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 چکیده

سبب افت شدید سطح آب شده است. آمار  ایران و جهانبرداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی در بسیاری از نقاط 

وضع دشوار روند افت ساالنه آب زیرزمینی را نشان می دهد. در این بین اما، طرح  آب ایرانارائه شده در منابع 

بحران به وجود آمده در منابع آب زیرزمینی را تا تسکین  ای امیدی است که بتوان با اجرای آنتعادل بخشی، نقطه

ها را بهبود بخشید. چنانچه های بحرانی، بتوان وضعیت این دشتبخشیده و با ارتقای اثربخشی این طرح در دشت

سنجی فنی، اجتماعی و نهادی آغاز و ادامه یابد، ممکن است طرحی با این اهمیت و وسعت بدون مطالعات امکان

ت شکست در طرح، بی اعتمادی بیشتر بین بهره برداران و متولیان آب، از بین رفتن سرمایه اجتماعی و در موجبا

نهایت تخریب منابع آب گردد. در این متن سعی بر آن است اثربخشی و نقات قوت و ضعف این طرح بررسی و 

 راهکارهای الزم ارائه گردد.

 احیا و تعادل بخشی، اجتماعی منابع آب، افت آب زیرزمینی، طرح کلیدواژه: 

 مقدمه -1

های اخیر بصورت یک مشکل جدی درسطح کشور مطرح ویژه با توجه به خشکسالی ب درکشور بهآامروزه کمبود 

 در کشور های زیرزمینیبآعوامل مختلف طبیعی و انسانی درچند دهه اخیر باعث ایجاد شرایط بحرانی و افت سطح  .است

 077تا  057. این امار در مقایاس جهانی نیز قابل توجه است. کسری حجم مخزن آب زیرزمینی جهان، ساالنه بین شده است

. در دشت مرکزی اراک بر اثر خشکسالی و بهره برداری بیش از حد، ]1[میلیارد مترمکعب در سال محاسبه گردیده است 

. کشور ایران در منطقه خشک و ]2[ شور شدن مواجه ساخته است آبهای شور وارد آبهای شیرین شده و آبهای دشت را با خطر

نیمه خشک کره زمین قرار دارد که متوسط بارش در آن حدود یک سوم متوسط بارش جهانی است. در واقع متوسط جهانی 

معیت، توسعه میلیمتر در سال می باشد. افزایش ج 257میلیمتر در سال است که این مقدار برای کشور ایران حدود  057حدود 

صنعت و خدمات و همچنین نیاز روز افزون به تولیدات بخش کشاورزی موجب گردیده که مصارف آب در کشور به سرعت 
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افزایش یابد. بهره برداری از منابع آبهای زیر زمینی بخصوص در نیم قرن اخیر بصورت تصاعدی موجب افت سطح آب زیر 

از تعداد   های مجلسبر طبق نتایج مطالعات طرح جامع آب و مرکز پژوهش کهزمینی در اغلب دشت های کشور گردیده بطوری

که البته (. 1می باشد )شکل و بحرانی دشت جزو دشت های ممنوعه 262دشت در سطح کشور در حال حاضر تعداد   976

از ظرفیت از آبخوان مابقی دشت ها جرو دشت های کوچک و کم اهمیت می باشند. درواقع بهره برداری های بی رویه و بیش 

آبخوان ها گردیده و های کشور این منابع ارزشمند را با مشکل و معضل  اساسی روبرو ساخته و ادامه این روند موجب تخریب  

  که تعداد زیادی از آبخوان ها در آینده نزدیک  دچار مشکل اساسی گردند.احتمال دارد

 

 

 

 

 

 

 

 آبخوان های ممنوعه کشور :1شکل

میلیارد مترمکعب از میزان تغذیه این منابع بیشتر است. قابل توجه است که  5/5برداشت از آبهای زیرزمینی ساالنه میزان 

میلیارد متر مکعب است. این شرایط متاسفانه موجب شده  5/22کل منابع آب زیرزمینی طبیعی تجدید شونده در کشور حدود 

میلیارد مترمکعب برسد. با توجه به  127طی سالهای گذشته به بیش از است که کسری تجمعی مخزن منابع آب زیرزمینی در 

ها ذخیره شده بوده اند، جبران خسارات آبی، اقتصادی و زیست محیطی ناشی از این که این منابع در طی سالیان سال در آبخوان

رد و چنانچه در برخورد با این مسئله کوتاهی ریزی، میلیاردها تومان اعتبار و تالش زیاد نیاز دااین کسری مخزن، به سالها برنامه

از طرفی توسعه صنایع مختلف، جوامع  انگاری شود، به نابودی روستاها، شهرها و در نهایت کشور منتج خواهد شد. و یا سهل

صفیه انسانی و حتی کشاورزی موجب تولید فاضالب های صنعتی، شهری،کشاورزی، بیمارستانی و.... گردیده که عمدتا بدون ت

و یا با تصفیه ناقص وارد منابع آب های سطحی و زیر زمینی می گردد و این امر موجب آلودگی منابع آب شده و بهره برداری 

 .]2[ با محدودیت جدی روبرو ساخته است از این منابع برای مصارف شرب و حتی سایر مصارف را



 طرح احیا و تعادل بخشی  -2

پروژه در   11جبران کسری مخزن و جلوگیری از  افت آبخوان های زیرزمینی با طرح احیا و تعادل بخشی با هدف 

مهمترین پروژه های طرح می توان به ایجاد گروه های گشت و . از وزارت نیرو تدوین و در کل کشور در حال اجرا است

ه اندازی کنتورهای هوشمند، بازرسی ، انسداد چاه های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز ،  نصب و را

اطالع رسانی و تهیه برنامه های فرهنگی ، مدیریت مشارکتی آبهای زیرزمینی، تغذیه مصنوعی و استقرار و تشکیل بازارهای 

که در راستای تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی صورت گرفته و اکنون با  . از جمله اقدامات مهمیمحلی آب اشاره کرد

ریت مصرف منابع آب زیرزمینی است. ر حال پیشروی می باشد نصب وسایل اندازه گیری هوشمند جهت مدیجدیت بیشتری د

اندازه گیری حجم آب برداشت شده توسط بهره برداران منابع آب و جلوگیری از از جمله اهداف نصب کنتورهای هوشمند، 

نی با برنامه ریزیِ متکی بر اطالعات بدست آمده از ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب زیرزمی، هرگونه برداشت غیرمجاز

شناسایی و برخورد با بهره برداران دارای اضافه برداشت و بهره برداران و  قرائت کنتورها و حجم بهره برداری از منابع آب

 می باشد.صرفه جو 

در زمینه » های کشاورزان مطالعات ایجاد تشکل»دوه دهه گذشته با عنوان  یهمچنین با در نظر گرفتن از تجربه ها

استقرار مدیریت مشارکتی آب در شبکه آبیاری تازه »مدیریت حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی و همچنین تجربه 

به عنوان پایلوت کشوری و به منظور عملیاتی نمودن سیاست ها و راهبردهای جدید وزارت نیرو مبنی بر تقویت رویکرد « آباد

ا نقش کشاورزان ذینفع در مدیریت منابع آب و تاسیسات آبی دستورالعملی در راستای طرح احیا و تعادل مشارکتی و ارتق

تهیه و در اختیار شرکتهای تابعه « دستورالعمل توسعه و پیاده سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی»بخشی با عنوان 

ش شده است با توجه به اهداف و نتایج مورد انتظار به ساز و کار، وزارت نیرو قرار داده شده است. در دستورالعمل مذکور تال

روش شناسی مورد استفاده و در نهایت الزامات و امکانات مربوط به توسعه و پیاده سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی 

 در دشت های کشور با اولویت دشتهای دارای افت شدید سطح ایستابی پرداخته شود. 

  احیا آبهای زیرزمینیصورت گرفته در خصوص  جهانی تمطالعا – 2-1

(، با ارزیابی اثربخشی برنامه های حفاظت و احیای آبخوان ها به این نتیجه رسیدند که برنامه 2711کالندر و توماس )

نماید. شکل در نیوزیلند انجام شده بوده است، توانسته تا حد زیادی به پایداری آبخوان ها کمک  1667هایی حفاظتی که از 

زیر یک نمونه از تحلیل روند آبخوان قبل و بعد از اجرای برنامه های تعادل بخشی و محدودیت برداشت از آب زیرزمینی را در 

 (.2مطالعه در این کشور نشان می دهد )شکل یکی از مناطق مورد

 



 

 دارزیابی طرح های احیای آبخوان در یکی از محدوده های مطالعاتی نیوزیلن :2شکل

در کشورهای مختلف، برنامه های متفاوتی برای پایش حفاظت از آبهای زیرزمینی اتخاذ شده است. نمودار زیر نیز، 

وضعیت عمومی کشورهای درگیر با مسئله برداشت بی رویه را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می گردد، تا زمانی که 

ان شدید و با شیب زیاد است. دوره ای که در شکل به صورت رنگی آبخوان بدون برنامه ریزی برداشت می شود، افت آبخو

ریزی و زمان اتخاذ روش مدیریت مناسب است. دوره آخر نیز دوره اجرا ی تصمیم گیری و برنامهنشان داده شده است، دوره

ستم و بهبود آن امکان مشاهده می گردد، چنانچه مدیریت خوبی اتخاذ شود، پایدارسازی سی  2خواهد بود. همچنان که در شکل

 پذیر است )دو منحنی باالیی( و در صورت عدم اتخاذ رویکرد صحیح، وضعیت بدتر از قبل خواهد شد )منحنی پایین(.

 

 وضعیت عمومی کشورهای درگیر با مشکل افت آبخوان ها و نحوه برخورد با مسئله :3شکل 



مکانی تغییرات کاربری و فاکتورهای کلیدی زیست محیطی (، مدل پویایی برای آنالیز توزیع 2772فرناندز و سلما )

های تحت آبیاری به منظور تعادل تقاضا و منابع آب نه تنها باعث از اسپانیا ارائه نمودند. این محققین نشان دادند که کاهش زمین

ی کشاورزی به وجود بین رفتن مشکل کمبود آب می شود، بلکه موجب بهبود مشکالت محیط زیستی که در اثر آبیاری اراض

 گردد.آمده نیز می

 طرح تعادل بخشی ها و کلیاتمجموعه دستورالعملبررسی  -3

های مختلف موجب های ماهیتی بین دستورالعملها به یکدیگر و در برخی موارد تناقضارتباط ناکافی دستورالعمل -3-1

 کاهش اثربخشی طرح خواهد شد:

موفقیت طرح، در صورتی طرح به اهداف ارزشمند خود خواهد رسید که اقدامات با توجه به تعدد عوامل اثرگذار بر 

مند باشند. چنانچه هر دستورالعمل مالحظات افزا و طبق یک برنامه نظامشود، هماهنگ باهم، هممختلفی که انجام می

وان نمونه، اگر در دستورالعمل های دیگر را رعایت نکند، اثربخشی طرح به طور جدی زیرسوال خواهد رفت. به عندستورالعمل

-های بدون پروانه و دستورالعمل مدیریت مشارکتی دقت شود، تناقضهای غیرمجاز، دستورالعمل تعیین تکلیف چاهانسداد چاه

برداران های انسداد و تعیین تکلیف، رابطه سازمان آب با بهرهزمان آنها مشاهده خواهد شد. در دستورالعملهایی در اجرای هم

ز باال به پایین و با اعمال قانون، تعریف شده است، اما در دستورالعمل مدیریت مشارکتی و مصرف بهینه و ... بر لزوم تقویت ا

سرمایه اجتماعی و مشارکت بهره برداران تاکید شده است. هر دو مقوله به جای خود کامالً صحیح و منطقی هستند، اما سوال 

بردار )هرچند غیرمجاز یا نیمه مجاز!( را مسدود نمود و از طرف دیگر طرف چاه آب بهرهتواند از یک این است که آیا می

-برداران مجاز مدنظر طرح است، آیا بهرهانتظار همکاری و مشارکت داشت؟! اگر دیدگاه این باشد که صرفاً مشارکت بهره

ی حجمی و اکنون نیز مدیریت مشارکتی در برداران مجاز خواهند پذیرفت که اعمال قانون تعدیل حق آبه و نصب کنتورها

های غیر مجاز گاهاً از آنها معاف باشند )هرچند از نظر حقوقی و قانونی این معافیت جایگاهی محدوده آنها انجام شود و چاه

داشته های مجاز های غیرمجاز یا نیمه مجاز محدودیتهای کمتری از چاهندارد اما در عمل در مواردی دیده شده است که چاه

و ها نسبت به هم اهیتی دستورالعملاند(. از این رو ضروری است ارتباط بین دستورالعمل های مختلف طرح، تقدم زمانی و م

 سهم و اثربخشی هر پروژه در دسترسی به اهداف طرح روشن گردد. 

ها موجب  دستورالعملها و غفلت از پیامدهای تأخیر در اجرای لحاظ نشدن محدودیت های اجرایی دستورالعمل -3-2

 خواهد شد انتظارات طرح برآورده نشود:

هایی که در کشور های تعیین شده هرچند از نظر کارشناسی و تئوری قابل قبول و مناسب هستند اما واقعیتدستورالعمل

توان از طرح انتظار نمی با آن مواجه هستیم را مورد غفلت قرار داده اند. اگر از کنار واقعیات روشن با غفلت گذر شود، طبیعتاً

های اعتباری و های جدی وجود دارد. محدودیتها محدودیتموفقیت داشت. واقعیت این است که در اجرای دستورالعمل



های اجتماعی )بیکاری و معرفی نشدن های مختلف(، محدودیتمالی )جهت تأمین به موقع اعتبارات مورد نیاز در دستورالعمل

برداران برای مشارکت در حفظ منابع آب، فقدان زین برای بهره برداران غیرمجاز، فقدان پذیرش بهرههای شغلی جایگفرصت

گیری های نهادی و ساختاری )تداخل وظایف و اختیارات و اثر غیرقابل انکار مراجع تصمیمسرمایه اجتماعی و ...(، محدودیت

های استفاده بهینه از آب و ...( از جمله برخی از این تکنولوژی های فنی )در زمینهخارج از سازمان آب و ... ( و محدودیت

ها در طرح ها برای تمام مدیران و کارشناسان ملموس و آشنا هستند. اگر این محدودیتباشند. این محدودیتها میمحدودیت

کافی )در مقایسه با شدت بحران ریزی نگردد، طرح به شکست کامل یا موفقیت نابینی نشده و برای مواجهه با آنها برنامهپیش

های اجرای طرح و  تاخیرهای ممکن در اجرای آن بررسی و آب در کشور( منتج خواهد شد. لذا پیشنهاد می شود، محدودیت

 ریزی بر اساس آنها اصالح گردد.پیش بینی گردد و برنامه

ها، فراگیرشدن، استمرار و دستورالعمل نفعان عرصه آب در تدوینلحاظ نشدن مالحظات و نظرات بخش خصوصی و ذی -3-4

 پایداری طرح را زیرسوال خواهد برد:

ها توسط کارشناسان و مسئولین دولتی تدوین نفعان، صاحبان و محافظان اصلی آب، آحاد مردم هستند. دستورالعملذی

های پیشنهادی حکمرانی مطلوب شود. بر اساس رویهها دیده میهای دستورالعملشده است و نگاه حاکمیتی در تمام بخش

ها و اقدامات حفاظتی آب باید منبعث و مستخرج از اراده مردم باشند تا ضمانت اجرایی و پایداری در استمرار آب، دستورالعمل

 ها مورد ارزیابی، نظرسنجی، بازنگری و اصالحطرح، فراهم گردد. از این رو باید از دیدگاه بهره برداران آب نیز دستورالعمل

قرار گیرد تا در نهایت بتواند بین آنان مقبولیت داشته باشد. البته مطابق آنچه در تدوین طرح به خوبی مدنظر قرار گرفته است، 

 منافع ملی، اسناد باالدستی و قوانین باید همچنان اساس و مبنای کار باشد.

 هابه تفکیک برخی از دستورالعمل در خصوص طرح احیا  و تعادل بخشی نکاتی -4

 توسعه و پیاده سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی -دستورالعمل اول -4-1

 نفعان به عنوان کلیدی ترین پیش نیاز مدیریت مشارکتی، مورد کم توجهی بوده است. تحلیل ذی -

طرح از دیدگاه حاکمیتی و مدیریتی تعریف شده است. با توجه به این که بازیگران اصلی عرصه آب، بخش  -

و به ویژه بهره برداران و کشاورزان هستند، باید در تعریف دستورالعمل نیز دیدگاه ها و مطالبات بخش  خصوصی

شد تا اجرایی شدن آن امکان پذیر گردد. البته در مدیریت مشارکتی خصوصی به شکل شفاف و جدی مطرح می

د شد و توانمندسازی کشاورزان همانگونه که در دستورالعمل نیز ذکر شده است مطالعات اجتماعی انجام خواه

مدنظر قرار خواهد گرفت اما جای خالی لحاظ نگرش بخش خصوصی به آب و مطالبات آنها از آغاز پروژه و طرح 

 مسئله، دیده می شود.



محدود شده است کما این که باید روش اجرای  "گریفراتسهیل"روش اجرای مدیریت مشارکتی به یک روش  -

مطالعات اجتماعی و شرایط فنی و اقتصادی و آبی و زراعی هر منطقه انتخاب و اجرا  مدیریت مشارکتی بر اساس

گری نیز در انتخاب گری به عنوان یک پیشنهاد باشد و نه یک الزام. مجوز فراتسهیلشود. بهتر است روش فراتسهیل

ده است و صرفاً در این مشاور مورد تاکید قرار گرفته است که چنین مجوزی از سازمان مدیریت تاکنون صادر نش

 زمینه چند دوره در کشور برگزار شده است.

سازی مدیریت مشارکتی )و اتمام پروژه مدیریت مشارکتی(، در دستورالعمل، اشاره نشده است که بعد از انجام پیاده -

رد انتظار شود یکی از خروجی های مونحوه استمرار این مدیریت و پایش مستمر آن چگونه خواهد بود. پیشنهاد می

برداری و حفاظت از این پروژه، یک برنامه عملیاتی مشخص جهت استمرار و پایداری مدیریت مشارکتی در بهره

 منابع آب زیرزمینی باشد.

 پروانه فاقد آب چاههای تکلیف تعیینو  کشاورزی آب بهینه مصرف نامه آئین توامان اجرای -دستورالعمل چهارم -4-2

 برداری بهره

دستورالعمل صرفاً به تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه پرداخته شده است. اگر هدف دستورالعمل در این  -

)مطابق آنچه در آن ذکر شده است(، استفاده بهینه از آب و ارتقای بهره وری آب باشد، باید در این دستورالعمل به 

ریزی اجرایی چنانچه از نظر برنامه مقوله مصرف بهینه آب در کشاورزی توجه و تمرکز بیشتری صورت گیرد.

ها و یا الزامات نهادی دیگر، در این دستورالعمل قرار نیست که به مصرف بهینه آب کشاورزی پرداخته دستورالعمل

شود نام دستورالعمل اصالح شود. در غیر این صورت باید در این دستورالعمل برای مصرف بهینه شود، پیشنهاد می

 اقدامات و برنامه هایی تعیین گردد.  آب در بخش کشاورزی،

 

 پیشنهادات -5

 موارد زیر می تواند مورد توجه قرار گیرد:

تحلیل ذی نفعان )بر اساس قدرت و منافع( و بررسی مطالبات و نظرات آنان و تاکید بر جلب مشارکت عمومی برای  -

 همراهی با طرح

 های شغلی جایگزین در مناطق بحرانیایجاد  فرصتهای استان در راستای همکاری با استانداری و سایر سازمان -

 پرهیز از اقدامات سریع، بدون مطالعه، پراکنده و منقطع  -

اجرای نظام مند طرح بر اساس برنامه عملیاتی مشخص که در آن ارتباط دستورالعمل ها و تقدم زمانی و اجرایی  -

 اقدامات بر اساس یک روال منطقی تنظیم شده باشد.



اجتماعی اثر گذار  –اقتصادی  -دیدگاه سیستماتیک در مدیریت آبخوان با توجه به تعدد عوامل فنیضرورت اتخاذ  -

 بر وضعیت آن
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