لوله می خانه مناسب نبوده و نیاز به تکمیل سریع پروژه انتقکانال انتقال آب از سد به سمت آبگیر تصفیه (6

 باشد )لوله تهیه شده و در کل قرار گرفته که بصورت نیمه کاره رهاشده است(.

 تونل آبگیر و روش و محل آبگیری مناسب نمی باشد و باید عمق آبگیری قابل تنظیم باشد. (7

است های جلبکی در داخل شبکه آب شرب شهری مشاهده شده که با توجه به حساسیت موضوع نیاز برخی گونه (8

 ها هر چه زودتر انجام گیرد تا از سالمت کامل آب اطمینان حاصل کرد. برخی مشتقات مضر این جلبک

 خانه و مخازن آب داخل شهر با ضریب اطمینان بیشتری صورت گیرد.حفاظت از دریاچه، تصفیه (9

 هایجریان ورود و سیالبی هایزمان در خصوصاً مخزن آلی مواد کاهش و تخلیه برای مخزن فالشینگ منظم برنامه (10

 .گیرد قرار کار دستور در غلیظ

 گیرد. قرار بررسی مورد دریاچه در ازت و جلبک حذف  نوین  هایآوریفن و هاروش از استفاده (11

کیلوگرم در هکتار برای دریاچه قشالق سنندج و در نظر  200الزم به ذکر است با احتساب توان تولید ماهی حدود 

تن ماهی را خواهیم داشت که دارای  180هکتار و ضرب این دو عدد در هم تولید ساالنه  900حدود گرفتن مساحت 

زایی ایجاد می کند. این تولید علیرغم اینکه برای نفر اشتغال 36میلیارد تومان بوده و برای  9ارزش اقتصادی معادل 

 ب نیز کمک خواهد کرد.آ دریاچه مشکالت زیست محیطی ایجاد نمی کند بلکه به تصفیه بیولوژیک
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 دریاچه سد وحدت شهرستان سنندج مربوز بهتصاویر ( 2-5شکل)

شمرب جهت تکمیل اطالعات و تدقیق برنامه شمکل طعم و بوی آب  سمنندج و م شمالق  سمد ق ریزی برای احیای دریاچه 

 باشیم.  شهری میای جامع از حوضه آبریز دریاچه تا شبکه توزیع آب شرب سنندج نیازمند مطالعه

 دریاچه سد سقز )شهیدکاظمی( - 3 -2-2 

حوضه میلیون متر مکعب به لحاظ حجم بزرگترین سد استان کردستان و غرب کشور است.  808سد سقز با ظرقیت 

 طول  47°  22'تا    45° 50'و   شمالی عرض 36° 49'تا   35° 47'جغرافیایی بین   مختصات نظر آبریز این سد از

 کیلومتر می باشد)شکل 86/622کیلومتر مربع و محیط آن  62/7041است. مساحت حوضه آبریز سد سقز  واقع شرقی

2-6.) 

درصد از آن تحت  4/3میلیون متر مکعب یا چیزی حدود  30جالب این است که این دریاچه با این حجم تنها 

مدیریت استان کردستان و برای مصارف استان کردستان در نظر گرفته شده است که هم اکنون در مباحث استفاده و 
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آذربایجان غربی پیش آورده که نیاز است بصورت جدی مدیران هایی بین استان کردستان و مدیریت این دریاچه بحث

 این حوضه از ادامه چنین مسائلی جلوگیری کنند و بحث تخصیص ها و مصارف را بر اساس قوانین موجود رعایت کنند.

 
 ( نقشه حوضه آبریز سد سقز2-6شکل)

توسط  1388این دریاچه در سال  و دومین مطالعات 1375این دریاچه برای نخستین بار بصورت جامع در سال  

برداری اصولی از مخازن سد شهید منظور بهرهکردستان انجام شد. این مطالعات بهمدیریت شیالت و امور آبزیان استان 

های شیالتی انجام  شد. حوزه سد سقز در شمال استان کردستان قرار دارد. دریاچه کاظمی سقز بمنظورانجام فعالیت

اند. این ورودی به دریاچه )بجز سرشاخه رودخانه ساروق( مابقی در استان کردستان واقع شده پشت سد و شاخه های

به   1351سد محل برخورد چهار  رودخانه سقز، زرینه، خورخوره و ساروق می باشد. سد سقز خاکی بوده و در سال 

م.م.م و با احتساب محدودیت آبگیری شرب سقز و  808متر و  ظرفیت آن  48بهره برداری رسیده و بیشینه عمق آن 

میلیون مترمکعب ظرفیت مفید  688. لذا باشدمی م.م.م از آن به عنوان حجم مرده غیر قابل استفاده  120شبکه لکزی 

 2000هکتار و حداقل میزان سطح آن به بیش از  5100محسوب می شود. مساحت سددر حال حاضر در زمان پر آبی 

باشد و اگر مدیریت صحیحی اعمال نشود در رسد. بر اساس آخرین نتایج این سد یوتروف تا هایپرتروف می هکتار می

دار کردن و بهره برداری شیالتی ای خواهد شد. جهت آبزیدر آینده دچار پدیده های نامطلوب اکولوژیک نگران کننده
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( اولین عملیات رهاسازی بچه 1368استان )سال از این مخزن آبی در همان اوایل شروع به کار واحد آبزیان در 

 1330و  1320به ترتیب  1381و  1380های کپورماهیان پرورشی انجام شد. آمار صید و تولید این دریاچه در سال

تن بوده است که در تولید غذا و ایجاد اشتغال جوامع صیادی  1480و 1300به ترتیب  1384و  1383های تن و در سال

 اشته است.نقش مفیدی د

  

 
 سقز دریاچه سد شهید کاظمی شهرستانمربوط به تصاویر ( 2-7شکل)

 دریاچه سد گاران مریوان -4 -2-2

و عرض  46˚ 19΄دریاچه سد گاران در شهرستان مریوان در غرب استان کردستان با موقعیت طول جغرافیایی 

 میلیون 92 مخزن حجم با رسی هسته با ایسنگریزه نوع از مخزنی (. این سد8-2قرار دارد )شکل  35˚ 36΄جغرافیایی 

 حد در و گاران رودخانه اصلی شاخه روی بر سد اینباشد.  می مکعب متر میلیون 5/86حجم مفید مخزن  و مکعب متر

 جاده طریق از طرح محل به دستیابی .دارد قرار سقز به مریوان مجاورت جاده در دویسه و ویله روستای دو فاصل

 .باشدکیلومتر(، می 19 حدود طول سقز )به-مریوان جاده آسفالته سپس و کیلومتر( 122 طول مریوان )به-سنندج
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 مریوانحوضه سد گاران  ی( نقشه2-8)شکل

 

و مدیریت آن بطور کامل در اختیار استان کردستان خواهد بود. این  سد گاران مریوان اخیراً آبگیری شده است

همچنین این دریاچه  آید.شمار شیالتی به اکوتوریسم و هایتواند یکی از استعدادهای بالقوه در زمینه فعالیتمی دریاچه

مناسبی برای پرندگان مهاجر حوضه دریاچه زریبار مریوان باشد و با توجه به مجاورت و نزدیکی با  تواند زیستگاهمی

  تواند در احیای این دریاچه موثر باشد.دریاچه زریبار مریوان می
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 اردیبهشت ماهگاران مریوان در سد دریاچه مربوط به تصاویر ( 2-9شکل)

نشان داد که میانگین  1397مطالعه لیمنولوژی و اکولوژی دریاچه گاران توسط دانشگاه کردستان در سال نتایج 

ات گروه شیالت دانشگاه نتایج مطالعهمچنین  .باشدمیگراد درجه سانتی 13/11 ± 7/6ساالنه دمای آب در کل دریاچه 

صورت مشخص و بارز از خردادماه تشکیل، در مردادماه به ترموکالین دریاچه سد گاران بهالیه نشان داد که کردستان 

متر و میانگین  03/2ی جوان گاران میانگین شفافیت رود. برای دریاچهحداکثر خود رسیده و نهایتاً در آذرماه از بین می

pH  ه مانند فسفات معدنی و فسفر کل برابر همچنین میانگین غلظت مواد مغذی در دریاچ. بود 99/7کل دریاچه نیز

گرم بر لیتر و ترکیبات نیتروژنی مانند میانگین غلظت آمونیاکی کل، یون نیتریت، نیترات و میلی 082/0و  052/0با 

گرم بر لیتر بود. میلی 85/1و  33/1، 66/0، 031/0، 06/0ترتیب برابر با اکسید سیلیس بهنیتروژن کل و همچنین دی

ها شناسایی شدند که تراکم شاخه از فیتوپالنکتون 6خانواده و  28جنس،  31ساختار پالنکتونی در مجموع  در بررسی

 خانواده 9شاخه،  2دست آمد. همچنین در مجموع لیتر بهعدد در میلی 11/634±46/184ساالنه آن در الیه نورگیر 
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عدد در لیتر بود. همچنین سه  76شدند و میانگین ساالنه تراکم زئوپالنکتون  جنس و گونه زئوپالنکتون شناسایی 16 و

از رده  Naididaeو  Tubificidae)دوباالن(  Dipteraاز راسته  Chironomidaeخانواده از بنتوزها شامل 

Oligoghaeta مشاهدات  گونه در مجموع شناسایی شد و بر اساس 7تاران( نیز شناسایی شدند. از گیاهان آبزی )کم

 شود در آینده رویش گیاهی اطراف دریاچه پیشروی بیشتری داشته باشد. پیش بینی می

طورکلی، نتایج هیدروشیمی و فیزیکوشیمیایی دریاچه سد گاران و مقایسه آن با مقادیر استاندارد، عدم محدودیت به

نشان داد و در مجموع  را زیست محیطیهای شیالتی و اکوتوریسم مبتنی بر اصول فعالیت بیشتر این عوامل را جهت

ها و شرایط اقلیمی منطقه، .  ولی با توجه به حوضه آبریز غنی از ریز مغذیدارددریاچه وضعیت مناسبی به لحاظ کیفی 

دار کردن اصولی همراه با مدیریت دریاچه در مسیر یوتریفیکاسیون قرار دارد و نیاز است با مدیریت صحیح و ماهی

 به حفظ کیفیت آب، افزایش تولیدات شیالتی و اشتغالزایی کمک کرد. ذخایز آبزیان

توان تولید دریاچه برای  1397در سال  های بکاربرده شده سطح تروفی دریاچه مزوتروف تعیین شد.بر اساس مدل

اهد یافت و که با روند افزایش تروفی دریاچه این میزان به افزایش خو کیلوگرم در سال برآورد شد 63/183  هر هکتار

هکتار دریاچه  400کیلوگرم در هکتار رسیده باشد. بر این اساس اگر برای مساحت  200احتماال امساال به حدود 

میلیارد  40تن ماهی را انتظار داشت که ارزش اقتصادی آن معادل  80حساب شود در سال می توان برداشت حدود 

 . اهد داشتنفر صیاد را خو 20ریال و اشتغالزایی برای حدااقل 

 دریاچه سد گاوشان کامیاران -5 -2-2

سد گاوشان به عنوان بزرگترین سد غرب)در حال حاضر( کشور شناخته می شود. این سد بر روی رودخانه گاوه رود 

 مختصات نظر . حوضه آبریز این سد ازکیلومتری  شهر سنندج واقع شده است 45کیلومتری شهر کامیاران و  25و در 

است. مساحت حوضه  واقع شرقی طول  48°  00'تا    46° 59'و   شمالی عرض 35° 07'تا   34° 46'جغرافیایی بین  

 (.10-2 کیلومتر می باشد)شکل 77/267کیلومتر مربع و محیط آن  28/1974آبریز سد گاوشان 
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 گاوشان( نقشه حوضه آبریز سد 2-10شکل)

 

میلیون  4/552مخزن سد  کلتوسط شرکت آساراب انجام شد. حجم  1388این سد در سال  لیمنولوژیک مطالعات

متر می باشد. این دریاچه را 110هکتار می باشد. حداکثر عمق دریاچه حدود   1600متر مکعب و مساحت آن حدود 

های مصنوعی آب شیرین استان کردستان به لحاظ کیفی و کمی دانست که به عنوان یکی از بهترین دریاچهمی توان 

و مابقی  تخصیص داده شده است استان کردستان بهدرصد  7میلیون مترمکعب از حجم آب آن یعنی حدود  42فقط 

های شود. دریاچه سد گاوشان از نظر تروفی جزء دریاچه برای مصارف کشاورزی و شرب به استان کرمانشاه منتقل می

 (. 11-2شکل باشد )مزوتروف می
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 دریاچه سد گاوشان شهرستان کامیارانمربوط به تصاویر ( 2-11شکل)

 

 دریاچه سد زیویه کامیاران -6 -2-2

کیلومتری شمال غربی شهرستان کامیاران در استان کردستان بر روی رودخانه شاهینی قرار گرفته  26سد زیویه در 

جغرافیایی بین   مختصات نظر حوضه آبریز این سد ازمیلیون متر مکعب است.  16 در تراز نرمال است. حجم مخزن این سد

 زیویهاست. مساحت حوضه آبریز سد  واقع شرقی طول  46°  52'تا    46° 41'و   شمالی عرض 34° 58'تا   °34 51'

 (.12-2 کیلومتر می باشد)شکل 25/47کیلومتر مربع و محیط آن  87/99
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 زیویه کامیاران( نقشه حوضه آبریز سد 2-12شکل)

هکتار از اراضی منطقه را از کشت دیم به آبی تبدیل کرده و باعث به وجود آمدن سیل بارش های  1200این سد 

باشد و عالوه بر مصارف کشاورزی، در این می. مدیریت این سد در اختیار استان کردستان رگباری در این منطقه شده است

 (.13-2شکل دریاچه پرورش ماهی در قفس نیز در حال انجام است )

 
 دریاچه سد زیویه کامیارنمربوط به تصویر ( 2-13شکل)
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 دریاچه سد آزاد سنندج - 7 -2-2

و    35° 20' و عرض شمالی   46° 33' سد آزاد سنندج در محدوده شهرستان سنندج و در مختصات طول جغرافیایی

جغرافیایی  مختصات نظر حوضه آبریز این سد از در و روی رودخانه کوماسی احداث گردیده است.در باالدست روستای بنی

است. مساحت حوضه آبریز سد  واقع شرقی طول  46°  46'تا    46° 23'و   شمالی عرض 35° 45'تا   35° 20'بین  

 (.14-2 کیلومتر می باشد)شکل 10/142کیلومتر مربع و محیط آن  29/968 آزاد

ای که برای آن در نظر گرفته توان یکی از سدهای پرچالش مدیریتی به لحاظ برنامه تخصیص و آیندهاین سد را می 

با  استان کردستان در سنندج کیلومتری غرب 40ای با هسته رسی که در سنگریزه سد یک سد آزادشده، متصور کرد. 

 . (14-2 )شکلشده است واقع میلیون متر مکعب 300ظرفیت 

 
 آزاد سنندج( نقشه حوضه آبریز سد 2-14شکل)

اضافی امکان تولید  ایتلمبه ذخیرهنیروگاه  تولید ده مگاوات ساعت برق را داشته و با تکمیل یکاین سد اکنون ظرفیت 

کیلومتر این سد  80ای به طول خط لوله ومتر  115متر و ارتفاع  595مگاوات ساعت برق را خواهد داشت. طول تاج  500

و است. هنوز مدیریت این سد به استان کردستان واگذار نشده است متصل ساخته  دهگالن و قروه را به شهرهای سنندج،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%87_%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%86
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ای به قرار دارد. الزم به ذکر است این سد دارای اهمیت بسیار ویژهی منابع آب و نیروی ایران شرکت توسعهدر اختیار 

های متعدد لحاظ آورد باالی ساالنه آب و کیفیت آن می باشد. نکته مدیریتی و نگران کننده این دریاچه وجود فاضالب

ای مدیریت شود. این دریاچه در وضعیت مزوتروف قرار دارد است به شکل ویژه انسانی و حیوانی در باالدست بوده که نیاز

شود در آینده در مسیر تروفی باالتر و فراغنی شدن قرار بگیرد. احداث های آن پیش بینی میاما با توجه به وضعیت ورودی

بوده که در مطالعات مختلفی اثرات این سد مشابه سد داریان بوده و دارای خسارات جبران ناپذیر زیست محیطی فراوانی 

آن به اثبات رسیده است.  هچنین مشکالت خاصی را برای افراد بومی از قبیل تغییر اقلیم محلی، مشکالت شدید تردد و 

  (.15-2شکل زیر آب رفتن مراتع و مناطق جنگلی این حوضه شده است)

 

 

 بخشی از دریاچه آزاد سنندجرودخانه سرشاخه و تصویر مربوط به تصاویر ( 2-15شکل)
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 دریاچه سد داریان کردستان -8 -2-2

است.  انیدار یدر مجاورت روستااستان کردستان و در  روانیرودخانه س یساخته شده رو یسد خاک کی انیسد دار

 طول  47° 59'تا    46° 02'و   شمالی عرض 35° 47'تا   34° 54'جغرافیایی بین   مختصات نظر حوضه آبریز این سد از

 (.16-2 کیلومتر مربع می باشد)شکل 96/9323 داریاناست. مساحت حوضه آبریز سد  واقع شرقی

. ارتفاع داردمخزن آن در استان کردستان قرار  قرار گرفته اما حوضه آبریز ودر استان کرمانشاه  اگرچه انیتاج سد دار

  میلیون مترمکعب آب را در دریاچه سد ایجاد کرده است. 338و ظرفیتی در حدود  رسدیمتر م 155به  یسد خاک نیا

 
 داریان( نقشه حوضه آبریز سد 2-16شکل)

رفت که آب  ریز باارزش بلوط هکتار جنگل هاو ده یمیقد یروستا نیبل، چندبسیار گرانبهای با ساخت آن چشمه 

محیطی منطقه اورامانات و حوضه سیروان و غرب کشور بوده است و ترین دستکاری زیست توان گفت این سد مخربمی

مطمئناً در آینده اثرات زیانبار این تصمیم غیرمسئوالنه، غیر علمی و سوء مدیریت بانیان منابع آب ایران بیشتر خود را 

ودخانه سیرون داشته ای را برای حوضه سد و پایین دست رنشان خواهد داد. ساخت غیر موجه این سد اثرات نگران کننده

خواهد  نیسل یروستا یکیتا نزد اوراماناتسد از شاخه  نیا آبو مطمئنا اثرات آن تا دجله  وفرات ادامه خواهد داشت. 
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آن  گریوارد شاخه د ز،یاسپر یروستا یکیو در نزد شودوارد میرودخانه از طرف منطقه ژاوه رود  نیا گریو شاخه د دیرس

 شود. یم

اما به نظر می رسد عالوه  ،باشدمیی منابع آب و نیروی ایران شرکت توسعهمدیریت این سد در حال حاضر در درست 

بر این که بخش اصلی بدنه سد و تمامی حوضه آبریز آن در استان کردستان قرار دارد وزارت نیرو در نظر دارد مدیریت سد 

های طرفداران محیط زیست (. این دریاچه پشت سد علیرغم مخالفت17-2شکل واگذار کند ) کرماشانداریان را به استان 

های باارزشی همچون ها و چشمهو مباحث گردشگری اما ساخته شد. اکنون با توجه به این که سد ساخته شده و زمین

اثرات زیست  کانی بل، جنگل و قسمت زیادی از رودخانه کم نظیر سیروان زیر آب رفته است نیاز است با مدیریت اصولی

تواند نقش موثری در اکوتوریسم، تولیدات آبزیان و تامین آب شرب محیطی این دریاچه را به حداقل رساند. این دریاچه می

و کشاورزی استان کردستان و کرمانشاه همراه با مباحث هیدروپاور داشته باشد. مطالبه جدی مردم استان کردستان بر 

 باشد. واگذاری مدیریت این دریاچه به استان کردستان میاساس قوانین موجود حوضه آب 

 

 
 سریز سد داریان و بخشی از دریاچه مربوط به  تصاویر( 2-17شکل)
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 دریاچه سد سنگ سیاه دهگالن -9 -2-2

به بهره  آبگیری و 1386کیلومتری شهر دهگالن قرار دارد و در سال  20سد سنگ سیاه بر روی رودخانه تلوار و در 

تا    47° 18'و   شمالی عرض 35° 11'تا   35° 03'جغرافیایی بین   مختصات نظر حوضه آبریز این سد ازبرداری رسید. 

کیلومتر  5/70کیلومتر مربع و محیط آن  6/270است. مساحت حوضه آبریز سد سنگ سیاه  واقع شرقی طول  47°  31'

 (.18-2 می باشد)شکل

توسط شرکت مهندسین مشاور آمایش مکران انجام شد.  حجم مفید  1390این سد در سال  لمینولوژیکی مطالعات

هکتار می باشد )مطالعات جامع سد  429میلیون متر مکعب و مساحت نهایی آن در زمان سرریزحدود  33مخزن سد 

  (.1390سنگ سیاه، 

های اخیر آورد آن ریزی منابع آب اولیه سد، در سالمطالعات برنامهم.م.م در  30رغم آورد پیش بینی شده حدود علی

م.م.م متغیر بوده است که نشان از ضعف مطالعات یا  تغییرات اقلیمی شدید دارد و علی رغم  15میلیون تا حداکثر  3از 

هکتار لحاظ شده  200های صادره تنها در آخرین تخصیص ،هکتار اراضی پایاب این سد برای کشاورزی 3610بینی پیش

 است!!!!؟

 

 سنگ سیاه دهگالن( نقشه حوضه آبریز 2-18شکل)
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فیتوفاگ،  %65قطعه  و ترکیب  250000با میزان  1387این دریاچه در سال  بچه ماهی در اولین عملیات رهاسازی 

% بیگ هد انجام گرفت که تا بحال هر ساله این عملیات انجام گرفته است. تعاونی صیادی این  10% کپور و  15آمور،  10%

شهرستان دهگالن در صورت  اشد. این دریاچه در منطقهنفر در حال فعالیت می 11دریاچه نیز تشکیل شده و با ظرفیت 

تواند نقش خوبی در جذب توریست و مباحث گردشگری در منطقه داشته باشد. این دریاچه مستعد ساماندهی بهتر می

 باشد. معرفی آبزیان جدید و اقتصادی از قبیل شاه میگوی آب شیرین، ماهی سفید دریاچه خزر و میگوی آب شیرین می

 

 
 دریاچه سد سنگ سیاه شهرستان دهگالنمربوط به تصاویر ( 2-19شکل)

 

 دریاچه سد گلبالغ بیجار -10 -2-2

که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان احداث شده  کیلومتری جنوب شهر بیجار واقع شده است 15سد گلبالغ در 

 38'جغرافیایی بین   مختصات نظر ازاین سد بر روی رود اوزن دره)از سرشاخه های قزل اوزن( قرار گرفته است.  است.
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است. مساحت حوضه آبریز سد گلبالغ  واقع شرقی طول  °47  35'تا    47° 14' 30"و  شمالی عرض 35° 51'تا   °35

 (.20-2 باشد)شکلکیلومتر می  8/85کیلومتر مربع و محیط آن  6/246

 
 گلبالغ بیجار( نقشه حوضه آبریز 2-20شکل)

شکل میلیون متر مکعب  می باشد ) 1/8این سد تا بحال انجام نشده است. حجم مفید مخزن سد  لمینولوژیکی مطالعات

 1385متر می باشد. اولین عملیات رهاسازی این دریاچه در سال  25مترو حداکثر آن تا  7. عمق متوسط دریاچه (2-14

% بیگ هد انجام  10% کپور و  15آمور،  %10فیتوفاگ،  %65هزار قطعه بچه ماهی کپور ماهیان با ترکیب  300به میزان 

به بعد شروع به فعالیت صیادی کرد.  1386می باشدکه از سال   گرفت. بهره بردارصید در این دریاچه تعاونی چند منظوره

دریاچه گلبالغ با توجه به حوضه آبریز ضعیف و حجم کم دریاچه در برخی سال ها تا مرز خشکی پیش می رود و نیاز است 

 تخصیص کشاورزی آب این دریاچه ساالنه بر اساس آورد دریاچه تنظیم شود. 
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 دریاچه سد گلبالغ شهرستان بیجارمربوط به تصاویر ( 2-21شکل)

 های استان مبتنی بر اصول زیست محیطیدریاچه ماهی  مدیریت توان تولید طبیعی -2-3

های برآورد های استان کردستان و روند فراغنی شدن و همچنین بر اساس میانگین مدلبا توجه به شرایط فعلی دریاچه

های استان کردستان با ( در دریاچهOglesby, 1977; Li & Mathias, 1994, Downing, 2014توان تولید ماهی )

محیطی و کیلوگرم در هکتار تولید داشت. این تولید در صورت رعایت اصول زیست 450توانمدیریت علمی و اصولی می

وژیک و ایجاد اشتغال شود. توسعه صنعت تواند منجر به برداشت پایدار از این منابع، تصفیه بیولریزی مناسب میبرنامه

تواند راهکار مناسبی برای توسعه و ایجاد اشتغال پایدار باشد. در صورت آبزی دار کردن اکوتوریسم و تولیدات شیالتی می

میلیارد تومان  501میلیون یا حدود  500877تن ماهی معادل  8347اصولی و صیادی مبتنی بر مطالعه در سال می توان 

نفر غیر مستقیم ایجاد کند. این تعاونی های  3340نفر اشتغال مستقیم و  1670شت. این میزان تولید می تواند حدود را دا

های استان کمک موثری به مدیریت این توانند با حفاظت و حراست از دریاچهصیادی در صورت آموزش مناسب می

 .(22-2شکل های آبی بکنند )اکوسیستم
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 تعاونی های صید و صیادی استان کردستانمربوط به  تصاویر( 2-22شکل)

 های استان بر اساس روند یوتریفیکاسیون فعلیبرآورد کلی پتانسیل توان تولید ماهی در دریاچه (2-4)جدول

 

اشتغالزايی غیر مستقیماشتغالزايی مستقیمارزش اقتصادیتوان طبیعی تولید ماهی مساحت حجم تحت مديريت استان كردستانحجم
(نفر)(نفر))میلیارد تومان((تن)(Ha)(میلیون متر مکعب)(میلیون متر مکعب)

ستانسد قشالق دجکرد 224224850382/52295076/5153سنن

ستانسد گاوشان 55059160072043200144288کامیارانکرد

ستاندرياچه زريبار   54548003602160072144مریوانکرد

ستانسد گلبالغ جارکرد 8/18/115368/85413113/7727/54بی

ستانسد شهید كاظمی سقز 8803045002025121500405810سقزکرد

ستانسد تلوار جارکرد 500463200144086400288576بی

ستانسد بانه 4/24/23160142285320284/4568/8بانهکرد

ستانسد گاران 9292450202/51215040/581مریوانکرد

ستانسد سورال 111110848/629169/7219/44دهگالنکرد

ستانسد زيويه 161610748/1528899/6319/26کامیارانکرد

ستانسد سنگ سیاه 3333430193/51161038/777/4دهگالنکرد

ستانسد رمشت 5/55/5451202/951217740/5981/18کامیارانکرد

ستانسد امیر آباد 5/75/75424/314584/869/72کامیارانکرد

ستانسد عباس آباد 14149442/325388/4616/92بانهکرد

ستانسد سیازاخ درهکرد 320320850382/52295076/5153دیوان

ستانسد چراغ ويس 7777403181/351088136/2772/54سقزکرد

ستانسد آزاد دجکرد 300183/26002701620054108سنن

ستانسد داريان 3160741333/452000766/69133/38سروآبادکرد

3410/51182/7185518347/955008771669/593339/18جمع

شهرستانسازمان متولینام درياچه

وسعت درياچهحجم كل

MCMاشتغالزايیارزش اقتصادیتوان تولید ماهیهکتار

111084319449دهگالنكردستانسورال

3208503401530068ديواندرهكردستانسیازاخ

161074319269كاميارانكردستانزيويه

645188104كاميارانكردستانرمشت

654229724كاميارانكردستانامیرآباد

14943816928بانهكردستانعباس آباد

92450180810036مريوانكردستانگاران

3006002401080048سنندجآب و نيروآزاد

175400160720032سنندجآب و نيروژاوه

5003200128057600256بيجارزنجانتلوار

77403161725432سقزكردستانچراغ ويس

688003201440064مريوانكردستانزريوار

8804500180081000360بوكانآذربايجان غربيشهید كاظمی

43160126456880253بانهكردستانبانه

2248503401530068سنندجكردستانقشالق

420160064028800128كاميارانكرمانشاهگاوشان

815361275412بيجارجهاد كشاورزيگلبالغ

33430172774034دهگالنكردستانسنگ سیاه

31531780471223204721424

شهرستانسازمان متولینام سد
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 منابع آبی استان کیفی خالصه راهکارهای مدیریت -4-2

 .های آبیاکوسیستم تالش برای احیایهای آبخیز و ها و مواد مغذی حوضهکنترل آالینده (1

 .اقتصادی کردن مصارف آب با رعایت اصول زیست محیطی (2

 .انجام مطالعات تحلیل و مدیریت ریسک آلودگی مخازن سدها بر اساس اولویت بندی (3

 .3ی عملیاتی عالج بخشی کیفی مخزن بر اساس نتایج مطالعات موضوع بند تنظیم برنامه (4

در نسخه های آینده بصورت تکمیلی با جزئیات بیشتری تدوین خواهد شد. برای این هدف این گزارش در ادامه و 

ای استان، اداره آب و فاضالب، های مرتبط با مباحث آب از قبیل شرکت آب منطقهنیازمند همکاری ادارات و سازمان

 باشیم.سازمان جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان صنعت و معدن می

 

 منابع -2-5

عبدالملکی، ش.، میرزاجانی، ع. ر.، خداپرست، س. ح.، صابری، ح.، بابایی، ه.، سبک آرا، ف. ج.، مکارمی، م.، خطیب حقیقی، س.،  (1

مطالعه سيد .  1393پور، م.، راسمتین، ر.،  محسمن پور، ح.، غنی نژاد، د.، یوسمف زاد، ا.، نوروزی، ه.، نهرور، م.ر.، خدمتی، ک.، نیک

  .207 ص. موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، تهران. خاکی خندقلو  شهرستان ماهنشان  استان زنجان

 .45. 1390 ص ص. گزارش عملکرد مدیریت امور شیالت و آبزیان استان کردستاناداره کل شیالت کرستان.  (2

سمماراب،  (3 شمماور آ سممین م شيان کامیاران. 1378مهند سيد گاو شيت  سممازمان جهاد مطالعات جامع لیمنولوژیک دریاچه پ  .

 کشاورزی استان کردستان. معاونت تکثیر و پرورش آبزیان شرکت سهامی شیالت ایران.

سممینی، س.ع.  (4 لعات لیمنولوژیو ارزیابی مطا. 1395محمدی، ح. پیغمبری، س.ی.، عبدالملکی، ش.، فالحی، م.، قربانی، ر.، و ح

 . 156 ص ،. دانشگداه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانبیوماس کپورماهیان چینی دریاچه گلبالغ استان کردستان

 

5) APHA (American Public Health Association)., 2005. Standard Methods for The Examination of water 

and wastewater, 21th ed. American Public Health Association, Washington, DC. 1550 p. 

6) Bachmann, R. W., Bigham, D. L., Hoyer, M. V., and Canfield, D. E., 2012. Phosphorus, nitrogen, and 

the designated uses of Florida lakes. Journal of Lake and Reservoir Management, 28:46–58, 2012 

7) Deines, A.M., Bunnell, D.B., Rogers, M.W., Beard, J.T.D., Taylor, W.W. 2015. A review of the global 

relationship among freshwater fish, autotrophic activity and regional climate. 25(2): 323-336. 
8) Downing, J. A. 2014. Limnology and oceanography: two estranged twins reuniting by global change. 

Inland Waters (4), pp. 215-232. 

9) Maosen, H. 1983. Freshwater plankton illustration. Agriculture publishing house. 85 p. 

10) Matthews, R., Hilles, M., and Pelletier, G. 2002. Determining trophic state in Lake Whatcom, 

Washington (USA), a soft water lake exhibiting seasonal nitrogen limitation. Hydrobiologia 468: 

107–121. 
11) Michael J., Weber and Michael L. 2009. Brown Effects of Common Carp on Aquatic Ecosystems 80 

Years after “Carp as a Dominant”: Ecological Insights for Fisheries Management. Reviews in 

Fisheries Science, 17(4):524–537.  
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12) Needham, J. G. and Needham, P. R. 1996. Guide to the study of freshwater biology. Holden day, 

INK. San Francisco Constable & Co., LTD., Landon. Fifth edition. 106p. 

13) Oglesby, R.T.J. 1977. Relation of fish yield to Lake Phytoplankton standing crop, production and 

morphedaphic factors. Journal of Fish Research. Board Canada. 34: 2271-2279 
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 فصل سوم 

 

 

 ی  ن ی زم ری ز     و      یسطح   اهی آب منابع    الن ی ب   

 آبهای زیرزمینی در استان کردستان تیوضع ارزیابی
 (ندهگال –دشت قروه )مطالعه موردی: 

 

 اوسطی    خالد  دکتر    

 استادیارگروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
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 چکیده

گریبان است. در این فصل، با نگاهی گذرا؛ های منابع آبی متعددی دست به استان کردستان با مشکالت و چالش

گیرد. در ادامه  تغییرات زمانی وضعیت منابع آب سطحی )واقع در شرق استان کردستان( حوضه تروال مورد بررسی قرار می

دهگالن واکاوی شده است. بررسی تغییرات زمانی و  –و مکانی نوسانات سطح آب زیرزمینی در سه آبخوان دشت قروه 

سانات سطح آب زیرزمینی و تعیین عوامل موثر بر آن، در تعیین میزان آب در دسترس آتی و اتخاد تصمیمات مکانی نو

باشد. براین اساس، در این بررسی تالش شده است روند تغییرات مکانی ای میها نقش قابل مالحظهمناسب مدیریت آبخوان

ن و همچنین نقش نوسانات بارش و تغییر در میزان دهگال –های دشت قروه و زمانی سطح آب زیرزمینی در آبخوان

-های زمینهای متعدد آمار ناپارامتری، مدلبرداری بر تراز آب زیرزمینی، مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از روشبهره

ساله  27ه دهد که متوسط آب زیرزمینی در دورها نشان میهای گرافیکی استفاده شده است. نتایج بررسیآماری و تحلیل

و   41/15  ، 25/24های دهگالن، قروه و چهاردولی، به ترتیب ( در آبخوان1392-1393تا سال آبی  1366-67)سال آبی 

های دهد علیرغم ترسالیهای جدیدتر آبخوان دهگالن نشان میمتر افت داشته است و بررسی دیگری بر روی داده 00/14

متر  6/27(، میزان افت متوسط آبخوان به 1396-1397تا سال آبی  1366-67 ساله )سال آبی 31اخیر، در دوره آماری 

دهد که این ها نشان میهای انتهایی و مرکزی دشترسیده است. بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی خصوصا در بخش

 90و اوایل دهه  80ه ها در اواخر دهفاجعه آبی عمدتا در اثر مدیریت نامناسب منابع آبی و افزایش صدور مجوز حفر چاه

های دو دهه گذشته و نوسانات بارش در این بحران، به مراتب اتفاق افتاده است. این در حالی است که نقش خشکسالی

های در های مناسب چند سال اخیر نتوانسته است از روند افت سفرهای که حتی بارشتر بوده است به گونهرنگبسیار کم

 کند. های اصلی سفره ممانعتبخش

 

 دهگالن، خشکسالی -: آب زیرزمینی، مدیریت منابع آب، دشت قروههاکلید واژه
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 مقدمه -1-3

های خلیج فارس و دریای استان کردستان به عنوان سرچشمه و سراب سه حوضه از شش حوضه کالن ایران )حوضه

متعددی دست به گریبان است. برخی از مشکالت عمده منابع خزر(، با مشکالت منابع آبی دریاچه ارومیه و دریاچه عمان، 

 آبی استان به شرح زیرند:

 ها انتقال آب سدهاهای مدیریتی سدها و پروژهعدم شفافیت در ارائه برنامه ❖

 های آبیهای تولید کننده آب در پروژههای زیست محیطی و نادیده گرفتن حقوق آبی حوضهعدم توجه به حقابه ❖

های پایین دست سدهای ساخته شده )در مواردی حتی پس از سب سدهای استان و عدم تکمیل شبکهمدیریت نامنا ❖

 سال از زمان آبگیری سدها( 10گذشت بیش از 

 ... مسائل مربوط به آلودگی سدهای ژاوه، تروال و ❖

 ها در چند دهه اخیر )عمدتا در حوضه تروال(کاهش دبی رودخانه ❖

 دهگالن –های سه گانه دشت قروه زیرزمینی در آبخوانهای افت شدید تراز سفره ❖

 های آبی باارزش استان کردستان )مانند دریاچه زریبار(مشکالت کمی و کیفی پهنه ❖

 روستای استان کردستان 300نبود سیستم لوله کشی آب در  ❖

 روستای استان  700عدم پوشش شرکت آب و فاضالب برای حدود  ❖

 آن در برخی از شهرهای استان مانند سقز، بانه، سنندجمشکالت کیفیت آب شرب و تصفیه  ❖

 مشکالت قطعی آب شرب در شهرهای قروه و دهگالن ❖

 های صنعتی و معادنهای دفن زباله، کارگاهعدم پایش مناسب آلودگی محل ❖

 رویه کودهای شیمیایی در کشاورزیمسئله نیترات و مصرف بی ❖

روستا )عمدتا در شرق استان( و مقادیر سرب و جیوه حدی  45 تا 44مقدار آرسنیک حدی یا بیش از حد مجاز در  ❖

 (96و  95دو روستا )براساس مطالعه دانشگاه علوم پزشکی در سال های  -یا بیش از حد مجاز در یک

شود و در ادامه یکی از در این فصل، ابتدا اطالعات کلی در مورد وضعیت منابع آب سطحی حوضه تروال ارائه می

دهگالن مورد  –های سه گانه دشت قروه های زیرزمینی در آبخوانده در باال، یعنی افت شدید تراز سفرهمشکالت لیست ش

 بررسی قرار خواهد گرفت. 

الزم به ذکر است که عمده اراضی حاصلخیز و دارای توپوگرافی مناسب برای کشاورزی استان کردستان در شرق استان 

های ورزی استان مطرح است. بنابراین طبیعی است که بیشتر راهکارها و قابلیتقرار دارد و شرق استان بعنوان قطب کشا

توسعه کشاورزی استان کردستان، متوجه بخش شرقی استان باشد. این در حالی است که بخش عمده منابع آب سطحی  

( و بیش 1رد )جدول درصد آن در شرق استان قرار دا 85در غرب استان قرار گرفته است. از کل دشتهای استان بیش از 
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ریزی نامناسب منابع آبی باعث درصد رواناب سطحی جاری در استان در غرب آن جریان دارد. این عدم توازن و برنامه 70از 

دهگالن، از منابع آبهای زیرزمینی تأمین  –از آب مصرفی شرب، کشاورزی و صنعت دشت قروه  %80شده است که حدود 

های زیرزمینی منجر به افت شدید تراز آب زیرزمینی آبخوان های قروه، گردد. عدم توازن بین تغذیه و برداشت از آب

اند. بنابراین در این فصل ممنوعه اعالم شده 83و  82 ،72ها به ترتیب از سالهای و این آبخوان دهگالن و چهاردولی شده

جزئیات بیشتری در مورد وضعیت این سه آبخوان، تغییرات زمانی و مکانی نوسانات سطح آب زیرزمینی، نقش عوامل موثر 

 گیرد.برداری بر تراز آب زیرزمینی(، مورد بررسی قرار میهبر این تغییرات )با تاکید بر نوسانات بارش و تغییر در میزان بهر

 های استان کردستانآبخوان (1-3) جدول

 حوضه اصلی ردیف
حوضه 

 فرعی

محدوده 

 مطالعاتی

های آبخوان

محدوده 

 مطالعاتی

مساحت 

حوضه 

(2Km) 

مساحت 

دشت 

(2Km) 

مساحت 

های محدوده

مطالعاتی استان 

(2Km) 

1 

 سفید رود دریای خزر

 دهگالن -قروه 

 197 943 قروه

28235 

 389 1050 چهاردولی 2

 624 2550 دهگالن 3

 -دیواندره  4

 بیجار

 200 4203 دیواندره

 217 1141 بیجار 5

6 

خلیج فارس و 

 دریای عمان

 مرزی غرب

 112 272 زریبار مریوان )زریبار(

7 
تپه اسماعیل 

 )امیرآباد(
 51 210 امیرآباد

 54 239 قزلچه قزلچه 8

 106 466 کامیاران کامیاران کرخه 9

  1950 11074 جمع

 ای استان کردستان: شرکت آب منطقهمنبع
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 دهگالن –نگاهی گذرا به وضعیت منابع آب سطحی دشت قروه  -2-3

سرچشمه رودخانه سفیدرود های حوضه درجه دو سفیدرود و حوضه درجه یک دریای خزر و حوضه تروال از سرشاخه

باشد. در چند دهه گذشته تغییرات قابل توجهی در وضعیت منابع آب سطحی ایجاد )چهارمین رودخانه پرآب ایران( می

ها تنها بخشی از ها از بارش برف به سمت بارش باران، خشک شدن تعداد زیادی از چشمهشده است. تغییر الگوی بارش

ه آمار مناسبی جهت تحلیل میزان تغییر بارش برف به باران و روند تغییرات زمانی دبی این تغییرات هستند. متاسفان

 باشد. های خشک شده و متروک موجود نمیها و تعداد چشمهچشمه

های باالدست آن است. برای داشتن دید یکی دیگر از تغییرات قابل توجه، تغییر در آورد ساالنه رودخانه تروال و شاخه

تغییر، آمار دبی روزانه چندین ایستگاه هیدرومتری قدیمی حوضه از بدو تاسیس تاکنون مورد بررسی قرار کلی از این 

حسن خان  -( و تلوار 17 - 923دلبران ) –(، چم شور 17- 007گرفت. تغییرات دبی متوسط ساالنه سه ایستگاه مهرآباد  )

به بعد  1386ها از سال یانگر تغییر قابل توجه آورد رودخانهارائه شده است که بخوبی ب 3-3تا  1-3( در اشکال 17 - 926)

به بعد به عنوان یک دوره مجزا،  1386ارائه شده است. دلیل انتخاب سال  4-3باشد. موقعیت این سه ایستگاه در شکل می

وع دوره تغییر قابل توجه در وضعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی حوضه تروال است که به دلیل آبگیری سدها، شر

 هاست.خشکسالی و اضافه برداشت از آبخوان

  
 (1395 – 96حسن خان )از بدو تاسیس تا سال آبی  -تغییرات دبی متوسط ساالنه ایستگاه تلوار  ( نمودار3-1)شکل
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 (1395 – 96دلبران )از بدو تاسیس تا سال آبی  –تغییرات دبی متوسط ساالنه ایستگاه چم شور ( نمودار3-2)شکل

 

 
 (1395 – 96های موجود از بدو تاسیس تا سال آبی تغییرات دبی متوسط ساالنه ایستگاه مهرآباد )داده( نمودار 3-3)شکل
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 موقعیت مکانی سه ایستگاه هیدرومتری مورد بررسی ( نقشه3-4)شکل

تغییرات دبی رودخانه تروال تحت تاثیر نوسانات اقلیمی و فعالیت های انسانی رخ داده است. یکی از عوامل موثر احداث 

آبگیری  1392و  1387های سیاه و سد سورال به ترتیب در سالسد و تاثیر آن بر رژیم جریان رودخانه بوده است. سد سنگ

حسن خان را توجیه نمایند. با این حال، حتی اگر کل حجم  –توانند بخشی از تغییرات دبی در ایستگاه تروال اند و میشده

میلیون متر مکعب( را لحاظ نماییم، این فعالیت  11و  33مفید مخزن سدهای سنگ سیاه و سورال )به ترتیب با حجم مفید 

حسن خان را بطور کامل توجیه نماید. بررسی تغییرات دبی در ایستگاه  –بی در ایستگاه تروال تواند تغییرات دانسانی نمی

شور و در حوضه باالدست ایستگاه چم دهد چرا که بر روی رودخانه چمدلبران این گفته را مورد تایید قرار می –چم شور 

مشابه است. تغییرات دبی در ایستگاه مهرآباد نیز  دلبران سدی وجود ندارد اما الگوی زمانی تغییرات دبی تقریبا –شور 

تواند عامل می 1390باشد. بدون تردید دوره خشکسالی نیمه دوم دهه بیانگر کاهش قابل توجه آورد رودخانه تروال می
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د عامل توانها باشد. همچنین تغییر در الگوی بارش و تغییرات دما میرخداد بخشی از این تغییرات فاحش در دبی رودخانه

مکملی برای اثرات خشکسالی باشد و در تغییر الگوی پاسخ حوضه به بارش ورودی نقش موثری داشته باشد. با این وجود، 

های های خوب چند سال اخیر و دوره ترسالی کنونی نتوانسته است تغییر قابل توجهی در دبی رودخانه تروال و شاخهبارش

های زیرزمینی احتماال اثرات تواند مطرح گردد که تغییر در سطح تراز سفرهفرضیه می آن ایجاد نماید. لذا از نظر بنده این

های دقیق و قابل توجهی بر دبی پایه و آورد ساالنه رودخانه تروال نیز داشته است. البته بررسی این فرضیه نیاز به داده

  مطالعات بیشتری دارد.

شکالت متعدد و مدیریت نامناسب آنهاست به عنوان مثال شبکه نکته حائز اهمیت در مورد سدهای ساخته شده، م 

اندازی نشده است و یا با توجه به آورد حوضه باالدست سد تروال، سال هنوز راه 12پایاب سد سنگ سیاه پس از گذشت 

یون متر میل 46میلیون متر مکعبی( هیچ وقت پر نخواهد شد. همچنین مدیریت  500احتماال این سد )با ظرفیت اعالمی 

میلیون متر مکعبی اعالمی برای سد تروال، در اختیار استان کردستان قرار داده شده است در حالیکه  500مکعب از حجم 

تقریبا کل حوضه باالدست آن در استان کردستان واقع شده است. مساله قابل تامل دیگر آلودگی آب حوضه باالدست سد 

اندازی شده برای انتقال آب این سد به همدان ری جدی است که شبکه انتقال راهتروال به آرسنیک است. این آلودگی به قد

را فعال به پروژه ناکارآمد بدل نموده است و سیاسیون را به فکر تخصیص آب سایر سدهای استان انداخته است. الزم به 

ده و متاسفانه خسارات ای، سیاسی کاری حرف اول را زذکر است که در مباحث تخصیص آب و انتقال آب بین حوضه

ها وارد نموده است. جزئیات مشکالت مربوط به سدها و مباحث انتقال آب در فصل ناپذیری را بر پیکره اکوسیستمجبران

 ای ارائه شده است.جداگانه

 دهگالن -وضعیت منابع آب زیرزمینی دشت قروه  -3-3

دهگالن بعنوان قطب کشاورزی استان کردستان در شرق استان کردستان و در حوضه تروال واقع شده  –دشت قروه 

از آب مصرفی شرب،  %80تر بیان شد حدود ، تصاویر از دشت مذکور ارائه شده است. همانگونه که پیش5است. در شکل 

دهگالن، دارای سه آبخوان  –ردد. دشت قروه گدهگالن، از منابع آبهای زیرزمینی تأمین  –کشاورزی و صنعت دشت قروه 

باشد که در چند دهه گذشته، تحت تاثیر عواملی مانند وقایع متعدد خشکسالی، کاهش مهم دهگالن، قروه و چهاردولی می

توانند ها قرار گرفته است. این عوامل میمنابع آب سطحی و توسعه کشت آبی خصوصا در بخش مرکزی و انتهایی آبخوان

های دشت موثر بوده و آینده منابع آب زیرزمینی را دگرگون سازند. از این رو از و ذخیره آب زیرزمینی در آبخوانبر تر

ای دهگالن دارای اهمیت ویژه –های دشت قروه بررسی تغییرات زمانی و مکانی تراز و ذخیره آب زیرزمینی در آبخوان

های دشت وند تغییرات مکانی و زمانی ارتفاع پیزومتری در آبخوانباشد. بر این اساس در این بررسی، ضمن مطالعه رمی

(، نقش نوسانات بارش و 1392-1393تا سال آبی  1366-67ساله )سال آبی  27دهگالن در دوره مشترک آماری  -قروه 

 تایج این بخش برداری بر تراز آب زیرزمینی مورد مطالعه قرار گرفته و میزان کسری مخازن تخمین زده شد. نمیزان بهره

 (.1395از مطالعه قبال در ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ارائه شده است )اوسطی، 
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ها، های مناسب چند سال اخیر بر وضعیت ذخیره آبخوانها و بررسی اثرات بارشروز رسانی دادههمچنین به منظور به

 آبخوان دهگالن براساس آخرین آمارهای موجود صورت گرفت. به روز رسانی تغییرات مکانی و زمانی سطح پیزومتری در

 

 

 
 دهگالن بعنوان قطب کشاورزی استان کردستان –تصاویری از دشت قروه ( 3-5)شکل
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 مورد مطالعه یمنطقه -4-3

های درجه دهگالن در شرق استان کردستان و در بخش سراب حوضه سفیدرود )به عنوان یکی از حوضه –دشت قروه 

باشد که دو حوضه کالن دریای خزر( واقع شده است. این دشت دارای سه آبخوان مهم دهگالن، قروه و چهاردولی می

طول   47° 43' 28"تا   47° 10' 19" و عرض شمالی 35° 28' 42"تا  35° 03' 29" آبخوان دهگالن بین مختصات

طول   47° 56' 24"تا   47° 42' 58"و  عرض شمالی 35° 15' 47"تا  35° 04' 55" ، آبخوان قروه بین مختصاتشرقی

  48° 06' 19"تا   47° 50' 26"و  عرض شمالی 35° 13' 60"تا  34° 55' 59" و آبخوان چهاردولی بین مختصات شرقی

ای استان کردستان، (. براساس مطالعات هیدروژئولوژی انجام شده توسط آب منطقه6-3است )شکل واقع شده طول شرقی 

های سطحی بوده و بطور کلی در هر سه آبخوان دارای راستای جهت جریان زیرزمینی تقریبا منطبق بر جهت جریان آب

( ایستگاه سینوپتیک قروه، 1395-96تا  1368 – 69ساله )سال آبی  28باشد. براساس آمار شمالی می –تقریبا جنوبی 

باشد. همچنین گراد میدرجه سانتی 53/12و میانگین دمای ساالنه معادل میلیمتر  65/333میانگین بارش ساالنه حدود 

 باشد. بندی دومارتن اصالح شده، دارای اقلیم نیمه خشک میایستگاه سینوپتیک قروه در طبقه
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 های مورد مطالعه نقشه موقعیت چاه های پیزومتری و آبخوان( 3-6)شکل

 های مورد استفادهداده -5-3

های ثبت شده ای استان کردستان، کنترل کیفی دادهآب منطقه شرکتهای خام ثبت شده از پس از دریافت داده

های گرفت. در برخی از موارد، محل چاههای قبل و بعد انجام های زمانی و مقایسه با ماهبراساس پالت نمودن سری

ای استان، پیزومتری تغییر نموده است اما این جابجایی چاه در حد چند متر بوده است. به گفته کارشناسان آب منطقه

تر در کنار چاه قبلی حفر های زیرزمینی خشک شدند و از این رو چاه عمیقهای پیزومتری در اثر افت آبتعدادی از چاه

ها، نوسانات ماه به ماه سطح آب به ویژه در فصل برداشت آب، غیر معمول تشخیص داده شد ت. در تعدادی از چاهشده اس

باشد. همچنین برداری اطراف آنها میهای بهرهکه در بعضی از موارد به دلیل واقع شدن چاه پیزومتری در شعاع تاثیر چاه

باشد و به ناچار آمار آنها کنار گذاشته شد. اکثر ی نواقص زیادی میهای پیزومتری داراآمار ثبت شده در برخی از چاه

های ای دادهاند. بنابراین با توجه به نواقص آماری و  نمودار میلهحفر شده 1366و  1365های های پیزومتری در سالچاه

اه پیزومتری)مجموعا چ 86( با 1392-1393تا سال آبی  1366-67ای)سال آبی ساله 27موجود، دوره مشترک آماری 

 (. 6-3باشند(، انتخاب گردید)شکل چاه پیزومتری در سه دشت مذکور تحت آماربرداری می 108

 روش تحقیق -6-3

های پارامتری و ناپارامتری متعددی برای تشخیص روند تغییرات زمانی متغیرهای کمی و کیفی آب زیرزمینی، روش

(. قدرت و صالبت Chaudhuri, 2014 & Ale؛ et al, 2012  Du Bui؛Hirsch, 1984 & Slackاند )استفاده شده

ها و نبود داده هایی مانند نرمال بودن دادهفرضباشد اما بایستی پیشهای ناپارامتری  میهای پارامتری بیشتر از روشروش

های خاصی مانند غلب دارای ویژگیهای منابع آب ا(. از آنجا که داده1394.. برقرار باشد )اوسطی و همکاران، . پرت و
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های زمانی هیدرولوژیکی از .. هستند، بیشتر سری. های پرت، خودهمبستگی، الگوهای فصلی وچولگی مثبت، وجود داده

باشند. های معمول پارامتری مانند رگرسیون خطی برای بررسی روند کارا نمیکنند. بنابراین روشتوزیع نرمال تبعیت نمی

های الزم حاصل کسری پرداخت اما گاها پیش فرض -های لگاریتمی یا توانیروش ها از طریقوان به تبدیل دادهتاگر چه می

(. همچنین بسیاری از متغیرهای منابع آبی، دارای تغییرات 1394؛ اوسطی و همکاران، Helsel, 1992 & Hirshشود )نمی

و این تغییرات فصلی عامل مهمی در تغییرات و واریانس  (Hirsh et al, 1982باشند )فصلی منظمی در طول سال می

در شکل  1شود. به عنوان نمونه تغییرات فصلی تراز آب زیرزمینی در چاه پیزومتری دزج هایی محسوب میچنین متغیر

هار ارائه شده است. در سایر پیزومترها نیز الگوی سینوسی مشابهی ثبت شده است بطوریکه حداکثر تراز در فصل ب 3-7

های آبی( و حداقل تراز در اوایل فصل پاییز )ابتدای دوره تغذیه بعدی و انتهای )انتهای دوره تغذیه و شروع فصل برداشت

 های آبی( مشاهده شده است.فصل برداشت

 
  1الگوی فصلی نوسانات تراز آب زیرزمینی در چاه پیزومتری دزج  ( نمودار3-7)شکل

های زمانی، بایستی اثر تغییرات فصلی حذف مدت در چنین سریتر و واقعی روند طوالنیبنابراین برای تشخیص دقیق

در تشخیص یا به نحوی لحاظ گردد. در صورت عدم توجه به الگوی فصلی و تغییرات درون سالیانه، قدرت آزمون روند 

های زیرزمینی نیز الگوی (. نوسانات معمول سطح آبHelsel, 1992 & Hirshیابد )دار به شدت کاهش میهای معنیروند

های زیرزمینی دهد که این الگوی تغییرات فصلی، در ارتباط با تغییرات تغذیه و برداشت معمول از آبفصلی قوی را نشان می

آزمون "های پارامتری و ناپارامتری( و ناپارامتری روند شامل ترکیبی)ترکیب روش گیرد. سه روش پارامتری،شکل می

من کندال "و  "های اصالح شده برای اثر فصلیآزمون رگرسیون روی سری "، "های یک فصل معینرگرسیون روی سری

 اند.های زمانی دارای تغییرات فصلی پیشنهاد شدهبرای بررسی روند در سری (Helsel, 1992 & Hirsh) توسط "فصلی
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تواند در ارتباط با تغییرات اقلیمی )تغییرات مقادیر بارندگی، نوع های آب زیرزمینی مینوسانات زمانی سطح سفره

ترین عوامل نوسانات آب عامل به عنوان مهمهای زیرزمینی باشد. این دو برداری از سفره..( و میزان بهره. بارندگی، دما و

 Gholami؛  Daneshvar Vousoughi et al, 2013؛ Hojati, 2011 & Boustaniزیرزمینی در مناطق مختلف ایران )

et al, 2015 )( و جهانPerez-Valdivia, 2011 & Sauchyn ؛Du Bui et al, 2012 ؛Mack et al, 2013 ؛

Dudley, 2013 & Hodgkins ؛Zhang et al, 2014 ؛Chaudhuri, 2014 & Ale ؛Chinnasamy & 

Agoramoorthy, 2015 ،Gao et al, 2015به بعد، مناطق تحت تاثیر  1970اند. بطور کلی از دهه ( گزارش شده

 (. Matzneller et al, 2010خشکسالی افزایش یافته است اما بررسی محلی تغییرات بارش حائز اهمیت است)

همچنین در زمینه تعیین روش مناسب در مدلسازی تغییرات مکانی متغیرهای کمی و کیفی آب زیرزمینی، مطالعات 

 ,Hu et al؛ Figueira et al, 1999؛ Jager, 1990( و خارج از کشور )1391متعددی در ایران )اوسطی و همکاران، 

های تخمین مطالعات روش کریجینگ را به عنوان یکی از بهترین روش است. این( انجام شده Arslan, 2012؛   2005

( 2011و همکاران ) قادرمزی( و 2008)آمیزصدق و   احمدیاند. البته  متغیرهای کمی و کیفی آب زیرزمینی معرفی نموده

( روش 2014و همکاران )  Gong( روش کریجینگ جهانی و 2007) Heuvelink Gerard و  Brusروش کوکریجینگ 

IDW 1اند. را به عنوان روش برتر گزارش نموده 

 – Theilکندال فصلی و روش  -آزمون من) های آمار ناپارامتری ای از روشبر این اساس در این تحقیق، از مجموعه

Senاستفاده شده است.های گرافیکی آماری و تحلیلهای زمین(، مدل 

 های ناپارامتریبررسی روند تغییرات زمانی سطح آب زیرزمینی و آزمون -1 -6-3

چاه پیزومتری  86های سطح آب زیرزمینی در های پارامتری و ناپارامتری روند، نرمال بودن دادهقبل از اعمال روش

بررسی شد. نتایج آزمون کولموگروف  SPSS 16فزار ااسمیرنوف و با استفاده از نرم –انتخابی براساس آزمون کولموگروف 

پیزومتری، داری توزیع  چاه 86چاه از  80های ماهانه سطح آب زیرزمینی ثبت شده در اسمیرنوف نشان داد که داده –

 باشد. چاه مجاز نمی 80های پارامترهای در بررسی روند این باشند. بنابراین استفاده از روشنرمال نمی

های زیرزمینی، الگوی فصلی قوی را در ارتباط با تغییرات تغذیه و برداشت از آبخوان نشان های سطح آبدههمچنین دا

مورد ( Helsel et al, 2006 ؛ & Hirsch, 1984 Slackکندال فصلی)-دهند. براین اساس آزمون ناپارامتری منمی

ای ها باید به گونهگیری در یکسال آبی است. فصلمختلف اندازههای استفاده قرار گرفت. در این روش، منظور از فصل، زمان

صورت سه ماه ها بههای آماری، داده کافی در آن بازه زمانی وجود داشته باشد. اگر دادهانتخاب شوند که در بیشتر سال

فصل را در نظر  12توان شوند، میگیری میتوان چهار فصل و اگر بصورت ماهانه اندازهشوند، میمیگیری یکبار اندازه

فصل  12اند، لذا تعداد گیری شدهصورت ماهانه اندازههای سطح آب زیرزمینی در این تحقیق بهگرفت. از آنجایی که داده

 
1- Inverse Distance Weighting 
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ای ثبت نشده است اما این امر ها، دادهها مدنظر قرار گرفت. الزم به ذکر است که در برخی از ماهجهت بررسی روند داده

 نماید. سبات روش کندال فصلی ایجاد نمیخللی در محا

فصل بطور جداگانه و سپس با ترکیب  mآماره آزمون فصلی کندال، از طریق محاسبه آماره آزمون من کندال بر روی 

های های هر فصل/ماه فقط با همان فصل/ماه در سالدر این روش، داده (.Hirsh et al, 1982شود )نتایج، محاسبه می

با جمع زدن آماره   SKگیرد. آماره های مختلف با یکدیگر صورت نمیهای فصول/ ماهشود و مقایسات دادهمقایسه میدیگر 

S ( کندالSiمحاسبه شده برای فصل )( محاسبه می1ها، مطابق رابطه ) :شود 

𝑆𝐾                                               (    1رابطه ) = ∑ 𝑠𝑖
𝑚
𝑖=1 

( محاسبه 2از رابطه ) Siآماره داده باشند، آنگاه  nاعداد سری زمانی یک فصل معین با  xn.. . و 1x ،2xتیکه در صور

 گردد:می

𝑆𝑖                  (               2رابطه ) = ∑ ∑ 𝑠𝑔𝑛( 𝑥𝑖 − 𝑥𝐾)𝑛
𝑖=𝐾+1

𝑛−1
𝐾=1                          

 

ها ها و سالهای فصل( این است که در سری زمانی مورد بررسی روندی وجود ندارد. هرگاه تعداد دادهH0فرض صفر)

( 3دارای توزیع نرمال خواهد بود و میانگین و واریانس آن مطابق روابط) SKعدد باشد و روند نداشته باشند،  25بیشتر از 

 شود:( محاسبه می4و )

𝜇𝑆𝐾                                                 (         3رابطه ) = 0 

𝛿𝑆𝐾                             (     4رابطه ) = √∑ (
𝑛𝑖

18

𝑚
𝑖=1 ) × (𝑛𝑖 − 1) × (2𝑛 + 5) 

 باشد. ام می iها در فصل تعداد داده niکه در آن 

 گردد:( محاسبه می5کندال فصلی بصورت رابطه) Zskدر نهایت آماره 

 

 

 

 (               5رابطه )

 

 

 ≤ ZCrit ≥ ZSKΙΙدهنده روند مثبت است و بالعکس. وجود)رد فرض صفر( یا عدم وجود )نشان SKمقادیر مثبت 

ZCrit - روند از نظر آماری، بر اساس آماره )ZSK داری در سطوح معنیα  مختلف و بر اساس جداول مربوطه تعیین

 ±645/1و  ±96/1، ±575/2برابر   ZCrit% به ترتیب مقادیر  10و  %5 ، %1داری گردد. بر این اساس برای سطوح معنیمی
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 ها یا در برخی از فصول، روند افزایشی یا کاهشی در ارتفاع پیزومتریلحاظ شده است. از آنجا که ممکن است در برخی از چاه

 (.2010و همکاران،   Xuوجود داشته باشد، فرضیه دو دامنه در بررسی روند مد نظر قرار گرفته است )

 ،Sen؛Theil – Sen (TSA()Thiel ،1950( برای هر فصل براساس روش βهمچنین بزرگی یا شیب خط روند)

 ( قابل محاسبه است:6( و مطابق رابطه )1968

iK                                     ( 6رابطه )       𝛽 =  Median(
𝑥𝑖−𝑥𝐾

𝑖−𝐾
) 

فصل( مد  12برای محاسبه  شیب کلی خط روند. میانه اعداد شیب بدست آمده برای تمامی فصول )در این تحقیق 

 گیرد.نظر قرار می

 بررسی تغییرات مکانی نوسانات سطح آب زیرزمینی -2 -6-3

و شیب خط روند و مقادیر متوسط نوسان  Zکندال و شیب خط روند، تغییرات مکانی مقادیر  Zپس از تعیین مقادیر 

 IDW هایآماری تعیین گردید. در این راستا روشهای مختلف درونیابی و زمینساالنه سطح آب زیرزمینی براساس روش

کندال فصلی و شیب  Z( جهت درونیابی مقادیر 5تابع کرنل )با پنجRBF4( و OK) 3)با توان بهینه(، کریجینگ معمولی2

 Completely regularizedکرنل مورد استفاده به ترتیب عبارتند از  5تا  1خط روند مورد استفاده قرار گرفت. توابع 

Spline ،Spline with Tension ،Multiquadric ،Inverse Multiquadric  وThin Plate Spline.  همچنین جهت

ای به آستانه ها، نسبت اثر قطعههایی مانند نرمال بودن دادهشرطاستفاده از روش کریجینگ در درونیابی، بایستی پیش

انجام گرفت.  ArcGIS 9.3افزار های درونیابی مذکور در نرمتغیرنما( رعایت شود. اجرای روش)پارامترهای نیم5/0کمتر از 

های مورد کندال فصلی و شیب خط روند براساس بهترین روش درونیابی برای آبخوان Zقدار مدر نهایت نقشه خطوط هم

های مطالعه تهیه گردید و مقادیر متوسط آنها برای هر آبخوان محاسبه شد. تعیین روش مناسب درونیابی براساس شاخص

به میانگین  RMSEاز تقسیم  RRMSEصورت گرفته است. مقادیر RRMSE 8و RMSE 6 ،MBE 7شناخته شده 

سازی درصد معرف شبیه 20و  10سازی عالی، بین درصد، معرف شبیه 10کمتر از  RRMSEشود. مقدار ها محاسبه میداده

 Jamiesonباشد)سازی ضعیف میدرصد معرف شبیه 30سازی قابل قبول و کمتر از درصد معرف شبیه 30و  20خوب، بین 

et al, 1991.) 

 
2 -Inverse Distance Weighting 
3 - Ordinary Kriging 
4 - Radial Basis Functions 
5 - Kernel 
6 - Root Mean Squared Error 
7 - Mean Bias Error 
8 - Relative Root Mean Squared Error 
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تعیین عوامل موثر بر نوسانات احتمالی سطح آب زیرزمینی، تغییرات مقادیر بارش ساالنه در ایستگاه در نهایت جهت 

ای سینوپتیک قروه و میزان حجم برداشت از آب زیرزمینی دارای مجوز )براساس مجوزهای صادر شده توسط آب منطقه

 در سه آبخوان مورد بررسی در این تحقیق( بررسی شده است.

 نتایج -7-3

مورد بررسی در سه  9های پیزومتریکندال فصلی نشان داد که در همه چاه –نتایج حاصل از بکارگیری روش من 

باشد دار میبدست آمده منفی بوده و از نظر آماری در سطح یک درصد معنی Zآبخوان دهگالن، قروه و چهاردولی، مقادیر 

کندال فصلی و شیب  Zقل، حداکثر و میانگین حسابی مقادیر (. حدا104های چاه پیزومتری سیاه گله با کد )بجز داده

-2)(  برای هر پیزومترمحاسبه شد که نتایج حاصله در جدولTheil – Senنوسانات سطح آب زیرزمینی )براساس روش 

 خالصه شده است.( 3

 و شیب خط روند نوسانات سطح آب زیرزمینی در سه آبخوان مورد مطالعه  Zمقادیر ( 3-2)جدول

 نام آبخوان

مساحت 

 آبخوان

 )هکتار(

-تعداد چاه

 های

پیزومتری 

 مورد بررسی

 هایتعداد چاه

دارای روند 

دار در سطح معنی

1% 

Z متوسط 

روش ) 

میانگین 

 حسابی(

حداکثر 

Z 
 Zحداقل 

شیب 

 متوسط

روش ) 

میانگین 

 حسابی(

حداکثر 

شیب 

 تغییرات

حداقل 

شیب 

 تغییرات

 0/061- 2/668- 0/909- 21/84- 7/33- 17/11- 49 49 98283/8 دهگالن

 0/073- 1/487- 0/699- 24/04- 5/92- 17/93- 15 15 23217/3 قروه

 0/000 1/222- 0/533- 23/07- 0/52- 17/19- 21 22 39989/6 چهاردولی

تر باشد، جهت برآورد دقیقها بصورت شبکه منظم نمیهای پیزومتری در سطح آبخوانپراکنش چاهبا توجه به اینکه 

و شیب خط روند در دستور کار قرار گرفت. برای استفاده از روش کریجینگ  Zتغییرات سطح آب زیرزمینی، درونیابی مقادیر 

بررسی و رعایت شد.  5/0ای به آستانه کمتر از قطعهها، نسبت اثر هایی مانند نرمال بودن دادهشرطدر درونیابی، پیش

درصد  5های متناظر شیب آنها در سطح کندال و سری Zاسمیرنوف هر سه سری زمانی  –براساس آزمون کولموگروف 

ای طعهها در دستور کار قرار گرفت. با توجه به برقراری شرط اثر قتغییرنما بر روی دادهنرمال بودند. بنابراین مدلسازی نیم

های درونیابی در و شیب خط روند براساس روش کریجینگ و سایر روش Zدرصد آستانه، درونیابی مقادیر  50کمتر از 

های مورد استفاده در درونیابی در روش RRMSEو  RMSE ،MBEانجام شد. مقادیر خطای  ArcGIS 9.3افزار نرم

 خالصه شده است. (3-3)جدول

 
 نشان داده شده است.های پیزومتری براساس کد آنها در شکل موقعیت چاه -  9
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 و شیب خط کندال Zهای مورد استفاده در درونیابی مقادیر روش RRMSEو  RMSE ،MBEمقادیر خطای ( 3-3)جدول

 پارامتر مورد بررسی در مطالعه روند تغییرات سطح آب زیرزمینی

 Theil – Senشیب خط روند محاسبه شده براساس روش  محاسبه شده براساس روش کندال فصلی Zمقادیر 

نام 

 آبخوان
 RMSE MBE RRMSE درونیابیروش 

نام 

 آبخوان
 RMSE MBE RRMSE روش درونیابی

الن
هگ

د
 

IDW  با توان

 بهینه
3/55 -0/37 -0/21 

الن
هگ

د
 

IDW  با توان

 بهینه
0/63 -0/07 -0/69 

 0/64- 0/03- 0/58 کریجینگ 0/20- 0/10- 3/38 کریجینگ

 RBD 0/59 -0/04 -0/64 1تابع  RBD 3/46 -0/17 -0/20 1تابع 

 RBD 0/58 -0/04 -0/64 2تابع  RBD 3/46 -0/17 -0/20 2تابع 

 RBD 0/59 -0/02 -0/65 3تابع  RBD 3/45 -0/16 -0/20 3تابع 

 RBD 0/58 -0/05 -0/64 4تابع  RBD 3/48 -0/27 -0/20 4تابع 

 RBD 0/68 -0/01 -0/75 5تابع  RBD 3/95 -0/12 -0/23 5تابع 

وه
قر

 

IDW  با توان

 بهینه
4/35 -0/52 -0/24 

وه
قر

 
IDW  با توان

 بهینه
0/38 -0/08 -0/54 

 0/43- 0/05- 0/30 کریجینگ 0/18- 0/14- 3/30 کریجینگ

 RBD 0/32 -0/09 -0/46 1تابع  RBD 4/05 -0/31 -0/23 1تابع 

 RBD 0/31 -0/08 -0/45 2تابع  RBD 3/90 -0/39 -0/22 2تابع 

 RBD 0/32 -0/11 -0/46 3تابع  RBD 3/75 -0/22 -0/21 3تابع 

 RBD 0/32 -0/12 -0/46 4تابع  RBD 4/19 -0/42 -0/23 4تابع 

 RBD 0/32 -0/08 -0/45 5تابع  RBD 3/91 -0/37 -0/22 5تابع 

ی
دول

هار
چ

 

IDW  با توان

 بهینه
4/50 -0/51 -0/26 

ی
دول

هار
چ

 

IDW  با توان

 بهینه
0/33 0/00 -0/62 

 0/61- 0/01- 0/32 کریجینگ 0/24- 0/25- 4/11 کریجینگ

 RBD 0/34 -0/01 -0/64 1تابع  RBD 4/46 -0/31 -0/26 1تابع 

 RBD 0/34 -0/01 -0/63 2تابع  RBD 4/46 -0/32 -0/26 2تابع 

 RBD 0/38 -0/03 -0/71 3تابع  RBD 4/45 -0/33 -0/26 3تابع 

 RBD 0/33 0/01 -0/61 4تابع  RBD 4/56 -0/41 -0/27 4تابع 

 RBD 0/44 -0/07 -0/83 5تابع  RBD 4/65 -0/55 -0/27 5تابع 

 

های (، روش کریجینگ بهترین عملکرد را در بین روش3و شیب خط روند )جدول  Zبا توجه به خطای درونیابی مقادیر 

های درونیابی شیب خط روند محاسبه شده برای تمامی روش RRMSEمختلف درونیابی داشته است اما از آنجا که مقادیر 

و  Jamiesonتوصیه  باشد )مطابقباشد، نتایج درونیابی مقادیر شیب خط روند قابل قبول نمیدرصد می 30بیش از 

برای  Zسازی مقادیر کندال فصلی، دقت شبیه Zمحاسبه شده در برآورد  RRMSE(. براساس مقادیر 1991همکاران، 

کندال فصلی  Zباشد. از این رو مقادیر های دهگالن و چهاردولی قابل قبول میآبخوان قروه در کالس خوب و برای آبخوان

(. جهت تهیه نقشه شیب خط روند، به ناچار از روش 8-3د )شکل ممدرونیابی شمحاسبه شده براساس روش کریجینگ 

انجام  ArcGIS 9.3افزار بندی اولیه به کمک ابزارهای موجود در نرم(. پلیگون9-3بندی تیسن استفاده شد )شکل پلیگون
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ر هر چاه پیزومتری صورت گرفت و با کنترل وضعیت جهت جریان، اصالحات الزم برای مرز بندی نهایی پلیگون تحت اث

های دهگالن، قروه و چهاردولی بندی تیسن در آبخوانگرفت. شیب متوسط وزنی خط روند محاسبه شده براساس پلیگون

 متر در سال محاسبه شده است.سانتی 8/51و  1/57،  8/89به ترتیب 

 
 درونیابی شده براساس روش کریجینگ –های مورد مطالعه کندال فصلی در آبخوان Zمقادیر  ( نقشه3-8)شکل

 
-و پلیگون Theil – Senهای مورد مطالعه براساس روش نقشه مقادیر شیب متوسط افت آب زیرزمینی در آبخوان ( 3-9)شکل

 ندی تیسنب
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دهگالن، قروه و های با توجه به مقادیر شیب متوسط وزنی خط روند محاسبه شده، میزان کاهش حجم ذخیره آبخوان

های سه گانه، ارائه است. براساس میزان کاهش حجم ذخیره آبخوان (3-4)چهاردولی محاسبه شد که نتایج آن در جدول

میزان افت قابل توجهی در هر سه آبخوان  1378میزان اضافه برداشت از هر آبخوان نیز محاسبه گردید. از آنجا که تا سال 

 نیز محاسبه شده است. 1392تا  1378برداشت از هر آبخوان برای بازه  مشاهده نشده است، میزان اضافه

میزان افت  1378همچنین میزان کسری مخزن و اضافه برداشت به طریق دیگری نیز محاسبه شد. از آنجا که تا سال 

ان میزان به عنو 1378برداری مجوزدار سال قابل توجهی در هر سه آبخوان مشاهده نشده است، چنانچه میزان بهره

برداری مازاد در نظر گرفته شود، میزان برداری بیش از آن، به عنوان بهرهبرداری متناسب با تغذیه لحاظ شده و بهرهبهره

خواهد بود. با توجه به اینکه مجوزهای صادره بین  5های سه گانه به شرح جدول کسری مخزن و اضافه برداشت از آبخوان

به بعد،  1378های برداری مازاد برای هر یک از سالاند، حجم بهرهتدریجی صادر شدهبصورت  1392تا  1378های سال

محاسبه شده است.  1378برداری مجوزدار سال برداری مجوزدار آن سال نسبت به حجم بهرهبراساس اختالف حجم بهره

دلیل باشد که با توجه به کنترل  تواند به اینعدد بزرگتر بدست آمده براساس این روش برای حجم کل اضافه برداشت می

پس از  1378برداری قبل از سال های بدون مجوز تحت بهرههای اخیر، تعدادی از چاههای غیرمجاز در دههشدیدتر چاه

آنها در آمار برداشت از آبخوان  1378ها، تا قبل از سال برداری از این چاهاند و علیرغم بهرهاین دوره مجوز دریافت نموده

 اند.ای لحاظ نشدهوعه آماری آب منطقهمجم

های فعال در منطقه از اعتبار بیشتری برخوردار است زیرا ممکن است تعدادی از چاه (3-4)البته قاعدتا محاسبات جدول

های دهد تعدادی از چاهای استان نشان میهای آب منطقهبرداری باشند و همچنین مرور پروندههمچنان فاقد مجوز بهره

تواند دلیل ها و قنوات میاند. عالوه بر موارد مذکور، تغییرات تخلیه از طریق چشمهآب شدهمق در منطقه خشک یا کمعکم

 دیگری برای ایجاد این اختالف در محاسبات باشد. 

 های پیزومتریمیزان اضافه برداشت آب زیرزمینی در سه آبخوان مورد مطالعه براساس داده ( 3-4)جدول

 نام آبخوان
 مساحت آبخوان

 )هکتار(

کل افت در دوره 

آماری مورد بررسی 

 )متر(

 ذخیرهکاهش حجم 

 1392تا سال 

(MCM) 

مازاد برداشت متوسط 

 1367های بین سالساالنه 

 (MCM) 1392تا 

داشت مازاد برمتوسط 

های بین سالساالنه 

 1392تا  1378

(MCM) 

25/24 8/98283 دهگالن  453 8/16  32 

41/15 3/23217 قروه  54 2 4 

00/14 6/39939 چهاردولی  63 3/2  5 

1/21 570 کل  41 
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 صادرهبرداری از آب زیرزمینی در سه آبخوان مورد مطالعه براساس آمار مجوزهای میزان افزایش بهره ( 3-5)جدول

 نام آبخوان
 مساحت آبخوان

 )هکتار(

برداری حجم بهره

مجوزدار در سال 

1378 (MCM/year) 

برداری حجم بهره

مجوزدار در سال 

1392 

(MCM/year) 

 اختالف حجم 

برداری مجوزدار بهره

 سالدو بین 

 1392تا  1378 

(MCM/year) 

 اختالف حجم 

 هایبرداری مجوزدار بین سالبهره

-حجم بهرهنسبت به  92-1378

 1378رداری مجوزدار در سال ب

(MCM) 

 577 51 86 35 8/98283 دهگالن

 59 6 28 22 3/23217 قروه

 147 13 38 25 6/39939 چهاردولی

 783 70 152 82 کل

 دهگالن –های دشت قروه بررسی دالیل اصلی افت آب زیرزمینی در آبخوان -1-7-3

تواند دالیل متعددی داشته باشد. در این بخش، ارتباط دو دهگالن می -های دشت قروه زیرزمینی در آبخوانافت آب 

 برداشت بیش از ظرفیت آبخوان -2خشکسالی  -1مورد بررسی قرار گرفته است:  -و احتماال تاثیرگذار -عامل مهم 

راب و چندین چاه پیزومتری دیگر در بخش جهت بررسی ارتباط دو عامل مذکور، چندین چاه پیزومتری در بخش س

(، 61پیر باباعلی)با کد  -های پیزومتری خلیل آبادها انتخاب گردید. روند تغییرات سطح آب زیرزمینی در چاهپایاب آبخوان

ی ( در بخش سراب آبخوان دهگالن دارا26( و سرنجیانه)با کد 17(، زاغه)با کد 12(، چرخه بیان)با کد 40الله ای)با کد 

های الف( در حالیکه نوسانات سطح آب زیرزمینی در چاه 11-3و  10-3باشد)اشکال ارتباط نزدیکی با نوسانات بارش می

( و کاظم آباد)با کد 27(، جنوب کروندان)با کد 60خلیل آباد)با کد   -(، تازه آباد 18پیزومتری قروچای مجاور جاده)با کد 

باشد ی ارتباط بسیار قوی با مقادیر برداشت ساالنه مجوزدار)میلیون متر مکعب( می( در بخش پایاب آبخوان دهگالن دارا55

( 97های پیزومتری گاللی)با کد چاه[شودب(. روند تقریبا مشابهی برای آبخوان چهاردولی دیده می 11-3و  10-3)اشکال 

( 106)با کد 2( و دزج 95آباد)با کد  (، حاج96)با کد 1های پیزومتری دزج( در بخش سراب و چاه104و سیاه گله)با کد 

های . روند تغییرات سطح آب زیرزمینی در چاه]ج( 11-3و  10-3اند)اشکال در بخش پایاب آبخوان چهاردولی واقع شده

( در بخش سراب آبخوان قروه، ارتباط قوی را با نوسانات 82( و سنگین آباد)با کد 72پیزومتری روستاهای ویهج)با کد 

جاده  -های پیزومتری قروهیعنی در چاه[های پایاب آبخوان قروهدهد اما افت سطح آب زیرزمینی در چاهمیبارش نشان 

های دهگالن و چهاردولی، دارای تغییر شیب ، نسبت به آبخوان](87جاده خریله)با کد  -( و دیوزند79امین آباد)با کد 

برداری در این آبخوان نسبت با روند کندتر صدور مجوز بهرهد(. این مسئله بخوبی  11-3و  10-3باشد)اشکال کندتری می

(. همچنین ارتباط نزدیکی بین میزان شدت افت تراز آب 12-3های دهگالن و چهاردولی همخوانی دارد )شکل به آبخوان

شود اهده می( مش1387های آماربرداری سال های بهره برداری )دادههای مورد مطالعه و تراکم چاهزیرزمینی در آبخوان

 (.13-3)شکل 
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 ب                                   الف                        

     
 د                                                 ج                    

های دهگالن)الف وب(، چهاردولی )ج( و قروه )د( در دوره آماری نوسانات سطح آب زیرزمینی در آبخوان ( نمودار3-10)شکل

 ( و بارش متناظر در ایستگاه سینوپتیک قروه1392- 93تا  1366-67) ساله 27

       
 ب                                                الف                  

      
 د                                           ج                              

 باشد.مالحظات: ب.م.س. در اشکال معرف حجم بهره برداری ساالنه مجوزدار)میلیون متر مکعب( در آبخوان مربوطه می

های دهگالن)الف وب(، چهاردولی )ج( و قروه )د( در دوره آماری نوسانات سطح آب زیرزمینی در آبخوان ( نمودار3-11)شکل

 برداری ساالنه مجوزدار( و میزان بهره1392- 93تا  1366-67ساله) 27
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 های قروه، دهگالن و چهاردولیبرداری در آبخوانروند صدور مجوز بهره ( نمودار3-12)شکل

 

 
  (1387های بهره برداری )آماربرداری سال دهگالن و تراکم چاه ارتباط میزان افت آب زیرزمینی در آبخوان نقشه( 3-13)شکل



 

 ملی جامعه و دانشگاه، دانشگاه کردستان یشبکهی آب، کمیته

 
 

 
126 

 

 های وضعیت ذخیره آب زیرزمینی در آبخوان دهگالن به روزرسانی داده -2-7-3

ها، به روز وضعیت ذخیره آبخوانهای مناسب چند سال اخیر بر ها و بررسی اثرات بارشروز رسانی دادهبه منظور به

رسانی تغییرات مکانی و زمانی نوسانات تراز آب زیرزمینی در آبخوان دهگالن براساس آخرین آمارهای موجود صورت گرفت. 

زمانی ده  پیزومترهای متعدد آبخوان دهگالن )بعنوان آخرین ماه سال آبی( در سه بازه های شهریور ماهدر این راستا داده

(. پیزومترهای دارای داده ناقص کنار گذاشته شدند و در نهایت 1397تا شهریور  1367استخراج گردید )از شهریور ساله 

چاه پیزومتری از پیزومترهای آبخوان دهگالن انتخاب گردید. جهت محاسبه ارتفاع متوسط پیزومتری آبخوان از روش  41

های زمانی ده ساله و در حد از و حجم ذخیره آبخوان دهگالن در بازهبا توان بهینه استفاده شد. تغییرات تر IDWدرونیابی 

ارائه شده است. در دوره ده ساله اول  7-3و  6-3بررسی شد که نتایج آن در جداول  1397تا  1367های فاصل سال

در دوره ده ساله میلیون متر مکعب بوده است اما  15(، تغییرات تراز بسیار اندک و فقط 1397تا شهریور  1387)شهریور 

میلیون  244تا شهریور(  1387میلیون متر مکعب و در دوره ده ساله سوم )شهریور  272تا شهریور(  1387دوم )شهریور 

میلیون متر مکعب کسری مخزن را به دنبال  530متر مکعب از ذخایر آبی آبخوان دهگالن کاسته شده است و در مجموع 

میلیون متر  7/17( معادل 1367 - 1397ساالنه در دوره سی ساله مورد بررسی )داشته است. میانگین اضافه برداشت 

ساله  20اضافه برداشت ناچیز بوده است. برای دوره  1377(. البته تا قبل از سال 8-3مکعب در سال بوده است )جدول 

محاسبه شده است )جدول میلیون متر مکعب در سال  8/25( میانگین اضافه برداشت ساالنه، معادل 1377 - 1397آخر )

 .ایمحجم مخرن سد سنگ سیاه اضافه برداشت داشتهمعادل ( یعنی تقریبا 3-9

ساله محاسبه گردید که نتایج آن بصورت نقشه  30، اختالف تراز دوره 1367و  1397براساس نقشه ایزوپیز شهریور 

( روند افت تراز آبخوان 1397تا شهریور  1387رسد طی دوره ده ساله اخیر )شهریور باشد. به نظر میمی 14-3شکل 

های بسیار کوچکی حتی تراز مثبت بخوان حتی در محدودهای و باالدست آدهگالن کندتر شده است و در مناطق حاشیه

ای های مرکزی و اصلی آبخوان همچنان افت تراز ادامه دارد. یکی از مواردی مورد ادعای آب منطقهشده است اما در بخش

ها و ه ترسالیها در چند سال اخیر بوده است که با توجه به دورهای احیای آبخوانو وزارت نیرو تاثیر مثبت اجرای پروژه

های های حوضه تروال، صحت این ادعا نیازمند بررسی موردی محل اجرای پروژهاثرات بارش بر مناطق نزدیک به سرشاخه

وزارت نیرو و مقایسه آن با سایر مناطق آبخوان است که پروژه اجرایی در آنجا اجرا نشده است زیرا ممکن است این تغییرات 

های مناسب چند سال اخیر باشد. بدون تردید، بررسی صحت و سقم این ادعا نیاز دلیل بارشجزئی در کاهش روند افت به 

 به اطالعات بیشتری دارد.
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 تغییرات ذخیره آب زیرزمینی در آبخوان دهگالن در بازه های زمانی ده ساله( 3-6)جدول

 زمان

 متغیر مورد بررسی
1367شهریور  1377شهریور   1387شهریور   1397شهریور    

ارتفاع متوسط پیزومتری )متر 

 از سطح دریا(
1842/5 1841/7 1827/1 1814/1 

 13/1- 14/5- 0/8- تغییرات ترازده ساله )متر(

میانگین تغییرات ساالنه ترازدر 

 دوره ده ساله )متر(
-0/08 -1/45 -1/31 

حجم تغییرات ذخیره در ده 

 سال)میلیون متر مکعب(
-15/4 -271/6 -243/8 

متوسط حجم تغییرات در دوره 

ده ساله)میلیون متر مکعب در 

 سال(

-1/5 -27/2 -24/4 

 

 1367تغییرات ذخیره آب زیرزمینی در آبخوان دهگالن نسبت به شهریور ( 3-7)جدول

 زمان

 متغیر مورد بررسی
1367شهریور  1377شهریور   1387شهریور   1397شهریور    

پیزومتری )متر ارتفاع متوسط 

 از سطح دریا(
1842/5 1841/7 1827/1 1814/1 

تغییرات تراز نسبت به شهریور 

)متر(1367  
- -0/8 -15/4 -28/4 

حجم تغییرات نسبت به 

1367شهریور   

 )میلیون متر مکعب(

- -15/4 -287/0 -530/7 

متوسط حجم تغییرات نسبت 

1367به شهریور   

 )میلیون متر مکعب در سال(

- -1/5 -14/3 -17/7 

 
  1397تا  1367میزان اضافه برداشت آب زیرزمینی در آبخوان دهگالن بین سال های ( 3-8)جدول

 نام آبخوان
مساحت آبخوان 

 )هکتار(

 30افت کل تراز در دوره 

 (1367 - 97ساله )

کاهش حجم 

 (MCMذخیره )

مازاد متوسط 

برداشت ساالنه 

(MCM) 

 17/7 530/7 28/4 98283/81611 دهگالن
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  1397تا  1377میزان اضافه برداشت آب زیرزمینی در آبخوان دهگالن بین سال های ( 3-9)جدول

 نام آبخوان
مساحت آبخوان 

 )هکتار(

 20افت کل تراز در دوره 

 (1377 - 97) ساله

کاهش حجم 

 (MCMذخیره )

مازاد متوسط 

برداشت ساالنه 

(MCM) 

 25/8 515/4 27/6 98283/81611 دهگالن

 

 
 1397تا شهریور 1367تغییرات تراز آب زیرزمینی بین شهریور  ( نقشه3-14)شکل

(، تازه 18های پیزومتری قروچای مجاور جاده)با کد تر بیان شد نوسانات سطح آب زیرزمینی در چاههمانگونه که پیش

( در بخش پایاب آبخوان دهگالن دارای ارتباط 55( و کاظم آباد)با کد 27کروندان)با کد (، جنوب 60خلیل آباد)با کد  -آباد 

باشد. به روز رسانی آمار تراز آب زیرزمینی در این بسیار قوی با مقادیر برداشت ساالنه مجوزدار )میلیون متر مکعب( می

فت تراز در این پیزومترها همچنان ادامه دارد دهد که علیرغم بارش مناسب در چند سال اخیر روند اپیزومترها نشان می

 (. 16-3و  15-3)اشکال 
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-67ساله ) 31دهگالن در دوره آماری  ارتباط نوسانات سطح آب زیرزمینی در پیزومترهای انتخابی آبخوان ( نمودار3-15)شکل

 ( و بارش متناظر در ایستگاه سینوپتیک قروه1396- 97تا  1366

 

 
 باشد.مالحظات: ب.م.س. در اشکال معرف حجم بهره برداری ساالنه مجوزدار)میلیون متر مکعب( در آبخوان مربوطه می

-67ساله ) 31دهگالن در دوره آماری  ارتباط نوسانات سطح آب زیرزمینی در پیزومترهای انتخابی آبخوان ( نمودار3-16)شکل

 برداری ساالنه مجوزدار( و میزان بهره1396- 97تا  1366
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 تغییرات تعداد و تخلیه از منابع آب زیرزمینی در آبخوان دهگالن -3-7-3

ها و قنوات( آبخوان دهگالن را ها، چشمهتغییرات تعداد و تخلیه از منابع آب زیرزمینی )چاه 12-3تا  10-3جداول 

توان اعداد گزارش شده را به ای، نمیای و غیر سیستماتیک آب منطقهدهد. با توجه به شیوه آماربرداری جزیرهنشان می

ه از طریق این منابع در نظر گرفت. با این وجود این آمار ها و قنوات و میزان حقیقی تخلیها، چشمهعنوان تعداد واقعی چاه

های تواند متاثر از افت تراز آبها و قنوات به مرور زمان کاهش یافته است که میدهد که متوسط آبدهی از چشمهنشان می

بوده است و های نیمه عمیق عمدتا به دلیل افت تراز زیرزمینی در منطقه باشد. همچنین کاهش تخلیه از طریق چاه

اند. یکی از مشکالت و مسائل متاسفانه این منابع عمدتا قدیمی رفته رفته خشک شده و جای خود را به چاهای عمیق داده

 در زمینه این تغییرات؛ بحث عدم رعایت مالکیت حقوقی است که حق و حقوق بعضی از افراد را تضییع نموده است. مهم

 های عمیق و نیمه عمیق آبخوان دهگالنتغییرات تخلیه از چاه( 3-10)جدول

 سال آمار

 چاه عمیق چاه نیمه عمیق

 تعداد
متوسط 

 آبدهی

متوسط 

 کارکرد
 تخلیه متوسط کارکرد متوسط آبدهی تعداد تخلیه

 (MCM) )ساعت( )لیتر در ثانیه( )حلقه( (MCM) )ساعت( )لیتر در ثانیه( )حلقه(

1381-82 2340 6/8 1852 106/554 1408 25 2273 291/305 

1382-83 1850 7 1518 68/031 1521 20 1997 224/691 

1383-84 3050 6/61 1200 84/389 1965 18/5 2600 356/723 

1384-85 3256 8/04 1212 105/355 1735 18/15 2277 338/950 

1385-86 3311   106/896 1941   354/106 

1386-87 3316 8/04 1212 106/966 1959 18/15 3000 355/026 

1387-88 3336 8/04 1212 107/249 1969 18/15 2277 355/532 

1388-89 3365 8/04 1212 107/493 1976 18/15 3000 355/715 

1389-90 3373 8/04 1212 107/762 1993 18/15  356/614 

1390-91 2392 7/1 1220 67/263 2434 17/2 2460 326/482 

1391-92 2423 7/1 1220 67/683 2448 17/2 2460 326/642 

1392-93 2431 7/1 1220 67/700 2454 17/2 2460 326/728 

1393-94 2444 7/1 1223 67/814 2457 17/2 2457 326/733 

1394-95 2186 7/04 1225/7 67/889 2142 17/2 2466 327/022 

 منبع: سایت تماب
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 قنوات آبخوان دهگالنها و تغییرات تخلیه از چشمه( 3-11)جدول

 سال آمار

 قنات چشمه

 تخلیه متوسط آبدهی تعداد تخلیه متوسط آبدهی تعداد

 (MCM) )لیتر در ثانیه( )دهنه( (MCM) )لیتر در ثانیه( )دهنه(

1381-82 1542 1/57 76/535 187 3/9 23/052 

1382-83 1542 2/15 81/267 187 3/9 22/506 

1383-84 1312 2/15 57/2013 201 3/85 36/6522 

1384-85 2021 1/5 95/932 199 3/85 16/823 

1385-86 2021  95/932 199  16/823 

1386-87 2021 1/5 95/932 199 3/17 16/823 

1387-88 2021 1/76 95/932 199 3/17 16/823 

1388-89 2021 1/76 95/932 199 3/17 16/823 

1389-90 2021 1/76 95/932 199 3/17 16/823 

1390-91 3274 1 94/62679 213 3 15/43908 

1391-92 3274 1 94/627 213 3 15/439 

1392-93 3274 1 94/627 213 3 15/439 

1393-94 3274 1 94/627 213 3 15/439 

1394-95 3274 1 94/627 213 3 15/439 

 منبع: سایت تماب
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 زیرزمینی آبخوان دهگالنتغییرات تخلیه و مصارف آب ( 3-12)جدول

 سال آمار

 تخلیه کل

 مصرف
 مصرف کل

 )میلیون متر مکعب(

 )میلیون متر مکعب( صنعت شرب کشاورزی )میلیون متر مکعب(

1381-82 497/446 474/65 20 0/254 494/904 

1382-83 396/495 300/17 21/756 4/652 326/578 

1383-84 534/965 300/17 21/756 4/652 326/578 

1384-85 557/060 470/48 25/55 4/65 500/68 

1385-86 573/757 470/48 25/55 4/65 500/68 

1386-87 574/747 470/48 25/55 4/65 500/68 

1387-88 575/536 488/958 25/55 4/65 519/158 

1388-89 575/963 470/48 25/55 4/65 500/68 

1389-90 577/131 471/58 25/55 4/65 501/78 

1390-91 503/811 413/79 22/09 6/7 442/58 

1391-92 504/391 413/79 22/09 6/7 442/58 

1392-93 504/494 414/57 22/09 6/7 443/36 

1393-94 504/613 414/65 22/09 6/73 443/47 

1394-95 504/977 414/97 22/119 6/74 443/829 

 منبع: سایت تماب

 گیریبحث و نتیجه -8-3

های گرافیکی، روند آماری و تحلیلهای زمینای از ابزارهای متعدد آمار ناپارمتری، مدلبه کمک مجموعه فصلدر این 

دهگالن بررسی گردید. روند تغییرات سطح آب  –های دشت قروه تغییرات مکانی و زمانی سطح پیزومتری در آبخوان

محاسبه شد.  Theil – Senزیرزمینی براساس روش کندال فصلی مورد بررسی قرار گرفت و شیب خط روند براساس روش 

و توابع اسپیالین مورد استفاده گرفت. با توجه به  IDWهای کریجینگ، و شیب خط روند، روش Zدر درونیابی مقادیر 

راهکارهای متعددی جهت ارتقای مدلسازی به روش کریجینگ مد نظر قرار گرفت )مانند  ، ArcGISافزارنرمهای قابلیت
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ها پیش از درونیابی و اعمال غیرهمگنی محیط(. پس از تهیه نقشه تغییرات مکانی حذف موقت روند مکانی غالب در داده

Z قروه و چهاردولی، نقش دو عامل تاثیرگذار در کندال و شیب خط روند سطح آب زیرزمینی در سه آبخوان دهگالن ،

برداری صادر شده به عنوان شاخصی از روند برداشت های زیرزمینی)یعنی نوسانات بارش و مجوزهای بهرهنوسانات تراز سفره

 ها(، مورد بررسی قرار گرفت. از آبخوان

-1393تا سال آبی  1366-67)سال آبی ساله  27دهد که متوسط آب زیرزمینی در دوره ها نشان مینتایج بررسی

متر افت داشته است و بررسی  00/14و   41/15  ، 25/24های دهگالن، قروه و چهاردولی، به ترتیب ( در آبخوان1392

ساله )سال  31های اخیر، در دوره آماری دهد علیرغم ترسالیهای جدیدتر آبخوان دهگالن نشان میدیگری بر روی داده

میلیون  531متر رسیده است و در مجموع  4/28(، میزان افت متوسط آبخوان به 1396-1397ا سال آبی ت 1366-67آبی 

سال مورد بررسی، میزان  30متر مکعب کسری مخزن را به دنبال داشته است. براساس نقشه افت تراز آب زیرزمینی در 

اضافه برداشت اثرات نامناسب متعددی را به  متر بوده است. این 70افت در برخی از پیزومترهای دشت دهگالن بیش از 

... همچنین در چند . ها وها و قنوات، کاهش دبی پایه رودخانههمراه داشته است مانند خشک شدن و کم آب شدن چشمه

سال اخیر، نشست زمین و تشکیل فروچاله در حوالی روستای شانوره قروه و مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان دهگالن 

 شده است.گزارش 

( 1377 - 1397ساله ) 20اضافه برداشت از آبخوان دهگالن ناچیز بوده است اما برای دوره  1377تا قبل از سال 

میلیون متر مکعب در سال محاسبه شده است )یعنی تقریبا چیزی حدود حجم  8/25میانگین اضافه برداشت ساالنه معادل 

یابند که در کنار میزان تغذیه دشت تفسیر گردند. براساس نقشه جهانی مخرن سد سنگ سیاه(. این اعداد زمانی مفهوم می

دهگالن،  –های دشت  قروه (، آبخوانBGR،10 2011های دنیا)تهیه شده برای برآورد تقریبی میزان تغذیه در آبخوان

متر در سال)در سال نرمال( دارند. بنابراین حتی در صورت ممنوعیت کامل استفاده میلی 20 – 100ای بین تغذیه ساالنه

ها زمان نیاز های آن، به سالرویه و افت وحشتناک آبخوانبرداری بیدهگالن، جبران بهره –از منابع زیرزمینی دشت قروه 

دهد که این فاجعه آبی ها نشان میشتهای انتهایی و مرکزی ددارد. بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی خصوصا در بخش

اتفاق افتاده  90و اوایل دهه  80ها در اواخر دهه عمدتا در اثر مدیریت نامناسب منابع آبی و افزایش صدور مجوز حفر چاه

تر رنگهای دو دهه گذشته و نوسانات بارش در این بحران، به مراتب بسیار کماست. این در حالی است که نقش خشکسالی

های اصلی های در بخشهای مناسب چند سال اخیر نتوانسته است از روند افت سفرهای که حتی بارشده است به گونهبو

 سفره ممانعت کند.

درصد اراضی استان  12با توجه به اینکه بیشتر مردم شرق استان کردستان متکی به کشاورزی هستند و فقط حدود 

عمال غیرممکن خواهد بود و جیران کسری مخازن سه آبخوان قروه، دهگالن و آبی است، توقف استفاده از آب زیرزمینی 

میلیون متر مکعبی در آبخوان دهگالن  531رسد. کسری مخزن چهاردولی در کوتاه مدت، تقریبا غیرممکن به نظر می

 
10 - Federal Institute for Geosciences and Natural Resources - BGR 
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قف کامل رسد در شرایط فعلی، توبرابر حجم مخزن سدهای سنگ سیاه و سورال. به نظر می 12یعنی چیزی حدود 

باشد با این وجود جهت ممانعت از فجایع زیست محیطی بیشتر های سه گانه مورد بررسی، عملی نمیبرداری از آبخوانبهره

..( بایستی هر چه . ها، فرونشست زمین وها و قنوات باقیمانده، کاهش بیشتر دبی پایه رودخانه)مانند خشک شدن چشمه

تراز آب زیرزمینی ثابت نگه داشته شود. حفظ تراز فعلی آب زیرزمینی در آبخوان اندیشی شود و حداقل سریع تر چاره

درصدی برداشت از آب زیرزمینی است و قاعدتا کشاورزان به راحتی زیر بار این کاهش نخواهند  30دهگالن به معنی کاهش 

در این موارد رعایت اصول زیست محیطی البته  .باشد های انتقال آب موجودطرحتواند استفاده از راه حل عملیاتی میرفت. 

ای کوتاه و بررسی دقیق آثار کوتاه و بلند مدت انتقال آب الزامی است چرا که مُسکن فعلی ممکن است درد را برای بازه

 ای نه چندان دور، معضالت بزرگتری را بیافریند. مخفی کند و در آینده

 پیشنهادات -9-3

دهگالن، ثابت نگه داشتن تراز آب زیرزمینی و ممانعت از افت بیشتر تراز  –با توجه به شرایط فعلی دشت قروه  ▪

باشد. در صورت تداوم شرایط ترین تصمیم منابع آبی در شرق استان کردستان میهای این دشت، ضروریآبخوان

 باشد.از ذهن نمی زدایی، تخلیه روستاها و تعطیلی کامل کشاورزی دورفعلی، بیابان

هایی در مدیریت منابع آب کشور نقش رسد ساختار به شدت متمرکز وزارت نیرو در رخداد چنین بحرانبه نظر می ▪

تمرکز بر مدیریت جامع حوضه در و  تر مدیریت مبتنی بر اصول توسعه پایدارهر چه سریع بایداصلی را دارد و 

خودکفایی گندم به  کشور تغییر یابد. به عنوان نمونه سیاست غلطدستور کار قرار داده شود و نظام تخصیص آب 

هر قیمتی در کشور، مخازن آب زیرزمنیی را خالی نمود و هنوز خودکفایی در حد شعار باقی مانده است. بررسی 

ثال ها( مدهگالن )و متعاقب آن افت آبخوان –دهد صدور مجوزهای بی برنامه در دشت قروه اسناد اداری نشان می

 بارزی از تبعات آن سیاست کالن است.

هزار هکتار اراضی آبی  96براساس برنامه ارائه شده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، افزایش حدود  ▪

ای های توسعهبرای استان کردستان پیش بینی شده است. چنانچه توسعه پایدار حوضه مد نظر قرار داده نشود، برنامه

 بحران آب در شرق استان را تشدید نمایند. توانندحتی می

های آبی باشد. بهتر است تواند ضامن موفقیت پروژهها میمشارکت تمام ذی نفعان در سیاست گذاری و اجرای پروژه ▪

ای، تصمیمات متناسی با مشارکت تمام ذی نگاه از باال به پایین تغییر یابد و به مقتضای شرایط محلی و حوضه

 ردد.نفعان اتخاذ گ

انداز توسعه نیازمند های چشماند و اسناد آب و برنامهقوانین موجود در حوزه منابع آب قدیمی و در مواردی ناقص ▪

های رو به رشد منابع آب کشور تواند در کاهش چالشبازنگری اساسی هستند. همچنین ایجاد بازار عادالنه آب می

 بسیار موثر باشد.
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 چکیده
ی مقصد و به دلیل مزایای ی حل مشکل کمبود آب در حوضهای اگر چه به بهانههای انتقال آب بین حوضهپروژه   

ژئومورفولوژیکی،  ،یکیدرولوژیه هایستمیسدر بلند مدت  هاپروژه نیا یاما اجرا ،شونداقتصادی و اجتماعی آن اجرا می

های بروز چالشمنجر به  تیو در نهادهند قرار می ریتاث را تحتمبدأ و مقصد  هایدر حوضهاکولوژیکی و کاربری اراضی 

ی ، توسعهمطالب این فصلشوند. هدف از می ستیز طیمح یداریو پا هاستمیاکوس یدر چرخه رییتغاجتماعی و فرهنگی و 

ای از دیدگاه سیستمی های انتقال آب بین حوضهای به پروژههای آبریز رودخانهدرک بهتر و برآورد میزان واکنش حوضه

مراجعه  ،ی و اسنادیاکتابخانهبه روش  ازیو مدارک مورد ن یاطالعات یهاهیها، الدادههاست. و شناسایی اثرات این پروژه

 -تحلیلی پژوهش این در تحقیق روشگردآوری شده است.  یدانیو مشاهدات م ینترنتیا یهاتیها و ادارات، سابه سازمان

دهد نتایج تحقیق نشان می. قرایی استای از روش قیاسی و استآمیزهباشد که می ی روش سیستمیآماری و عمدتاً بر پایه

تعادلیهای ناشی از انتقال آب بین های بسیار حساس هستند که در پاسخ به بیای، از جمله سبستمسیستم رودخانه

دهند. لذا این طرحها عمالً ی آبریز را تحت تأثیر قرار میای و تالش برای برقراری تعادل مجدد، کل سیستم حوضهحوضه

رسوبگذاری ناشی از کاهش قدرت حمل جریان، کاهش قدرت خودپاالیی رودها،  ها، تشدیدخشک شدن رودخانهباعث 

ها، پایین رفتن تراز آبهای زیرزمینی، به خطر افتادن محیط زیست و تنوع زیستی جانوری و گیاهی، نابودی حیات تاالب

های مبدأ خواهند شد. در حوضه های مقصد در حوضه بروز نارضایتیهای اجتماعی و ناپایداری سرزمین گردشگری، افول

نیز افزایش ورودی آب به رودخانه به عنوان یک سیستم باز، منجر به ایجاد تغییرات در اجزای دیگر رودخانه از جمله 

را ساحلی رود خواهد شد. همچنین به لحاظ اجتماعی نه تنها اختالفات میان بهره برداران  گیاهی پوشش و ژئومورفولوژی

به آب،  یدسترس زانیبه علت درک غلط از م یمهاجرت داخل دیو تشد هتداوم توسع لیبه دلکاهش نخواهد داد بلکه 

 و آب منابع صحیح مدیریت جهت اساسی اقدام دو نهایت در خواهد شد)پسخوراند مثبت(. انیکمبود آب دوباره نما

ای های انتقال آب بین حوضهمتوقف نمودن پروژه( 1 :ضروریست کردستان استان در زیست محیط تخریب از جلوگیری

برداری هستند و یا اجرای آنها در حال هایی که در حال بهره( در ارتباط با پروژه2اند. ی اجرا نرسیدهکه هنوز به مرحله

ی یونسکو، معیارها از دیدگاه توسعهتوان با اتکاء به یک رویکرد سیستمی و رعایت دقیق معیارهای سازمان اتمام است، می

ی سیاستگذاری تا نظارت پایدار و قوانین موجود در کشور، اقدام به ارزیابی مداوم فرآیندهای اجرای این پروژه ها از مرحله

برداری نمود و تا جایی که ممکن است حجم آب انتقالی به استانهای و ارزیابی و همچنین نظارت در طول دوران بهره

 ار را کاهش داد. از جمله:همجو

ی مقصد)علی رغم انتقال آب از استان کردستان به استانهای همجوار باید تنها با هدف تأمین آب شرب برای حوضه ▪

 آگاهی از اثرات منفی این انتقال( صورت گیرد.

ت منفی با تخصیص آب بیشتر به بخش محیط زیست و سرمایه گذاری بر روی این آبهای تخصیص داده شده، اثرا ▪

 ی مبدأ شناسایی و کنترل نمود، و از این طریق بتوان خسارتها را به حداقل رساند.ها را در حوضهاین پروژه



 

 ملی جامعه و دانشگاه، دانشگاه کردستان یشبکهی آب، کمیته

 
 

 
139 

 

کنند، با ی مبدأ زندگی میبا مردمیست که در حوضهاولویت بهره برداری از منابع آب با استناد به این اصل که  ▪

ی مبدأ، رقم انتقال آب به استانهای همجوار را حوضهتخصیص بیشتر آب به بخش کشاورزی، شیالت و صنعت در 

 کاهش داد.

 ای آب، سیستم رودخانه، نگرش سیستمی، پسخوراند، محیط زیستانتقال بین حوضهکلید واژه: 

 

 مقدمه -1-4

پاسخگویی به ای و محلی، برای المللی، ملی، منطقهای از طریق مرزهای بینبرای غلبه بر کمبود آب، انتقال بین حوضه

منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی انجام آبی، خانگی و زیست محیطی، به افزایش تقاضا در بخش کشاورزی، صنعت، برق

 (. 1390)مریدسادات و همکاران،  شودمی

پروژه انتقال  160از  شینامناسب آن، ب عیمانند کمبود آب و توز آنکاهش مشکالت ی منابع آب و به منظور توسعه

انتقال آب را به  های پروژه ها اگر چه دولت.  (Zhao et al. 2017) اجرا شده است 2015آب در سراسر جهان تا سال 

 باعث ها پروژه نیا یاما اجرا (Lafreniere et al. 2013) دهند یانجام م یو اجتماع یاقتصاد یایمزاسیاسی و  لیدال

 یاهیآب و پوشش گ تیفیک ،یکیدرولوژیه های ستمیس ،یارض یو ممکن است بر کاربر شود یم ایدهیچپی مشکالت بروز

بروز منجر به  تیبگذارد و در نها ریانتقال آب تاث ریمناطق اطراف در طول مس نیمبدأ و مقصد و همچن های در حوضه

 ,Soulsby et al 1999)  گردد ستیز طیمح یداریو پا ها ستمیاکوس یدر چرخه رییتغچالشهای اجتماعی و فرهنگی و 

Quan et al 2016). 

 های شآمای و ها رودخانه ریدر مس ژهیبه و ،یکوهستان های در حوضه یانسان های تیفعال دیبا تشد ر،یچند دهه اخدر 

عامل بروز عدم  نتری انسان، به عمده تیبا محور یعملکرد انسان و اعمال اقدامات عمران عت،یبه طب یستمیبدون نگرش س

ی از جمله یاحوضه نیانتقال آب ب ی(. پروژه ها1386 ،یبیخط یاتی)بتشده اس لیتبد ایرودخانه های ستمیتعادل در س

در حوضه  یطیمح ستیو ز یکیمورفولوژ راتییتغ جادیو باعث ا زنند یرا بهم م زیآبر یکه تعادل حوضه ها هستند یاقدامات

 .ندازدیبه خطر ب اانسانها ر اتیتواند ح یاست که م دیشد ایبه اندازه راتییتغ نیا ید. گاهنشو یمبدأ و مقصد م یها

از  پروژه انتقال آب از جنوب به شمال  یناش یشناس نیزم -یطیمح ستیتوان به بروز مشکالت متعدد ز یازجمله م

 ,Lansheng & Christian, 1999; Shao & Wang)نیکشور چی رودخانه زرد در تسه و حوضه انگیشامل رودخانه 

رود  یی انتقال آب از سرشاخه هااز پروژه یناش کیکارست های آبخوان یکیدروژئولوژی، به هم خوردن تعادل ه(2003

 یمقطع عرض ریی(، تغ1391 ،ی؛ امام1391تونل بهشت آباد)آتشخوار و همکاران،  قیاز طر رانیا یکارون به مناطق مرکز

 ,Brandt)یمخزن یدست سدها نییدر پا یاصل انیسطح مقطع جر راتییرودخانه و واکنش سرشاخه ها به تغ یو طول

میلیون متر مکعب در سال، مدفون  150ی کارستی از جمله چشمه بل با آبدهی چشمه 15به زیر آب رفتن  ، (2000

ی در زیر سنگنهیو فراپار دیجد یسنگنهیپار ،یانیم یسنگنهیپار یهامربوط به دورهسایت با ارزش تاریخی  41شدن 
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، pH ،Na ،K ،Si ،Fe) هیدروژئوشیمیایی پارامتر های( و تغییر کاربری آب به دلیل تغییر قابل توجه 1394آب)هاشمی، 

Alکه ناشی از ورود ترکیبات سیمانی به آب زیر زمینی و کاهش  در محل سد داریان در کردستان (، کربنات، سولفات و کلر

( و بروز مشکالت سیاسی و اجتماعی ناشی از پروژه های انتقال آب از 1397)رمضانپور و همکاران، کیفیت آب می باشد

 .نموداشاره   (Gohari et al, 2013)ی زاینده رود ی رودخانههای رود کارون به حوضهسرشاخه 

ی دست انسان، مورفولوژی تعادلیهای ناشی از عوامل طبیعی و یا ساختهها به عنوان یک سیستم در واکنش به بیرودخانه

ی خشکسالی و مدیریت نادرست اخیر بروز پدیدهدهند. در سالهای بستر خود را برای رسیدن به تعادل مجدد تغییر می

های منابع آب در ایران موجب افزایش دخالت انسان در مورفولوژیکی کانال جریان رودها و بروز ناتعادلی در سیستم

ای به منظور رفع کمبود آب در حوضه ای شده است. یکی از این دخالتها اجرای پروژه های انتقال آب بین حوضهرودخانه

ی مبدأ و کاهش جریان آب در پایین دست ها که معموالً با احداث سد بر روی رودخانهباشد. اجرای این پروژهد میمقص

گیرد و حاصل آن های آبریز صورت میآن و افزایش جریان در حوضه مقصد همراه است بدون نگرش سیستمی به حوضه

ی خود ی آن در بلندمدت متوجهری است که نتیجههای جدی دیگتشدید بحران مدیریت و تغییرات محیطی و چالش

 انسان خواهد شد.

 و دست ساخت در دیگر سد 135 این بر عالوه. سیده اند ر برداری بهره به و شده احداث سد 590 ایران در تاکنون

 سد 1271به  کشور سدهای کل تعداد سدها، تمام ساخت اتمام صورت در که هستند مطالعه دست در نیز دیگر سد 546

 مخزن میلیون مترمکعب 73 و میلیارد 53 ظرفیت جمعاً تاکنون، (1327) ایران سازی سد سالهای طول در. رسید خواهد

میرسد. بررسیها و عوارض  مترمکعب میلیون 930 و میلیارد 36 به نیز یمظینت سدهای آب ظرفیت آنکه ضمن شده احداث

ساخته شده به علت عدم مطالعه و توجه کافی به ویژگیهای طبیعی و جغرافیای مشهود نشان می دهد بسیاری از سدهای 

مناطق، آسیبهای فراوانی به اکوسیستم طبیعی وارد کرده و منابع آب کشور را با مشکالت جدی روبرو نموده اند. اجرای 

وبت خاک در پایین دست مدتاً کاهش شدید رطعای بوده و بخش زیادی از سدهای مخزنی با هدف انتقال آب بین حوضه

ی اصلی، سرعت گرفتن روند فرسایش خاک، تخریب محیط زیست  و شانس دسترسی کمتر ذینفعان به آب در رودخانه

(. در این http://www.iribnews.irپژوهش   سیسرو- مایصداوس یخبرگزار تیوب ساپایین دست را سبب شده است)

شود بدون آنکه سطح ای میدر کشور ما ساالنه هزاران میلیارد تومان صرف اجرای پروژه های انتقال آب بین حوضهراستا 

 مقصد یاأ مبد در حوضه را محیطیزیست کیفیت اساسی شکل به معقولی از قطعیت وجود داشته باشد که این پروژها

ای و تعادل مورفولوژیکی حوضه های آبریز را به هم نمی زنند. لذا بسیاری از کارشناسان انتقال بین حوضه دنکنمین تخریب

 افزاریروشی سخت  ،ی سنگینزیست محیطی، ژئومورفولوژیکی و هزینه مخرب اجتماعی، فرهنگی،  به دالیل آثار آب را 

 سوق داده است. در مقابل اصالح آب بخش در ناپایداری سوی به را ایران  گذشته، یدهه 5که در  و ناکارآمد دانسته

ارائه شده معرفی می نماید. بر  راهکارهای درست و بخش مؤثر ی منابع آب را تنهاکارایی در چهارچوب مدیریت یکپارچه

جوامع را برهم بزنند ها نباید انسجام فرهنگی، اکولوژیکی و هیدرولوژیکی مبنای معیارهای جهانی انتقال آب نیز این پروژه

 بایستیمیی پایدار این طرحها های آینده را به خطر بیاندازند. همچنین در راستای توسعهو نیازهای نسل حاضر و نسل

http://www.iribnews.ir/
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 مدت دراز در پروژه تا نمایند، رعایترا  پذیریو آسیب پذیریبرگشت پذیری،تطبیق اثربخشی، کارایی، نظیر هاییشاخص

 .باشد ثرؤم و مفید

ای بین دبی جریان، تراز آبهای زیرزمینی، تراکم پوشش گیاهی و مورفولوژی رودخانه در ارتباط درونی پیچیدهلذا 

ی آبریز که توسط اختالالت ناشی از های حوضههای آبریز طبیعی یا تعدیل نشده وجود دارد. در سیستمسیستم حوضه

آید این است که در این ثیر قرار می گیرند، سؤالی که پیش میای تحت تأفعالیت انسان از جمله انتقال آب بین حوضه

افتد؟ بنابراین ای( چه اتفاقی میارتباط درونی در داخل یک سیستم تعدیل شده)در اثر اجرای طرح انتقال آب بین حوضه

عنوان یک سیستم  به-ای ی درک بهتر و برآورد میزان واکنش حوضه های آبریز رودخانههدف از انجام این تحقیق، توسعه

 باشد.میی راهکارهای مناسب ارائهو ای و شناسایی اثرات این پروژه ها به پروژه های انتقال آب بین حوضه -باز

 ایتعریف انتقال آب بین حوضه -2-4

ی اندازی که اکنون در معرض دید است عمدتاً مصنوع تفکر و ساخته و پرداختهی زمین، چشمدر قسمت اعظم کره

دست انسان است. برخورد و اثر انسان در محیط طبیعی به طور روزمره و آشکار فضاهای جغرافیایی را دگرگون ساخته 

های پایانی قرن بیستم، این تغییرات است. اثر تجمعی جمعیت انسانی در طول زمان و به ویژه با استفاده از تکنولوژی در دهه

 ای اشاره نمود.تغییرات، می توان به طرحهای انتقال آب بین حوضهی این را بسیار سریع نموده است. از جمله

توسعه منابع آب و خاک در منظور ه ب ای و محلی،المللی، ملی، منطقهای از طریق مرزهای بینانتقال آب بین حوضه

اقتصادی و  تحقق توسعه آبی و خانگی وغلبه بر کمبود آب، تامین افزایش تقاضا در بخش کشاورزی، صنعت، برقجهت 

 ای به شرح ذیل بیان شده است:تعاریف دیگری از انتقال آب بین حوضه شود.اجتماعی انجام می

که در این  است دیگر حوضه به آبریز یحوضه یک از آب فیزیکی انتقال از عبارت آب ایحوضه به حوضه انتقال −

 )مقصد(. آورد( و حوضه آبریز دیگر آب به دست میأدهد)مبدجابجایی یک حوضه آبریز آب از دست می

 هرگونه انتقال آبهای سطحی، زیرزمینی یا فاضالب به خارج از حوضه رود منبع انتقال که از مرزهای یک حوضه بگذرد، −

 .ای محسوب می شودانتقال آب بین حوضه

ای در برگیرنده برداشت آب سطحی یا زیرزمینی از یک حوضه به حوضه دیگر جهت مصارف مفید ضهانتقاالت بین حو −

  باشدو نافع می

ی اکولوژیکی و اجتماعی آن تقریباً ای آب، اغلب اوقات به لحاظ تکنیکی، موفقیت آمیز است، اما جنبهانتقال بین حوضه

های مبدأ تواند منشأ تغییرات زیادی در حوضهرفع کمبودها میی به بهانهاین انتقال به طور کامل نادیده گرفته می شود. 

 ریبردابهره تفکر ای،حوضه بین مدیریت از هدف کل . درهای مختلف مورد ارزیابی قرار گیردو مقصد باشد که باید از دیدگاه

 طریق به بایستمی امر این گردد. ایجاد هاحوضه در چالش حداقل که نحوی به حوضه بوده دو بین آبی منابع از بهینه

 -اجتماعی مالحظات بر تأکید با و محیطی زیست و اقتصادی - فنی نمودن عوامل لحاظ ی منابع آب ویکپارچه مدیریت

 (.1389گیرد)حلبیان و شبانکاری،  صورت سیاسی



 

 ملی جامعه و دانشگاه، دانشگاه کردستان یشبکهی آب، کمیته

 
 

 
142 

 

 ایتاریخچه انتقال آب بین حوضه -3-4

سال  200موضوع از  نیضرورت طرح ا یول ،گرددیم بر شیصدها سال پ به ایبین حوضه  اگر چه قدمت انتقال آب

 نیمسائل انتقال ب یبا هدف بررس ی و ملیالمللنیب هایشیو هما هاکارگاه اجرای .احساس شده است رتشیتاکنون ب شیپ

ای آب توسط حوضه نیو کارگاه انتقال ب 1992در سال  کاینوادا در آمر التیای در احوضه  نیب شیچون هما آبای حوضه

(. 1389، یشبانکارو  انیموضوع است)حلب نیبر ا دیی، تأکسیدر پار 1999در سال  ونسکوی منابع آب زییرگروه برنامه

. گرددیباز م 1970و  1960به دهه های  شرفتهیو پ یانتقال آب در کشورهای صنعت میهای عظو اجرای پروژه یطراح اوج

آب  انتقال(. White, 1977)منابع آب جهان بوده است تیریدر مد ینقطه عطف الدییم 1970 یهده ی وایت هو به گفت

و آفریقای جنوبی  نیچ ،شوروی سابق کا،یمتحده آمر التایاز کشورها از جمله در ا یدر بعض گریحوضه به حوضه د کیاز 

میالدی به دلیل تغییراتی  1980ی لذا در اوایل دهه های خشک بوده است.منابع آب حوضه شیمعمول افزا هایراه از یکی

ها اثرات این پروژهاند، محققان تالش کردند های مبدأ و مقصد بوجود آوردهای در حوضههای انتقال آب بین حوضهکه پروژه

رغم رفع کمبود آب در دهد، علیها نشان میرا از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار دهند. در مجموع نتایج این بررسی

ی مبدأ به همراه داشته حوضه در را به ویژه هاییتواند چالشهای انتقال آب میی مقصد در کوتاه مدت، اجرای پروژهحوضه

 باشد.

ای بدون توجه به اثرات آنها بر وحدت اکولوژیکی رودخانه و تنوع جنوبی طرحهای انتقال آب بین حوضه در افریقای

، بدون هیچگونه ارزیابی جامع از اثرات اکولوژیکی 1990ی بیولوژیکی آن تصویب شده است. تمامی این طرحها از ابتدای دهه

بیشتر به اثرات زیست محیطی خشکی و ظاهری)زیبایی شناختی( و زیست محیطی آن، طرح ریزی شده اند. در این طرحها 

طرح توجه می شد تا تأثیرات آنها بر اکوسیستمهای خشکی و آبی که ماهها و سالها بعد از تکمیل پروژه، نمایان می شوند 

(Elizabeth, 2000 .) 

کزی، شمالی و شمال غربی ای در جهت تأمین آب نواحی مردر کشور چین که طرحهای بزرگ انتقال آب بین حوضه

آن کشور اجرا شده است، اثرات این طرحها مورد توجه متخصصین محیط زیست و رشته های مربوط با علوم زمین بوده 

 و سقوط سطحی، ای بر مخازن آب زیرزمینی، فرونشستاست. برای مثال، می توان به تأثیر منفی انتقال آب بین حوضه

همچنین این پروژه باعث شور شدن و باتالقی (. Yan, et al, 2012: 2685)ه نمودی مبدأ اشاردر حوضه زمین شکاف

 کانال از هایی ی مقصد شده است. بخششدن خاک ناشی از باال آمدن سطح آبهای زیرزمینی در اثر نشت کانال در حوضه

 مواجه شده است. حفر کانال ایدامنهحرکات  مشکالت با باشد،پروژه می کل از ٪12 حدود کیلومتر که 160 به طول انتقال

 در و تشدید را خاک بر روی تراسها تورمی خاک، رفتار در رطوبت افزایش انحرافی و افزایش دبی جریان آب و به تبع آن

 ,Lansheng & Christian)گردیده است ی گلروانه و لغزش سقوط، صورت به کانال دیواره شیب شکست باعث نهایت

1999; Shao & Wang, 2003). 
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ای اجرا شده است و همچنین در کشور امریکا نیز به منظور حل مشکل کم آبی، طرحهای عظیم انتقال آب بین حوضه

مسیر انحرافی اوگوکی در امریکای  -ی جَک فیشاین باعث فرسایش کانالهای انحرافی و پایین آمدن کیفیت آب رودخانه

 واکنش و کانال باریک شدن باالدست به صورت سدهای به جریانات گیسویی (، واکنشDay, et al, 1982) -شمالی

 :Friedman, 1998بوده است) ی گریت پلن و سینترال الولندناحیه در کانال مهاجرت نرخ کاهش مئاندری، کانالهای

625.) 

 & Lanshengمبدأ است.  یهسطحی در حوضای کاهش حجم جریانات یکی از پیامدهای انتقال آب بین حوضه

Christian(1999) و Shao & Wang(2003) یطیمح یشناسنیزمای به بیان مشکالت هر کدام در تحقیقات جداگانه 

پرداخته و به این   کشور چین زرد در رودخانه یهحوض و تسه یانگ رودخانه شامل شمال به از جنوب آب انتقال پروژه

انتقال آب از جنوب به شمال چین موسوم به مسیر میانه، باعث بروز مشکالت متعدد زیست  یهرسیدند که پروژنتیجه 

زمین شناسی شده است. این پروژه باعث شور شدن و باتالقی شدن خاک ناشی از باال آمدن سطح آبهای زیرزمینی  -محیطی

 هایی مبدأ شده است. بخش یهحوض در زمین شکاف و سقوط سطحی، مقصد و  فرونشست یهدر اثر نشت کانال در حوض

مواجه شده است.  ایحرکات دامنه مشکالت با باشد،پروژه می کل از ٪12 حدود کیلومتر که 160 به طول انتقال کانال از

 را تراسهاخاک بر روی  تورمی خاک، رفتار در رطوبت افزایش انحرافی و افزایش دبی جریان آب و به تبع آن حفر کانال

  .گردیده است گل هیروان و لغزش سقوط، صورت به کانال دیواره شیب شکست باعث نهایت در و تشدید

Knapp, et al(2003)  با ارزیابی تجربی اثرات انتقال آب بر سیستم مخازن آب زیرزمینی و تولیدات کشاورزی در

های آب زیرزمینی منطقه کِرن واقع در ایالت کالیفرنیا دریافتند، از آنجا که بسیاری از مناطق کشاورزی به شدت به سفره

شهری و زیست محیطی موجب  یهنظور استفادمتکی هستند، انتقال آبهای سطحی از این مناطق به خارج از حوضه به م

 یهافزایش برداشت از آبخوان و به تبع تشدید افت تراز آب زیرزمینی خواهد شد. این در حالیست که اجرای طرح، تغذی

تواند برخی از عواقب مجدد آن را کاهش خواهد داد. آنها دریافتند که مدیریت اقتصادی کارآمد تنها در شرایطی خاص می

 لوب انتقال آب را کاهش دهد.نامط

انتقال آب از  یهپروژثیر أکه تحت تپرداختند ی یهابه بررسی وضعیت آبخوان( 1391همچنین آتشخوار و همکاران)

که  دادنشان تحقیق گیرند. نتایج قرار می های رود کارون به مناطق مرکزی ایران از طریق تونل بهشت آبادسرشاخه

ای که باشند، دارای شرایط بحرانی هستند به گونهزار و جونقان که در محل برخورد تونل میهای شهرکرد، کیار شلمدشت

 ستها و قنوات موجود در محدوده مسیر تونل خواهد کامیلیون مترمکعب در سال از آبدهی چشمه 66آباد حفر تونل بهشت

خواهد شد. میلیون مترمکعب در سال  50 به میزان های آب دشتهای مذکورآبدهی چاهکاهش  موجب و این امر

های زمین شناختی این طرح را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که عبور مسیر تونل از ( نیز چالش1391امامی)

 یهشاخ 25سیستم گسلی با بیش از  10 یهسیرجان که در بر دارند-های زمین ساختی زاگرس مرتفع و سنندجمرز پهنه

-باشد همراه با کارستیفیکاسیون گسترده سازند سروک)دوران دوم زمیناصلی و بیش از همین تعداد گسل فرعی می

های کارستیک و حتی آبرفتی شرق استان شده و خشک خوردن تعادل هیدروژئولوژیکی آبخوانشناسی(، موجب بر هم



 

 ملی جامعه و دانشگاه، دانشگاه کردستان یشبکهی آب، کمیته

 
 

 
144 

 

 یهآب شرب روستای سلم، چشم یهریک و چشمهای کارستیک مهمی مانند چشمه سلم، پل تلفها و چاهشدن چشمه

 وقت و ساعت ولری، چاه آب شرب فرخ شهر و منابع آب دشت شهرکرد و خراجی را موجب خواهد شد. 

ارومیه پرداختند.  یهای از زاب به دریاچ( به بررسی نقش تغییر اقلیم بر انتقال آب بین حوضه1391خلیلی و همکاران)

کندال و کندال فصلی در سطوح -زاب را در سه مقطع زمانی ماهانه، فصلی و ساالنه با روش من یهآنان روند جریان رودخان

سال گذشته  30زاب در مدت  یهمورد آزمون قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که جریان رودخان %10و  %1معنی داری 

آب  یهرویفزایشی درجه حرارت در منطقه، انتقال بیو در سه مقیاس زمانی، روند نزولی معناداری دارد و با توجه به روند ا

زاب و محیط زیست منطقه خواهد  یهارومیه نتایج مخربی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی حوض یهاز این حوضه به دریاچ

 گذاشت.

Worakijthamrong & Cluckie(2013) تِز و اثرات آن بر  یهای از طریق رودخانانتقال آب بین حوضه یهبه مطالع

مخازن آب زیرزمینی در کشور انگلستان پرداختند. نتایج نشان داد که از کل میزان آب رها شده از سد کاو گرین در حدود 

مدل رودخانه شامل نواحی  5و  4شود. عالوه بر این، مناطق درصد به صورت موقت در کناره های رود ذخیره می 5/17

درصد از  7/6و  5/4بل توجهی رسوبگذاری آبرفت، از بهترین سایت های ذخیره سازی با مقادیر پایین دست آن، با مقدار قا

 کل آب رها شده از مخزن بود.

زیادی در بستر جریان  تغییرات أ منش تواندمیمقصد  یهدر حوض کمبودهابرخی  رفع علیرغم انتقال ایناز طرف دیگر 

دهد اجرای . تحقیقات انجام شده در کشور چین نشان میباشدأ مبد حوضه دررودخانه از جمله نیمرخ عرضی و طولی آن 

شدید  تغییر با همراه دست رود، پایین جریان در شدید باعث کاهش (،SNWTP11)انتقال آبِ جنوب به شمال یهپروژ

 :Yan, et al, 2012جریانات سطحی شده است) مساحت و پهنای جریان، سرعتآب،  عمق هیدرولیکی هایشاخص

(. این تأثیرات نسبت به فصل و موقعیت در امتداد رودخانه متفاوت است. به طوری که تفاوتهای فصلی از آبگیری و 2685

گ تسه نزدیک به سد تری یان یهآزادسازی فصلی سدها تبعیت می نماید. به عنوان مثال شدت اثرات در نقاطی از رودخان

های وارد شدن شاخه یهاثرات بوسیل "رقیق سازی"جورج پنج برابر بیشتر از مقاطع دیگر در پایین دست است، دلیل آن 

 (. Guo, et al, 2012: 19باشد)فرعی در پایین دست به رودخانه می

ای اجرا شده است و ال آب بین حوضههمچنین در کشور امریکا نیز به منظور حل مشکل کم آبی، طرحهای عظیم انتق

مسیر انحرافی اوگوکی در امریکای -جَک فیش یهاین باعث فرسایش کانالهای انحرافی و پایین آمدن کیفیت آب رودخان

 واکنش و کانال باریک شدن باالدست به صورت سدهای به جریانات گیسویی (، واکنشDay, et al, 1982) -شمالی

 :Friedman, 1998بوده است) گریت پلن و سینترال الولند یهناحی در کانال مهاجرت نرخ کاهش مئاندری، کانالهای

نقاط کنترل نشده در باالدست با نقاط کنترل شده در پایین دست سد  یهبا مقایس Graf(2006)(. در همین کشور 625

سد بزرگ بر نواحی پایین دست رود را مورد بررسی قرار داد و به  72با همان ساختار، اثرات هیدرولوژیکی و ژئومورفیکی 

 
1. South-North Water Transfer Project. 
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درصد(،  90ستثنایی تا درصد)در برخی موارد ا 67این نتیجه رسید که سدهای بزرگ، به طور متوسط، دبی پیک ساالنه را 

 60درصد و نرخ روزانه سرریز شدن آب را  64درصد، نرخ دبی روزانه  60نسبت حداکثر جریان ساالنه به جریان متوسط 

دهند و این بر بخشهایی از نواحی فعال دهند. همچنین سدها زمان جریان حداکثر و حداقل را تغییر میدرصد کاهش می

 گذارد که سطوح عملکرد آنها عمالً به رژیم کنونی رودخانه وابسته است. می از جمله دشت سیالبی تأثیر

از طرف دیگر احداث سد بر روی رودخانه، اثرات قابل توجهی بر ثبات تندآبها گذاشته و با کاهش پیک سرعت جریان 

(. احداث Graf, 1980: 129در مسیر کانال اصلی، توان رودخانه را برای جابجایی رسوبات دانه درشت محدود می نماید)

پیس در کشور کانادا موجب تثبیت بستر شنی بالفاصله در پایین دست سد و رسوبگذاری ذرات  یهسد بِنِت بر روی رودخان

دوتر گردیده است. همچنین ریگ و شن در محل اتصال شاخه های فرعی متراکم شده و نیمرخ رودخانه  یهماسه در فاصل

 (.Church, 1995: 3)ای درآمده استبه شکل پله

زمانی نیز قابل توجه است به طوری که تغییرات مقطع  و مکانی دیدگاه از رودخانه مورفولوژی بر احداث سد اثرات

 اصلی، تابع کانال عرض و است سد احداث از بعد و قبل زمانی یهدور کل از سدسازی بیشتر یهدور طول در رود، عرضی

  (.Du, 2006است) آن مجراسازیو  رودخانه روی سد ساخت

ناشی  جریان رژیم در آب و تغییرات یکی دیگر از عوامل مؤثر در مورفولوژی رودخانه در پایین دست سدها، آزادسازی

 داالس در امریکا نشان می دهد دبی یهرودخان امتداد از آن است. تحقیقات انجام شده در پایین دست سد کرِیج گوچ در

 بر را جریان فرکانس آب، آزادسازی گذاشت که خواهد تأثیر کانال شده فراهم طبیعی ثبات رایطی بردر ش پایین دست سد

 .(Hey, 1986: 407دهد) افزایش تراسها فرسایش یهآستان و بستر مواد روی

(2000) Brandt ژئومورفولوژیکی دست، اثرات  پایین سدها بر ژئومورفولوژی اثرات بندی ای با عنوان: طبقهدر مقاله

دانه ها و شیب بستر جریان در  یهاحداث سد بر نواحی پایین دست رودخانه را بر اساس میزان دبی آب، بار رسوب، انداز

نه کالس طبقه بندی نمود. ایشان به این نتیجه رسید که احداث سد باعث ایجاد تغییر در دبی آب و ظرفیت انتقال جریان 

 واکنش رودخانه و گردد و این تغییرات باعث تغییر مقطع عرضی و طولیسوب رودخانه میو در نهایت تغییر در بار ر

 اصلی خواهد شد. جریان مقطع سطح تغییرات به سرشاخه ها

(2000) Elizabeth ژئومورفولوژی و پوشش گیاهی حریم آن( به طرح )رودخانه  یهبه واکنش دو بخش به هم وابست

 یهساندِی در کشور افریقای جنوبی پرداخت. در این طرح، رودخان-فیش-اورنج یهرودخانای در انتقال آب بین حوضه

شرقی( به عنوان مسیر انتقال، برای انتقال آب به کار  یهنیمه خشک کاروو در دماغ یهاسکوئن میکر)واقع شده در ناحی

قبل از اجرای طرح انتقال آب بین  هایبرده شده است. محقق برای رسیدن به هدف، به علت کمبود در جزئیات داده

آبریز نسبتاً مشابه به لحاظ میزان بارش، طول کانال اصلی، مساحت، خصوصیات فیزیکی و  یهای، دو حوضحوضه

 (.1-4با هم مقایسه نموده است)شکل  (Volkerو شاهد) (Skoenmakerهای معرّف)هیدرولوژیکی، به عنوان حوضه
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 Volker(Elizabeth, 2000.) و    koenmakerهای رودخانه( زیرحوضه 4-1شکل)

اسکوئن میکر موجب ایجاد تغییرات چشمگیر در هر دوی  یهنتایج نشان داد که تغییر در رژیم هیدرولوژیکی رودخان

ای، بیشترین ای در سیستم رودخانه شده است. از جمله انتقال آب بین حوضهساختمان فیزیکی و پوشش گیاهی کناره

بسیار قویتر از  یهاصلی داشته است و با تبدیل رژیم هیدرولوژیکی، به جریان پای یهتأثیر را بر نواحی باالدست رودخان

جریان سیالبهای نرمال قبل از اجرای پروژه، بریدگی، فرسایش و تخریب شدید برای هر دو بخش بستر کانال و تراسهای 

ها و یا نوع ای)تعداد گونهکناره رود اتفاق افتاده است. همچنین این موضوع ثابت شد که تنوع بیولوژیکی پوشش گیاهی

پوشش گیاهی( با تنوع فیزیکی در طول پروفیل مقطع عرضی رودخانه)تعداد واحدهای مورفولوژیکی موجود( بهم وابسته 

 هستند.  

(2006) Matete & Hassan ای انتقال آب بین حوضه یهبه ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژ از دیدگاه اقتصاد مالی

 توجهی در قابل غیرمستقیم و مستقیم دارای منافع پروژه، با وجود اینکه این داد نشان عات لسوتو پرداختند. نتایجدر ارتفا

از جمله  محیطی، زیست خدمات و منابع نیز در زیانباری اثرات و افریقای جنوبی بوده، لسوتو اقتصادی و اجتماعی یهتوسع

 . داشته است سد دست پایین رودخانه در یهمحدود در ساکن جمعیت برای زیانهای بهداشتی

(2009) Hunter 12با استفاده از ترکیب طرح مدیریت زیست محیطی(EMP با روشهای نظارت ژئومورفولوژی )

 های مقصدآبریز مَگینی بر رودخانه یهموای به حوض یهای آب از رودخانرودخانه، برای ارزیابی تأثیر انتقال بین حوضه

(Lions & Mpofana و تعیین میزان فرسایش کانال رود، استفاده کرد. نظارت ژئومورفولوژیکی )EMP  شامل استفاده از

 2006تا ژوئن  2003ها از فوریه ثابت عکاسی بود. عکسها و داده یههای فرسایش، بررسی سطح مقطع جریان و نقطپین

 یهمیزان و تخمین دقیقی از فرسایش در رودخان EMPبودند.  نتایج نشان داد که نظارت ژئومورفولوژیکی جمع آوری شده 

 
2. Environmental Management Plan. 



 

 ملی جامعه و دانشگاه، دانشگاه کردستان یشبکهی آب، کمیته

 
 

 
147 

 

کند. زیرا اوالً، تعداد کافی از سطح مقطع جریان در مراحل نظارت گنجانده نشده بود. ثانیاً، اگر چه مقصد را مشخص نمی

کانال جریان را نشان دادند، اما آنها برداشت درستی از سرعت و میزان های فرسایش مقداری از روند عمومی فرسایش پین

های فرسایش طوری انتخاب نشدند که در شرایط تغییر در شیب و عرض کانال جریان را ارائه ندادند و موقعیت مکانی پین

های فرسایش به علت ه آیا پینجریان کم آب، جهت واقعی جریان در زمان انتقال را نشان دهند. عالوه بر این، ارزیابی اینک

ها متمرکز شده یا در بخش تراس داد که آیا فرسایش در پیناند و یا تالطم، دشوار بود و نشان نمیفرسایش از دست رفته

مجموعه عکسهای  یهیا پروفیل جریان. ثالثاً، تجزیه و تحلیل تغییرات بستر در کانال جریان)به عنوان مثال: از طریق مقایس

 ( وجود نداشت و هیچ تالشی برای ادغام نتایج حاصل از روش های مختلف صورت نگرفته بود.هوایی

( که بیشترین کارهای پژوهش را در ارتباط با اثرات ژئومورفولوژیکی سدها در ایران انجام داده 1386بیاتی خطیبی)

انقو را بررسی کرد و در این راستا اثرات قر یهاست، اثرات احداث سد سهند در تحول ژئومورفولوژیکی بستر جریان رودخان

سد بر بار رسوبی رودخانه، تغییر شیب بستر و تغییر مورفولوژی بستر رودخانه را ارزیابی نمود و به این نتیجه رسید که 

های پایین دست سد را کامالً پذیر بستر رود، ویژگیهای ژئومورفولوژیکی بخشاحداث سد مذکور در بخش کامالً فرسایش

 قرانقو را تغییر خواهد داد.  یهگرگون کرده و آرایش جریان رودخاند

 ای آب را ارومیه پرداخته است. ایشان انتقال بین حوضه یه( به ارزیابی راهکارهای حل مشکل دریاچ1390ظفرنژاد)

دریاچه و زمان بر بودن اجرای   یهسنگین، تأمین تنها یک دهم نیاز ساالن یهزیست محیطی، هزین مخرب به دالیل آثار

سوق داده  آب بخش در ناپایداری سوی به را ایران  گذشته، یهده 5که در  و ناکارآمد دانسته افزاریروشی سخت پروژه 

ارائه شده  راهکارهای درست و بخش مؤثر را تنها آب، افزارینرم مدیریت از بخشی مثابه کارایی، به است. در مقابل اصالح

 معرفی می نماید.

ای را راهکاری مناسب برای حل مشکل کمبود ( نیز اجرای پروژه های انتقال آب بین حوضه2013گوهری و همکاران)

 حوضه رودخانه در آب رشد تقاضای در مواجه با  ایحوضه بین آب انتقال  اطمینان قابلیت آب نمی دانند. آنها به ارزیابی

مختلف  یهاستمیسریز نیارتباط متقابل ب یبرقرار یبرا یکینامید ستمیمدل س کرسی، یپرداختند در این بر رودزاینده

حاصل  جینتا .، توسعه داده شدیو کشاورز ،یو اقتصاد یاجتماع ،یدرولوژیه یهاستمیسریزشامل  رودخانه یهحوض درون

که آب در اصل  دادحل و فصل مشکالت کمبود آب نشان  یممکن برا یاسیس یهانهیاز گز یعیوس فیط یسازهیاز شب

مشکالت وابسته به هم، در  ییایدر حوضه، بدون در نظر گرفتن پو شتریآب ب نیمأت ن،یاست. بنابرا ستمیموتور توسعه س

 یاتهیبازده فعالیبدون کنترل و ب یهمشکل خطرناکتر توسعاز نظر آنها  .شودیآب منجر م یتقاضا شیبه افزا تینها

و  ینیرزمیز یمنابع آبها یعیطب ریذخا تیرود به لحاظ ظرفندهیزا ستمیس یهاست که باعث شده است محدود یکشاورز

 هتداوم توسع لیانتقال آب، کمبود آب به دل یهزود پس از کامل شدن پروژ یلیخبنابراین، دچار مشکل شود.  یسطح یآبها

 خواهد شد. انیبه آب، دوباره نما یدسترس زانیبه علت درک غلط از م یمهاجرت داخل دیو تشد
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های مختلف به با وجود مطالعات انجام شده به دلیل تغییرات در فرم رودخانه، تغییرات جهانی آب و هوا و تنوع فرهنگ

تغییرات ناشی از انتقال آب بین بینی دقیق گذاران، پیشهای اعمال شده توسط قانونای برای درک محدودیتعنوان پایه

 (.Gregory, 2006: 172) ای امکان پذیر نیستحوضه

سال پیش بر می گردد سیستم ذخیره و  650ی آن به یکی از قدیمی ترین طرحهای انتقال آب در جهان که سابقه

و در مقیاسی  سورانهمردم منطقه طبس با هدف تنازع بقاء در اقدامی جطبس در ایران می باشد.  –انتقال آب کریت 

، سیستمی جامع را برای مدیریت منابع آب خود طراحی و اجرا نمودند که اکنون می تواند به عنوان یک نمونه عالی کوچک

(. اما در سالهای اخیر اجرای 1384)امامی و همکاران، تالش خالقانه بشر، الهام دهنده مهندسین آب در سراسر جهان باشد

می توان به طرحهای زیر جمله  در ایران در مقیاس وسیع به اوج خود رسیده است. ازطرحهای انتقال آب بین حوضه ای 

 :اشاره کرد

 تونل بهشت آباد برای انتقال آب رودخانه بهشت آباد به زاینده رود •

 ال آب از سرشاخه های کارون به زاینده رودتونل های کوهرنگ به منظور انتق •

 انتقال آب گالب از سد زاینده رود به کاشان •

 تونل انتقال آب قمرود به منظور انتقال آب از شاخه های رودخانه دز به رودخانه قمرود •

 کانال زیاران برای انتقال آب سد طالقان به دشت قزوین •

 ر استانهای کرماشان، ایالم و خوزستاننواحی گرمسیری دانتقال آب رودخا نه سیروان به  •

 انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه •

 انتقال آب رودخانه گاوه رود به استان کرماشان •

ی مقصد در کوتاه رغم رفع کمبود آب در حوضهای علیهای انتقال آب بین حوضهبنابراین می توان دریافت که پروژه

-سازان و تصمیمهای مبدأ و مقصد شود. این در حالیست که تصمیمتغییرات اساسی در حوضهمدت، می تواند باعث بروز 

های مختلف برای جبران و کنترل آثار اقتصادی وعده و وعید بدهند، قطعاً از ها اگر بتوانند به شیوهگیرندگان این پروژه

 نگاری عبور کنند.اتوانند با سهلتهدیدات اجتماعی، زیست محیطی و ژئومورفولوژیکی نمی

 ایحوضه بین آب انتقال قانونی جایگاه -4-4

اروپا(،  یهیآب اتحاد یمثال، چارچوب قانونگذار یوجود دارد )برا ایمنابع آب در دن تیریمد یبرا ییهاچارچوب نکهیابا 

 یهاینگرانبرطرف نمودن استفاده از آب و  ییکاراافزایش  ،یداخل زیآبر یهاکمبود منابع آب در حوضهدر جهت  رفع  دیاما با

آن  یچارچوب حقوق یروزرسانبه ازمندیآب ن یمل یهااستیس یاجرا ات جدی انجام داد.در کشور اقدام یستیز طیمح

 نیا ریکه، در غ چرا رند؛یکنند و آن را به کار گ یسازیرا درون یچارچوب حقوق نیا استیس یاست. الزم است که اهال

 (.1396)کالنتری و همکاران، خواهد ماند یمرجع صرف باق کیمنابع آب در حد  کپارچهی تیریمد استیصورت، س
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 ینهاد یکردیدارد تا رو یفن یکردیرو شتریب رانیآب در ا تیریفناورانه بر منابع آب، مد تیبه علت تسلط ذهن متأسفانه

 تیذهن دیعالوه باآب داشت و به یبرا یخوب یروز شوند تا بتوان حکمرانهمواره به نیقوانلذا ضروریست  .یقو حقو

اند و گذشته وضع شده یهادر دهه رانیآب ا نیقوان شتریروز شود. ببه زین یقبل نیقوان یهدربار رانیو مد زانیربرنامه

 .بوده است یآب یها-تیقد محدودکشور فا نیکه هنگام وضع آن قوان یالدر ح شوند،یهمچنان به کار گرفته م

 ایانتقال آب بین حوضه بین المللیمعیارهای    1-4-4

لند توسط  ملل سازمان توسعه و زیست جهانی محیط »آینده مشترک«، در کمیسیون عنوان با گزارشی 1987 سال در

 حفظ با آینده هاینسل و حاضر نسل نیازهای مینأصورت ت به زیستمحیط در مفهوم پایداری آن در و شد ارائه براند

 هایسیستم پایداری در .گردید تعریف جوامع هیدرولوژیکی و اکولوژیکی فرهنگی، انسجام حفظ درعین حال و هاآن حقوق

 توسعه راستای در آب انتقال هایطرح در. گیرندقرار مدنظر نسل آینده و حاضر نسل طبیعت، مفهوم سه باید آب منابع

 تاگردد،  رعایت پذیریو آسیب پذیریبرگشت پذیری،تطبیق اثربخشی، کارایی، نظیر هاییشاخص بایستینیز می پایدار

 .باشد موثر و مفید مدت دراز در پروژه

انتقال آب بین  پنج معیار را برای توجیه یا رد پروژه های وابسته به سازمان یونسکو (IHP)آبشناسی المللیبرنامه بین 

  :کرده است. این معیارها عبارتند ازای معرفی حوضه

های آینده نزدیک دچار بحران آبی شده و یا رشد و توسعه منطقه در صورتی که حوضه مقصد در حال حاضر یا سال (1

، توسعه این منطقه را أانتقال آب از حوضه مبدو یا  مین آب به روش انتقال باشدأاز لحاظ مسائل مختلف منوط به ت

 .ده دچار بحران و مشکل جدی نکنددر حال حاضر یا آین

 .ای در اثر کمبود آب محدود شودی مبدأ در آینده نباید به طور قابل مالحظهتوسعه حوضه (2

 محیطیزیست پیامدهای جامع جبران داشته باشد. ارزیابیزیست اثرات تخریبی زیاد و غیرقابلطرح نباید بر محیط (3

 محیطیزیست کیفیت اساسی شکل به انتقال، طرح که دارد وجود قطعیت معقولی از سطح که دهد نشان بایستی

 .کندنمی تخریب مقصد یاأ مبد در حوضه را

 انتقال، طرح که دارد وجود قطعیت از سطح معقولی ،دهد نشان بایستی فرهنگی -اجتماعی پیامدهای جامع ارزیابی (4

شد. اگر طرح در حوضه مبدا یا در  نخواهد مقصد یا دأمب حوضه در فرهنگی - اجتماعی اساسی اختالل بروز سبب

 .داشته باشد، نباید اجرا شودفراوان  طول مسیر، مسایل اجتماعی

پس نه تنها طرح باید  .شود تقسیم و مقصد أمبد هایحوضه میان عادالنه بایستی طرح اجرای از ناشی خالص منافع (5

 International) فقط برای مجری طرح یا مقصد صرف شود نیز نباید بازده اقتصادی داشته باشد، بلکه منافع آن

Hydrological Program 1999)ی انتقال آب باید براساس این پنج معیار ارزیابی شود.. بنابراین هر گونه پروژه 
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 ی پایدارای از دیدگاه توسعهانتقال آب بین حوضه معیارهای -2-4-4  

 .باید ابعاد ذیل را مدنظر قرار دادتوسعه پایدار آب،  به منظورپیتر الکس  از دیدگاه دنیل

 .بعد فنی زیست محیطی -3 بعد اقتصادی -2 بعد اجتماعی-1

د برنامه ریزی و طراحی و بهره برداری بنابراین برای دسترسی به توسعه پایدار در عرصه منابع آب، شرایط خاص فرآین 

و نگهداری از سامانه های منابع آب ضروری است. از دیدگاه پیتر الکس منابع آب پایدار، منابعی هستند که خصوصیات 

 :زیر را دارا باشند

 .از نظر فنی: طراحی و مدیریت موثر آنها در گرو ایجاد تعادل بین تقاضا و تامین آب باشد -

 .حیطی: سامانه های آب نباید آثار منفی زیست محیطی دراز مدت داشته باشنداز نظر زیست م -

 .از نظر مالی: کل هزینه های مربوط به توسعه و مدیریت سامانه ها باید قابل برگشت باشند -

از نظر اجتماعی: جامعه باید از این سامانه ها حمایت کرده و تمایل خود را برای بازپرداخت خدمات ارائه شده از  -

 .طریق این پروژه ها ابراز نماید

از نظر ساختاری: نهادهای مسئول باید ظرفیت و توانایی برنامه ریزی، مدیریت ردیابی و ایجاد تطابق با شرایط  -

 (.1393)پیتر الکس، متغیر را داشته باشد

 ای مورد توجه قرارحوضهانتقال آب بین طرحهای در  باید معیارهای زیر ،بنابراین از دیدگاه حقوق توسعه پایدار

 (:1390گیرند)مریدسادات و همکاران، 

 .زیرساخت بودن پروژه در منطقه −

 .تاثیر پروژه در مهار و کنترل آب های جاری و به ویژه آب های مشترک مرزی −

 .وابستگی صنایع و کشاورزی و شرب به آب انتقالی در دو حوضه مبدأ و مقصد −

 .حوضه مبدأبررسی پتانسیل های موجود در  −

 .بهبود اراضی کشاورزی و افزایش تولیدات، کارآفرینی و ایجاد اشتغال و جلوگیری از بیکاری −

بررسی کیفیت آب در حوضه مبدأ از سرچشمه تا پایین دست و آخرین برداشت کننده های آب و برآورده سازی  −

 ... نیاز زیست محیطی محل تخلیه اعم از دریا، تاالب و

 .ح ایستابی در حوضه مبدأ و نشست اراضی در صورت پایین افتادن سطح آب های زیرزمینیبررسی تغییرات سط −

 .اثرات پروژه بر حذف و یا تخریب جاذبه های گردشگری −

 .ای و الزام محرومیت زدایی از حوضه های مبدأ و مقصدبرقراری عدالت اجتماعی در تخصیص آب حوضه −

های مقصد با توجه به وجود آب نقش از حوضه مبدا و تمرکز در حوضهرویه رخداد آثار سوء اجتماعی و مهاجرت بی −

 .پارچه منابع آب کشورهمه جانبه و مدیریت یک

 تاثیر پروژه در طرح آمایش سرزمین −
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 رضایت مردم −

 امنیت اجتماعی- −

 رفاه اجتماعی −

 حفظ محیط زیست −

 بهره برداری پایدار −

 بهره وری اقتصادی −

 ایران درای حوضهبین  آب انتقال قانونی جایگاه  -3-4-4

ها اند. این تالشهای زیادی برای تعریف معیارهای پایداری صورت دادههای مختلف در سند ملی خود تالشکشور

های اخیر به ایران نیز در سال .معطوف به تهیه معیارهایی بوده که در قالب مدیریت به هم پیوسته منابع آب قرار بگیرد

 مؤثریهای های توسعه پایدار منابع آب کشور گامتصویب چشم انداز راهبردهای بلند مدت و سیاستسمت تعریف و 

گیری تک محوره سنتی)اقتصادی/ مالی( به مسائلی همچون برداشته است. در برنامه چهارم توسعه کشور نسبت به تصمیم

.. توجه . امنیتی، مالی و -قتصادی، سیاسیاجتماعی، ا -محیطی، انسانیگیری بر اساس معیارهای زیستاهمیت تصمیم

 برنامه ( قانون17ماده) (5بند) درای در کشور ما، های انتقال آب بین حوضهترین بند قانونی در مورد طرحمهمشده است. 

 ایحوضه بین آب انتقال هایطرح شده تصریحآمده که در این ماده قانونی  فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی توسعه چهارم

 فنی، توجیه مشروط به مصرف، مختلف نیازهای تأمین برای و نفعانیذ حقوق رعایت با پایدار، دیدگاه توسعه از ایدب

بندهای این قانون . (1390)مریدسادات و همکاران، قرار گیرد نظر مورد ملی منافع و محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی،

 به شرح ذیل است:

( قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با 107( و ماده )106)( ماده 1جرای مفاد تبصره )ا (1

آبیاری، راندمان برداری مناسب و با استفاده از روشهای نوین آبیاری و کماصالح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره

( افزایش یافته و با %25و پنج درصد ) بیست ،آبیاری و به تبع آن کارایی آب به ازای یک متر مکعب در طی برنامه

 .وری آب را فراهم سازداختصاص به محصوالت با ارزش اقتصادی باال و استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهره

های با تراز منفی، دولت مکلف است با های آب زیر زمینی در دشتبه منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره (2

برداری در این دشتها را بر اساس مصرف های بهرهای و مدیریتی، مجوزلی مورد نیاز و تمهیدات سازهتجهیز منابع ما

قانون توزیع عادالنه آب( که با روشهای نوین آبیاری قابل دسترس است، اصالح نماید بطوریکه  19 معقول )موضوع ماده

 .( بهبود یابد%25و پنج درصد ) های آب زیر زمینی بیستتا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره

برداری حفاظت و گذاری برای بهرههای آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایهارزش اقتصادی آب در هر یک از حوضه (3

نامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب های مصرف منظور گردد. آیینهای بخشبازیافت در برنامه

 .هد رسیدهیأت وزیران خوا
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های مرزی و منابع به منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثر از آبهای رودخانه (4

ای بودجه ( از مجموع اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه%2درصد ) آب مشترک، دولت موظف است ساالنه دو

های متبادله بین سازمان نامهمستقل منظور و در چارچوب موافقتعمومی را در لوایح بودجه سنواتی تحت برنامه 

تخصیص یافته  (%100) ریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرحهای مذکور به صورت صددرصدمدیریت و برنامه

 .هزینه نماید

مین نیازهای مختلف ای که از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذینفعان و برای تأطرحهای انتقال آب بین حوضه (5

 .گیرد قرار نظر مورد ملی منافع و محیطی مصرف، مشروط به توجیه فنی اقتصادی، اجتماعی و زیست

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و منافع ملی 77و هفتم ) هفتاد مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت اصل (6

های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر اساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیأت وزیران به و توجیه

 .عمل آید

رمصرف، ها برای مشترکین پفرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب، اصالح تعرفه (7

به تدریج با نصب کنتورهای جداگانه برای کلیه واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و 

 .روستاهای کشور گسترش یابد

 فرهنگی و اجتماعی  ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،133قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده ) -تبصره -

-1388های مازاد بر الگوی مصرف آب( برای دوره برنامه چهارم )ضوع تعیین الگو و هزینهالمی ایران )مواس جمهوری

 .گرددتنفیذ می (1384

های آبیاری و زهکشی هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب و طرحهای مکمل نظیر شبکه (8

 .عمل آید در پایین دست و طرحهای آبخیزداری در باالدست سدهای مخزنی به

( قانون برنامه سوم توسعه و به منظور 106( قانون برنامه دوم توسعه و ماده )76برای تداوم اجرای احکام تبصره ) (9

زهکشی و طرحهای تأمین آب که دارای توجیه فنی  - های آبیاریگذاری، با اولویت در طرحهای شبکهگسترش سرمایه

نامه اجرایی این بند که در آیین .برداران تلفیق میگرددک کشاورزی و بهرهو اقتصادی هستند، منابع عمومی با منابع بان

 .گرددرسد چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص میبه تصویب هیأت وزیران می

 .های اجرائی مدیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نمایدبرنامه (10

ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران و سازمان مدیریت و برنامه های اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرونامهآیین (11

  .رسدمی

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 104ماده ) آئین نامه اجرائی بند)الف( 2ماده  عالوه براین دربند)ک(

اولویت دادن به احیای پوشش گیاهی بویژه درحوضه هایی که  فرهنگی مبنی بر تسریع در اجرای طرحهای آبخیزداری با

بحرانی شناخته شده اند، از جمله حوضه های آبخیز سدها، تصریح شده که پیش نیاز اجرای طرح هایی از قبیل انتقال آب 
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یش خاک بین حوضه ای که در آنها احداث سد نیز پیش بینی شده، انجام عملیات آبخیزداری، حفاظت خاک و کنترل فرسا

 .است

نیز بندهائی بشرح ذیل مرتبط  (27/7/1382)مصوب هیئت وزیران مورخ  راهبردهای بلند مدت توسعه منابع آب در

 :ای تدوین شده استبا انتقال آب بین حوضه

ریزی برنامه ایآنها به گونه های آبریز با رعایت ظرفیت تحملبرداری از منابع آب کشور در هر یک از حوضهبهره -2بند 

ای و ( از میزان فعلی تجاوز نکرده واقدامات سازهبیالن منفی) شود که میزان استحصال از آبهای زیرزمینی حسب مورد

از منابع آب  برداریبهره تعادل بخشی آنها و تأمین نیازهای جدید کشور صورت گیرد، به طوری که سهم ای برایغیرسازه

دربیست سال آتی افزایش یابد و ( %55( فعلی به حدود پنجاه و پنج درصد )%46درصد )سطحی از رقم چهل و شش 

 .گردد حداقل نیاز محیط های طبیعی آبی به طور پایدار تأمین

با توجه به نقش آب در توسعه ملی و ارزش اقتصادی آن در بازارهای منطقه با لحاظ منافع ملی و بر اساس طرح  -7بند

له آب با کشورهای همجوار با رعایت توجیهات فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در برنامه مباد جامع آب کشور،

  .های توسعه لحاظ گردد

آب کشور از نظر کمی و کیفی و توزیع  در تهیه طرح های توسعه کالبدی و آمایش سرزمین، محدودیت منابع -8بند

آب مورد توجه و عمل قرار گرفته و برنامه های توسعه بخش های مکانی و زمانی آن به لحاظ هزینه فرصت و ارزش ذاتی 

آب و کشاورزی، صنعت و معدن، انرژی، عمران شهرها و روستاها و سایر بخش ها در هر یک از حوضه های آبریز با رعایت 

 ظرفیت تحمل آنها تهیه و به اجرا درآید

 و برای تأمین نیازهای نفعانار، با رعایت حقوق ذیای از دیدگاه توسعه پایدطرحهای انتقال آب بین حوضه -9بند 

 .منافع ملی مورد نظر قرار گیرد ، اجتماعی و، اقتصادی، مشروط به توجیهات فنیمختلف مصرف

 مشارکت مردم و برداری با افزایش نقشساختار مدیریت آب کشور در جهت تمرکززدایی در اجرا و بهره -10بند 

مدیریت آب  آبریز به عنوان واحدهای طبیعی هایگری در چرخه آب و با ملحوظ نمودن حوضهنسازمانهای محلی و جامع

 .، با رعایت قوانین و مقررات بهبودیافته و اصالح گرددبردارانمشارکت بهره و واحدهای استانی برای عملیات اجرایی و

اقتصادی  هایرعایت جنبه های مرزی بانه، استفاده از آبهای مشترک و ساماندهی رودخامهار آبهای خروجی -15بند 

 . 13و زیست محیطی تحقق یابد

ای اثرات جدی بر مؤلفه های محیط زیست خواهند گذاشت، همچنین از آنجا که اجرای پروژه های انتقال آب بین حوضه

قانون  نیو معتبرتر نیدر حال حاضر مهمترتعریف طرحهای انتقال آب در چهارچوب قوانین زیست محیطی الزامیست. 

 ،رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد 105ماده  ،یطیمح ستیز یابیمرتبط با ارز

 -1383مصوب  -رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یقانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد 71شده در ماده  ذیتنف

 
 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/125127مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، . 13
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 هیو اصالح رانیوز ئتیه 20/1/1387ه مورخ  31613/ت 4018نامه شماره  بیآن موضوع تصو ینامه اجرائ نیو آئ

شرح  نیباشد که بد یم ستیز طیصنعت و مح ،ییبنا ریامور ز ونیسیکم 24/5/1388ک مورخ  40440/ت 104522

 :است

: کلیه طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی یو فرهنگ یاجتماع ،یقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد 105 ماده

انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی، براساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت  هباید پیش از اجرا و در مرحل

قرار گیرد. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرحها و  محیطیمحیط زیست و مصوب هیأت وزیران مورد ارزیابی زیست 

 .نامه و بودجه می باشدسازمان بر یهپروژه های مذکور الزامی است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهد

سازمان حفاظت محیط زیست موظف است راهکارهای عملی و اجرائی پروژه های عمرانی و اشتغال زائی در  -تبصره

مناطق حفاظت شده را به طریقی فراهم نماید که ضمن رعایت مسائل زیست محیطی، طرحهای  توسعه عمرانی متوقف 

 نگردد.

و اثر  یکارآمد شی: دولت موظف است، به منظور افزایو فرهنگ یاقتصادی، اجتماع قانون برنامه چهارم توسعه 31ماده 

 طیمتناسب با شرا ،یفیکنترل ک ستمیبه س یابیو دست گراجهینت کردیبا رو یگذارهیسرما یهاطرحها و پروژه یبخش

 یکشور و اجرا ییو اجرا ینظام فن نیبرنامه چهارم، نسبت به تدو لسال او انیکشور، تا پا یمیو اقل یو اجتماع یاقتصاد

 :دیاقدام نما لیقانون به شرح ذ نی( ا160موضوع ماده ) یدستگاهها یآن در تمام

و  یاقتصاد ،یفن هیتوج کردیاعتبار، با رو نیاز تأم نانیپس از حصول اطم یشنهادیپ یهاپروژه یابیسازوکار ارز -الف

 .دینما جادیبرنامه چهارم، ا یاز ابتدا ه،یفاقد توج یهاپروژه یاز اجرا یریرا، به منظور جلوگ یطیمح ستیز

 .و مشاوران مانکارانیدر خاتمه کار از پ یحقوق دولت )سند تصفیه حساب(مفاصاحساب یحذف تقاضا -ب

هم دور نمانده است که  رانیا یاسالم یساله جمهور 20چشم انداز  یسند نهائ از نظر یاحوضه نیانتقال آب ب موضوع

 :شود یدر ادامه به آنها اشاره م

 : رانیا یاسالم یساله جمهور 20چشم انداز  یسند نهائ 19ماده

 :سرزمینى مبتنى بر اصول ذیل آمایش

 .مالحظات امنیتى و دفاعى  -

 .کارآیى و بازدهى اقتصادى -

 .سرزمینوحدت و یکپارچگى  -

 .اىگسترش عدالت اجتماعى و تعادلهاى منطقه -

 .حفاظت محیط زیست و احیاى منابع طبیعى -

 .حفظ هویت اسالمى، ایرانى و حراست از میراث فرهنگى -

 .تسهیل و تنظیم روابط درونى و بیرونى اقتصاد کشور -
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 .رفع محرومیتها خصوصاً در مناطق روستایى کشور -

 : رانیا یاسالم یساله جمهور 20چشم انداز  یسند نهائ 40ماده 

 .توجه به ارزش اقتصادى، امنیتى، سیاسى و زیست محیطى آب در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن -

 شود و اولویت استفاده از منابع آبى مشترک.مهار آبهایى که از کشور خارج مى -

 های مرزی و مشترکحقوق آب -1-3-4-4

 145مشترک یکی از مهمترین عوامل تشدیدکننده تضادهای بین المللی هستند. هم اکنون میان رودخانه های مرزی و 

رودخانه مشترک وجود دارد. مخاطرات طبیعی از جمله تغییرات آب وهوایی و خشکسالی از  250کشور جهان در حدود 

تنش و درگیری میان  ی کشاورزی و صنعت از طرف دیگر موجب شده است کهیک طرف و افزایش جمعیت و توسعه

 کشورهای همسایه که دارای آبهای مشترک مرزی هستند روز به روز افزایش پیدا کند.

کیلومتر( از مرز  1918درصد ) 22با کشورهای همجوار دارای مرزهای آبی متعدد و متنوعی است. نزدیک به  ایران

-شوند رودخانههایی که از کشور خارج میدخانهترین رومهم .دهدرودخانه بزرگ و کوچک تشکیل می 26مشترک کشور را 

از جمله رودخانه زاب، رودخانه سیروان،  های غرب کشوررودخانه اترک و رودخانه از جمله ای شمال استان خراسانه

به دلیل فالت بودن سرزمین ایران و اشراف آن بر جلگه های همجوار از جمله سواحل پست است.  ..... رودخانه کرخه و

ها عمدتاً از ایران سرچشمه گرفته و پس از طی مسیری این رودخانهی بین النهرین در غرب، ه خزر در شمال و جلگهدریاچ

 شوند. از کشور خارج می

به عنوان مثال، در کشور ایران سیاست  نیست.یکسان  مشترکهای مرزی آب ارتباط باسیاست تقنینی کشورها در 

درصد از مرزهای  22مرزی و مشترک وجود ندارد و در خصوص آبهای مرزی که تقریباً تقنینی خاصی در خصوص آبهای 

ساله جمهوری اسالمی که میثاق ملی توسعه همه جانبه اقتصادی، سیاسی، و  20انداز دهد، سند چشمکشور را تشکیل می

یت صحیح بر منابع آبی مرزی شود، مجریان کالن کشور را ملزم کرده است که با اعمال مدیراجتماعی کشور محسوب می

های دائمی و فصلی مرزی را فراهم کند و بر اساس برنامه پنجم توسعه، دولت نیز زمینه استفاده بهینه از رودخانه ،کشور

مکلف است که مانع از خروج آب از مرزها شود و شرایط تغییر مسیر و بازگرداندن آب به داخل کشور را فراهم کند. در 

های بین کشور ایران و کشورهای نامهنامه و موافقتهای سطحی مرزی بر اساس تفاهمبرداری از آببهره حال حاضر میزان

 در نظر گرفته شده است.  50م  50 صورت به حقابه این مواقع بیشتر در که باشدمی همجوار

شده، دولت و وزارت نیرو این  از طرف دیگر با توجه به اینکه آب در قانون اساسی به عنوان انفال و سرمایه ملی تلقی

ای شوند. سیاست این وزارتخانه آن است که منابع آب یک استان و یک اختیار را دارند که وارد مقوله انتقال بین حوضه

منطقه به مردم آن استان تعلق ندارد، بلکه مردم آن منطقه فقط اولویت بهره برداری از منابع آب را دارند. در این چارچوب 

ره برداری منابع آب یک استان ابتدا اولویت با مردم آن استان است و در مرحله بعد طرح های انتقال آن مطرح می برای به

شود. بنابراین با رعایت اولویت بهره برداری برای حوضه مبداء، طرح های انتقال آب پس از مطالعات اقتصادی، اجتماعی و 
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ر می رسد هنوز شفافیت الزم در مورد چارچوب های قانونی و اولویت زیست محیطی انجام می گیرد. با وجود این به نظ

 .ای وجود نداردهای منطقه

 در ایرانی محیطزیست ای از دیدگاه انتقال آب بین حوضه -1-3-4-4

 قانون پنجاهم اصممممل به توجه با و زیست محیط بهسازی و حفاظت قانون از 7 و 6 ماده اساس بر ایران، کشور در

 عالی شورای  23/1/73 مورخ مصوبه برطبق و گرفت شکل بار اولین برای محیطی زیست اثرات ارزیابی اساسی، موضوع

دارای  یا و متر 15 از بیش ارتفاع با)سدها  جمله از ها پروژه از برخی آن اساس بر و گردید قانونمند زیست محیط حفاظت

 تهیه گزارش به موظف هایپروژه جزء( هکتار صد چهار از بیش دریاچه مساحت یا و هکتار چهل از بیش جانبی ساختارهای

 .(1386پور، گردیدند)ثابت رفتار و مصطفی محسوب محیطی زیست اثرات ارزیابی

ارزیابی زیست محیطی راهبردی "هجری شمسی، علیرضا طباطبایی و رضا مکنون در تحقیقی با عنوان  1383در سال 

کنگره ملی مهندسی عمران در دانشگاه صنعتی شریف، به منظور ارزیابی زیست محیطی راهبردی در ، در اولین "منابع آب

های در نظر گرفته شده، یک مدل سلسله مراتبی پیشنهاد ای، با توجه به سطوح و شاخصفرآیند انتقال آب بین حوضه

ی کالن آغاز گشته و به سطح مسائل نمودند که در آن چهار سطح مشخص شده است. از سطح مسائل مربوط به سیاستها

شود، ختم جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی استفاده می 14EIAهای اختصاصی که در آن از تکنیک مربوط به پروژه

 (.2-4گردد)شکل می

 
 (1383( مدل پیشنهادی سلسله مراتبی در ارزیابی زیست محیطی راهبردی)طباطبایی و مکنون، 4-2شکل)

 
14. Environmental Impact Assessment  
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( در چهارچوب ارزیابی زیست محیطی راهبردی، هم در سطح سیاستهای کالن، از طریق 4-2شکل)لذا با توجه به 

ارزیابی مسائل کالن مربوط به اکوسیستم، هم در سطح سیاستهای میانی، از طریق ارزیابی پایداری محیط زیست و شناسایی 

ا در فرآیند انتقال آب از طریق شناسایی عناصر هعوامل مهم ناپایداری و هم در مسائل مربوط به سطح هماهنگی بین برنامه

کلیدی از دیدگاه زیست محیطی در اجرای برنامه ها، می توان پاسخگوی چالشهای زیست محیطی پروژه های انتقال آب 

 بود.

 در مطرح معیارهای لحاظ و ایران و کشورها سایر در آبی هایپروژه گیریتصمیم معیارهای و مطالعات سوابق بررسی با

معیار  عنوان ( به3-4)شکل در مراتبی سلسله درخت 1383 سال در ضرغامی، و اردکانیان ها،پروژه سایر و ایران ملی سند

 اند:ه نمود پیشنهاد آب بخش عمرانی هایپروژه ارزیابی انتخاب

 
 (1383آب)اردکانیان و ضرغامی، ( درخت سلسله مراتبی معیارها و زیرمعیارها برای ارزیابی پروژهای عمرانی بخش 4-3شکل)
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( برنامه بین المللی 4( یکی از معیارهای ارزیابی طرحهای بخش آب، همچنان که در بند )4-3با توجه به شکل )

، فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی توسعه چهارم برنامه ( قانون17ماده) (5بند) وابسته به سازمان یونسکو،  (IHP)آبشناسی

 (40) مادهو  (27/7/1382)مصوب هیئت وزیران مورخ  راهبردهای بلند مدت توسعه منابع آب( برنامه 9( و )7بندهای )

 است. در حالیکه: مالحظات اجتماعی و سیاسی، رانیا یاسالم یساله جمهور بیستچشم انداز  یسند نهائ

ای وجود ندارد. پروژه های انتقال آب بین حوضه در هیچکدام از حوضه های مبدأ در کشور مشارکت و حمایت مردم از  (1

پروژه ها بدون انجام نظرسنجی و اطالع مردم انجام می گیرد. دلیل این ادعا اعتراض مردم در بعضی از حوضه های 

مبدأ)استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کردستان( در سالهای اخیر به اجرای پروژه های انتقال آب از این 

 شهرهای و اهواز و شهرکرد در یزد، تجمع در آب لوله هاست که در مواردی به خشونت کشیده شده است. شکستناستان

 شهرستان در درگیری این و آیند می حساب به آب انتقال های با پروژه محلی مردم مخالفت از هایی نمونه دیگر،

داشته است)داودی  همراه به بازداشتی( 15) و زخمی( 30) و کشته یک بختیاری، و استان چهارمحال در بلداجی

 (.1398دهاقانی و عامری، 

آمارهای رسمی نشان می دهد که میزان فقر و نبود عدالت اجتماعی در حوضه های مبدأ بیش از حوضه های مقصد  (2

توان میزان فقر است لذا اجرای این پروژه ها هیچگونه توجیه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ندارد. به عنوان مثال می 

و محرومیت اقتصادی در استانهای خوزستان و کردستان )حوضه مبدأ( را با اصفهان و همدان)حوضه مقصد( مقایسه 

 نمود.

در ارتباط با میزان حمایت یا فشار سیاسی روی پروژه ها، به نظر می رسد، مسئولین با اجرای پروژه های انتقال آب بر  (3

هی هم به اعمال فشار سیاسی بر کشورهای همجوار داشته باشند. حوضه های آبریز روی رودخانه های مرزی نیم نگا

به عنوان یک سیستم باز مرز سیاسی نمی شناسند، با محیط اطراف خود تبادل ماده و انرژی دارند، از سیستمهای 

کدام از کشورهای همجوار مجاور تأثیر می پذیرند و بر آنها تأثیر می گذارند. لذا هر گونه بحران زیست محیطی در هر 

با ایران، کل کشورهای منطقه را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. از این دیدگاست که جلوگیری از ورود آب به کشور 

عراق بیش از نیاز زیست محیطی، و به دنبال آن کاهش دبی رودخانه دجله در جنوب آن کشور موجب طغیان ریزگردها 

وسوم خاک کشورمان را تحت تأثیر خود قرار می دهد. از طرف دیگر در مرزهای شرقی از آن ناحیه شده و در حدود د

ی هامون شده کشور همین استراتژی باعت قطع جریان آب رودخانه هیرمند به داخل کشور و خشک شدن دریاچه

شورهای همجوار ای و تشکیل کارگروههای مشترک با کاست. لذا منطقی ترین راه حل همکاریهای بین المللی و منطقه

 به منظور حل مشکالت مربوط به آب است.

اجرای پروژه های انتقال آب تأثیر چندانی در حل اختالفات بهره برداران نداشته است و برعکس تنشها را در حوضه  (4

پسخوراند ی زاینده رود(. دلیل آن ایجاد های مبدأ افزایش داده است)بروز اختالفات شدید میان بهره برداران در حوضه

 ی مبدأ به عنوان یک سیستم باز است. مثبت در حوضه
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این پروژه ها در کوتا مدت نیازهای آبی حوضه های مقصد را برآورده خواهد نمود ولی در بلند مدت نیاز به آب را  (5

 ایبر حل راه یک عنوان به آب انتقال"در تحقیقی با عنوان  2013تشدید خواهد کرد. گوهری و همکاران در سال 

ای را راهکاری اجرای پروژه های انتقال آب بین حوضه  "معکوس داشته باشد نتیجه تواند می اقدامی که: آب کمبود

 در مواجه با  ایحوضه بین آب انتقال اطمینان قابلیت مناسب برای حل مشکل کمبود آب نمی دانند. آنها به ارزیابی

 یبرقرار یبرا یکینامید ستمیمدل س کپرداختند در این بررسی، ی رودزاینده حوضه رودخانه در آب رشد تقاضای

 یو اقتصاد یاجتماع ،یدرولوژیه یهاستمیسریزشامل  رودخانه هحوض درونمختلف  یهاستمیسریز نیارتباط متقابل ب

حل و فصل  یممکن برا یاسیس یهانهیاز گز یعیوس فیط یسازهیحاصل از شب جینتا .توسعه داده شد یو کشاورز

در حوضه، بدون  شتریآب ب نیمأت ن،یاست. بنابرا ستمیکه آب در اصل موتور توسعه س دادمشکالت کمبود آب نشان 

مشکل از نظر آنها  .شودیآب منجر م یتقاضا شیبه افزا تیمشکالت وابسته به هم، در نها ییایدر نظر گرفتن پو

رود ندهیزا ستمیس یهاست که باعث شده است محدود یکشاورز یتهایفعالبازده یبدون کنترل و ب یهخطرناکتر توسع

زود پس از  یلیخبنابراین، دچار مشکل شود.  یسطح یو آبها ینیرزمیز یمنابع آبها یعیطب ریذخا تیبه لحاظ ظرف

 زانیاز م به علت درک غلط یمهاجرت داخل دیو تشد هتداوم توسع لیانتقال آب، کمبود آب به دل یهکامل شدن پروژ

 خواهد شد)پسخوراند مثبت(. انیبه آب، دوباره نما یدسترس

معیار دیگر مربوط به مالحظات اجتماعی و سیاسی به منظور ارزیابی طرحهای مربوط به بخش آب، میزان پایبندی به  (6

ها دبی رودخانهی دریاچه ارومیه سبب کاهش ورودی های اخیر در حوضهمالحظات حقوقی و قانونیست. آنچه در سال

های غیرکارشناسی ها شده است، اجرای طرحبه دریاچه و خشک شدن آن، افت سطح آب زیرزمینی و مرگ تاالب

زایی و تنها با ی اشتغالهای محیطی و اقلیمی منطقه، به بهانهبسیاری در این بخش از کشور بدون توجه به داشته

بازدهی آبیاری در بخش کشاورزی و کاهش ضایعات این بخش،  های سیاسی بوده است. لذا به جای افزایشحمایت

تنها به افزایش سطوح زراعی و باغی برای دستیابی به تولید بیشتر پرداخته شده و امروزه چنین سرنوشتی ناگوار برای 

آورده  مردمان این منطقه رقم خورده است.  در چنین شرایطی به جای تأکید بر مدیریت تقاضا، به مدیریت عرضه روی

 ای معرفی و اجرا کرده اند.و راه حل مشکل را اجرای پروژه های انتقال آب بین حوضه

 حفاظت سازمان رئیسای در ایران، باعث شده های انتقال آب بین حوضهلذا عدم رعایت مفاد قوانین فوق در طرح

ها شرایط ه در اجرای اینگونه طرحدرخواست نماید ک نیرو وزیر به خطاب 23/7/1386مورخ  نامه طیکشور  زیستمحیط

بین  آب انتقال هایطرح که شده اشاره موضوع این به نامه این درزیست محیطی و اجتماعی مد نظر قرار گرفته شود. 

 مسائل قبیل از مسائلی با آن، تحت تأثیر هایاکوسیستم گستردگی و العادهفوق حساسیت و اهمیت لحاظ به ایحوضه

 از ایحوضه آب بین انتقال هایطرح به ادامه در و باشندمی مواجه زیادی محیطی زیست و اقتصادی، اجتماعی فنی،

 آب انتقال طرح رفسنجان، به کارون هایآب سرشاخه انتقال طرح نظیر ایران، مرکزی فالت به کارون و دز هایسرشاخه

 هاطرح گونهاین شده اذعان و است شده اشاره آباد بهشت ایحوضه بین آب طرح انتقال و رودقم به دز هایسرشاخه از
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زیست اجتماعی، اقتصادی، مسائل و بوده دستپایین آبی ها، منابعرودخانه اکوسیستم بر بویژه تجمعی شدید اثرات دارای

 .دارد به دنبال غیره و محیطی

 میلیارد 98/3ای حوضهبین آب حجم انتقال شده بینیپیش 1400 سال افق در ایران کشور آب جامع طرح در هچآن

 انتقال حجم و بوده کشور آب جامع طرح برنامه از فراتر مطالعه دست در هایاکنون طرح اما هم باشد.می سال در مترمکعب

 هایطرح ظرفیت و سال در مترمکعب میلیارد 45/4بر  ( بالغ4-1جدول) در شده ارائه ارقام به توجه با ایآب بین حوضه

 24/1انتقالی سالیانه حجم با ایحوضهمیان انتقال یهپروژ 5درحال حاضر  باشد.می متر مکعب میلیارد 24/2اجرا  دست در

 حال در -باشد می کوهرنگ دوم و اول هایتوسط تونل بزرگ کارون آبریز یهحوز از آن از درصد 45 -مترمکعب میلیارد

در  ایحوضه بین هایطرح در انتقالی آب حجم ی،یاجرا و مطالعاتی هایطرح عملی شدن صورت در لذا .است برداریبهره

  باشد.می کشور آب جامع طرح بینیبرابر پیش دو از بیش رقم این که ،رسدمی مترمکعب میلیارد 8 حدود به سالیانه مجموع

 توانمی اساس این بر دارد. ویژه ای توجهحوضه بین آب انتقال هایطرح کشور به آب مدیریت دهدمی نشان آمار این

 مبنای بر باشد "تقاضا مدیریت"پایه  بر کهاین جای به آب روز افزون نیاز به ییپاسخگو در کشور آب سیاست بخش گفت

 گذاری شده است. با وجود این تاکنون مشکل کمبود آب در حوضه های مقصد حل نشده است.پایه " عرضه مدیریت"

 (1390به میلیون متر مکعب)مریدسادات و همکاران،  های انتقال آب در کشوروضعیت طرح( 4-1)جدول

 میزان انتقال آب)میلیون متر مکعب در سال( شمار طرحها وضعیت ردیف

 3980 20 1400بینی طرح جامع آب کشور در افق پیش 1

 6/4457 15 های در دست مطالعهطرح 2

 2244 11 های در دست اجراطرح 3

 1241 5 برداریطرحهای در حال بهره 4

 

 مشخصات سدهای مخزنی در محدوده مورد مطالعه -5-4

که مشخصات  وجود دارد اجراسد مخزنی در حال بهره برداری و در حال  20هم اکنون در محدوده استان کردستان 

سد مخزنی نیز  28تعداد  4-4های جدول . همچنین مطابق داده (4-4)شکل آورده شده است 3-4کامل آنها در جدول 

در استان  لذا حجم کل آبهای کنترل شده از طریق سدهای در حال بهره برداری و در دست اجرا در دست مطالعه می باشد.

در هر چهار بخش شرب، صنعت، کشاورزی  MCM  988که از این میزان آب تنها  می باشد MCM  2/3153 کردستان

ای از استان خارج ی آن از طریق طرحهای انتقال آب بین حوضهو محیط زیست به استان تخصیص داده شده است و بقیه

 ت.سآورده شده ا 2-4خواهد شد. اطالعات جامعتر در جدول 
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 کردستان( حجم کل سدهای مخزنی و میزان تخصیصها در استان 4-2جدول)

وضعیت 

 سد

 حجم کل

MCM 

حجم آبهای 

 ورودی به

 MCMسد 

 تخصیص ابالغ شده تخصیص مورد نیاز
اراضی به 

 هکتار
 کشاورزی صنعت شرب

محیط 

 زیست
 صنعت شرب جمع

کشاور

 زی

محیط 

 زیست
 جمع

سدهای 

بهره 

 برداری

 اجرایی

 مطالعاتی

5188 4478 240 93 1433 435 2201 6/159  5/49  545 7/242  7/996  162995 

 



 

 ملی جامعه و دانشگاه، دانشگاه کردستان یشبکهی آب، کمیته

 
 

 
162 

 

 
 در غرب کشورجغرافیای محدوده مورد مطالعه ی موقعیت ( نقشه4-4شکل )
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 ( مشخصات سدهای در حال بهره برداری و در حال اجرا در استان کردستان4-3جدول)

ف
ردی

 

 وضعیت بهره برداری شهرستان سازمان متولی نام محدوده مطالعاتی حوزه آبریز نام سد
 جغرافیاییمختصات 

y x 

 701250 3893750 بهره برداری دهگالن کردستان دهگالن -قروه سفید رود سورال 1

 681250 3970250 بهره برداری دیواندره کردستان بیجار-دیواندره سفید رود سیازاخ 2

 656250 3866250 بهره برداری کامیاران کردستان رزاب مرزی غرب زیویه 3

 700353 3884363 بهره برداری کامیاران کردستان تپه اسماعیل -امیرآباد غربمرزی  رمشت 4

 706036 3882915 در حال اجرا کامیاران کردستان تپه اسماعیل -امیرآباد مرزی غرب امیرآباد 5

 589282 3969118 در حال اجرا بانه کردستان چی چوران مرزی غرب عباس آباد 6

 619267 3940382 بهره برداری مریوان کردستان رزاب مرزی غرب گاران 7

 640847 3911384 بهره برداری سنندج آب و نیرو رزاب مرزی غرب آزاد 8

 671508 3885364 بهره برداری سنندج آب و نیرو رزاب مرزی غرب ژاوه 9

 762790 3964898 بهره برداری بیجار زنجان دهگالن -قروه سفید رود تلوار 10

 598903 4004189 بهره برداری سقز کردستان سقز دریاچه ارومیه ویسچراغ  11

 602459 3931298 بهره برداری مریوان کردستان مریوان مرزی غرب زریوار 12

 636600 4032060 بهره برداری بوکان آذربایجان غربی سقز دریاچه ارومیه سقز 13

 584569 3986294 برداریبهره  بانه کردستان چی چوران مرزی غرب بانه 14

 680904 3922114 بهره برداری سنندج کردستان سنندج مرزی غرب قشالق 15

 681068 3871142 بهره برداری کامیاران کرماشان تپه اسماعیل -امیرآباد مرزی غرب گاوشان 16

 732299 3956835 بهره برداری بیجار جهاد کشاورزی دهگالن -قروه سفید رود گلبالغ 17

 724207 3896089 بهره برداری دهگالن کردستان دهگالن -قروه سفید رود سنگ سیاه 18

 619058 3890693 بهره برداری سروآباد کرماشان سروآباد مرزی غرب داریان 19

 712018 3924696 بهره برداری دهگالن کردستان دهگالن -قروه سفید رود قوچم 20
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 (:4-3جدول)ی دنباله

ف
ردی

 

 نوع سد نام سد

وسعت 

 ه آبریزضحو

کیلومتر 

 مربع

ارتفاع سد 

 از سطح

 دریا)متر(

 ارتفاع سد

 از پی

ارتفاع 

 سد

 از بستر

 طول تاج

 (متر)

حجم 

 کل

MCM 

وسعت 

 دریاچه

 هکتار

حجم 

 مرده سد

MCM 

 سورال 1
سنگریزه ای با  -خاکی 

 هسته رسی
48 2027 45 41 24 42/11  108 5/0  

 20 850 230 285 74 84 1825 1058 خاکی سیازاخ 2

2/16 560 43 50 1585 87 خاکی با هسته رسی قائم زیویه 3  107 5/0  

5/36 خاکی همگن رمشت 4  5/1742  7/31  7/30  431 5/5  45 3/0  

5/34 خاکی همگن امیرآباد 5  1780 5/31  5/30  305 7/5  54 4/0  

 عباس آباد 6
نا سنگریزه ای با هسته رسی 

 تراوا
8/39  0/0  0/0  0/0  527 14 94 0/0  

 گاران 7
سنگریزه ای با  -خاکی 

 هسته رسی
303 5/1424  62 5/58  504 4/84  450 5/5  

29/968 رسی یهای با هستسنگریزه آزاد 8  - 125 - 595 300 8/694   

RCC 1/1809بتنی غلظت  ژاوه 9   95 85 - 93 496 37 

 - - 140 - 76 88 1655 6000 خاکی با هسته رسی تلوار 10

82/85 243 63 65 1560 363 سنگریزه ای با هسته رسی چراغ ویس 11  403 0/7  

 5/8 1600 91/64 1770 4 5 05/1292 9/87 خاکی همگن زریوار 12

 - 8/3779 2/808  - 50 - 62/7041 رسی یهای با هستسنگریزه سقز 13

 487/0 3160 1/4 1392 - 19 1585 6/31 غیر همگن -خاکی  بانه 14

 قشالق 15
سنگریزه ای با  -خاکی 

 هسته رسی
1050 1578 85 80 330 215 850 30 

 50 1600 9/554 620 116 123 1551 2075 سنگریزه ای با هسته رسی گاوشان 16

 5/2 153 1/8 - 35/25 35/28 5/1817 4/79 خاکی گلبالغ 17

 سنگ سیاه 18
خاکی با هسته رسی غیر 

 همگن
255 5/1840 33 5/29 1085 33 430 5/0 

 - 2/741 338 364 - 179 - 96/9323 خاکی با هسته رسی داریان 19

 - 58/110 64 - - 42 - - خاکی با هسته رسی قوچم 20

 

 



 

 ملی جامعه و دانشگاه، دانشگاه کردستان یشبکهی آب، کمیته

 
 

 
165 

 

 

 ( مشخصات سدهای مطالعاتی در استان کردستان4-4جدول)

 نام سد ردیف
 مختصات جغرافیایی

 رودخانهنام  حوزه آبریز
نام محدوده 

 مطالعاتی
 شهرستان

X Y 

 دیواندره بیجار-دیواندره سفید رود یول گشتی 3998832 685055 سیر 1

 سنندج تپه اسماعیل -امیرآباد مرزی غرب چم شینه 3891140 686690 قصریان 2

 سقز سقز دریاچه ارومیه خورخوره 3994278 634453 سنته 3

 قروه دهگالن -قروه سفید رود تلوار 3926300 744300 حسن خان 4

 قروه دهگالن -قروه سفید رود اوریه 3888347 747276 اوریه 5

 4007953 704876 جعفرآباد 6
قزل بالغ وقزلچه 

 کند)جعفرآباد(
 بیجار انگوران -ماه نشان سفید رود

 بیجار انگوران -نشانماه  سفید رود کوهزن و کنگرلو 4013763 745886 شیخ بشارت 7

 سقز سقز دریاچه ارومیه مرخز 4018190 604541 مرخز 8

 بانه سردشت مرزی غرب ساردکه 3985486 570971 سویرو 9

 مریوان رزاب مرزی غرب برده زرد 3937308 641204 برده زرد 10

 بانه سردشت مرزی غرب سیویچ 3987027 562341 کانی سیف 11

 بیجار انگوران -ماه نشان سفید رود گامیشگای 4006238 743844 باباخان 12

 بیجار بیجار-دیواندره سفید رود قزل اوزن 3978068 715609 زرده کمر 13

 کامیاران کامیاران کرخه زرین جوب 3855750 682914 زرین جوب 14

 مریوان مریوان مرزی غرب دوله نار 3917140 603720 دزلی 15

 سقز سقز دریاچه ارومیه کردکند 4014103 655509 کردکند 16

 کامیاران کامیاران کرخه ماویان 3855719 668121 ماویان 17

 دیواندره بیجار-دیواندره سفید رود آله دره 3952409 683129 سارال 18

 کامیاران رزاب مرزی غرب ژاوه رود وتنگور 3882536 646322 پالنگان 19

 سروآباد رزاب مرزی غرب گردالن 3901044 617895 بلبر 20

 بانه چی چوران مرزی غرب گرماب 3973969 566663 کانی گویژان 21

 بانه چی چوران مرزی غرب چومان 3979477 560704 چومان 22

 بیجار بیجار-دیواندره سفیدرود یول کشی __ __ قره دره 23

 بیجار بیجار سفیدرود قزل اوزن __ __ صلوات آباد 24

25 
آباد تازه

 گاومیشان
 قروه دهگالن -قروه سفیدرود تلوار __ __

 بیجار بیجار سفیدرود قمچقای __ __ ینگی ارخ 26

 بیجار بیجار سفیدرود خوش مقام __ __ علی آباد 27

 سقز سقز دریاچه ارومیه کمنتو __ __ کمنتو 28
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 (:4-4ی جدول)دنباله

 متولیسازمان  سدنام  ردیف
وضعیت بهره 

 برداری
 نوع سد

وسعت 

  حوزه آبریز
2Km 

 ارتفاع سد از سطح

 (mدریا)

 1931 522 خاکی با هسته رسی مطالعاتی کردستان سیر 1

 1621 46 سنگریزه ای با هسته رسی مطالعاتی کردستان قصریان 2

5/884 خاکی با هسته رسی مطالعاتی کردستان سنته 3  1567 

 1725 2517 خاکی با هسته رسی مطالعاتی کردستان حسن خان 4

7/2140 27 خاکی با هسته رسی مطالعاتی کردستان اوریه 5  

 1911 180 خاکی با هسته رسی مطالعاتی کردستان جعفرآباد 6

5/476 خاکی با هسته رسی مطالعاتی کردستان شیخ بشارت 7  5/1588  

76/54 خاکی با هسته رسی مطالعاتی کردستان مرخز 8  5/1613  

 __ __ خاکی مطالعاتی کردستان سویرو 9

 1673 190 خاکی با هسته رسی غیر همگن مطالعاتی کردستان برده زرد 10

 1442 62 خاکی با هسته رسی مطالعاتی کردستان کانی سیف 11

1/916 سنگریزه ای با هسته رسی -خاکی  مطالعاتی کردستان باباخان 12  1576 

5/2694 خاکی سنگریزه ای مطالعاتی کردستان زرده کمر 13  1690 

 1650 54 سنگریزه ای با هسته رسی مطالعاتی کردستان زرین جوب 14

6/40 سنگریزه ای با هسته رسی مطالعاتی کردستان دزلی 15  1660 

2/44 سنگریزه ای غیرهمگن مطالعاتی کردستان کردکند 16  1754 

3/96 خاکی غیر همگن مطالعاتی کردستان ماویان 17  1470 

5/1965 140 سنگریزه ای مطالعاتی کردستان سارال 18  

 - - خاکی با هسته رسی مطالعاتی آب و نیرو پالنگان 19

 - - قوسی با وزنی دوقوسی -وزنی  مطالعاتی آب و نیرو بلبر 20

 1410 - سنگریزه ای با هسته رسی مطالعاتی آب و نیرو کانی گویژان 21

 1200 __ بتنی دو قوسی مطالعاتی آب و نیرو چومان 22

 __ __ خاکی امکان یابی کردستان قره دره 23

 __ __ خاکی امکان یابی کردستان صلوات آباد 24

 __ __ خاکی امکان یابی کردستان آباد گاومیشانتازه 25

 __ __ خاکی امکان یابی کردستان ینگی ارخ 26

 __ __ خاکی امکان یابی کردستان علی آباد 27

 __ __ خاکی امکان یابی کردستان کمنتو 28
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 (:4-4ی جدول)دنباله

 سدنام  ردیف
 ارتفاع سد

 از پی

 ارتفاع سد

 از بستر

 طول تاج

(m) 

 حجم کل

MCM 

 وسعت دریاچه

 هکتار

 تبخیر ساالنه

MCM 

5/64 66 سیر 1  393 3/91  378 8/2  

75/7 310 58 60 قصریان 2  7/38  - 

5/64 سنته 3  53 720 2/72  414 16/3  

3/31 480 27 30 حسن خان 4  534 - 

7/48 اوریه 5  7/40  - 4 30 - 

11/2 112 10 716 20 25 جعفرآباد 6  

65/26 910 39 49 شیخ بشارت 7  7/213  21/3  

0/0 مرخز 8  5/42  783 1481 7/109  - 

 - - 38 550 56 - سویرو 9

4/47 50 برده زرد 10  241 48/25  162 - 

5/557 41 45 کانی سیف 11  5/38  347 - 

7/64 851 46 59 باباخان 12  7/450  89/3  

8/635 62 410 36 40 زرده کمر 13  - 

2/20 518 64 76 زرین جوب 14  99/93  - 

6/8 211 26 32 دزلی 15  88 - 

2/77 کردکند 16  73/63  53/326  13 64/74  - 

5/733 38 49 ماویان 17  20 2/174  - 

5/44 سارال 18  5/40  5/250  7/19  155 23/2  

 - - - - - 125 پالنگان 19

 - - - - - - بلبر 20

 - - - 280 - 100 کانی گویژان 21

 - - - 280 - 121 چومان 22

 - - 87 436 54 - قره دره 23

 - - 300 926 46 - صلوات آباد 24

6/30 - آباد گاومیشانتازه 25  866 55 - - 

 - - 55 616 34 - ینگی ارخ 26

 - - 24 358 18 - علی آباد 27

5/85 300 26 - کمنتو 28  - - 
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 های توسعه منابع آب و برداشتهای مستقیم برای مصارف مختلف استان کردستان( جزئیات تخصیص آب طرح4-5جدول)

ف 
ردی

 

 نام سد

تخصیص 

ابالغ 

شده 

 شرب

تخصیص  

ابالغ 

شده 

 صنعت

تخصیص  

ابالغ شده 

 کشاورزی

تخصیص 

ابالغ شده 

محیط 

 زیست

جمع 

تخصیص  

 ابالغ شده

 م.م.م.

پروری آبزی

تخصیص 

 جدید )تن(

سطح زیر 

 کشت

 (هکتار)

سطح مورد 

 درخواست

 )هکتار(

سطح زیر کشت 

 افزایش یافته

 )هکتار(

ود
در

فی
س

ز 
ری

 آب
ضه

حو
 

0/0 سورال 1  0/0  42 3/0  3/42  150 7000 7000 7000 

0/0 سنگ سیاه 2  1 2/1  4/1  6/3  50 200 3100 - 

0/0 تلوار 3  0/0  0/6  0/0  6 0/0  1000 7000 1000 

0/0 گلبالغ 4  0/0  8/0  5/0  3/1  50 133 - - 

1/8 سیازاخ 5  8/10  5/41  1/20  5/80  0/0  6917 17000 6917 

7/24 قوچم 6  8 0/0  33/0  33 - - 8000 - 

0/0 بندهای موجود 7  0/0  5/10  0/0  5/10  0/0  1744 - - 

8 
برداشتهای مستقیم 

 سطحی
0/0  8/1  0/0  0/0  8/1  500 0/0  0 /0  0 /0  

8/32 جمع حوضه سفیدرود  6/21  102 6/22  179 750 16994 42100 14917 

یه
وم

 ار
چه

ریا
 د

یز
بر

ه آ
ض

حو
 

0/0 سقز 1  0/0  5/19  0/0  5/19  0/0  4171 6900 333 

5/24 25 3 24 چراغ ویس 2  5/76  0/0  5000 7000 5000 

0/0 آب انتقالی چومان 3  0/0  91 0/0  91 0/0  18200 14000 18200 

4 
برداشتهای مستقیم 

 سطحی
0/0  3/2  9/3  0/0  2/6  350 780 0 /0  780 

3/5 24 جمع حوضه دریاچه ارومیه  4/139  5/24  2/193  350 28151 27900 24313 

ن 
تا

س
ر ا

 د
ب

غر
ی 

رز
ز م

ری
 آب

ضه
حو

ن
تا

س
رد

ک
 

2/16 گاران 1  0/0  8/28  3/9  3/54  0/0  5756 3900 2800 

0/0 زریوار 2  0/0  9/13  2/5  1/19  0/0  2317 - - 

5/10 25 15 57 قشالق 3  5/107  0/0  4167 7000 - 

0/0 زیویه 4  0/0  7 7/2  7/9  200 1272 800 172 

0/0 6 گاوشان 5  13 2/21  2/40  0/0  2167 3800 - 

7/2 آزاد 6  0/0  2/36  6/24  5/63  0/0  5569 1000 1260 

5/8 عباس آباد 7  0/0  9/2  5/3  8/14  0/0  475 - - 
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8/5 بانه 8  0/0  0/0  0/0  8/5  0/0  - - - 

0/0 ژاوه 9  0/0  9/14  8/50  7/65  0/0  2300 2300 - 

0/0 مازاد انتقالی ژاوه 10  0/0  1/17  0/0  1/17  0/0  2631 - 2631 

 

0/0 رمشت 11  0/0  5/2  3/0  8/2  0/0  
968 3750 118 

0/0 امیرآباد 12  0/0  7/1  2/0  9/1  0/0  

0/0 داریان 13  0/0  8 0/0  8 0/0  1231 1100 1231 

0/0 دربند دزلی 14  0/0  4 8/0  8/4  0/0  667 - - 

0/0 کانی سیف 15  0/0  12 8/1  8/13  0/0  2000 - - 

16 
چومان با لحاظ اراضی 

 سوبرو
0/0  0/0  1/22  6/42  7/64  0/0  3690 - 3690 

5/6 کانی گویزان 17  3/1  63 22 8/92  0/0  10500 7400 10500 

0/0 طرح پالنگان 18  0/0  9 0/0  9 0/0  1500 - 1500 

19 
برداشتهای مستقیم 

 سطحی
0/0  4/6  5/22  0/0  9/28  0/0  3750 0 /0  3750 

8/102 جمع حوضه مرزی غرب  6/22  6/303  5/195  5/624  300 50959 31050 27661 

6/159 جمع کل استان کردستان  5/49  545 7/242  7/996  1400 96104 101050 66891 

 : وزارت نیرومنبع
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 ( مشخصات سدهای مخزنی در حال بهره برداری و در دست اجرا در جنوب استان آذربایجان غربی4-6دول )ج

 وضعیت
 محیط

(km) 

 مساحت

(2km) 
X Y رودخانه استان 

نام سد 

 مخزنی

ف
ردی

 

 E 36° 46' 1.417" N "7.743 '42 °45 98/6 62/36 بهره برداری
آذربایجان 

 غربی
 1 سد مهاباد رود مهاباد

 E 36° 4' 47.983" N "44.167 '33 °45 17/15 79/84 بهره برداری
آذربایجان 

 غربی
 2 سد سردشت رود زاب

 E 36° 46' 9.803" N "22.688 '7 °45 06/8 42/27 بهره برداری
آذربایجان 

 غربی
 3 سد سیلوه رود زاب

 E 37° 1' 37.713" N "1.103 '28 °45 23/14 12/17 بهره برداری
آذربایجان 

 غربی
 4 سد حسنلو رود گادر

 E 36° 37' 32.545" N "25.917 '9 °47 65/0 17/5 بهره برداری
آذربایجان 

 غربی
 زرینه رود

احمدآباد سد 

 سفلی
5 

 E 36° 30' 52.946" N "34.654 '6 °47 03/3 57/14 بهره برداری
آذربایجان 

 غربی
 6 سد ساروق زرینه رود

 E 36° 57' 40.009" N "28.823 '7 °45 58/5 54/25 بهره برداری
آذربایجان 

 غربی
 7 سد چپرآباد رود گادر

 E 36° 34' 11.685" N "19.904 '10 °45 74/0 55/7 بهره برداری
آذربایجان 

 غربی
 8 سد بادین آباد رود زاب

 E 36° 25' 15.383" N "54.020 '2 °46 99/35 53/141 در دست اجرا
آذربایجان 

 غربی
 9 سد سیمینه سیمینه رود

 E 36° 35' 27.889" N "18.925 '14 °45 89/27 67/86 در دست اجرا
آذربایجان 

 غربی
 10 سد کانی سیو رود زاب

 E 36° 44' 44.079" N "51.589 '25 °45 82/2 43/11 دست مطالعهدر 
آذربایجان 

 غربی
 11 سد لیگ بن رود زاب

 E 36° 24' 42.345" N "2.180 '23 °45 67/3 34/28 در دست مطالعه
آذربایجان 

 غربی
 12 سد شیوه رود زاب

 E 36° 41' 54.749" N "30.562 '19 °45 37/7 95/25 در دست اجرا
آذربایجان 

 غربی
 13 سد گرده بن رود زاب

 ای در غرب کشورمعرفی پروژه های انتقال آب بین حوضه -6-4

 آب دریاچه های داخلی از جمله تراز شدید از یک طرف افت آب، منابع نادرست مدیریت و خشکسالی یپدیده تشدید

را به دنبال داشته و از طرف دیگر مناطق  محیطی زیست منفی پیامدهای بروز و ایران شمال غرب در ارومیه یدریاچه

 چنین بروز از پیشگیری منظور به لذا. مرکزی، شرق، جنوبشرق و جنوب ایران را با بحران کمبود آب روبرو کرده است

ارومیه،  دریاچه آبریز حوضه به زاب و چومان رودخانه های آب انتقال طرح مشکالتی و بر مبنای مدیریت عرضه نه تقاضا،

 اجرا و مطالعه دست در انتقال آب رودخانه سیروان به استانهای جنوبی و انتقال آب رودخانه گاوه رود به استان کرماشان

بنابراین ضرورت انجام تحقیق در این زمینه به منظور معرفی ابعاد پروژه و پیش بینی تغییرات زیست  .است گرفته قرار
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ی راهکارهای تمالی در حوضه های مبدأ  بیش از پیش احساس می شود تا بتوان با ارائهمحیطی، کشاورزی و مورفولوژیکی اح

مناسب، از جمله جایگزینی طرحهای مدیریت تقاضا، اجرای این طرحها را خاتمه داده و یا حداقل خسارت اجرای این 

 طرحها را کاهش و مزایای آن به حداکثر رساند.

  سیروان رودخانهی حوضه  -1-6-4

 عرض 35° 47'تا   34° 40'جغرافیایی بین   مختصات حوضه آبریز رودخانه سیروان در جنوبغربی استان کردستان، در

 2/10995شده است. مساحت این حوضه تا محل خروج از کشور  واقع شرقی طول  47° 59'تا    45° 57'و   شمالی

به لحاظ توپوگرافی تقریباً تمامی حوضه آبریز رودخانه سیروان کوهستانیست. تنها در   (.5-4کیلومتر مربع می باشد)شکل 

های باز و اطراف دریاچه زریبار دشتهای با وسعت کم قابل مشاده است. باالترین ارتفاع حوضه یکی از قلل کوه امتداد دره

کیلومتری از این  5وستای شمشیر و در فاصله باشد که در شمالشرقی رمتر از سطح دریای آزاد می 3334شاهو با ارتفاع 

روستا واقع شده است. کمترین ارتفاع حوضه نیز طبیعتاً در محل خروج رودخانه سیروان از کشور در پایین دست روستای 

 که ازو است سلسله کوه های شاهمتر از دریای آزاد ارتفاع دارد. مهمترین ارتفاعات این حوضه  444دوروله پایین است که 

ای به هم پیوسته تا پاوه و از آنجا تا نوسود)مرز ایران و عراق( در جهت شمال جنوب شرقی روانسر آغاز و به صورت دیواره

 (.5-4)شکل با استان کردستان را تشکیل می دهد نغربی امتداد یافته و در واقع مرز طبیعی استان کرماشا

 
 رودخانه سیروانی آبریز ی ارتفاع حوضه( نقشه4-5شکل)
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درجه است که مربوط به دامنه های کوه شاهو و مشرف به  8/80به لحاظ شیب توپوگراف، باالترین رقم شیب حوضه 

 (.6-4 رودخانه سیروان می باشد)شکل

 
 ی آبریز رودخانه سیروانحوضه شیبی ( نقشه4-6شکل)

روزه به  یبا نام قشالق از دشمت کمانابتدا این رود ی سیروان یکی از رودخانه های پرآب در غرب ایران است. رودخانه

 .گیردیسرچشمه م ،استقمزل اوزن رود استان کردستان که خطّ تقسیم آب بمین ایمن رود و  مرکزمتر در  2100ارتفاع 

ی پرآب کیلومتری جنوب این شهر، شاخه 40ی فاصله از شهر سنندج گذشته و در مسیر خود به سمت جنوب غرب در

ی غربی پیدا نموده و به موازات رشته کوه شاهو در دامنه -دیگری به نام گاوه رود را دریافت می نماید، سپس جهت شرقی

مریوان  شمالی آن در جهت غرب پیش می رود. رود سیروان قبل از ورود به استان کرماشان رودهای آزاد، گردالن، زیویه و

را نیز دریافت نموده و با عبور از تنگ هجیج)محل احداث سد داریان( وارد استان کرماشان می شود سپس در مسیر خود 

به سمت غرب شاخه های پاوه رود، مره خیل، لیله و زیکمان را دریافت و وارد سد دربندیخان در اقلیم کردستان در کشور 

گیرد سپس در جهت جنوب به مسیر خود ادامه می خود به دیاله رودخانه نام یخاندربند سد از پس رود عراق می شود. این

ی رود سیروان تا محل خروج از هحوضمساحت  (.7-4)شکل ریزدمی دجله به بغداد جنوب در پاک سلمان داده و نزدیک

آن در  پنجم کیمچهارپنجم آن در محدوده استان کردستان و ت که تقریبما س ا کیلومترمربع 2/10995در حدود کشور 

 .گیرد کامال کوهستانی قرار می یمنطقه کو در ین تان کرماشاسقلممرو ا
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 موقعیت سدهای مخزنی بر روی رودخانه سیروان    یه( نقش4-7شکل)

 سنندج مورفوتکتونیکی در دو واحد مورفوتکتونیکیی رودخانه سیروان از نظر تقسیمات حوضه یسشنا زمین از دیدگاه

ی جنوبی این در واقع نیمه. متاسزاگرس  سرتاسری گسل تقسیم این دو زون، خطّم سیرجان و زاگرس مرتفع قرار دارد. 

ی حوضه که از غرب مریوان شروع شود و بقیهزاگرس مرتفع محسوب می وجنوب شرق جز -حوضه به روند شمال غرب

یروان که در ه سبخشی از حوضگیرد. سیرجان قرار می -زون سنندج وکند، جزشود و تا شرق سنندج ادامه پیدا میمی

زاگمرس  وجمز گیرنمد، ممی بمر مره خیل و لیله را در رود، پاوه که جنوبی آن های و شاخه گیرد قرار می نتان کرماشاسا

های بلند  کیلومتر است. پرتگاه 30ی سیروان در حدود ر حوضهپهنای زون زاگرس رورانده د .شود رورانده محسوب می

 ها و نمای کارستی و خشن از اختصاصات مهم ریخت های خطّ گسل، پیچیدگی ساختمان چینی رورانده، پرتگاه جبهه

ی ی شبکها(. این حوضه با توجه به موقعیت مورفوتکتونیکی که دارد، دار1393شناسی زاگرس مرتفع است)جباری، 

اند و دو گسل اصلی زاگرس هستند که به موازات هم کشیده شده ،های آن ترین گسلها است که مهم متراکمی از گسل

از زاگرس مرتفع و زاگرس  را ها واحدهای سنندج م سیرجان دارای روند شمال غرب م جنوب شرق هستند. این گسل
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ی سیروان ی رودخانهشناسی حوضه ی زمیننقشه (8-4ر شکل)اند. د از زاگرس چین خورده از هم جدا کردهرا مرتفع 

 ای از لیتولوژی منطقه را آهک و شیل در برگرفته است.نشان داده شده است که مطابق آن بخش عمده

 
 ی آبریز رودخانه سیروانی زمین شناسی حوضه( نقشه4-8شکل)

 میلیمتر 660 طسدهد که این بخمش از حوضمه بمه طمور متوی پاوه نشان میسایستگاه هواشنا یهالس  15 ی آمارسبرر

و بمه طور  تسانتیگراد اه سدرج 15در حدود  حرارت این محله  . میانگین درج(9-4)شکل نمایددریافت میبارندگی 

 . (10-4)شکل دسر می انتیگراده سدرج 5/19و   9/9 به حدّاقل و حدّاکثرهای دمایی به ترتیب طسّمتو
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 ی آبریز رودخانه سیروانبارش حوضهمیانگین ی نقشه (4-9شکل)

 
 ی آبریز رودخانه سیروانی میانگین دما حوضه( نقشه4-10شکل)
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ی غربی رشته کوههای زاگرس با توجه به موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز رودخانه سیروان و استقرار آن بر روی دامنه

 600که آن را رو به سمت بادهای باران آور غربی قرار داده است و همین عامل موجبات دریافت میانگین بارش بیش از 

( 4-11) شکل، پوشش گیاهی حوضه از تراکم نسبتاً باالیی برخوردار است. با توجه به می نمایدمیلیمتر در سال را فراهم 

شرق به غرب حوضه به تدریج بر تراکم پوشش گیاهی افزوده می شود به طوری که از حدود نصف در حرکت از سمت 

النهار شهر شویشه به تدریج مراتع جای خود را به بوته زارها می دهند و سپس به ترتیب  جنگلهای با تراکم کم و متوسط 

تراکم از نوع غالباً بلوک حوضه را می پوشانند. و در نهایت از حوالی نصف النهار شهرهای سروآباد و جوانرود جنگلهای م

 .(11-4ی رودخانه گاوه رود قرار دارد که بیشتر مشتمل بر مزارع دیم است)شکل کمترین تراکم پوشش گیاهی در محدوده

 
 ی آبریز رودخانه سیروانی کاربری اراضی حوضه( نقشه4-11شکل)

 سد داریانپروژه  -4-6-1-1

کیلومتری شمال غرب  25در مجاورت روستای داریان و در فاصله کردستان استان با  استان کرماشاندر مرز  داریان سد

 :(12-4)شکل واقع شده است و محدوده جغرافیایی بشرح زیر می باشد کرماشانکیلومتری  150شهر پاوه و 

عرض  35° 14´ 16”تا  35° 07´ 03”طول جغرافیایی و از 46° 28´ 14” تا  46° 18´ 20”سد از  محدوده مخزن

 تا 35° 09´ 01” طول جغرافیایی و از 46° 18´ 43” تا  46° 18´ 03”از  نیز طرحمحدوده واقع شده است.  جغرافیایی

 واقع شده است. عرض جغرافیایی °35 09´ 15”
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میلیون متر مکعب  338متر با ظرفیت مخزن  149رودخانه سد داریان از نوع خاکی با هسته رسی است که ارتفاع آن از 

 ه های آبریز مجاور ازضمنظور استفاده از انرژی برقابی، انتقال آب به حوه رودخانه سیروان ب کنترل آبهدف طرح  .است

رودخانه های ه های آبریز ضمنظور استفاده کشاورزی در حوه جمله به دشتهای نواحی گرمسیری از طریق تونل نوسود ب

 .این مناطق و تامین حقابه های پایین دست سد می باشد

مبنای نتایج   رودخانه سیروان باتوجه به آورد مناسب، موقعیت و شرایط استراتژیک آن، همواره مورد توجه بوده بر

دامه، کار طراحی و ریزی و مدیریت منابع آب، مطالعات مرحله یکم طرح سد داریان سامان داده شد. در امطالعات برنامه

به شرکت  1387نظارت سد داریان در قالب قراردادی شامل مطالعات مرحله دوم و سوم )نظارت کارگاهی و عالیه( در سال 

شرکت مهندسی ) باشددست اجرا می آبگیری شد و نیروگاه در 1394سد در آذر . مهندسی مشاور مهاب قدس واگذار شد

 (.http://mahabghodss.net - 1399مشاور مهاب قدس، 

 ( مشخصات فنی سد داریان4-7جدول )

 اجزای سد ویژگی اجزای سد ویژگی

 نوع سیستم انحراف / کالورت تونل
خاکی با 

 هسته رسی
 سد نوع

 ارتفاع از پی )متر( 179 تعداد تونل انحراف 2

 طول تاج )متر( 364 طول سیستم انحراف )متر( 2015

 عرض تاج )متر( 15 قطر تونل انحراف )متر( 8

 و 989/2

1034/52 
 9960 طول تونل آب بر )متر(

حجم بدنه سد )هزارمترمکعب( بدنه و 

 فرازبند

 حجم کل مخزن )میلیون مترمکعب( 338 قطر تونل آب بر )متر( با پوشش بتنی 7/5

 حجم مفید مخزن )میلیون مترمکعب( 323 پنستاکهابر + طول تونل انتقال )متر( آب 995

 (MCM/sec)متوسط آورد سالیانه رودخانه  1806 قطر تونل انتقال )متر( -

 نوع سرریز آزاد (مترمکعب برثانیه)ظرفیت تخلیه سیستم انحراف  1625

 سیالب)مترمکعب بر ثانیه(ظرفیت تخلیه  6009 (مترمکعب بر ثانیه)ظرفیت تخلیه کننده تحتانی  236

 نوع نیروگاه سطحی ظرفیت آبگیر آبیاری )مترمکعب بر ثانیه( -

 تعداد واحد 3 (مترمکعب بر ثانیه)ظرفیت آبگیر شرب  -

 هد طراحی )متر( 114 (مترمکعب بر ثانیه)ظرفیت آبگیر آب بر نیروگاه  -

 )مگاوات(ظرفیت نصب  210 (کیلومتر)طول جاده های جایگزین 8/2

 ساعت()گیگاواتمتوسط تولید انرژی سالیانه 500 طول راههای دسترسی )کیلومتر( --

 1399: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، مآخذ

http://mahabghodss.net/
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غرب کشور قرار است با انتقال آب رودخانه سیروان، هزاران هکتار از زمین های کشاورزی " سامانه گرمسیری"طرح 

 .ایالم را سیراب و آب شرب جمعیت زیادی را هم از تامین کنداستان های کرمانشاه و 

رودخانه قشالق و گاوه رود شکل گرفته، در مسیر حرکت به سمت مرز عراق  دوآب سیروان که از به هم پیوستن 

 .دشت حر استچم زمکان و چم لوشه، چم لیله، چم ، چم گردالنرود،  وهپذیرای رودخانه های ژا

که به  کرماشانترین و معروفترین رودخانه ناحیه اورامان به دشت های مرکزی مطالعات جامع طرح انتقال آب مهم

به طور جدی در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل توپوگرافی خشن و  1365طرح تونل نوسود هم معروف است، در سال 

انجام مطالعات زیرسطحی و حفاری گمانه های ژئوتکنیکی مسیر با مشکل  وجود ارتفاعات بلند و پیچیده منطقه، عمالً

اختصاص هشت میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برای مهار آب با تا اینکه  .مواجه و در بعضی محدوده ها غیرممکن شد

 .عملیات اجرایی دوباره شروع به کار کردهای مرزی کشور از جمله رود سیروان 

نقطه آغاز تونل  -کیلومتری شمال شهرستان پاوه 70در  'هیروی'از داریان آب سیروان به روستای  چند کیلومتر پس 

کیلومتری  60در  'ازگله'کیلومتر آغاز و تا نزدیکی روستای  48از این نقطه تونل انحرافی نوسود به طول . می رسد -نوسود

عبور  کرماشانسیری، شهرها و روستاهای کم آب غرب دشت های گرماز آب سیروان . شهرستان سرپل ذهاب ادامه می یابد

 .کندمیسپس رودخانه چنگوله در مهران ایالم را سیراب نموده و 

مترمکعب بر ثانیه آب  70متری قادر است تا دبی بیش از  9بنابر اطالعات منتشر شده طرح، تونل نوسود با قطر حدود 

 .(13-4)شکل  را منتقل کند

 .تونل نوسود و کل طرح سامانه گرمسیری، قرارگاه خاتم االنبیا )ص( سپاه پاسداران استمجری اصلی حفر 

این حجم عظیم آبی  میلیون متر مکعب آب از کشور جلوگیری می شود 909در صورت تکمیل پروژه ساالنه از خروج 

عبور از سرپل ذهاب، قصرشیرین و  از طریق تونل ابتدا وارد ازگله می شود و بعد از ،کیلومتری خود 400در ابتدای مسیر 

 شده و وارد استان ایالم می شود.خارج کرماشان سومار از جنوب استان 

این طرح با احداث سدها، بندها و کانال های آبیاری مساحت بزرگی از زمین های کشاورزی غرب پیش بینی شده است 

. بر این اساس ین مسیر تا استان ایالم هم پایان دهدرا آبی کند و به مشکل کمبود آب شرب روستاها و شهرهای ا کرماشان

و حومه سرپل  زیقراو ،یو جنوب یذهاب شمال ران،یازگله، جگ یرا در دشت ها کرماشان یهزار هکتار از اراض 110قرار است 

آباد،  نیمهران، زر، گیل یشهر و دشت ها فتاردوبان و ن ،یلیگندمبان، خان ل ن،یری، قصرشوهیبش ن،یذهاب، قلعه شاه

 کند. یاریرا آب المیدر استان ا انیدهلران و موس
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( نقشه موقعیت پروژه انتقال آب رودخانه سیروان به نواحی گرمسیری در استانهای کرماشان، ایالم و نهایتاً 4-12شکل )

 خوزستان
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 : شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایرانمآخذ

 طولی مسیر انتقال آب رودخانه سیروان به نواحی گرمسیری( پروفیل 4-13شکل )
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 سد آزاد پروژه -2-1-6-4

و عرض شمالی  35° 20´طول شرقی و   46° 33´ ییایشهرستان سنندج و در مختصات جغراف یسد آزاد در محدوده

 75 لومتریک قیبه محل سد از طر یدسترس .است دهیواقع گرد یدر و بر روی رودخانه کوماسیدر باالدست روستای بن

 ریپذامکان یجاده منشعب شده به سمت شمال شرق و به موازات رودخانه کوماس لومتریک 6و  وانیسنندج به مر یجاده اصل

 باشد. یم یای با هسته رس زهیسد از نوع سنگر نی. ااست

 مشخصات فنی سد آزاد( 4-8جدول)

 اجزای سد ویژگی

 سد نوع با هسته رسی ایسنگریزه

 متر مکعب ونیلیم /آورد رودخانه در محل سد زانیم 4/337

 (از سطح دریا تراز تاج سد )متر 1480

 (از سطح دریا تراز عادی بهره برداری)متر 1475

 در رقوم عادی بهره برداری )میلیون مترمکعب( حجم کل مخزن 300

 برداری )میلیون مترمکعب(حجم مفید مخزن در تراز عادی بهره  241

 برثانیه(متوسط آورد سالیانه رودخانه )میلیون مترمکعب 4/337

 (از سطح دریا تراز حداقل بهره برداری)متر 1430

 (از سطح دریا تراز کف رودخانه)متر 1363

 )متر( ارتفاع از کف 117

 مترمکعب()میلیون  حجم مخزن در تراز حداقل بهره برداری 1/58

 )میلیون مترمکعب( حجم رسوبات پنجاه ساله 77

 1391، رانیا روییو ن منابع آب توسعه شرکت: مآخذ

آب شرب شهر  نیمأاستان و ت نیمستعد شرق ا یهااز اهداف طرح آزاد در استان کردستان، انتقال آب به دشت یکی

طول  .شده است طراحی دهگالن« –منظور »سامانه انتقال آب به دشت قروه  نیا یاست که برا نتقالا ریسنندج در مس

آب  نیتأم یبه جز شهر سنندج برا گریهفت نقطه د ،یلومتریک 83 ریمس نیدر ا است که لومتریک 83سامانه انتقال آب 

 15در مجموع . رسدیآب به دشت قروه و دهگالن م زیسامانه ن یدر برنامه قرار دارد و در انتها یشرب، صنعت و کشاورز

آن با عنوان »سامانه  رمجموعهیآزاد و طرح ز یاز طرح اصل ییخواهد شد پروژه تونل آزاد، بخش انتها یتونل حفار لومتریک

شود و طول یانجام م EPBاز نوع  TBMبا  زهیتونل به صورت مکان نیا یحفار .است دهگالن« –انتقال آب به دشت قروه 

 .(http://www.farab.com)شرکت فراب،  متر است 10840آن 

http://www.farab.com/
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سد  یازهایاز ن یبخش نیتام نیشرب و صنعت و همچن ،یکشاورز یبخش ها یآب یازهاین نیمأطرح ت یهدف اصل

  شده است. انتقال اعالم  ریمس نیقشالق و باغات در ب

مشتمل بر  دهگالن -به دشت قروه یای سد آزاد به ورودی تونل منته رهیتلمبه ذخ روگاهیانتقال آب از مخزن نسامانه 

. (14-4)شکل باشدیتعادل م مخزن کیو  پمپاژ به همراه مخزن مکش ستگاهیا کیو  یانیتونل م کیخط لوله،  دو بخش

 :گردد یم هیارا لیبه شرح ذ یخط انتقال اصل یمشخصات کل

 دهگالن -سامانه انتقال آب از سد آزاد به دشت قروه یمشخصات کل( 4-9جدول)

 اجزای سامانه انتقال آب ویژگی

 محل برداشت آب سد آزاد ای رهیذخ تلمبه روگاهیمخزن ن

 آب در دشت رهیمحل ذخ سد قوچم

 (ایرقوم برداشت )متر از سطح در 1875

 (ای)متر از سطح در ییدر دهانه ورودی تونل انتها لیرقوم تحو 1885

 ایمخزن تعادل )متر از سطح در رییرقوم قرارگ 1967

 (هیاز مخزن سد آزاد )متر مکعب در ثان برداشت تیظرف 7

 (هیدر بخشدوم )متر مکعب در ثان پمپاژ تیظرف 5

 ساعات پمپاژ )ساعت( 24

 ارتفاع پمپاژ )متر( 175

 (لومتری)ک یانتقال اصلطول کل خط  8/72

 (لومتریطول کل خط لوله )ک 6/68

 (لومتری)ک متریلیم 2032طول خط لوله به قطر  24 /05

 (لومتری)ک متریلیم 1800طول خط لوله به قطر  5/44

 (لومتری)ک یانیطول تونل م 2/4

 ( )متر(کی)تعداد  یطول تونل دسترس 460

 پمپاژ ستگاههاییتعداد ا یک

 پمپاژ )متر مکعب( ستگاهیا حجم مخزن مکش 10000

 پمپاژ )مگاوات( ستگاهیقدرت نصب ا 10

 ساعت در سال( گاواتی)گ انهیسال یبرق مصرف 59

 حجم مخزن تعادل )متر مکعب( 5000

 1391، رانیا روییو ن منابع آب توسعه شرکت: مآخذ
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 خط لوله بخش اول

آب حد فاصل  انتقال گردد و به ورودی تونلیای آغاز م رهیتلمبه ذخ روگاهیاز مخزن ن رییاول سامانه از محل آبگ بخش

 .(13-4)شکل  گردد یم یآزاد و قشالق منته زیدو حوضه آبر

 اول مشخصات سامانه انتقال آب در بخش( 4-10جدول)

 اجزای سامانه در بخش اول ویژگی

 برداشت آبمحل  سد آزاد ای رهیذخ تلمبه روگاهیمخزن ن

 لیمحل تحو یانیم تونل ورودی رهیمخزن ذخ

 (ای)متر از سطح در یانیرقوم ورودی تونل م 1823

 (هیاز مخزن سد آزاد )متر مکعب در ثان برداشت تیظرف 0/7

 ینحوه انتقال ثقل ثقلی

 طول خط لوله )متر( 24050

 (متریلیقطر لوله )م 2032

 

 میانی تونل

 سپس عبور و آبریز قشالق حوضه به آزاد آبریز حوضه از گذر به نیاز دهگالن، -قروه دشت به آزاد سد از آب انتقال برای

 که قشالق و آزاد آبریز حوضه دو ارتفاعات جداکننده به توجه با. باشد می اوزن قزل آبریز حوضه به قشالق آبریز حوضه از

 کمک به جریان که است شده گرفته نظر در چنین طرح در گیرد،بر می در را دریا سطح از متر 2075 رقوم از باالتر تراز

 (.15-4شکل ) گردد منتقل آزاد و قشالق حوضه فاصل حد ارتفاعات از کیلومتر 2/4طول  به تونل یک

 یانیخالصه مشخصات تونل م( 4-11جدول)

 اجزای تونل میانی ویژگی

 )متر( یطول تونل اصل 4200

 )متر( یطول تونل دسترس 460

 تونل )متر( یقطر خارج 5/4

 تونل )متر( یقطر داخل 5/3

 

 دوم بخش لوله خط

 حد الرأس خط و به گردیده آغاز قشالق و آزاد آبریز حوضه دو فاصل حد تونل خروجی از آب انتقال سامانه بخش دوم

  (.14-4)شکل  گردد می منتهی دهگالن -قروه دشت غربی شمال در واقع اوزن قزل و قشالق آبریز های حوضه فاصل
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 دوم مشخصات سامانه انتقال آب در بخش( 4-12جدول)

 اجزای سامانه انتقال آب در بخش دوم ویژگی

 محل برداشت آب یانیتونل م یخروج

 لیمحل تحو ییانتها تونل ورودی رهیمخزن ذخ

 (ایرقوم ورودی تونل )متر از سطح در 1823

 (ایتونل )متر از سطح در یرقوم خروج 1818

 (ای)متر از سطح در یپمپاژ اصل ستگاهیا رقوم مخزن مکش 1807

 (ای)متر از سطح در یپمپاژ اصل ستگاهیرقوم ا 4/1794

 پمپاژ )متر مکعب( ستگاهیا حجم مخزن مکش 10000

 (هیدوم )متر مکعب در ثان در بخش پمپاژ تیظرف 0/5

 ارتفاع پمپاژ )متر( 175

 (ایرقوم مخزن تعادل )متر از سطح در 1967

 حجم مخزن تعادل )متر مکعب( 5000

 طول خط لوله )متر( 44500

 (متریلیقطر لوله )م 1800

 ساعات پمپاژ )ساعت( 24

 پمپاژ )مگاوات( ستگاهیقدرت نصب ا 10

 ساعت در سال( گاواتی)گ انهیسال یبرق مصرف 59

 

 انتهایی تونل

 قزل اوزن و آبریز سیروان حوضه دو بین ارتفاعات از عبور جهت طرح این در متر 10840 طول به سامانه انتهای تونل

 است شده گرفته نظر متر در 5/2 آن شده تمام قطر ثانیه، بر مترمکعب 7 دبی عبور جهت و

 تونل انتهایی مشخصات طرح( 4-13جدول)

 اجزای تونل انتهایی ویژگی

 شیب تونل 001/0

 طول تونل آب بر )متر( 10840

 قطر تونل آب بر )متر( با پوشش بتنی 3

 قطر حفاری تونل )متر( 7/3

 (دریا سطح از متر) تونل ورودی دهانه رقوم 1885
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 (دریا سطح از متر) تونل خروجی دهانه رقوم 1874

حسین  -تونل انتهایی از طریق راه آسفالته دهگالن  دسترسی به محل

 ههای دسترسی روستایی امکان پذیر است.آباد و را 

 طول راههای دسترسی )کیلومتر(

 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران: مآخذ

 
 دهگالن -قروه های دشت به آزاد سد از آب انتقال سامانه مسیر ( نقشه کلی4-14شکل )

 
 دهگالن -قروه دشت به آزاد سد از آب انتقال سامانه مسیر طولی ( پروفیل4-15نمودار )
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 سد گاوشان پروژه -3-1-6-4

در مختصات جغرافیاییَ  کرماشان شهر شمال کیلومتری 90 و سنندج شهر جنوب کیلومتری 45 در گاوشان مخزنی سد

 ساخت از هدف. (16-4)شکل عرض شمالی بر روی رودخانه گاوه رود واقع شده است 34و ْ  35طول شرقی و َ  46و ْ  55

طرح ملی گاوشان مشتمل بر . باشدمی کرخه آبریز هضحو به آن آب انتقال و ذخیره و رود گاوه رودخانه آب مهار سد این

متر، نیروگاه برق آبی و یک خط تونل انتقال آب به طول  123ی رسی به ارتفاع ای با هستهسنگریزهیک سد مخزنی 

زهکشی می باشد. هدف از اجرای طرح، تأمین  –ی آبیاری و یک مجموعه از سدهای انحرافی و شبکهکیلومتر  139/20

خشی از آب شرب شهر کرماشان بأمین تور و یلهکشاورزی دشتهای میان دربند و ب هکتار از زمینهای 31000مورد نیاز  آب

)مختارپوریانی،  مگاوات می باشد 11آبی به میزان   -میلیون مترمکعب در سال و در نهایت تأمین انرژی برق  63به میزان 

1387). 

ی گیرد. قسمت شمالی در حوضهاین طرح قسمتی از شمال کرماشان و جنوب استان کردستان را در بر می یگستره

ی کرخه به نام ی رودخانهای از سرشاخه های شمالی حوضهی سیروان بزرگ قرار داشته و قسمت جنوبی گوشهرودخانه

کیلومتری شمال کامیاران )مکل سد  22ه حدوداً از ی تونل و دشتهای در نظر گرفته شددهد. محدودهرازآور را تشکیل می

 و   34ͦ   15'کیلومتری شمال استان کرماشان)ابتدای دشت میان دربند( ما بین عرض جغرافیایی  10تا مخزنی گاوشان( 

 شرقی گسترده است. 48 ͦ  30' و 46 ͦ  30' شمالی و طول جغرافیایی  35 ͦ  30'

حقاری، تحکیم و بتن ریزی تونل، ایجاد جبهات کاری بیشتر، هوادهی داخل تونل، عبور به منظور تسهیل در عملیات 

 ر گرفته شده است:ظرشته تونل دسترسی در مسیر تونل در ن 4ی مناسب مصالح داخل تونل و مرور و تخلیه

 253/2متر در کیلومتراژ  489دسترسی کچله به طول  -

 525/4تراژ متر در کیلوم 54/664دسترسی سربناو به طول  -

 765/7متر در کیلومتراژ  62/1435دسترسی هلتوشان به طول  -

 713/14متر در کیلومتراژ  40/1067دسترسی توانکش به طول  -

 تاریخچه طرح

قرارداد  به اتمام رسیده است. 1368و مطالعات مرحله دوم طرح گاوشان در سال  1362مطالعات مرحله اول در سال 

سد  1383قرارداد سد و تونل انتقال آب اجرایی شده و در سال  1377آغاز و در سال  1371اول تونل انتقال در سال 

مگاوات در سال  5/4پروژه نیروگاه گاوشان با ظرفیت  تونل انتقال آب به بهره برداری رسیده است. 1387آبگیری و در سال 

 .باشداجرایی و در مرحله اجرا می 1389

سمی به میزان احداث تونل انتقال با لحاظ تون سمتر سمی متغییر با  5/23ل های د شمنا سماختار زمین  کیلومتر با توجه به 

سمتفاده از روش های انفجاری، نیمه مکانیزه سمتگاه ا سمتفاده از د شمده   Open T.B.M )رودهدر( و تمام مکانیزه با ا انجام 

 (.http://mahabghodss.net - 1399شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، ) است

http://mahabghodss.net/
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 مشخصات فنی سد گاوشان( 4-14جدول)

 ویژگی اجزای سد

 با هسته رسی ایسنگریزه سد نوع

 متر 730 طول تاج سد

 آزاد در جناح راست نوع سرریز

 متر  1551 تراز تاج سد از سطح دریا

 متر  123 ارتفاع سد از سنگ پی

 میلیون مترمکعب 550 حجم مخزن سد

 میلیون مترمکعب 9 حجم خاکریزی بدنه سد

 مگاوات  11 ظرفیت نیروگاه

 واحد توربین از نوع فرانسیس 2 تعداد و نوع واحدها

 متر 634 طول تونل انحراف

 متر 2،208 طول کل تونلها و گالریها

 متر 43600 طول کل حفاری پرده آب بند

 متر 6،000 تزریق تحکیمیطول کل 

 مترمکعب 9،000،000 حجم بدنه سد

 مترمکعب 1،500،000 حجم حفاری بدنه سد

 سنگریز با هسته رسی نوع فرازبند

 متر از سنگ کف پی 35 ارتفاع فرازبند

 مترمکعب 60،500 حجم کل عملیات بتن

 1391، رانیا روییو ن منابع آب توسعه شرکت: مآخذ
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 نقشه موقعیت سد گاوشان و مسیر انتقال آب به استان کرماشان( 4-16شکل )

 پروژه سد پالنگان -4-1-6-4

سمتان کامیاران و شمهر شممال غربی  سمتان، در  سمتان کرد سمد پالنگان در ا کیلومتری جاده کامیاران به  52 سماختگاه 

سمتای پالنگان بر روی رودخانه ژاوه قرار دارد سمد پالنگان در .سمروآباد در مجاورت رو شممالی 35˚ 05' محور   38' و عرض 

شمرقی قرار دارد  46˚ شمکل طول  ضمه . هدف از(4-17) ضمه یتنظیم و انتقال آب حو سمیروان به حو  ،کرخه ی آبریزآبریز 

  باشد.میشرب  وکشاورزی، صنعت و تولید تأمین نیاز بخشهای 

سمد  65طول حدود ه خطوط انتقال ب سمر میکیلومتر از مخزن  شمد که بخش عمده داریان تا پالنگان و از آنجا تا روان با

 .باشدمسیر انتقال در استان کردستان و بخشی نیز در استان کرمانشاه واقع می

 1342مصارف کشاورزی، شرب و صنعت به سالهای هدف  بابه حوضه رودخانه کرخه آب رودخانه سیروان  طرح انتقال

سمدی  یسمیروان به حوضمه یمیلیون متر مکعب از حوضمه 500قال بر میگردد. مرحله اول طرح انت کرخه از طریق احداث 
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کیلومتر از مخزن سمد داریان به مخزن سمد پالنگان و از آنجا به روانسمر  65در نزدیکی روسمتای پالنگان و خط انتقال حدود 

 .به شرکت مهاب قدس واگذار گردید 1389در سال 

از جمله این ظرفیت انتقال با هد یاد شده  ومترمکعب در ثانیه  20و  15و خطوط انتقال متر  860پمپاژ با ارتفاع حدود 

 باشد.ویژگیهای خاص این پروژه می

 و انتقال آب از سد پالنگان به دشت روانسر مشخصات فنی طرح( 4-15جدول)

 اجزای طرح ویژگی اجزای طرح ویژگی

 نوع سیستم انحراف / کالورت تونل
با سنگریزه ای 

 هسته رسی
 نوع سد

 ارتفاع از پی )متر( 102 تعداد تونل انحراف 2

 طول تاج )متر( 334 طول سیستم انحراف )متر( 435

 عرض تاج )متر( 12 قطر تونل انحراف )متر( 5/4

 مترمکعب( حجم بدنه سد )هزار 2850 طول تونل آب بر )متر( 295

60/3 

 
 

 66 قطر تونل آب بر )متر(
مخزن )میلیون حجم کل 

 مترمکعب(

به زیر نویس جدول 

 مراجعه شود
 58 طول تونل انتقال )متر(

حجم مفید مخزن )میلیون 

 مترمکعب(

 63/1 قطر تونل انتقال )متر( 
متوسط آورد سالیانه رودخانه 

 ثانیه( بر )مترمکعب

5/146 
مترمکعب )ظرفیت تخلیه سیستم انحراف 

 (برثانیه
 نوع سرریز آزاد

1373 
مترمکعب بر )ظرفیت تخلیه کننده تحتانی 

 (ثانیه
1373 

ظرفیت تخلیه سیالب)مترمکعب 

 بر ثانیه(

  2/19 ظرفیت آبگیر آبیاری )مترمکعب بر ثانیه( 5/21
متر )آبدهی در محل سد پالنگان

 (مکعب بر ثانیه

 (دریامتر از سطح )تراز نرمال  1090 (مترمکعب بر ثانیه)ظرفیت آبگیر شرب  ندارد

 ندارد
مترمکعب بر )ظرفیت آبگیر آب بر نیروگاه 

 (ثانیه
 (متر از سطح دریا)تراز تاج  1097

 ظرفیت نصب )مگاوات( - (کیلومتر)طول جاده های جایگزین 6/5

 1391، رانیا روییو ن منابع آب توسعه شرکت: مآخذ
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باشد. از این مقدار کیلومتر می 65پالنگان تا روانسر طول سامانه انتقال از مخزن داریان تا مخزن سد پالنگان و از سد 

 شامل پالنگانسد داریان به انتقال آب از سد متر و مابقی خط لوله است.  3کیلومتر تونل به قطر پوشش شده  25حدود 

باشد. ظرفیت  میلیمتر می 2000خط لوله فلزی به قطر  3میلیمتر و از پالنگان به روانسر  2000خط لوله فلزی به قطر  2

متر مکعب  20متر مکعب در ثانیه و ظرفیت خط انتقال از پالنگان به روانسر  15حداکثر خط انتقال از داریان تا پالنگان 

باشد. متر می 855متر و مجموعا  495متر و از پالنگان تا روانسر  360در ثانیه بوده و ارتفاع پمپاژ از سد داریان تا پالنگان 

میلیون  55میلیون متر مکعب است که از آن  500عدد است. حجم انتقال آب سالیانه حدد  5ی پمپاژ تعداد ایستگاهها

هکتار استفاده شده و مابقی به روانسر  6800متر مکعب برای آبیاری دشت های مسیر خط انتقال به منظور تامین نیاز آبی 

 .(/http://mahabghodss.net/ExternalSites/newشرکت مهندسی مشاور مهاب قدس ) یابد)حوضه کرخه( انتقال می

 
 ( نقشه موقعیت سد پالنگان و مسیر انتقال آب به استان کرماشان4-17شکل )
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 پروژه سد ژاوه -5-1-6-4

کیلومتری جنوب غربی شهر  40ی سیروان یعنی رود ژاوه در پرآب رودخانه هایسد ژاوه بر روی یکی از سرشاخه

سنندج احداث شده است. این رود از به هم پیوستن دو رودخانه قشالق و گاوه رود تشکیل شده و سپس در جهت غرب به 

 است.  شروع شده 1378سال سیروان می پیوندد. ساخت آن از 

هر سنندج گسترش پیدا خواهد نمود. به لحاظ جغرافیایی کیلومتری ش 25ی این سد تا در صورت آبگیری، دریاچه

ی (. حوضه18-4طول شرقی واقع شده است)شکل  46˚ 50'02"عرض شمالی و  35˚04'06"ی سد در موقعیت دیواره

کیلومتری شمال شهر سنندج و از خروجی سد گاوشان  10آبریز سد ژاوه از خروجی سد قشالق بر روی رودخانه قشالق در 

کیلومتر می باشد.  11/231ی آبریز کیلومتر مربع است. همچنین محیط این حوضه 10/1809روی رودخانه گاوه رود بر 

متر از دریای آزاد است. دیگر خصوصیات سد ژاوه به شرح ذیل  5/1237حداقل ارتفاع حوضه در محل دیواره سد 

 (:1398است)شرکت مشانیر، 

 آب از سد ژاوه به دشت دهگالنو انتقال  مشخصات فنی طرح( 4-16جدول)

 ویژگی اجزای سد

 بتن غلتکی سد نوع

 متر 300 طول تاج سد

 متر 5/86 از پیارتفاع 

 متر  5/1237 تراز کف مخزن در محل محور سد

 متر 1301 تراز نرمال مخزن

 میلیون متر مکعب 64/93 حجم مخزن در رقوم نرمال

 متر 1285 کمینه تراز بهره برداری

 م.م.م   5/117 میانگین آورد ساالنه به مخزن: از رود قشالق  

 م.م.م   7/139 میانگین آورد ساالنه به مخزن: از رود گاوه رود 

 م.م.م 5/14 میانگین آورد ساالنه به مخزن: از میان حوضه 

 م.م.م 7/271 مجموع آورد ساالنه به مخزن

 کیلومتر مربع 969/4 مساحت دریاچه در رقوم نرمال

 م.م.م  6 حجم تبخیر ساالنه

 کیلومتر 888/27 خط لوله انتقال آب به دشت دهگالن طول

 کیلومتر 34/4 تونل نرانطول 

 میلیمتر 2000 قطر لوله فوالدی

 میلیون متر مکعب 123 انتقال آبمتوسط ساالنه 
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 متر مکعب در ثانیه 8 حداکثر ظرفیت انتقال آب

 ایستگاه 6 ایستگاه پمپاژ آبتعداد 

 متر 900 ظرفیت و هد پمپاژ دینامیک

 

 
 ی آبریز سد ژاوه و موقعیت شهر سنندج نسبت به این سد مخزنی( حوضه4-18شکل)

متر از سطح دریا  2000این سد به منظور تأمین آب برای کشاورزی و صنعت در دشت های موجود در ارتفاعات باالی 

ایستگاه پمپاژ استفاده شده است. در این طرح ساالنه به  6احداث شده است. به منظور انتقال آب از سد ژاوه از خط لوله و 

 2000متر مکعب در ثانیه توسط خط لوله فوالدی به قطر  8داکثری میلیون متر مکعب آب با ظرفیت ح 123طور متوسط 

 .کیلومتر تونل نران را نیز در بر می گیرد به مقصد منتقل می گردد 34/4کیلومتر که  228/32میلیمتر و طول 

دستاوردهای خاص: این سد بزرگ ترین سد بتن غلتکی ساخته شده در کشور بوده و رکورد بتن ریزی به میزان 

متر، جزء بزرگ  900مترمکعب در ماه را داراست. سامانه انتقال با توجه به ظرفیت و هد پمپاژ دینامیک حدود  121000

 .ترین سامانه های انتقال آب در سطح کشور می باشد
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 ی رودخانه زابحوضه  2-6-4

 نظر ازجنوب غربی اسمتان آذربایجانغربی قرار دارد. در شممالغربی اسمتان کردسمتان و زاب،   یهآبریز رودخان یهحوضم   

 شمرقی طول  °45  50' 40"تا   44° 50' 10"و  شممالی عرض 36° 54' 20"تا  35° 59' 30"جغرافیایی بین  مختصمات

 هایزیرحوضمه از یکی حوضمه، این. باشمدمی کیلومتر 8/509کیلومترمربع و محیط آن  86/4321 آن مسماحت و اسمت واقع

رود  سمیمینه آبریز هایحوضمه به شمرق از آبریز رودخانه گادر، یهحوضم به شممال از که باشمدخلیج فارس می آبریز یهضمحو

شمور عراق غرب و رود مهاباد و از سمت محدود و جنوب به خاک ک شممال (. 19-4 شمکل)ا ضمه  جهت کلی ناهمواریهای حو

 (.  1394جنوب شرقی است و خط تقسیم آب آن در غرب، مرز ایران و عراق را تشکیل می دهد )طالبپور اصل، -غربی

 
 آبریز رودخانه زاب طبقات ارتفاعی حوضه یه( نقش4-19شکل)
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در محدوده کمربند دگرگونی و ی زاب آبریز رودخانه یهحوضرسموبی ایران،  -از دیدگاه تقسمیمات واحدهای سماختمانی

سمنندج شمد. اسمیرجان می -افیولیتی زون  شمد و یم رانیا یسماختمان یواحدها نتریآرام و نا نیاز فعالتر یکیزون  نیبا با

آورده ترکیب و سن پدید  های منطقه را سنگ های گوناگونی از لحاظرخنمون. را تحمل کرده است یمراحل مهم دگرگون

سمت که بطور عمده در سمت یهبرگیرند ا ضمر ا سموبی، دگرگونی از زمان پرکامبرین تا عهد حا شمکل سمنگهای آذرین، ر (4-

اند، حال سمنگهای ولکانیک به علت پایداری در برابر فرسمایش بلندترین ارتفاعات منطقه را ساخته . واحدهای کربناته و(20

 تشمکیالت زاب، یهحوضم شممال و شمرق قسممت در اند.پسمت منطقه را پدید آوردهای نقاط واحدهای شمیلی و ماسمه آن که

 سازندهای تشکیالت جدیدترین. شوندجدا می پرکامبرین قدیمی سازندهای از اصلی هایگسله و توسط روراندگی جدیدتر

 هایآمیزه بر مشمتمل سموم دوران تشمکیالت و اسمت چهارم تر دورانقدیمی هایپادگانه و جوان هایآبرفت شمامل سمطحی،

سمت و دیاباز بازیک فوق های سمنگ و رنگی سمیک سمازند. ا سمه–ژورا  سمنگ با همراه آهک سمنگ شمامل( دوم دوران)کرتا

سمتی  فیلس و هورن برخوردی دگرگونی هایسمنگ مرمر، یکنواخت، فیلیت آن، به مربوط هایتوف و سمبز تابعه، آندزیت ر

 غرب در آلوت، منطقه بانه غربیشممال باشمند. درمی منطقه یهعمد سمازندهای مرمر و یکنواخت فیلیت آهک، سمنگ. اسمت

 رنگی تیره گرانیتی هایتوده زاب یهحوضم داخل در آبادمنطقه هنگ مهاباد غربیجنوب در و پهن بَرده یهمنطق سمردشمت

سممط اغلب که دارند برونزد سممت و آندالوزیت و فیلس هورن نوع از ایهای دگرگونهسممنگ تو نجفی، )اندشممده احاطه شممی

 آنها شمامل تشمکیالت شمناسمیسمنگ نظر از که بوده موجود منطقه در اللون و میال سمازند فوق بر سمازندهای عالوه(. 1369

سمه سمیمان آرکوزی هایسمنگما شمدمی متقاطع بندیچینه و سمیلیسمی با  سمیبا سمنگ زیگون سمازند. با سمه شمیل شمنا  ایما

سمه و سمیلتی ریزدانه  نظر از نیز باروت سمازند و بوده بنفش و سمبز هایشمیل با تیره قرمز رنگ به میکادار ریزدانه سمنگما

 در که اسمت، آهک و شمیل دولومیت، دیگر یهگفت به یا میکادار ای ظریفماسمه و سمیلتی و رسمی هایشمیل دارای لیتولوژی

 و شمرق در اللون سمازند مکانی نظر از و باشمندمی تریاس یهدور و اول دوران به مربوط سمازندهای فوق. دارند وجود منطقه

 مسمیر و در قالتاسمیان شمرق و جانداران غربشممال و غرب باال و گاگَش جنوب و بانه - سمردشمت مسمیر در رشبَرده شممال

سمترش که شمودمی دیده نقده به جلدیان  سمازند و دارد وجود باال گاگَشغرب  جنوب در نیز میال سمازند. ندارند زیادی گ

 اشمنویه منطقه طرف به فوق یهحوضم شممال الرأسمهایخط شممالی دامنه در حوضمه شممال و جانداران حوالی در هم باروت

سماس بر. شمودمی دیده شم ا سمی مکان زمین یهنق سمیل هایشمنا ضم داخل در محلّی شمده ف  کوه غرب شممال در زاب یهحو

شممال شمرق گومه،سمَری شمهر جاده شمرق و جلدیان شممال تِرکَش، غرب کوخان، شمرقآالوان،   غرب شممال در نقده–پیران

 (.47: 1379 خضری،)شوندمی دیده قَلبَرده

سمل صملی زاگرس گ شمروع غربیجنوب از زاب موازات به ا شمهر  سمتای تا جنوبی - شممالی جهت با و پیران  ادامه نالس رو

 خود اصملی مسمیر آن جوار در رودخانه زاب. شمودمی مشماهده نامرئی صمورت گسملی به شمرق جنوب سممت به آنجا از و دارد

 .گرددمی محسوب حوضه اصلی زهکش و کندمی طی را
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 آبریز رودخانه زاب ی زمین شناسی حوضه( نقشه4-20شکل)

سمی در ضمعیت بارندگی برر سمتگاه آمار طرح منطقه در و ضمه رودخانه زاب در موجود هایای ضمه و حو به  مجاور هایحو

 بررسمی. اسمت گرفته قرار بررسمی مورد و آوریجمع و بارانسمنجی تبخیرسمنجی کلیماتولوژی، سمینوپتیک، ایسمتگاه 36 تعداد

شممان آماری شمماخص دوره در سمماالنه بارش آمار سممتگاه در که دهدمی ن ضممه داخل هایای از  بارندگی سمماالنه میانگین حو

سمتگاه در میلیمتر 8/411 سمتگاه در میلیمتر 920 تا سمیلوه ای شمت ای شمکل می متغیر سمرد شمد)  حداکثر همچنین. (21-4با

سمتگاه در 1366-67 سمال در میلیمتر 1573 بمیزان سماالنه بارش -79 سمال در میلیمتر 101 به میزان حداقل و گرژال ای

شممهر در 1378 سممان در پیران سممت بوده نو شممت و فروردین ماههای در ماهانه بارش حداکثر. ا  در بارش حداقل و اردیبه

سمت)جدول  افتاده اتفاق شمهریور و مرداد ماههای سمی همچنین. (16-4ا صملی توزیع برر شمان ف سمتان که دهدمی ن  با زم

شممترین بارش%  37 از بیش توزیع سممتان و بی صممد 1 از کمتر بارش با تاب شممته را بارش کمترین در صممل،  دا سممت)طالبپور ا ا

1394.) 
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 زاب خانهآبریز رود بارش حوضهمیانگین  یه( نقش4-21شکل)

 

 در ایستگاه پیرانشهر آماری یه(تغییرات بارندگی ماهانه در طی دور4-17جدول)
تر

رام
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128/ 0 حداکثر  0 /210  0 /187  6 /139  0 /142  5 /180  0 /209  0 /200  5 /64  5 /12  5 /5  0 /14  0 /910  

22/ 4 متوسط  3 /68  4 /57  1 /60  9 /52  2 /73  8 /81  9 /72  4 /10  4 /1  3 /0  7 /0  9 /501  

0/ 0 حداقل  0 /0  0 /0  0 /0  0 /0  0 /20  0 /7  0 /0  0 /0  0 /0  0 /0  0 /0  0 /101  

درصد 

 ماهانه
5 /4  6 /13  4 /11  0 /12  5 /10  6 /14  3 /16  5 /14  1 /2  3 /0  1 /0  1 /0  100 

درصد 

 فصلی
5/29  1/37  9/32  5/0  100 

 1393: سازمان هواشناسی کشور، مآخذ
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های گیرد با دریافت شماخهزاب از ارتفاعات سمیاه کوه واقع در مرز ایران و عراق به نام رود الوین سمرچشممه می رودخانه

کیلومتری  10یافته و در تراش ابتدا در جهت غرب به شمرق و سمپس در جهت جنوب شمرقی جریان زیوکه، تمرچین و قلعه

شموند. از این موقعیت به بعد شمرق شمهر پیرانشمهر با رود آوجار که از شمرق به غرب و جنوبغربی جریان دارد، بهم متصمل می

شمناخته می شماخه 25شمود. در رودخانه به نام زاب کوچک  شمهر  آباد را ی پرآب دیگری به نام بادینکیلومتری جنوب پیران

سمیر خود ادامه میدر درهدریافت نموده و  صملی زاگرس و در جهت جنوب به م سمل ا شمکل و در امتداد گ دهد. ای مئاندری 

شماخه شمرق و  سممت  شمهر میرآباد چم نعلین را از  سمیده به  سممت غرب را دریافت مینر نماید. های آبخورده و پردانان از 

سمتگاه محل از سمپس با گذر سموه سمپس و گرژال هیدرومتری ای شمت)بری  از که)چومان رودخانه با خرابه پل محل در( سمرد

سمممتی( گرددوارد می بانه منطقه شممکیل را عراق و ایران مرز از ق  مرز از هرزنه آبادی نزدیکی در کوچک زاب بنام و داده ت

 فارس خلیج به اروندرود و دجله رودخانه از طریق کشمور آن در و شمده عراق کردسمتان در دوکان سمد دریاچه وارد و خارج

کیلومتر طول دارد)شکل  188کوه تا محل خروج از مرز ایران ی آن در ارتفاعات سیاهگردد. این رود از سرچشمهمی تخلیه

4-19.) 

 sec/2mساله بر حسب  49ی ی زاب در یک دوره( تغییرات دبی ماهیانه رودخانه18-4جدول)

 ماه
بریسوهایستگاه هیدرومتری  ایستگاه هیدرومتری گرژال  

 حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر میانگین

1/9 مهر  16 5 9/9  5/16  6/5  

6/16 آبان  5/54  3/2  7/17  1/64  2/6  

6/20 آذر  6/65  5/3  4/26  1/75  1/11  

7/21 دی  9/65  8/9  9/29  9/110  5/13  

4/24 بهمن  2/57  4/7  7/31  2/71  8/11  

1/50 اسفند  5/173  9/79  2/69  3/278  8/13  

9/108 فروردین  3/327  7/27  3/129  358 6/32  

8/131 اردیبهشت  8/271  2/57  146 5/285  2/66  

7/96 خرداد  1/210  7/29  9/107  7/218  3/35  

3/43 تیر  7/100  2/3  7/46  8/103  2/13  

9/18 مرداد  5/37  7 5/21  5/48  3/7  

5/11 شهریور  4/21  8/3  12 2/26  5/8  

46/ 1 ساالنه  2 /97  1 /24  54 119 4 /29  

 1394ای آذربایجان غربی، : سازمان آب منطقهمآخذ

مترمکعب در  1/46ی زاب بر اساس داده های ثبت شده در ایستگاه هیدرومتری گرژال، میانگین دبی ساالنه رودخانه    

 ی زاب به میزانرودخانه دبی میلیون متر مکعب در سال می باشد. در این ایستگاه میانگین حداکثر 72/1464ثانیه برابر

 (. 18-4است)جدول  متر مکعب در ثانیه 1/24و میانگین حداقل جریان ماهانه  ثانیه بر مترمکعب 2/97
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باشد. متر مکعب در ثانیه می 54ساله میانگین دبی ساالنه  49ی همچنین در ایستگاه هیدرومتری بریسوه در یک دوره    

باشد. متر مکعب در ثانیه می 29متر مکعب در ثانیه و میانگین حداقل آن  119ایستگاه میانگین حداکثر دبی در این 

کمترین میزان دبی را داشته است. میزان دبی  1367-68باالترین و در سال آبی  1347-48ی زاب در سال آبی رودخانه

میلیون متر مکعب در  94/1702نیه به متر مکعب در ثا 54ی زاب در ایستگاه بریسوه با در نظر گرفتن میانگین رودخانه

 (.18-4رسد)جدول سال می

 با تبخیرسمنجی و کلیماتولوژی سمینوپتیک، ایسمتگاههای در که گرماسمت میزان از شماخصمی هوا دمای یا حرارت درجه

 در عمده پارامترهای از یکی اقلیمی عنصر این. گرددمی و گزارش گیریاندازه روز طول در مختلف ترمومترهای از اسمتفاده

سمی مطالعات شمنا سمیهای و بوده کیفی و یکمّ نظر از هوا  مطلق، معدل حداکثر یعنی حرارتی هایشماخص روی بر الزم برر

ضمر گزارش در. گیردمی انجام مطلق حداقل و حداقل معدل میانگین، حداکثر، سمیها این حا  22 اطالعات و آمار روی بر برر

 .  است گرفته انجام منطقه در موجود منتخب ایستگاه

 ایسمتگاه در  1378 ماه مرداد در سملسمیوس درجه 39 به میزان منطقه مطلق دمای حداکثر که دهدمی نشمان هابررسمی

سمممنجی شمممهر تبخیر سمممیوس درجه -6/28 به میزان مطلق دمای حداقل و پیران سمممتگاه در 1375 ماه بهمن در سمممل  ای

 است.   شده گزارش پیرانشهر تبخیرسنجی

. باشمندمی منطقه در سمال هایماه سمردترین بهمن و دی هایماه و گرمترین ماه مرداد سمال، ماههای بین در همچنین

شمته افزایش به رو ماه بهمن منطقه از هوای دمای کلی به طور شمته ادامه دما فزونی این ماه مرداد تا و گذا  آن از پس و دا

 . (22-4)شکل یابدمی ادامه ماه بهمن تا هوا برودت این و گذاردمی کاهشبه  رو هوا حرارت درجه به تدریج

سمتگاه در یخبندان روزهای تعداد سمتفاده با منطقه سمینوپتیک هایای سمی هایسمالنامه از ا شمنا صمورت هوا  ماهانه به 

صممورت آنها تحلیل و تجزیه نتایج و آوریجمع سممط: پلکانی به  سمماس مینیمم و ماگزیمم، متو  ارائه و تهیه موجود آمار برا

 و پیرانشهر هایایستگاه در روز 119 طرح یهمحدود در یخبندان روزهای بیشترین که دهدمی نشان هااست. بررسی شده

 سمال در روز 38 بمیزان سمردشمت در و روز 58 پیرانشمهر ایسمتگاه در یخبندان روزهای کمترین و 1992 در سمال سمردشمت

سمت شمده گزارش 2001 شمهر در دوره آماری طی یخبندان روزهای میانگین همچنین. ا شمت و روز 93 پیران  روز 77 سمرد

 است.   گردیده محاسبه
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 آبریز رودخانه زاب حوضه دمای میانگین ( نقشه4-22شکل)

زاب از دو رشته کوه تشکیل شده که بخش غربی آن مرز ایران و عراق بوده  یهاز دیدگاه ژئومورفولوژی حوضه رودخان

متر می رسد. در بخش شرقی و در  3051کوه شیخان به  یهمتر و قل 3600سیاه کوه به  یهکه بیشترین ارتفاع آن در قل

در جنوب حوضه کوه چهل  متر می رسد و 2803مهاباد حداکثر ارتفاع در کوه میدان استر به  یهرودخان یهمرز با حوض

زاب دشتهای  یهسیروان جدا می نماید. در بخش شمالی حوض یهرودخان یهمتر، آن را از حوض 3173چشمه، با ارتفاع 

اند. از پیرانشهر و خانه با وسعت قابل توجه و در بخش جنوبی آن سردشت و بانه که مساحت محدودی را دارند قرار گرفته

متر ارتفاع دارد.  3000% مساحت آن بیش از  57/1متر و  2000مساحت حوضه بیش از  %25توپوگرافی در حدود نظر 

متر بوده  و حداقل ارتفاع در این حوضه در خط مرزی و در  1685ارتفاع متوسط حوضه بر اساس نمودار هیپسومتری آن 

 (.  23-4باشد)شکل متر می 691محل خروج از کشور 
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 زاب یهآبریز رودخان یه( نمودار هیپسومتری حوض4-23شکل)

دهد که در حدود ( نشان می24-4ای)شکل حوضه استخراج شده از تصاویر ماهواره کاربری اراضی یهبررسی نقش

-4)جدول دهدزار تشکیل میآبریز زاب را جنگل و بیشه یهدرصد از مساحت حوض 14/19کیلومتر مربع معادل  35/828

شود و سپس به سمت شمال از تراکم جنوبی حوضه، از بانه تا میرآباد را شامل می یهها عمدتاً در نیمکه این جنگل (،19

زاب وسعت مزارع  یهدهد. در حوضها و در نهایت به مراتع میآنها کاسته شده و جای خود را ابتدا به درختچه و سپس بوته

باشد. دشت پیرانشهر در بخش شمالی حوضه قطب کشاورزی پیرانشهر میدیم نسبتاً کم و مزارع آبی منطبق بر دشت 

 آید.منطقه به حساب می

 زاب.رودخانه  یهحوض کاربری اراضی یههای مربوط به نقش( داده4-19جدول)

 نوع کاربری ردیف
رود زاب یهحوض  

 درصد مساحت  مساحت   km2  تعداد پیکسل

13/0 143 آب 1  300/0  

71/58 65238 مراکز جمعیتی 2  36/1  

14/1368 1520158 مزارع آبی 3  66/31  

80/256 285334 مزارع دیم 4  94/5  

47/1428 1587189 مراتع 5  05/33  

ایزمینهای ماسه 6  59017 11/53  22/1  

زارجنگل و بیشه 7  919277 35/828  14/19  

04/329 365599 زمینهای بایر 8  61/7  

76/4321  جمع   100 
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 14/06/2014در تاریخ  8ای لندست حوضه های آبریز رود زاب استخراج شده از تصویر ماهواره کاربری اراضی( 4-24شکل)

ضمه یهپروژ شماخه یهای، بر روی رودخانانتقال آب بین حو شمود. این رودخانه در ایران های آن اجرا میزاب کوچک و 

سممماالنمه  سممماب رود چوممان در  4/2ثمانیمه و آبمدهیمتر مکعمب در  361/46دارای دبی  سمممال)بما احت میلیمارد متر مکعمب در 

شمماخه یهمنطق سممر سممتم آبگیری و جمع آوری کننده  سممی سممت. با احداث  سممد مخزنی بانه( ا های زاب کوچک به دریاچه 

سمعپیران)کانی سماحت  یهسمیو( امکان تو شمهر به م شمت پیران ضمی د  623م هکتار و انتقال آب مازاد به حج 5/26935ارا

سمال به دریاچ سمیل منابع آب موجود در  یهارومیه از طریق رودخان یهمیلیون متر مکعب در  شمد. پتان گادر فراهم خواهد 

 (. 25-4شود)شکل زده می میلیون متر مکعب تخمین 870آمار و اطالعات به میزان  یهاین طرح بر پای
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 (1390ارومیه)پورطبری،  یهزاب به دریاچ یهآبریز رودخان یه( نمایی شماتیک از انتقال آب از حوض4-25شکل)
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 پروژه سد کانی سیو -1-2-6-4

سمتم جمع   سمی شماخآوری و همچنین تونلدر یک نگاه کلی این طرح در قالب  آباد و انتقال از بادین یههای انتقال از 

ضم یهدریاچ آوری و جمع یهگیرد. نحوصمورت میی ارومیه دریاچهو در نهایت گادر  یهرودخان یهسمدهای مخزنی به حو

سممازهانتقال آب بدین سممت که با احداث بندهای انحرافی و ایجاد  شمماخهگونه ا سمموب بر روی  سممیب ر های غربی های تر

شممهر، امکان انتقال جریانات مازاد آب رودخانه یهرودخان شممت پیران سممتم انتقال فراهم زاب کوچک در د سممی ها از طریق 

 مطابق این طرح: . (26-4ردد)شکل گمی

سماالنه  -1 سمد بادین آباد بر روی این رود،  سمد کانی 220با احداث  سمیو میلیون متر مکعب آب از طریق حفر کانال به 

 شود.  منتقل می

صملی رود زاب، سماالنه  یهبا احداث سمد شمیوه بر روی شماخ -2 میلیون متر مکعب آب از طریق پمپاژ و حفر کانال  195ا

 . (1385و همکاران،  ی)اخبارشودسیو منتقل میبه مخزن سد کانی

سماالنه  7/35در نهایت با احداث  -3 سمد کانی 623کیلومتر تونل،  ضممیلیون متر مکعب آب از   یهرودخان یهسمیو به حو

سمپس دریاچ سمتدارای  تونل شمود. این یه منتقل میاروم یهگادر و  شمش بتنی ا سمت  آندهانه ورودی  و پو از باالد

قرار دارد و آب تونل  قالگموهستان بَکشمالی  یهدر دامن خروجی آن یهشود و دهانآبگیری می سیوکانیمخزن سد 

ضمه آبریز دریاچه ارومیه شمت نقده و حو شمده این تونل. خواهد نمود را وارد د و میزان آب انتقالی  متر 5/5 قطر تمام 

. (28-4)شمکل میلیون مترمکعب در سمال در نظر گرفته شمده اسمت 623به حوضمه دشمت نقده و دریاچه ارومیه حدود 

 .(1392)رضازاده و عباسی، باشدمتر در هر متر( میمیلی 841/0)%0841/0شیب طولی تونل حدود

شممد.  رودخانه از ارومیه دریاچه آب هدف از اجرای این پروژه تامین از زمان مدت زمان اجرای پروژه زاب کوچک می با

سمت که ( 1391شمروع ) شمده ا سمال تعیین  سمانیعدم به دالیل مختلف از جمله پنج   برداریبهره هنوز به  به موقع اعتبارر

 .ه استرسیدن

 مخزنی کانی سیو مشخصات سد( 4-20دول)ج

 واحد ویژگی اجزای پروژه

  خاکی با هسته رسی نوع سد

 متر 51 ارتفاع از بستر رودخانه

 متر 776 طول تاج

 متر از سطح دریای آزاد 1386 رقوم تاج سد

 متر از سطح دریای آزاد 1380 رقوم نرمال آب

 متر از سطح دریای آزاد 1335 رقوم بستر رودخانه

 متر از سطح دریای آزاد 3/1368 رقوم حداقل تراز آب

 کیلومتر مربع 5/23 مخزن در رقوم نرمالمساحت 
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 میلیون متر مکعب 323 نرمالتراز حجم مخزن در 

 متر 11 ارتفاع بند بتنی انحرافی

 متر 115 طول بند بتنی انحرافی

 کیلومتر 6 کانال آب بر بادین آباد

 ای آذربایجان غربی: شرکت آب منطقهمآخذ

 
 ارومیه. یهزاب به دریاچ یهرودخان یهنمای کلی طرح انتقال آب از حوض یه( نقش4-26شکل)

ضمماپور  رویکرد با زیرزمینی و سممطحی آب منابع از تلفیقی برداریبهره"( در تحقیقی با عنوان: 1390طبری) محمدر

ضمه آب بین انتقال شمهر مطالعاتی محدوده ای:حو ضم داخل آب منابع از برداریبهره یهبهین یهبرنام "پیران  و زاب یهحو

 ای،حوضمه داخل آبی نیازهای از: تأمین بودند عبارت که نمود ارائه هدف سمه یهپای بر ای راحوضمه برون آبی منابع احیای

ضم به آب انتقال افزایش و ایران مرز از خروجی آب میزان کاهش سماس نتایج ارومیه(. بر )دریاچه مجاور یهحو سمت به ا  د

ضم از انتقالی آب کل بهینه مقدار آمده، ضمه زاب یهحو سمط، طور به گادَری به حو میلیون متر  3/811با  برابر سماالنه متو
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سممت سممتفاده 8/678 و  جلدیان تونل طریق از آن میلیون متر مکعب5/132 که مکعب ا  تونل از میلیون متر مکعب با ا

سمالیان حالت این گیرد. درمی صمورت سمیوکانی سمط   میلیون متر مکعب خواهد 2/817با  برابر مرز از خروجی آب یهمتو

سمط بهینه بود. میزان ضمه به سمیوکانی تونل از آب انتقالی بلندمدت متو  (4-27شمکل) در آن یهماهان تغییرات و گادَر حو

 .  است شده داده نشان

 
گادَر به میلیون متر  یهرودخان یهزاب به حوض یهرودخان یهآب انتقالی از حوض یه( متوسط بلند مدت میزان بهین4-27شکل)

 ( Rezapour Tabari & Yazdi, 2014)مکعب

 
 ( نمایی از پرتال خروجی تونل انتقال آب از رودخانه زاب کوچک به دریاچه ارومیه در زمان اجرای پروژه4-28شکل)
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 پروژه سد سیلوه -2-2-6-4

 در ارومیه شهر باختری جنوب کیلومتری 150 در و پیرانشهر شهر غربی شمال کیلومتری 12 در سیلوه مخزنی سد

 و کوچک بوده زاب رودخانه اصلی های شاخه سر از که الوین رودخانه روی بر سد این. است واقع غربی آذربایجان استان

 .(26-4)شکل باشد می مکعب متر میلیون 7/220 ساالنه متوسط آورد

به اتمام رسید. عملیات اجرایی سیستم انحراف آب پروژه از سال  1379شروع و در سال  1372مطالعات سد از سال 

به بهره برداری  1397و در سال شروع  1386یافته و ساخت بدنه سد از نیمه دوم سال خاتمه 1385شروع و در سال  1381

 .استرسیده 

 :به شرح ذیل است اهداف طرحمهمترین  

o هکتار از زمینهای کشاورزی دشتهای پیرانشهر، جلدیان و سروکانی 7300ن آب کشاورزی حدود تامی 

o  میلیون متر مکعب آب شرب شهر پیرانشهر 18تامین سالیانه حدود 

o  میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه از طریق سد چپرآباد 95انتقال حدود  

o  کیگاوات ساعت برق 2/13تولید سالیانه  

  

لدیان به منظور انتقال آب مازاد از سیلوه به ابتدای کانال جلدیان و انتقال از آن به دریاچه ارومیه احداث گردیده تونل ج

 0015/0 شیب طولی -متر  3قطر تمام شده:  -متر  1018 طول تونل: -متر مکعب بر ثانیه  3/16است. دبی طراحی: 

 درصد است.

 مخزنی سیلوه مشخصات سد( 4-21چدول)

 واحد ویژگی اجزای پروژه

  خاکی با هسته رسی نوع سد

 متر 731 طول تاج

 متر 50/90 ارتفاع از پی

 متر 50/75 ارتفاع از بستر

 میلیون متر مکعب 26/4 حجم بدنه سد

 میلیون متر مکعب 84 حجم مخزن در نرمال

 میلیون متر مکعب 5/203 آب تنظیمیحجم 

 متر 841 انحراف شامل یک رشته تونل به طولسیستم 

 مترمکعب در ثانیه 190  ظرفیت تخلیه سیالب

 ای آذربایجان غربی: شرکت آب منطقهمآخذ
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میلیون  84کیلومتری شمال شهر پیرانشهر، با گنجایش  13الوین در  یهبا احداث سد مخزنی سیلوه بر روی رودخان

میلیون متر مکعب آب از طریق حفر تونل به طول  95میلیون متر مکعب، ساالنه  7/220متر مکعب و میانگین آورد ساالنه 

گادَر و در نهایت  یهنرودخا یهرَش در حوضکیلومتر، به سد چپرآباد بر روی رود کانی 21یک کیلومتر و کانالی به طول 

 . (26-4)شکل گردددریاچه ارومیه منتقل می

 و کانی گویزان چومان هایپروژه سد -3-2-6-4

 کردستان ، استان که در شهرستان بانهمی باشد کوچک ی زاب های اصلی رودخانهشاخه زی چومان یکی ارودخانه

رودخانه  نیو ا وستهیهم پ باشوان، به یدر غرب روستا نییبو آن به نام چم بوم گوره و چم یهیاول یها دارد. شاخه انیرج

بانوان، رود  ی. در شرق روستاابدی یم انیدر جهت غرب جر یو کوهستان قیعم یبستر انیکه از م دهندیم لیرا تشک

  میابراهی گرماب  و  کان سارک،یسی روستاها و دهدی م  ریمس  رییتغ  یبه  سمت  شمالغرب  و کندیم  افتیسرداب را در

 یمرز ی. سپس در روستاگردندیبه آن ملحق م یو شو لیگو ینامها چروش، دو شاخه به ی. در روستادینمای را  مشروب م

. دهدیم لیمشترک دو کشور را تشک مرز لومتریک 15 یبیو به طول تقر گرددیم و عراق رانیمالته وارد مرز دو کشور ا

شده و از کشور خارج و وارد اقلیم کردستان کوچک  زاب یرودخانه واردرا مشروب نموده و سپس  یچومان و زل یهاروستا

 یخاص مناطق غرب یاهیقسمت آن از پوشش گ نیشتریو مرتفع بوده و ب یرودخانه، کوهستان نیا زیآبر یضهحو .می شود

سد  .ندیگوی بانه هم م یرودخانه را رودخانه نیاست. ا یچومان، دائم یآب رودخانه انیشده است. جر دهیکشور پوش

طول  45° 40' 54" مخزنی چومان بر روی رودخانه چومان در استان کردستان و شهرستان بانه در مختصات جغرافیایی

 .باشدمی کیلومتر 68/29کیلومترمربع و محیط آن  93/5 آن مساحت عرض شمالی واقع شده است. 35° 57' 13"شرقی و 

 5/43"بر روی رودخانه چومان در استان کردستان و شهرستان بانه در مختصات جغرافیایی سد مخزنی کانی گویزان نیز 

 57/21کیلومترمربع و محیط آن  51/3 آن عرض شمالی واقع شده است. مساحت 35° 51' 45"طول شرقی و  45° 48'

 .(29-4)شکل باشدمی کیلومتر

 پهنه این ویژگی از گستره این تکتونیک و شناسیسنگ و است قرارگرفته سیرجان سنندج یپهنه در طرح یگستره

 داسیت و آندزیت جنس از آذرین سنگهای از چومان سد ساختگاه سنگهای انجام شده، مطالعات براساس. میکند تبعیت

است)احمدی  قرارگرفته آن از کیلومتری یک فاصله در و پیرانشهر گسل مجاورت در چومان سد است. ساختگاه شده تشکیل

 (.1392و همکاران، 

 به شرح ذیل است: طرحاین اهداف مهمترین 

 میلیون متر مکعب( 39هزار هکتار اراضی کشاورزی درون حوضه چومان)بالغ بر  7000تأمین آب مورد نیاز بیش از  −

 بانهمیلیون متر مکعب آب شرب مورد نیاز شهر  5تأمین ساالنه  −

 آبیتولید انرژی برق −
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 .به حوضه زرینه رود میلیون متر مکعب آب مازاد حوضه چومان 237انتقال ساالنه  −

 سد کانی گویزان چومان های مخزنیسد یفنمشخصات ( 4-22جدول)

 سد کانی گویزان سد چومان

 ای با هسته رسیسنگریزه نوع سد ای با هسته رسیسنگریزه نوع سد

 متر 100 یاز پ ارتفاع متر 2/121 یاز پ ارتفاع

 میلیون مترمکعب 171 حجم مفید متر 280 تاج طول

 میلیون مترمکعب 247 حجم آب تنظیمی متر 140 ارتفاع از بستر

   متر 1180 تراز نرمال

   متر 2/1186 تراز تاج

   میلیون مترمکعب 137 حجم مفید

   میلیون متر مکعب 158 حجم کل

   مترمکعب در ثانیه 735 سرریزظرفیت 

   تخلیه کننده تحتانی سیستم تخلیه

   مترمکعب درثانیه 1453 حداکثر سیالب محتمل

   متر 15 عرض تاج

   متر 446 یعرض پ

   متر 1105 تراز حداقل

   متر 2/1185 تراز حداکثر

   متر 5/1181 ساله 50تراز سیالب 

   مترمکعبمیلیون  153 حجم آب تنظیمی

   (متر در تونل 6متر در اوجی و  30)تونلی نوع سرریز

   کیلومتر مربع 66/4 سطح مخزن در تراز نرمال

   مترمکعب در ثانیه 72 ظرفیت سیستم تخلیه

 1395، اطالعات سدها سامانه برگرفته از رانیتوسعه منابع آب و نیرو ا شرکت: مآخذ

 سد چومان ی آبریزحوضه اقلیمی( داده های 4-23جدول)

 ویژگی پارامترهای جوی

 میلیمتر 9/542 متوسط بارش ساالنه حوضه

 میلیمتر 1279 متوسط تبخیر ساالنه از مخزن

 درجه سانتی گراد 7/13 متوسط دمای ساالنه

 درجه سانتی گراد 8/8 متوسط دمای حداقل مطلق

 درجه سانتی گراد 6/38 حداکثر مطلق دمای ساالنه

 میلیمتر 45 ساله2ساعته با دوره بازگشت  24بارش 
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 میلیمتر 66 ساله 5ساعته با دوره بازگشت  24بارش 

 میلیمتر 92 ساله 25ساعته با دوره بازگشت  24بارش 

 میلیمتر 101 ساله 50ساعته با دوره بازگشت  24بارش 

 میلیمتر 111 ساله 100ساعته با دوره بازگشت  24بارش 

 میلیمتر 146 ساله 1000ساعته با دوره بازگشت  24بارش 

 میلیمتر 155 ساله 10000ساعته با دوره بازگشت  24بارش 

 میلیمتر 312 حداکثر بارش محتمل

 مرطوب سرد شاخص اقلیم منطقه

 سد چومان ی آبریز( داده های اوروهیدرولوژی حوضه4-24جدول)

 ویژگی داده های اوروهیدرولوژی

 کیلومتر مربع 865 باالدستمساحت حوضه 

 متر 1677 ارتفاع متوسط حوضه

 درصد 2/30 شیب متوسط حوضه

 درصد 9/0 شیب رودخانه

 ساعت 8/10 زمان تمرکز

 مترمکعب بر ثانبه 61/11 متوسط آبدهی ساالنه

 مترمکعب بر ثانبه 18/0 حداقل مطلق آبدهی

 مترمکعب بر ثانبه 85/41 یحداکثر مطلق آبده

 مترمکعب بر ثانبه 96 ساله 2پیک با دوره بازگشت  یدب

 مترمکعب بر ثانبه 155 ساله 5پیک با دوره بازگشت  یدب

 مترمکعب بر ثانبه 259 ساله 25پیک با دوره بازگشت  یدب

 مترمکعب بر ثانبه 309 ساله 50پیک با دوره بازگشت  یدب

 مترمکعب بر ثانبه 362 ساله 100پیک با دوره بازگشت  یدب

 مترمکعب بر ثانبه 667 ساله 1000پیک با دوره بازگشت  یدب

 مترمکعب بر ثانبه 1055 ساله 10000پیک با دوره بازگشت  یدب

 میلیون متر مکعب 27/21 حجم حداکثر سیل محتمل

 1395، اطالعات سدها سامانه برگرفته از رانیتوسعه منابع آب و نیرو ا شرکت: مآخذ

 491 پمپاژ با ارتفاع پمپاژ جمعاً ستگاهیا 6 جمعاًی زرینه رود به رودخانه چومان رودخانهسامانه انتقال آب  ریمسدر 

تونل،  لومتریک 22از  شیکانال، ب لومتریک 57است که  لومتریک 90 حدوداًدر نظر گرفته شده است. مجموع طول پروژه  متر

 (.29-4را شامل می شود)شکل  فلوم لومتریک 1خط لوله و  لومتریک 3 فون،یس لومتریک 5/5
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 ی ارومیهرودخانه زرینه رود و در نهایت دریاچهی چومان به ی رودخانهنمای کلی طرح انتقال آب از حوضه (4-29شکل)
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 ی مبدأای در حوضههای انتقال آب بین حوضهارزیابی اثرات پروژه -7-4

 دیدگاه سیستمی -1-7-4

: است شده تعریف گونه سیستم این معنا متداولترین در اما است گوناگونی معانی دارای واژه شناسی نظر از سیستم

 آورند“، می بوجود را یکپارچه یا ترکیبی کل یک و مرتبط هستند هم به ای به گونه که اجزایی استقرار طرز یا ”مجموعه

 آن به وجودی ماهیت باشد که ای هرگونه به سیستم. غیره و ها بزرگراه سیستم مدرسه، شمسی، سیستم منظومه نظیر

 یاری و است مبتنی آنها سیستم بر وجودی ماهیت که است اجزایی دارای و است خاصی اهداف یا هدف تحقق منظور

 برآنها عالوه. هستند بازخورد و کنترل پردازش، ورودی، خروجی، شامل اجزاء این. است آن اهداف تحقق در سیستم رسان

 (.1389است )رامشت و همکاران،  سیستم یک اجزای که متمم است محیطی دارای سیستم هر

ضمن  که است استقرایی و قیاسی روش از های آمیز آید، می شمار به تفکر های شیوه در انقالبی که سیستمی نگرش

تشکیل  اجزای بین ارتباط و هم پدیده ها کلّیت هم نگرش این در. آنهاست عیوب فاقد روش، دو هر محاسن از برخورداری

 که دارد کلّیتی موجود، کُلّ زیرا شود، نمی اکتفا اجزاء به بررسی تنها دیگر عبارت به. گیرد می قرار توجه مورد آن دهنده

 که می آورد پدید آن کل در تغییراتی یکدیگر، با اجزاء متقابل ارتباط نحوه حال در عین. است متفاوت اجزاء تک تک با

 مهمترین ویژگیهای نگرش سیستمی به شرح ذیل است: .است الزامی به آن توجه

 درک شناسی معرفت این دستگاه در دیگر، عبارت به شود، می مطالعه اطرافش با ارتباط در سیستم روش، این در •

 اجزا. و عناصر ماهیت نه و است نظر مورد اجزاء روابط

 شود. می شامل نیز را معقوالت و است ماده از فراتر آن قلمرو •

 گیرد. می قرار ارزیابی مورد دستگاه این در ها ارزش مقوله •

 ها. فعالیت اجزاء به توجه با نه گیرد می صورت اهداف به توجه با برنامه ریزی روش، این در •

 دارد. خاصی جایگاه دیدگاه این در انسان •

 (.1398)رامشت، آید  نمی شمار به سیستمها عملکرد تبیین در الزم و کافی الزامی تنها علیت، •

بودن مرزهایشان، در آنها  به دلیل بسته که بسته: سیستم های به طور کلی سیستمها به سه دسته تقسیم می شوند

که در آنها ورود و خروج جریان انرژی، مواد و اطالعات در  بازگیرد. سیستم های  هیچ نوع ورودی و خروجی صورت نمی

که در این گونه سیستم ها، تبدیل جرم به  نیمه بستهنهایت سیستم های  رجهت پایداری سیستم، انجام می گیرد و د

های ژئومورفولوژیکی موجود در انتقال انرژی به جرم امکان پذیر نیست. تقریباً تمامی سیستم انرژی صورت گرفته، اما

نرژی و مواد، میان اینگونه های باز بوده و جریانی از تبادالت ااز نوع سیستم ای های رودخانهاز جمله سیستم طبیعت

 هایفرم و عناصر، فرایندها بین دقیقی ساختاری ارتباط ها معموال. در این سیستمآنان وجود دارد اطراف ها و محیطسیستم

ای حاصل ترکیب های مورفولوژیکی خاصیت سلسله مراتبی دارند هر سیستم رودخانهدارد. از آنجا که سیستم وجود حاصله
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ها، خود جزئی از یک سیستم کلی هستند. لذا هر گونه چندین زیرسیستم است با این تفاوت که هر کدام از این زیرسیستم

ی تواند کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد. مطابق رتبه بندی به روش استرالر، در یک حوضهتغییر در هر کدام از آنها می

... تشکیل می شود لذا تمامی رتبه های آبراهه ها . ترکیب شاخه های با رتبه های اول، دوم، سوم وی اصلی از آبریز، آبراهه

ی آبریز مشارکت دارند به طوری که شاخه های کوچک در یک ارتباط پیچیده و دقیق در شکل گیری سیستم حوضه

ی مورد نظر به خارج منتقل می نماید از حوضهی اصلی ایجاد نمایند که آب را در شاخه یرودخانه می توانند تغییرات اساس

 (.1375)رامشت، 

 آنها را به شرح ذیل بیان نموده است: 1973های باز از اصولی تبعیت می کنند که استرالر در سال به طور کلی سیستم

 .باشد اعتباری یا حقیقی تواند می که است مرزهایی دارای ها سیستم حوزه و قلمرو ▪

 .هستند خود از خارج و خود درون در ماده و انرژی تبادل به قادر ها سیستم ▪

 .دارد وجود ماده و انرژی عبور و انتقال معابر سیستم، یک در ▪

 شیمیایی های کنش ی به واسطه یا و شوند جابه جا دیگر مکان به مکانی از توانندمی مواد سیستم، یک درون در ▪

 .یابند تغییر

 انرژی میزان که زمانی تا( پایداری)حالت  این و دارند تمایل پایداری یا دینامیکی تعادل نوعی به باز های سیستم ▪

 .شود می ابقاء کند، برابری آن از ماده خروجی و انرژی میزان با سیستم ورودی ماده و

 به یابیدست درصدد آید، سیستم می وجود به( باز) سیستم یک خروجی و ورودی میزان تعادل در تغییری وقتی ▪

 حالت می انجامد، طول به جدید تعادل به دستیابی که برای زمانی مدت. آیدبر می جدید دینامیکی تعادل یک

 .داشت خواهد بستگی سیستم های حساسیت به مدت طول این. شود می تلقی آن گذار

 تغییر این. یابد می تغییر درون سیستم، به ماده و انرژی جریان میزان با سیستم یک در ماده و انرژی ذخیره میزان ▪

 .دارد سیستم به ورودی و ماده انرژی مقدار کاهش و افزایش با هماهنگ سیری

 خواهد کمتر تغییرات برابر آن در حساسیت نسبت همان به باشد، بوده بیشتر سیستم سازی ذخیره ظرفیت هرچه ▪

  (1389بود)رامشت و همکاران، 

ی یک سیستم باز عمل می نمایند، اجزای های آبریز به شیوهحوضهبنابراین به دنبال مباحث فوق اگر قبول کنیم که 

 (:30-4آن را می توان به شرح ذیل بیان نمود)شکل 

انرژی  از جمله امکان پذیر می سازند می شوند و فعالیت سیستم را ی آبریزحوضهآنچه که به نحوی وارد  ، هرورودی -

ارش(، انرژی پتانسیل )از فعالیت تکتونیکی( و انرژی شیمیایی جنبشی و پتانسیل )از ب حرارتی )از خورشید(، انرژی

 (1384فرایندهای هوازدگی و تخریب سنگها( است )مساح و مرید،  )در نتیجه

ای های رودخانه سیستم  واقع، در. می شوند تبدیل و دچار تغییر سیستم، فرایند ، ورودیهای سیستم از طریقپردازش -

. بدست می آورند و جنبشی حرارتی انرژی به جاذبه نیروی و خورشیدی پتانسیل انرژی شدن تبدیل از را خود نیروی
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 درصد 4 تا 2 اما رود،می بین از جریان درونی آشفتگی و تالطم از حاصل اصطکاک اثر در انرژی از توجهی قابل بخش

شود.  می انتقالی و فرسایشی مکانیکی های فعالیت صرف بستر فرسودن جریان در آب جریان پتانسیل انرژی کل از

 بر غلبه صرف درصد، 95 از بیش: می گیرد انجام صورت دو به جریانی سیستم در انرژی از استفاده دیگر، عبارت به

 آن ساحل و بستر زبری و آبراهه شکل و اندازه به بسته انرژی، این میزان که شود می آبراهه حاشیه اصطکاک کشش

 از( هدایت) رسانش و تابش طریق از و شده تبدیل گرما به شده مصرف انرژی این حالت، این در. بود خواهد متغیر

شود.  می صرف فرسایش و ها نهشته انتقال برای و شده تبدیل مکانیکی انرژی به وارده انرژی باقیمانده. رودمی بین

 حوضه که زمانی میزان این که ریزد، می مجرا سطح بر مستقیماً ها بارش از بخشی بارش، زمان طول در همچنین،

 یابد، می جریان حوضه و ها دامنه سطح بر آب این از بخشی. بود خواهد بیشتر گیرد،می بر در را وسیعی یمنطقه

 یا مصنوعی سدهای در یا و ،(آبراهه ریز برون عنوان به)کندمی نشت زیرزمینی های آب به آن از دیگری بخش اما

 یا بازگردد آبراهه به مجدداً زیرزمینی آبهای ذخایر نشت طریق از است ممکن بعدها خود که شودمی ذخیره طبیعی

رود )رامشت و همکاران،  می بین از تبخیر طریق از آبی، ورودی این از بخشی دیگر سوی از. گیرد قرار مصرف مورد

1389.) 

جمله جریانات سطحی و جریان آبهای زیرزمینی گردد از ، شامل هر آنچه که به نحوی از حوضه خارج میخروجی -

برای  آب از استفاده و کندمی دریافت حرکت مسیر طول در که شاخه هایی تعداد و که میزان آنها به طول رود

داشت، میزان  بستگی خواهد بارشها دریافت میزان در تغییر و جریان مسیر طول در باغداری و زراعی هایفعالیت

 ...... کشاورزی، دامداری، فرآورده های جنگلی وتولیدات 

 (Feedbackبازخورد ) -1-1-7-4

در تفکر سیستمی پسخوراند یا بازخورد اصطالحی است که با توجه به آن می توان از وضعیت تعادل در سیستم مطلع 

تعادل خود است و بزودی از بین شد. به عبارت دیگر اگر یک سیستم به پسخوراند مثبت دچار شود، در حال از دست دادن 

. هرگاه خواهد رفت و چنانچه دارای پسخوراند منفی باشد، به سمت تعادل در حرکت است و بقای آن تضمین می شود

تغییری در یکی از متغیرهای سیستم به وجود آید، این تغییر در نهایت تمامی ساختار سیستم را تحت تأثیر خود قرار 

 نوعی حال در خود از خارج محیط با ای کهباز از جمله سیستمهای رودخانه های سیستم بازخوردمکانیسم  درخواهد داد. 

 در که است درونی فرایندی بازخورد برتالنفی، فون لودویگ شود. از دیدگاهمی دیده مکانیسم بازخورد هستند، داد و ستد

را  خود سیستم ترتیب، این به و شود می بازخوراندهمجدداً به سیستم  اطالعات عنوان به از خروجی سیستم بخشی آن،

 دیگر عبارت به. شودمی سیستم در آنتروپی افزایش سبب که مثبت بازخورد :است نوع دو بر بازخورد. کند می کنترل

 تشدید آن تأثیر که به طوری شود، زیاد سیستم عملکرد اثر بر ورودی در تغییر که دهد می رخ هنگامی مثبت، بازخورد

 هشدار کنترلی های مکانیسم به که است حکم اطالعاتی در بازخورد نوع این(.  1375 چورلی و همکاران،) یابد ادامه یا شود

(. 1378 مقیمی،) شود کاسته سیستم به وارد تحریکات از باید و نیست مطلوب در جهت سیستم عملکرد روند که دهدمی
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 منفی، بازخورد در دیگر، عبارت  به. دارد موجود وضع حفظ به میل و دهدمی کاهش را سیستم نظمی بی منفی بازخورد

 میگردد. کنونی وضع در سیستم رفتار ادامه و و تحریک ورودی جریان تقویت به منجر موجود اطالعات دریافت

کند و بین علت و معلول به صورت سیستم کنش و واکنش عمل می خانهاز دیدگاه ژئومورفولوژیک، یک سیستم رود

ثیر أیا بین اجزاء مختلف سیستم اغلب پیوند نزدیک وجود دارد و تغییر در یک قسمت آن می تواند بر قسمتهای دیگر ت

تأثیر  شیو فرسا بیتخر زانیرودخانه  بر م یدب زانی(. به عنوان مثال، تغییر در م78ص:  1378بگذارد)معتمد و مقیمی، 

داشته باشد. پس مدیریت  ثیرأبر تمام چشم اندازهای حسی ت های کنار رود و تقریباًتواند در مجاری رود، دیوارهو می هگذاشت

 (.1386)حیدری و همکاران، تواند به بهترین وجه قابل درک و اجرا باشدریزی برای کل« میآن در مفهوم »برنامه

 
 ودخانه به عنوان یک سیستم بازرآبریز  یماده و انرژی در حوضه ی( چرخه4-30شکل)

ی عمل آن است. زمان مربوط به تعادل و آستانه های سیستمی ژئومورفولوژییکی از موضوعات محوری در تحلیل

های مهمی را در ارتباط با ویژگیشود مسائل دگرگونی روبرو می با سیستمها به دلیل این که در آن پایداری آستانه

صدد رساندن  که عملکرد یک فرایند به ویژه در ی شرایطی استیک محیط به وجود می آورد و بیان کننده ژئومورفیک

ی ترکیب محلی و نحوه هایی دیگر در رابطه با ویژگیای به ناحیهاست که این شرایط، از ناحیه سیستم به تعادل جدید
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 رفتار منظم سیستم در اثر تغییرات ناگهانی و یا تغییراتی با شدت بیشتر از یکدیگر متفاوت است. ممکن استعوامل با 

)حسین زاده و هاست معرف زمان آستانه هم بخورد. زمان انعکاس این تغییرات در رفتار سیستم، به گذشته های معرف

 سیستمهایی انسان در  ناآگاهانه آگاهانه و یا اخالتناشی از مد به طورکلی تغییرات محیطی(. 1392رحیمی هرآبادی، 

محیطی یا حوادث ناگوار  گذر از حد تعادل در سیستم های آن واحد می انجامد و بحران های زیست مورفولوژیکی به

 . (31-4)شکل غیرمترقبه ای را به وجود می آورد

 
)حسین زاده و رحیمی هرآبادی،  ژئومورفیک های موقعیت آستانهبندی انواع تعادل در ژئومورفولوژی و  طبقه( 4-31شکل)

1392) 

ورودی یک سیستم تغییری جدی بوجود آید سیستم بالفاصله از خود واکنش نشان نمی دهد بلکه  میزانهرگاه در 

می گویند. با سپری شدن زمان واکنش  زمان واکنشمدت زمانی طول خواهد کشید تا واکنش نشان دهد که به آن 

یستم تغییراتی را در قالب واکنش از خود نشان می دهد این تغییرات تا مدت زمان خاصی ادامه می یابد و سپس به س

می نامند.  زمان آرامشحالت قبلی باز می گردد. مدتی را که سیستم در پاسخ به این تغییرات مجبور به واکنش بوده است 

 می گویند: لزمان عکس العممجموع زمان واکنش و زمان آرامش را 

 زمان عکس العمل = زمان واکنش + زمان آرامش
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ی امکان ایجاد تعادل سیستم این مقاطع زمانی با مدت استمرار آشفتگی یا تغییر در ورودی در نحوه طولی رابطه

کوچکتر از بسیار مهم است. به این صورت که پایداری برای سیستم زمانی دست یافتنی است که طول مدت عکس العمل 

 مدت استمرار آشفتگی باشد:

 زمان عکس العمل)زمان واکنش + زمان آرامش( <مدت استمرار آشفتگی 

شود و هر کلی مفهوم تعادل پایدار در دیدگاه سیستمی معلول پسخوراند منفی در یک سیستم تلقی می طورلذا به 

قوع بی نظمیهای جبری نسبت داده می شود )رامشت و حالتی غیر از آن به پسخوراند مثبت، عبور از مرز آستانه ها و و

 (.1381توانگر، 

ی مبدأ فرآیندی طوالنی مدت است ای، از آنجا که انتقال آب از حوضههای انتقال آب بین حوضهپروژه بادر ارتباط 

عدم دستیابی به ی مبدأ بزرگتر از مدت استمرار آشفتگی بوده که حاصل آن تداوم بحران و لذا زمان عکس العمل حوضه

ی آبریز با نمایش پسخوراند مثبت از مرز آستانه ها عبور نموده و دچار تعادل مجدد خواهد بود. بنابراین سیستم حوضه

 نظمی خواهد شد.اختالل و بی

 ای آب از دیدگاه سیستمیانتقال بین حوضه -2-7-4

 فرایندبا ها در قلمرو خود دارند، به عنوان یک سیستم حوضههای آبریز، به دلیل تبادالت انرژی و ماده ای که این حوضه

ها چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، از تغییرات رخ داده در شرایط گردند. این حوضهکنشی از نوع باز قلمداد می

ون داد سیستم شوند: درون داد یک سیستم حوضه آبریز، فرایند تبدیل، بازخورد در یک حوضه آبریز، برمحیطی متأثر می

-. لذا سیستم رودخانه(1389حوضه آبریز و محیط سیستم حوضه، مهمترین اجزاء و عناصر آن هستند)رامشت و همکاران، 

ای مشرف تعادلیهای پدید آمده در مسیر جریان و دامنههای بسیار حساس هستند که در پاسخ به بیی، از جمله سبستما

ای در مسیر آورند. در طی زمان برقراری تعادل مجدد، اشکال ویژهنیمرخ طولی و عرضی پدید میها، تغییراتی را در به دره

روند. بروز عدم تعادل در مسیر رودخانه ها یا به دالیل طبیعی و یا به شود و یا اشکال موجود از بین میجریان ایجاد می

های های انسانی در حوضهر، با تشدید فعالیت(. در چند دهه اخی1386علت دخالتهای انسانی است)بیاتی خطیبی، 

های بدون نگرش سیستمی به طبیعت و عملکرد انسان و اعمال اقدامات ها و آمایشکوهستانی، بویژه در مسیر رودخانه

 ای تبدیل شده است.های رودخانهترین عامل بروز عدم تعادل در سیستمعمرانی با محوریت انسان، به عمده

های باز بوده و با محیط بیرون از خود مبادله ی ماده و انرژی دارند، ای که جزو سیستمهای رودخانهبنابراین سیستم

های کنترل کننده در باالدست هستند که رژیم هیدرولوژیکی و مقدار در هر موقعیت زمانی و مکانی، تحت تأثیر مکانیسم

های کنترل کننده ای یکی از این مکانیسمبین حوضه (. انتقال آب32-4کند)شکل و نوع رسوب حمل شده را تعیین می

ی مقصد رژیم هیدرولوژیکی و رسوبی رودخانه را تحت تأثیر ی مبدأ و هم در حوضهی آبریز است که هم در حوضهحوضه

 قرار می دهد.
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ی سیستم حوضههای رودخانه به حوضه های مجاور موجب کاهش ورودی در ی مبدأ انتقال آب از سرشاخهدر حوضه

ی پردازش تمام اجزای سیستم را تحت تأثیر خود قرار می دهد و در نهایت باعث کاهش خروجی آبریز شده لذا در مرحله

 عدم جهت در که مثبت بازخورد نوعی عنوان ی مبدأ بهحوضه سطح در بشر تخریبیهای گردد. از جمله فعالیتسیستم می

 :از عبارتند کند می عمل در سیستم تعادل

 ی آبریز مبدأ(انتقال آب به حوضه های مجاور و کاهش ورودی سیستم)حوضه -

 افزایش بهره برداری از آبهای زیرزمینی به دلیل کاهش آبهای سطحی -

 نشست زمین در اثر پایین رفتن تراز آبهای زیرزمینی -

 کاهش تراکم پوشش گیاهی ناشی از کمبود آب -

 کاهش پوشش گیاهیافزایش میزان فرسایش خاک در اثر  -

 ایجاد تغییرات اساسی در مورفولوژی بستر رودخانه -

 باشند،می و انفعال فعل در هم با دائم طور به که هستند ایپیوسته هایسیستم آبهای زیرزمینی، و سطحی آبهای منابع

 و فیزیوگرافیک همچون مختلفی منظرهای از بلکه نیستند هم از منفک و مجزا منابعی سطحی و آبهای زیرزمینی آبهای

آبهای   ، جایی که سیستمحوضه های آبریز مبدأ. در (Sophocleous, 2002)هستند تبادل و ارتباط در هم با و هوایی آب

ای گیرد، سؤال این است که در اثر انتقال بخش عمدهای تحت تأثیر قرار میانتقال آب بین حوضه یهسطحی توسط پروژ

جریانات سطحی در حوضة مبدأ، چه تغییراتی در حجم منابع آب زیرزمینی و مورفولوژی زمین در پایین دست از حجم 

موجب  آب است. استخراج زمین سطح فرونشینی علت مهمترین آب زیرزمینی کاهش تراز ذخایرافتد؟ پروژه، اتفاق می

 تراکم)فشردگی( منجر به دانه و دانه یا فشار مؤثر تنش افزایش به مستقیماً گردد ومی زیرزمینی مخزن در آن فشار کاهش

است)رنجبر  دائمی و زمان به وابسته کند، آنها فشار تخلخل تنظیم اما پذیرند، تراکم بسیار ریزدانه رسی های الیه شود.می

 (.162: 1388 و جعفری،

 ,Scott)افتداتفاق می برداشت آب از ترطوالنی زمان در بلکه دهدنمی رخ سیال خروج با معموالً بالفاصله نشست پدیده    

 به تغییرات ی ایندامنه که است شناسی منطقه و میزان فشار متغیرزمین براساس شرایط زمین نشست . مقدار(1979

 دارد.  بستگی و نوع استرس درجه بارگذاری، زمان طول ها،الیه پذیری و تراکم ضخامت

 از حاصل آثار سطحى حتى و نشود مشاهده گسترده میزان به خرابی فرونشست، درحال مناطق در است ممکن گرچه   

 هاىشکاف و هااز فرونشست ناشى هاىخسارت معمول به طور وجود این با اما نباشد، تشخیص قابل به راحتى نیز آن

احتمالی دشت پیرانشهر در پایین دست سد های فرونشست عنوان نمونه به باشند.مى مخرب و پرهزینه ناپذیر،ترمیم زمین

 پایین کشاورزى)با حاصلخیز هاىخاک و آبیارى هاىسیستم تخریب موجب توانندمى سیلوه و بر روی آبخوان پیرانشهر

تخریب تأسیسات شهری از جمله شهرى،  و روستایى فرونشست هاىمنطقه در هاچاه به خسارت آنها(، آوردن تخلخل

 آمدن باال اثر در از طرف دیگر اگر چه شوند. ایجاد سیالب و منطقه هیدرولوژی تغییر..، . انتقال آب و فاضالب وخطوط 
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 رسوبات)در نشست باعث زیرزمینی آب سطح که افت داشت نظر در باید ولی گردد،می تجدید دوباره ثابت ذخائر آب، سطح

 رفته دست از ذخائر تواندنمی آب سطح آمدن باال بنابراین گردد.آنها می گرفته( و کاهش تخلخل صورت افت که ای ناحیه

 است. افت ناحیة در آبخوان ذخیره و ضریب تخلخل کاهش دلیل به مسأله این که کامل نماید را

کدام از اثرات متقابل پیچیده بین متغیرهای مورفولوژی رودخانه وجود دارد. بنابراین هر تغییری در هر از طرف دیگر 

ای از ای آب نمونهالعمل مورفولوژی رودخانه منعکس خواهد شد. انتقال بین حوضهاین متغیرها، مشخصاً به صورت عکس

 (.32-4این تغییر است)شکل 

 
 (Rowntree and Dollar, 1996: 33کننده مورفولوژی رودخانه)( مکانیسمهای کنترل32-4شکل)
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 (:Rowntree & Dollar, 1996چهار گروه از متغیرهای وابسته به هم کنترل می شود)به طور کلی فرم کانال توسط 

 نماید.پروفیل طولی، که پراکندگی انرژی گرانشی در امتداد کانال رودخانه را تعیین می -1

 آورد.جریان رودخانه، که انرژی جنبشی را برای فرسایش و انتقال رسوب فراهم می -2

 آبرفت، که از طریق رسوبگذاری در ترکیب کانال شرکت می نماید.  -3

 بستر و پوشش گیاهی کناری رود. لیتولوژیافزایش مقاومت در برابر فرسایش، برای مثال:  -4

توان از طریق انطباق باشد، زیرا اطالعات زیادی را میهمچنین متغیر مهم دیگر از فرم کانال، پروفیل مقطع عرضی می

ای هر پنج گروه از متغرهای ی انتقال آب بین حوضهنا و عمق مقطع عرضی با تأثیر خارجی بدست آورد. پروژهدو قسمت په

 فوق را تحت تأثیر قرار می دهد.

مجاور، باعث تغییر دبی جریان و ظرفیت حمل بار  یهاحداث سد به منظور انحراف رودخانه جهت انتقال آب به حوض

( لذا به منظور ارزیابی تغییرات احتمالی بستر 33-4شود)شکل رسوبی و در نهایت تغییر مورفولوژی بستر جریان رود می

به نقل از بیاتی  Lane, 1995در این راستا، ) جریان رودخانه در پایین دست سد، باید به پارامترهای فوق استناد شود.

 خطیبی( رابطة زیر را بیان نموده است:  

LD ~ QS 
 دبی آب می باشد. Qشیب و  Sبار رسوبی رودخانه،  Lمواد بستری،  یهانداز Dکه در آن: 

 
(. 1386به نقل از بیاتی خطیبی،  ،2004مویر، ( تغییرات بار رسوب و ظرفیت حمل و تأثیر آن بر شیب بستر جریان)4-33شکل)

 شود و بر عکس.افزایش بار رسوبی موجب کاهش ظرفیت حمل و کاهش شیب بستر می

هر چند قبل از احداث سدهای مخزنی به منظور انتقال آب، وقوع سیالبهای پراکنده، تغییرات ناگهانی در نیمرخ عرضی 

سازند، اما رودخانه در بستر ای رود را فراهم میر و تراسهای کنارهی فرسایش بستو طولی رودخانه ایجاد می نماید و زمینه
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(. با شروع ساخت سد و آبگیری آن، رژیم 34-4طبیعی خود جاری بوده و از یک  حالت تعادل نسبی برخوردار است)شکل 

 نمود. خواهد تغییر رودخانه گیریشکل سرعتهیدرولوژی و انتقال رسوب رودخانه دچار تغییر و تحول شده و 

 
زاب در پایین دست  یهکیلومتری جنوب پیرانشهر و نمایی از مسیر رودخان 13سیو در ( مکان احداث سد کانی4-34شکل)

 (1393شرکت مدیریت منابع آب ایران، آن)

های ها، حجم سد، ویژگیهای هیدرولوژیکی پایاب سد با مورفومتری حوضهتأثیر سدها بر ویژگیی همیزان و نحو

: 1386،  بیاتی خطیبیها و میزان آب رها شده از مخزن سدها در طی زمان، در ارتباط است)هندسی بستر جریان رودخانه

ارومیه  یهدریاچ یهزاب و انتقال آن به حوض یهسد کانی سیو که با هدف کنترل جریان رودخانبه عنوان نمونه (. 134

زاب در  یهمقصد، تأثیرات فراوانی بر بستر و کناره های مسیر رودخان یهرغم مزایای آن در حوضگردد، علیاحداث می

زاب در پایین  یهگذارد. اولین تأثیر عمده سد مذکور بر دبی رودخانسد بر جای می یهپایین دست به ویژه نزدیک به دیوار

 72/1464ساله  49 یهزاب در یک دور یهدست است. براساس آمار ایستگاه هیدرومتری گرژال، متوسط دبی رودخان

انتقال از  یهارومیه، مقدار بهین یهزاب به دریاچ یهباشد. مطابق طرح انتقال آب از حوضمیلیون مترمکعب در سال می

باشد. بنابراین پس از اجرای میلیون مترمکعب در سال می 5/132و از طریق تونل جلدیان  8/678سیو طریق تونل کانی

آمار دبی  یه(. مقایس25-4جدول )میلیون متر مکعب در سال کاهش پیدا خواهد 83/656زاب به  یهپروژه دبی رودخان

سیو به های شهریور و مهر کاهش جریان آب در پایین دست سد کانیدهد در ماهرود قبل و بعد از اجرای پروژه نشان می

-آبخورده به طور کامل خشک می یهسرشاخسد تا الحاق  یهزاب از پای دیوار یهرسد و بستر رودخانصد در صد می

با ارزیابی اثرات انتقال آب از جنوب به شمال چین به نتایج مشابهی  2012یان و همکاران نیز در سال  (.35-4شود)شکل 
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 پایین جریان در شدید باعث کاهش انتقال آبِ جنوب به شمال، یهدست یافتند. تحقیقات آنان نشان داد که اجرای پروژ

جریانات سطحی شده  مساحت و پهنای جریان، آب، سرعت عمق هیدرولیکی هایشدید شاخص تغییر با همراه رود،دست 

 است.

 
 ساله و دبی آن بعد از اجرای پروژه 49( نمودار متوسط دبی رودخانة زاب در ایستگاه گرژال در یک دورة 4-35شکل)

 ساله و آمار دبی آن بعد از اجرای پروژه 49گرژال در یک دورة ( متوسط دبی رودخانة زاب در ایستگاه 4-25جدول)

 ماه
میلیون دبی زاب/ 

 مترمکعب

انتقال از  مقدار بهینه 

 طریق تونل کانی سیو

انتقال از  مقدار بهینه 

 طریق تونل جلدیان

بعد  حجم جریان

 از اجرای پروژه

درصد کاهش 

 جریان

59/23 مهر  4/24  00/0  0/0  100 

03/43 آبان  3/32  00/3  73/7  2/82  

39/53 آذر  7/28  50/3  19/21  1/60  

59/55 دی  7/38  70/3  19/13  3/76  

51/62 بهمن  7/41  00/4  81/16  1/74  

53/125 اسفند  3/72  00/8  32/45  9/63  

68/291 فروردین  3/112  00/20  37/159  4/45  

01/353 اردیبهشت  8/113  30/41  82/189  2/46  

4/92 259 خرداد  00/34  6/132  8/48  

97/115 تیر  9/56  00/15  07/44  62 

62/50 مرداد  9/31  00/0  72/18  1/63  

8/30 شهریور  4/33  00/0  00/0  100 

72/1464 ساالنه  8/678  50/132  83/656   

 1393ای آذربایجان غربی، : سازمان آب منطقهمآخذ  
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مسیر یک رودخانه در شدت تغییرات مؤثر است، به طوری که همچنین تعداد و بزرگی سدهای احداث شده در طول 

اثر یک سد کوچک ممکن است در طول مسیر جریان ناچیز باشد اما اثرات ترکیبی چند سد کوچک قابل مالحظه و حتی 

ی ه(. در پروژ1386به نقل از بیاتی خطیبی،  Brandt, 2000تأثیرات آن ممکن است بیشتر از اثرات سدهای بزرگ باشد)

کیلومتر  24کمتر از  یه( در فاصل25-4با توجه به شکل) ی رودخانه زاب به دریاچه ارومیهحوضههای سرشاخهانتقال آب از 

میلیون مترمکعب  323میلیون مترمکعب و سد کانی سیو با گنجایش  74دو سد مخزنی با مشخصات سد سیلوه با گنجایش 

کیلومتری پایین دست سد کانی سیو  30ر آینده نیز سد شیوه در فاصلة زاب در حال احداث است و د یهبر روی رودخان

 احداث خواهد شد. 

ی مقصد نیز افزایش ورودی آب، کل سیستم را تحت تأثیر قرار خواهد داد از جمله مورفولوژی رودخانه برای در حوضه

نمایند، های آبریز به صورت سیستمی عمل میرسیدن به تعادل مجدد دچار تغییرات اساسی خواهد شد.  نظر به اینکه حوضه

 هیدرولوژی، میان پیچیده متقابل روابط پذیرند. به علتلذا اجزاء مختلف آن با هم در ارتباط بوده و از همدیگر تأثیر می

 ای،اجزاء ناشی از اجرای طرح انتقال آب بین حوضه این از یک هر در هر تغییر ساحلی رود، گیاهی پوشش و ژئومورفولوژی

ای، به لحاظ های رودخانهشود. بنابراین افزایش و یا کاهش انرژی در بخشی از حوضهآن می دیگر اجزای در تغییر منجر به

ها به نحو محسوسی تغییر یابد. چرا های ژئومورفولوژیکی بستر جریان رودخانهشود که ویژگیها، سبب میپویایی رودخانه

ای بر اجزاء ی اثرات انتقال آب بین حوضهگردد. نحوهی دینامیک حوضه دچار اختالل میهاکه تعادل بوجود آمده و ویژگی

 ( نشان داده شده است. 4-36سیستم رودخانه در شکل)
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 ی مقصدبخشهای مختلف رودخانه در 15IBWT تاثیر از شماتیک ( نمایش36-4شکل)

 
15 . Inter Basin Water Transfer 
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به  تیمشکالت وابسته به هم، در نها ییایگرفتن پو، بدون در نظر مقصد در حوضه شتریآب ب نیمأتاز طرف دیگر 

ی فعالیتهای کشاورزی و صنعتی شده و این در زیرا دسترسی به آب بیشتر باعث توسعه .شودیآب منجر م یتقاضا شیافزا

 مقصدی حوضه ستمیس یهمحدودلذا  ی مقصد خواهد انجامید.نهایت به تشدید مهاجرت و تمرکز بیشتر جمعیت در حوضه

شده و مجدداً به آب بیشتری نیاز پیدا دچار مشکل  یسطح یو آبها ینیرزمیز یمنابع آبها یعیطب ریذخا تیبه لحاظ ظرف

مهاجرت  دیو تشد هتداوم توسع لیانتقال آب، کمبود آب به دل یهزود پس از کامل شدن پروژ یلیخبنابراین، . خواهد نمود

ی ی بارز آن حوضهخواهد شد)پسخوراند مثبت(. نمونه انیبه آب، دوباره نما یدسترس زانیبه علت درک غلط از م یداخل

ی کارون بصورت متوالی اجرا ی رودخانهی انتقال آب از حوضهپروژه 5آبریز زاینده رود در استان اصفهان است که تا کنون 

ان اصفهان حل نشده بلکه روز به روز وضعیت آب در این حوضه بحرانی شده است در حالیکه نه تنها مشکل کمبود آب است

 تر شده است.

ی مبدأ در حوضه "مازاد آب"موضوع دیگری که تاکنون کمتر مورد توجه کارشناسان امور آب قرار گرفته است اصل 

ی ی دو حوضهباشند. با مقایسهاز دیدگاه سیسستمی است. در این دیدگاه حوضه های آبریز نمی توانند مازاد آب داشته 

رود در مرکز کشور که به لحاظ شرایط اقلیمی با هم متفاوت هستند موضوع را بررسی خواهیم آبریز زاب در غرب با زاینده

است.  رانیدر غرب ا یبارش یهانهیشیاز ب یکدارای ی بارش در سال متر یلیم 6/678ی رود زاب با میانگین نمود. حوضه

ی آبریز با این میزان از بارش سازگار شده و به تعادل رسیده سیستم حوضه یط اقلیمی طی میلیونها سالدر چنین شرا

درصد از مساحت حوضه را جنگل و بیشه زار غالباً  13/18است. در این حوضه تراکم پوشش گیاهی باالست به طوری که 

.. در . ع جانوری از جمله خرس، گراز، سمور آبی و(، گونه های متنو1394از نوع درخت بلوط تشکیل می دهد)طالبپور، 

داخل این جنگلها زندگی می کنند، محصوالت کشاورزی سازگار با این حجم از بارش توسط کشاورزان کشت می شود و 

ی زاینده رود نیز با حتی فرهنگ مردم منطقه به همچون چشم اندازی از محیط زیست منطقه گره خورده است. در حوضه

میلیمتر درسال، نوع پوشش گیاهی و زندگی جانوری و ویژگیهای فرهنگی مخصوص به خود  200بارش کمتر از  میانگین

ی آبریز با شرایط را داشته که در طی میلیونها سال تکامل پیدا کرده به تعادل رسیده است. بنابراین در این دو حوضه

ک و محصوالت کشاورزی و حتی زندگی اجتماعی و فرهنگ اقلیمی متفاوت نوع پوشش گیاهی و گونه های جانوری، نوع خا

ای متفاوت به تعادل رسیده اند. بنابراین گونه های گیاهی و جانوری دو حوضه تا حدودی متفاوت است و هر کدام در آستانه

آستانه ها در  حوضه زاب تا مرز مشخصی از کمبود آب را می توانند تحمل نمایند در غیر اینصورت کاهش آب باعث تغییر 

و به تبع آن تغییر گونه های گیاهی و جانوری و یا حتی نابودی آنها خواهد شد. این حالت در ارتباط با خاک، تاالبها، 

ی زاب تاب و توان کاهش مورفولوژی رودخانه، کشاورزی و حتی زندگی انسانها نیز صادق است. در چنین شرایطی نه حوضه

های پهن برگ ی زاینده رود ظرفیت کشت محصوالت با نیاز آبی فراوان و درختحوضهورودی آب را خواهد داشت و نه 

رطوبت پسند. لذا در صورت انتقال آب از حوضه زاب و کاهش ورودی آن به عنوان یک سیستم، قطعاً تراکم جنگلها کاهش 

د کرد، بسیاری از جانوران از بین می یابد و حتی به بوته زار تبدیل خواهد شد، پوشش گیاهی کناره رود عقب نشینی خواه
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ها خشک شده و کشاورزان دیگر قادر به تولید محصوالت سازگار با شرایط قبل نخواهند بود، قدرت خواهند رفت، خاک

 خودپاالیی رودخانه کاهش خواهد یافت و در نهایت کل سیستم دچار اختالل خواهد شد.

ها عمالً این طرح. داشت خواهد همراه بسیار جدی به هاییچالش و اای پیامدهآب بین حوضه های انتقالبنابراین طرح

ها، به خطر افتادن محیط زیست و تنوع ساز کشور، نابودی حیات تاالببخش و تاریخهای حیاتباعث خشک شدن رودخانه

أ خواهند شد. های مبدزیستی جانوری و گیاهی، بروز نارضایتیهای اجتماعی و ناپایداری سرزمین، خصوصاً در حوضه

رسوبگذاری ناشی از کاهش قدرت  تشدید دست، پایین شهرهای آب شرب کیفیت کاهش جریان، دبی همچنین کاهش

 گردشگری افول آالینده به دلیل کاهش قدرت خودپاالیی رودخانه ها، منابع و پسابها حجم افزایش حمل جریان رودخانه ها،

حقآبه  بر تأثیر به می توان طرحها این دیگر مشکالت از جمله. بود خواهد آب انتقال طرحهای پیامدهای دیگر از توریستم و

 تحت که کرد اشاره زیرزمینی آب های سفره و پایین دست های دریاچه در آب سطح کاهش و ها برکه شدن خشک ها،

ای در انتقال آب بین حوضههای ی تاریخی طرحپیشینه .شوند می تشدید اثرات این اقلیمی، خشکسالی تغییرات تأثیر

های مقصد، خشکی و جهان نیز بعضاً حکایت از پیامدهای دراز مدت ناگوار مانند رشد سریع و نامتوازن جمعیت در حوضه

ها و بروز فجایع زیست محیطی جبران ها و تاالبهای زیرزمینی، نابودی باتالقها و سفرهیا کاهش شدید دبی رودها، چشمه

های زیاد، بروز مشکالت اجتماعی و جابجایی سنگین آبگیرها و مسیرهای انتقال داشته است)دهقان زینهناپذیر و صرف ه

 (.102: 1392منشادی و همکاران، 

حفظ پایداری حوضه بوده  یهترین شیومدیریت سیستمی و یکپارچه به جای مدیریت خطی و یک سونگر، مطمئن لذا

 ثیر مطلوبی خواهد داشت. أبر توسعه پایدار ت اجتماعی ساکنان خصوصاً -و بکارگیری آن بر توسعه و امنیت اقتصادی

 گیرینتیجه -8-4   

 لیاز قب یابه بروز مسائل عمده یعیطب یهاستمیشکننده تعادل س یهایژگیبدون توجه به و یعمران یانجام طرح ها

 اغلب، امروزه در ایرانرا به همراه خواهد داشت.  یگرید یجد یهامنجر شده و چالش یطیمح راتییو تغ تیریبحران مد

 یارودخانه یهاها و شبکهبه حوضه یستمیبدون نگرش س ،یطیمح شیآما یو به طور کل یو اقدامات عمران  هایزیربرنامه

. در واقع ردیگیمد نظر قرار نم یارودخانه یها ستمیس هیغالباً، عملکرد چند سواین طرحها . در ردیگیصورت گرفته و م

مختلف به  یهارا به گونه هاستمیاجزاء س ،انسان و علی الخصوص دولتها در راستای رسیدن به اهداف کوتاه مدت خود

خواهد  به عنوان بخشی از سیستم در دراز مدت متوجه خود انسان ییهاچالش نیچن یی منفجهید که نتنطلبیچالش م

 شد. 

. دما و ،ای به مثابه مداخله در مولفه های اصلی طبیعت یعنی آب، هوا، خاکاجرای پروژه های انتقال آب بین حوضه

داند انسان خود را حاکم بر سیستم می..... است که به طریقی تعادل و توازن بین آنها را دچار اختالل می نماید. از آنجا که 

نه بخشی از سیستم، زیاده خواهی های روزافزون آن باعث شده است که به جای سازش با محیط، مسیر تخریب و استثمار 
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ی این روند واکنش بسیار شدید محیط را به دنبال خواهد داشت که حتی حیات انسانها را به آن را در پیش بگیرد. ادامه

 انداخت.  خطر خواهد

 :است ذیل ترتیب به ایحوضه بین آب انتقال یحوزه در استان آب هایچالش بنابراین مهمترین

 تأثیر تحت اکوسمیسمتمهای گسمتردگی و فوق العاده حسماسمیت و اهمیت لحاظ به حوضمه ای بین آب انتقال طرحهای (1

 باشند.می مواجه زیادی محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، فنی، مسائل قبیل از مسائلی با آن،

صمورت وجود قوانین، بدانها عمل نمی  ای دربین حوضمه آب انتقال قانونی جایگاه (2 ضمح و مشمخص نیسمت و در  ایران وا

 98/3 بین حوضمه ای آب انتقال حجم شمده پیش بینی 1400 سمال افق در ایران کشمور آب جامع طرح در آنچه شمود.

شمد لذامی  سمال در مترمکعب میلیارد  در انتقالی آب حجم اجرایی، و مطالعاتی طرحهای شمدن عملی صمورت در با

پیش  برابر دو از بیش رقم این که میرسمد، مترمکعب میلیارد 8 حدود به سمالیانه مجموع در حوضمه ای بین طرحهای

 .می باشد کشور آب جامع طرح بینی

 مبنای بر باشمد "تقاضما مدیریت" پایه بر اینکه جای به آب افزون روز نیاز به پاسمخگویی در کشمور آب بخش سمیاسمت (3

سمت، لذا از این دیدگاه پروژه های انتقال آب بین حوضمه شمده پایه گذاری "عرضمه مدیریت" سمتان کردسمتان ا ای در ا

 توجیه می گردند.

دارای نقش محوریست،  توسعه پایدار یکی از اساسی ترین مولفه های محیط زیست وبه عنوان  "آب"از آنجا که  لذا

به تمامی عوامل طبیعت باید  یرویکرد سیستم ای،به هنگام تصمیم گیری در ارتباط با پروژه های انتقال آب بین حوضه

 گیاه، خاک، آب، مبنای تصمیمات قرار گیرد. بطوریکه در مطالعات اولیه با دقت الزم ارتباط مولفه های محیط زیست مانند:

 محیط زیست بررسی و هم و تاثیر متقابل آنها بر مقصد و ارتباط و مبدا وحوضه های ت زنده در موجودا سایر و انسان

ای بر حاکمیت، فرهنگ، اقتصاد و حقوق محیط زیست باید در . همچنین اثرات متقابل انتقال آب بین حوضهارزیابی گردد

ی ی گردد و پیامدهای آن مخصوصاً در حوضهی پایدار و در چهارچوب دیدگاه سیستمی ارزیابراستای رسیدن به توسعه

ی سیاستگذاری مبدأ شناسایی شوند. تنها با رویکرد سیستمی می توان با ارزیابی مداوم فرآیند اجرای این پروژه ها از مرحله

ینکه ی مبدأ شناسایی و از ورود خسارت به حوضه جلوگیری نمود و یا اتا نظارت و ارزیابی، اثرات منفی آن را در حوضه

میزان آن را به حداقل رساند و یا حتی آن را متوقف نمود. بنابراین ما موظفیم از هم اکنون دیدگاه سیستماتیک و همه 

و به بازسازی و محافظت از منابع طبیعی و محیط  جانبه را مبنای تصمیمات خود قرار دهیم، روند تخریب را معکوس نماییم

 .زیست خود بپردازیم

 پیشنهادات -9-4   

 ی محیط زیست، که حاصل برقراری تعادل میان زدن موازنه از بر هم جلوگیری شود در راستایدر پایان پیشنهاد می

های سازمان یونسکو برای اجرای عالوه بر رعایت معیار ست،ا تأثیرات متقابل فرآیند و فرم در مدت زمان طوالنی
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ای از دیدگاه توسعه میالدی در پاریس( و معیارهای انتقال آب بین حوضه 1999)مصوب سال  ی انتقال آبهاطرح

 یک به عنوان آب جامع مدیریت و آید به وجود اساسی تغییر آب از ما برداشت  نگرش و یهنحو در باید پایدار،

 .گردد اعمال قوی ریزیبرنامه و گیریتصمیم قدرت با و ملّی ایمنطقه ولیتؤمس

  است و در ساکن در آن حوضه ابتدا اولویت با مردم  ی آبریزحوضهمنابع آب یک از بهره برداری نظر به اینکه در

ی مبدأ در الزم است قبل از اجرای این پروژه ها نیازهای آبی حوضهمطرح می شود.  بمرحله بعد طرح های انتقال آ

با رعایت  آب )؟(ست محیطی برآورد گردد و سپس در صورت مازادهای مختلف کشاورزی، شهری، صنعتی و زیبخش

 اولویت بهره برداری برای حوضه مبداء، طرح های انتقال آب پس از مطالعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

 . اجرا شود

 ی نیازمند، بر مدیریت درست پیشنهاد می گردد به جای تمرکز بر انتقال آب از حوضه های آبریز مجاور به حوضه

ز تمرکز صنایعی که به آب فراوان نیاز دارند مانند صنایع فوالد، ذوب آهن، تقاضا در آن حوضه تأکید شود. از جمله ا

ی صنایع متناسب با موقعیت جغرافیای حوضه و ... خودداری گردد و توسعه. الستیک سازی، آجر، سفال و کاشی و

 استعدادها و قابلیتهای مکان انجام پذیرد.

  انتقال آب بین ی گردد هیچگونه پروژه، پیشنهاد میتوسعه پنجم برنامه قانون 192 ماده الف بنددر راستای اجرای

 یطیمحستیز اثرات یابیارز مورد زیستمحیط حفاظت یعال یشورا مصوب ضوابط بر اساستا زمانیکه  ایحوضه

 انیمجر توسط هایابیارز جهینت تیرعانیز  یابیمکان و یسنجامکان مطالعات انجام مرحله درنگیرد، اجرا نشود. قرار 

 الزم االجرا باشد. هاپروژه و هاطرح

 ی مقصد از تبدیل مزارع دیم به کشت آبی با اتکا بر انتقال آب از حوضه های مجاور گردد در حوضهپیشنهاد می

 سطح ،شیپ سال 10 تاخودداری گردد و محصوالت سازگار با شرایط اقلیمی منطقه کشت شود. به عنوان مثال 

 مدیران گذاریهدف و است دهیرس هکتار هزار 270 به اکنون که بوده هکتار هزار 100 اصفهان استان یاراض رکشتیز

است. این در حالیست که حوضه های  هکتار هزار 470 وسعت با اصفهان کشتقابل یاراض همه بردن رکشتیزشامل 

 مبدأ از کمبود آب رنج می برند.

 آب، با  منابع کیفیت و زیست محیط مدیریت بر تأکید ای عالوه برهای انتقال آب بین حوضهگردد، طرحپیشنهاد می

 .گرفتن مالحظات ژئومورفولوژیکی در چهارچوب دیدگاه سیستمی، مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرنددر نظر 

 کانال و واکنش آن به شرایط آستانه، تغییرات جهانی آب و هوا باید در نظر گرفته شود و در  با توجه به حساسیت

همانگونه  لوژی در کانون توجه قرار گیرد.های ژئومورفودیدگاه ،ایهای انتقال آب بین حوضهطراحی و اجرای پروژه

ت و میزان تغییرات شود به دلیل ماهیّ( در ارتباط با نقش انسان در تغییر کانال رودخانه یادآور می2006که گریگوری)

قطعیت ناشی از تغییرات در فرم رودخانه  پذیر نیست، و این عدمبینی قطعی امکاناحتمالی در یک مکان خاص، پیش

تر نمودن تحقیق شود به منظور کاملسازی مورد نیاز است، لذا پیشنهاد میبرای کاهش عدم اطمینان، مدل است و

 حاضر، محققین گرامی در این راستا اقدام نمایند.
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در پایان با توجه به موضوعات مطرح شده در ارتباط با پروژه های انتقال آب، در نهایت دو اقدام اساسی جهت مدیریت 

 بع آب و جلوگیری از تخریب محیط زیست در استان کردستان ضروریست:صحیح منا

 اند.ی اجرا نرسیدهای که هنوز به مرحلههای انتقال آب بین حوضهمتوقف نمودن پروژه (1

توان با اتکاء به یک برداری هستند و یا اجرای آنها در حال اتمام است، میهایی که در حال بهرهدر ارتباط با پروژه (2

ی پایدار و قوانین موجود در سیستمی و رعایت دقیق معیارهای سازمان یونسکو، معیارها از دیدگاه توسعه رویکرد

ی سیاستگذاری تا نظارت و ارزیابی و همچنین کشور، اقدام به ارزیابی مداوم فرآیندهای اجرای این پروژه ها از مرحله

ن است حجم آب انتقالی به استانهای همجوار را کاهش برداری نمود و تا جایی که ممکنظارت در طول دوران بهره

 داد. از جمله:

ی مقصد)علی رغم انتقال آب از استان کردستان به استانهای همجوار باید تنها با هدف تأمین آب شرب برای حوضه ▪

 آگاهی از اثرات منفی این انتقال( صورت گیرد.

بر روی این آبهای تخصیص داده شده، اثرات منفی با تخصیص آب بیشتر به بخش محیط زیست و سرمایه گذاری  ▪

 ی مبدأ شناسایی و کنترل نمود، و از این طریق بتوان خسارتها را به حداقل رساند.ها را در حوضهاین پروژه

کنند، با ی مبدأ زندگی میبا مردمیست که در حوضهاولویت بهره برداری از منابع آب با استناد به این اصل که  ▪

ی مبدأ، رقم انتقال آب به استانهای همجوار را بیشتر آب به بخش کشاورزی، شیالت و صنعت در حوضهتخصیص 

 کاهش داد.

 

 ... ی تحقیقدنباله

های زیر مورد ارزیابی قرار خواهد در قالب بخش ایهای انتقال آب بین حوضهپروژه اثرات ،ی آببعدی کمیته گزارشدر 

 گرفت:

 استان کردستانای بر کشاورزی در های انتقال آب بین حوضهارزیابی اثرات پروژه 

  در استان کردستان ای بر محیط زیستهای انتقال آب بین حوضهارزیابی اثرات پروژه 

  در استان کردستان ای بر مورفولوژی رودخانههای انتقال آب بین حوضهارزیابی اثرات پروژه 

  استان کردستان ای بر آبهای زیرزمینیهای انتقال آب بین حوضهارزیابی اثرات پروژه 
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 منابع و مآخذ  -10-4

ثر از عواقب تونل أانتقال آب و مت ریمس یآبخوان ها داریناپا تیوضع (.1391) .ن ،پورعبداهلل.، ع ی،زمان .،وار، فآتشخ (1

 واحد شهر کرد. ی)چالشها و فرصتها(، شهرکرد، دانشگاه آزد اسالمیاحوضه نیانتقال آب ب یمل شیهما .بهشت آباد

های داخلی های مرزی به حوضهبررسی پیامدهای انتقال آب رودخانه(. 1386) .مختاری هشی، ح.، عبدی، ع.، اخباری، م (2

 .ارومیه ،همایش مرز .زاب کوچک یهمورد: رودخان

 اولین .ایران در پایدار توسعه دید از آب منابع های پروژه ارزیابی معیارهای (.1383) . م ضرغامی، .، ر اردکانیان، (3

 فنی. دانشکده دانشگاه تهران، ،تهران ایران، آب منابع مدیریت ساالنه کنفرانس

ای)مطالعه موردی: طرح انتقال آب های انتقال آب بین حوضههای زمین شناختی پروژهچالش(. 1391) .ن امامی، س (4

واحد دانشگاه آزاد اسالمی ، ها(، شهرکردها و فرصتای)چالشهمایش ملی انتقال آب بین حوضه .آباد به فالت مرکزی(بهشت

 شهرکرد.

تحلیلی بر تاریخچه رویکرد سیستمی ذخیره و انتقال در  (.1384.، )س ،همتیان.، ف ،عابدی.، ا ،سارنگ.، امامی, ک (5

 .کنفرانس بین المللی قنات، کرمان، دانشگاه باهنر کرمان، جهاد دانشگاهی استان کرمان .مدیریت منابع آب منطقه طبس

ی شرق یهاواقع در دامنه یدر احداث سد قرنقوچا یستمیفقدان نگرش س یمنف یامدهایپ (.1386) ،.م ی،بیخط یاتیب (6

 .19 شماره ،سال هفتم یی،ایجغراف یفضا هینشر .سهند

 سادات پریسا حداد، بزرگ امید . ترجمهآب منابع های سامانه مدیریت و ریزی برنامه(. 1393پیتر الکس، د.، ون بیک، ا. ) (7

 اول. جلد تهران، دانشگاه انتشارات آغمیونی، اللهی سیف سمانه آشفته،

اولین کارگاه تخصصی  .محیطی سدهابررسی چالشها و مشکالت ارزیابی اثرات زیست  (.1386).، م ،ساناز.، ابت رفتار، عث (8

 .مرکز مدیریت بهسازی و بهره وری تاسیسات و ابنیه آبی ایران ،سد و محیط زیست، تهران

 .جلداول سمت،، انتشارات تهران معتمد، احمد ترجمه .ژئومورفولوژی(. 1375. )س. ای دیوید.، شوم،  ا.، چورلی،  ر (9

. فصلنامه سپهر، دوره بیست و دوم، مفهوم آستانه ها در ژئومورفولوژی(. 1392حسین زاده، م.م.، رحیمی هرآبادی، س. ) (10

 شماره هشتادو هفت.

مدیریت منابع آب در ایران)مطالعه موردی: چالشهای انتقال آب از بهشت آباد به (. 1389). شبانکاری، م.، ح. حلبیان، ا (11

 زاهدان. ،نگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالمچهارمین ک .زاینده رود(

ژئومورفولوژی و مدیریت سیستمی رودخانه مطالعه موردی: حوضه قرانقو تا سد  (.1386). ا ی،میمق.، ا ،یدریح (12

 .15و  14پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران(، سال پنجم، شماره  -جغرافیا )نشریه علمی .سهند)هشترود(

 انتشارات ناقوس. ،تهران .زاب یهحوض بر تأکید با مکریان کردستان طبیعی جغرافیای (.1379) .س خضری، (13

مطالعه: بهشت  )مورد حوضه ای نیانتقال آب ب یتیو امن یاجتماع امدهاییپ(. 1398داودی دهاقانی، ا.، عامری، م. ع. ) (14

 .54، ص 25. پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، سال هفتم، شماره رود اصفهان( ندهیبه زا ارییآباد چهارمحال و بخت
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-های آبخیز و نقش آن در سامانهبرآورد آب مجازی حوضه(. 1392). اردستانی، م.، ح. نیک سخن، م.، دهقان منشادی، ح (15

 .102مهندسی آب، سال ششم. ص  یهمجل .ایانتقال آب بین حوضهای ه

های بررسی توزیع مکانی بارش ساالنه با استفاده از روش(. 1390). آبروش، ص.، شعبانی، م.، سلیمانی، ک.، ر. ذبیحی، ع (16

 .107، ص 78های جغرافیای طبیعی، شماره پژوهش یهمجل .موردی: استان قم( یهزمین آماری)مطالع

 13 ص ، 58 شماره رشد،مجله  .ژئومورفولوژی به سیستمی نگرش .(1380). ح. م رامشت، (17

. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دوره مفهوم تعادل در دیدگاههای فلسفی ژئومورفولوژی(. 1381رامشت، م. ح.، توانگر، م. ) (18

 79-94، ص ص: 65-66، شماره 17

 )مطالعه موردی: حوضه آبریز رود حوضه های آبریز از دیدگاه سیستمی. (1389). ه ، آراء.، عاحمدی، .، ح. ، مترامش (19

 .سال اول، شماره اول، جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای. فصلنامه گاماسیاب(
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 نتیجه گیریجمع بندی و 

توجه همزمان . گذشته توجه همزمان به ابعاد مختلف، مرتبط با مدیریت آب ضروری خواهد بودبا توجه به مباحث فصول 

به فرآیندها، ساختار و نظام دانایی حاکم بر مدیریت آب تحت عنوان گفتمان بازآفرینی جامع آب مورد نظر خواهد بود که 

نقشه راه برای شناخت  ،این چارچوب نظریهای مرتبط با مدیریت آب است. به بیان دیگر ی حوزهمبین توجه به همه

. نمایدی راهکارهای الزم فراهم میکند و متعاقب آن زمینه را برای ارائهدیریت آب در کشور و استان کردستان را تبیین میم

 ی آب وزارت نیرو یک گام به سمت مدیریت تحول خواهد بود.اصالح ابعاد ساختاری تمرکز و پیچیدگی و رسمیت در حوزه

ی آب خواهد ی این گزارش و مراحل تصویب قانون جدید آب که جایگزین قانون توزیع عادالنهبا توجه به همزمانی تهیه

های ساختاری، . جنبهگیردتواند در تدوین این قانون مورد توجه قرار می های طرح شده در آنو چالش شد، این گزارش

بازار آب، اصلح ساختار آب، توجه به الزامات کیفی، توجه به حفاظت های حقوقی، رهیافت مدیریت مشارکت مدار، چالش

های مهمی ای سرفصلای منابع آب و انتقال بین حوضههای توسعههای زیرزمینی، بازنگری در وضعیت فعلی طرحاز آب

ی نهایی تواند در تدوین نسخهتواند مورد توجه قانونگذار باشد، که بررسی این گزارش میهستند که در قانون مذکور می

 قانون مفید و مؤثر واقع شود.

ای مدیریتی در اختیار تصمیم گیران و تصمیم سازان باشد تواند همچون چکیدهنتایج انتهای هر بخش و هر فصل می

پس گردد تا ی صاحبنظران دعوت میتدوین شده است لذا از همه 1399و این سرآغاز یک تالش علمی است که در سال 

که  ی این گزارش نظرات ارزشمند خود را به منظور نیل به گفتمانی مشترک و فراگیر به عمل آورند؛ گفتمانیاز مطالعه

 موجبات بازآفرینی را در مدیریت آب کشور و استان فراهم آورد.  تواندمی
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