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 چکيده :
علل هيدوژئولوژيکي بحران آب، بهره برداری از حجم ذخيره هيدروليکي است که فقط يکبار قابل بهره برداری 

برداری برابر با آب تجدپذير و جبران حجم ذخيره هيدروليکي و قوانيني است است. حل بحران آب مستلزم بهره 

تواند پاسخگوی که بتواند امکان اجرائي اين دو روش حل بحران را ايجاد کند. قانون جامع آب ايران زماني مي

شده باشد و نياز جامعه باشد که علل هيدروژئولوژيکي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و سياسي بحران آب تعيين 

قوانين جديد پاسخگوی علل  بحران آب باشد. قانون نصب کنترل هوشمند و حفاظت از آن کليد اصلي حل بحران 

است چون مديريت آبهای زير زميني را امکان پذير نموده و ميتوان روش های متعدد صرفه جوئي در آب را اعمال 

های بحراني، مستلزم ريز اصلي با آبخوانآبهای حوضهبرداری از آبهای سطحي و زيرزميني هرگونه بهرهنمود. 

های منابع آب در راستای های آبي مناطق بحراني است. کليه طرحنياز برداری وتعيين بيالن حوضه و پتانسيل بهره

حل بحران بايد مشخص گردد و به مرور زمان اجرا شود. اجرای اين روش علمي، به علت مديريت چندگانه منابع 

است. بنابراين در اين مطالعه پيشنهاد های مردمي و مديريتي با مشکل اساسي روبرو شدهريز و فشارآبهای حوضهآب 

 "ها و حوضه آبگيرحل بحران آب در آبخوان"گردد که به اليحه قانون جامع آب ايران بخشي تحت عنوان مي

االنه آبخوان در دوره ترسالي و خشکسالي،  تعيين اضافه شود و قوانين و دستورالعمل هائي از قبيل محاسبه بيالن س

های مختلف حل بحران، کاهش برداشت در کليه سالها به نسبت ميزان حجم ذخيره هيدروليکي، تعيين گزينه

های کشاورزی برای توسعه صنعت، بارندگي، اعمال الگوی کشت، تغيير در حريم منابع آّب،  اجازه فروش آب چاه

ها بر شکني، عدم توسعه سطح زير کشت، جريمهفه جوئي در مصرف آب، ممنوع شدن کفهای صرارزيابي طرح

برداری در چهارچوب بيالن های متداول و هر نوع بهرههای آينده به جای مجازاتاساس کاهش سهم آب در سال

شد ولي بودجه کل حوضه آبريز در نظرگرفته شود. اليحه قانون جامع آب ايران اگر هيچ عيب و نقصي نداشته با

سازمان مديريتي در سطح  01های حل بحران هيدروژئولوژيکي فراهم نگردد و هماهنگي بين الزم برای زير ساخت

 تواند بحران آب را حل کند. محلي، استاني و کشوری ايجاد نشود نمي

 

 مقدمه  -0

شد که هنوز بحران آب در ایران آشکار نشده تصویب شد. این قانون در شرایطی تصویب  1631قانون توزیع عادالنه آب در سال 

گشت و های غیر مجاز باید مسدود میتوانست در جلوگیری از بحران آب موثر باشد چون بر اساس این قانون، چاهبود. این قانون می

گردید. ولی بعلل مختلف یشدند و میزان بهره برداری بر اساس مجوز پروانه کنترل مگیری آب میها باید مجهز به تجهیزات اندازهچاه
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های قانونی جنبه اجرائی پیدا نکردکه یکی از علل عمده آن چندین سازمان باید برای اجرای این موارد قانونی هماهنگ این ماده

شدند و علل دیگر فشارهای مردمی، دلسوزی و همدردی مسئولین با زارعینی بود که برای امرار معاش خانواده قانون را رعایت می

است ولی ویرایش دهم آن تهیه ولی انتشار نیافته است در ویرایش هشتم کرده بودند. ویرایش هشتم قانون جامع آب ایران منتشر شدهن

نیز به حل مسئله بحران کمتر توجه شده است. هدف از این مقاله بررسی علل بحران آب زیرزمینی و ارائه قوانین مورد نیاز برای حل 

 ن آب در ایران است.هیدروژئولوژیکی بحرا

 علل هيدروژئولوژيکي بحران آب زيرزميني -2

پذیر ذخیره شده است تا بار هیدرولیکی الزم ای در هر آبخوان بیش از آب تجدیددر گذشته تاریخی، حجم آب قابل مالحظه

اور را ایجاد کند. این حجم در این های مجبرای انتقال آب به سمت مناطق خروجی از قبیل چشمه، رودخانه، دریاچه، دریا و یا آبخوان

تواند آب تجدیدپذیر یا فسیلی، استاتیک یا . این حجم ذخیره می(Raeisi, 2011) است نامگذاری شده "ذخیره هیدرولیکی"مطالعه 

باشد. تجدیدپذیر نمیبرداری است و گردد و فقط یکبار قابل بهرهدینامیک باشد. این حجم ذخیره جزء پارامترهای بیالن محاسبه نمی

گیرد. کشد تا کل آن مورد استفاده قرارها سال طول میها به قدری زیاد است که دهدر بیشتر آبخوان "ذخیره هیدرولیکی"میزان 

گردند و از تر میها عمیقشکنی، چاهشود چون با کفگیرد، بحران آب مشاهده نمیصورت می "بهره برداری اضافی"بنابراین وقتی 

است. بحران نامگذاری شده "دوره بحران پنهان"شود. این دوره در این مطالعه به نام برداری میم ذخیره هیدرولیکی باقیمانده بهرهحج

مراحل مختلف  1گرفته باشد شکل ای از حجم ذخیره هیدرولیکی مورد استفاده قرارشود که بخش قابل مالحظهزمانی آشکار می

در حال تعادل، ب: اضافه برداشت در خشکسالی و جبران در ترسالی، ج: بحران پنهان و د: بحران آشکار را آبخوان شامل الف: آبخوان 

های منتشر شده توسط سازمان آب اند. به طور مثال درگزارشبینی کردهدهد. کارشناسان در دوره بحران پنهان، بحران را پیشنشان می

های جهرم، داراب، استهبان، فسا، ارسنجان، نیریز، کازرون و سروستان در آبخوان1671تا  1631ای فارس بحران آّب از سال منطقه

شرکت مهندسین ، 1631مرکز مطالعات منابع آب فسا ، 1631، شرکت مهندسین مشاور چرخاب 1671بینی شده است )رئیسی پیش

صادی، فرهنگی و سیاسی و فشارهای مردمی برای ولی به علل اجتماعی، اقت( 1631 مرکز مطالعات منابع آب فسا، 1631مشاور آبکاو 

 ها است. های آنان مورد توجه قرار نگرفته و در نتیجه امروز بحران آب یکی از چالشبرداری بیشتر از منابع آب زیرزمینی، اخطاربهره
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جبران در ترسالي، ج: بحران . شکل شماتيک آبخوان الف: آبخوان در حال تعادل، ب: اضافه برداشت در خشکسالي و 0شکل شماره 

 پنهان و د: بحران آشکار

 
 قوانين مورد نياز حل بحران -9

نگری گردد ولی باید با دیدگاه حقوقی بازدر این مطالعه قوانین مورد نیاز حل بحران آّب با دیدگاه هیدروژئولوژیکی ارائه می

ها و بخشی تحت عنوان قانون های حل بحران آب در آبخوان شود که در پیش نویس الیحه قانون جامع آب ایرانشود. پیشنهاد می

 های آبگیر بحرانی اضافه شود و پیشنهاداتی بشرح زیر مورد توجه قرار گیرد.حوضه

های مربوط به نصب کنتور هوشمند است چون تنها تجهیزاتی است که حکمرانی بر مهمترین و اساسی ترین قوانین و دستورالعمل

توان برداشت از آبخوان را برای همه ذینفعان بطور یکسان کاهش داد چون در شرایط کند. با کنتور میپذیر میکانآب زیرزمینی را ام

اند. های زیر دست کم و یا خشک شدهکنند درحالیکه آبدهی چاههای باالدست و عمیق، عموما آب بیشتری برداشت میفعلی چاه

توان طوری تنظیم نمود که افت تراز آب زیرزمینی به حداقل ممکن برسد. کنتور ی را میسالهای خشکسالی و ترمیزان برداشت در سال

هوشمند زارعین را بسمت استفاده از روش های نوین صرفه جوئی در مصرف آب هدایت میکند و فرصتی است که پژوهش های 

های اجرائی ته شود. بنابراین قوانین و روشارزشمند دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در زمینه صرفه جوئی در مصرف آب بکار گرف

های برقی و یا با سوخت فسیلی باشد کنتور هوشمند مجانی برای کلیه چاهباید طوری باشد که کنتور هوشمند کارائی الزم را داشته

ایتی سایر ذینفعان را کنند و نارضها آب بیشتری برداشت میها نصب نگردد عمال این چاهنصب گردد. در صورتیکه تعدادی از کنتور

خوردار باشند و نیاز به کالیبره کردن در محل نداشته باشد حفاظت از کنتور به ها باید از دقت کافی بربدنبال خواهد داشت. کنتور
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های گشت و بازرسی سپرده شود. در صورت هر گونه تخلف و اضافه برداشت بیش از سهمیه مجاز، بجای شورای روستا و گروه

 های آتیه ذینفعان کسر گردد نقدی و یا زندان، سهم برداشت سالمجازات 

های سالی دارد اگر چه در بخشهای خشکسالی و ترحل بحران آب نیاز به اطالعات دقیق از شرایط هیدروژئولوژیکی در سال

د دارد ولی در راستای هدف نویس الیحه قانونی جامع آب ایران در مورد شرایط هیدروژئولوژیکی آبخوان مطالبی وجومختلف پیش

حل بحران آب در "گردد در در الیحه قانون جامع آب ایران، در بخش پیشنهادی گیرد بنابراین پیشنهاد میحل بحران آب قرار نمی

 به موارد زیر توجه شود. "آبخوان ها و حوضه های آبگیر

های ترسالی و خشکسالی، حجم ذخیره هیدرولیکی، تغییرات محاسبه بیالن ساالنه آبخوان، تراز آب زیرزمینی در دوره .1

 حجم ذخیره ساالنه، آب تجدید پذیر ساالنه و توزیع برداشت آب در آبخوان 

های بهینه و بررسی های مختلف کاهش برداشت و انتخاب گزینهبینی بیالن و تراز سطح آب آبخوان در گزینهپیش .2

 پتانسیل جبران حجم ذخیره هیدرولیکی 

 هش برداشت در کلیه سالها به نسبت میزان بارندگی و حجم آب تجدید پذیر کا .3

 اعمال قانون الگوی کشت  .4

 تامین بودجه برای اجرای قوانین  .5

 ها برای توسعه صنعت و جذب نیروی مازاد کشاورزی اجازه فروش آب چاه .6

 گراف واحد آبخوان جوئی در مصرف آب و طرح تعادل بخشی با بیالن یا هیدروهای صرفهارزیابی طرح .7

 ممنوع شدن کف شکنی  .8

 کشت عدم توسعه سطح زیر .9

 های متداولهای آینده بجای مجازاتها بر اساس کاهش سهم آب در سالجریمه .11

 های بحرانی برای جذب نیروی مازاد کشاورزانهای کم آب بر در محدوده آبخواناحداث صنعت .11

بطور مثال اگر حفاظت از محیط زیست در جهان رعایت نشود  تغییر اقلیمی در بعضی از مناطق ایران محتمل است .12

(. بنابراین در قانون (Naderi and Raeidi, 2015در جنوب ایران کاهش یابد  %13احتمال دارد که بارندگی تا 

 جامع آب ایران احتمال کاهش بارندگی در اثر تغییر اقلیم در نظر گرفته شود.  

 

 محدود حوضه های آبريز اصليمديريت يکپارچه منابع آب در  -4

 ریزهای بزرگ کشور مقدار ثابتی است. حوضه آبهای سطحی و زیرزمینی در حوضه آبگیر رودخانهآبحجم متوسط دراز مدت 

با یکدیگر ارتباط دارند عمدتأ های بزرگ است آبهای زیر حوضه رودخانههای متعددی تشکیل شدههای بزرگ از زیر حوضهرودخانه

دهد. سدی احداث های زیرزمینی و سطحی پایین دست را تحت تاثیر قرار میهر نوع برداشت آب در باالدست، آب به طوریکه

پایین دست شود.  هایکیفیت آب رودخانهو حجم ذخیره طرح های تغذیه مصنوعی  و  هاتواند باعث کاهش تغذیه آبخوانگردد میمی

و  های غیر مجاز، چاهبرداری از منابع آب از قبیل سدهای کوچکها طرح بهرههگردد ولی در باالدست آن دسد بزرگی احداث می

  "یک آبخوان عموما. آبهای زیرزمینی شودمیکه باعث کاهش ظرفیت مخزن سد بزرگ  گردداحداث می طرحهای تغذیه مصنوعی
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آبهای زیرزمینی در باالدست باعث کاهش آب رویه از برداری بیگردد. بهرهمجاور میآبخوان های وارد رودخانه مجاور و یا 

سد  شود.گردد. در این مورد فقط به ذکر یک مثال پرداخته میپایین دست میآبخوان های های زیرزمینی های مجاور و یا آبرودخانه

تر مکعب می باشد. میلیون م 130متوسط آورد رودخانه قیر احداث شده. میلیون متر مکعب  1000)قیر( با مخزن حدود سلمان فارسی 

سال  30سال یکبار را در خود ذخیره کند به طوریکه در هر  10تا  3این سد طوری طراحی شده که سیالبهای بزرگ با دوره برگشت هر 

میلیون متر مکعب است. علت ساختن  611نماید  ذخیرهحجم آبی که می تواند متوسط سال سرریز خواهد داشت. در این شرایط  7فقط 

. طراحی سد بر اساس آبدهی ایستگاه باشدزن بزرگ، کم آبی مناطق زیردست و تامین آب آشامیدنی شهرستان الر میسد با مخ

های تغذیه مصنوعی در ها سد کوچک و طرحده از شروع احداث سدولی  سال پیش از احدات سد بوده است.  30هیدرومتری 

دست سد، سطح سفره آب زیرزمینی تا زیر بستر رودخانه خوان های باالو با حفر هزاران چاه در آب احداث شده استباالدست سد 

های سطحی برداری ها از آبمجاور کاهش پیدا نموده بطوریکه تراوش از آبخوان های مجاور بداخل رودخانه قطع شده است. این بهره

ه شود. بنابراین برای حجم معینی کاستشکسالی سلمان فارسی بویژه در  خاز حجم سد گردد که و زیرزمینی در باال دست سد، باعث می

های متعدد در سرتاسر حوضه آبریز گزاری شده است. بنابراین یکی از علل اصلی بحران آب انجام طرحاز آب چندین بار سرمایه

گیرد که علل آن ها در پائین دست مورد استفاده قرار میباشد چون بدون توجه به اینکه آب مورد استفاده بسیاری از این طرحمی

ریزی برای کل های مختلف حوضه آبریز توسط چندین سازمان مختلف، فشارهای مدیران محلی و ذینفعان و عدم برنامهمدیریت بخش

های سطحی و برداری از آبهرگونه بهره گردد کههای سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز است. در قانون جامع آب پیشنهاد میآب

های برداری تعیین گردد. گزینههای بزرگ کشور باشد. حجم مجاز بهرهچهارچوب بیالن حوضه آبگیر رودخانه زیرزمینی باید در

های انتخابی متعدد بررسی شود و بهترین گزینه با توجه به مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تعیین گردد به طوری که طرح

 نگردد.   برداری موجودباعث کاهش حجم بهره

 

 ظرفيت عملي اجرای قانون  -1

بحران آب حاصل عوامل متعددی است که تدوین قوانین جامع آب کشور مستلزم مشارکت همهه جانبهه شهامل متخصصهین آب، 

باشهد کهه در اولهین حقوقدانان، جامعه شناسان، روحانیون، ذینفعان، مدیران در سطح محلی و کشوری، نماینهدگان مجلهس و غیهره مهی

علل بحران و روش های حل آن توسط متخصصین آب برای تهدوین کننهدگان قهانون ارائهه شهود. در تهدوین قهانون امکهان مرحله باید 

. اگر بهترین قانون ممکن تدوین گردد ولی اوآل شود گیرد و سپس در اختیار افکار عمومی قراردادهاجرای آن به دقت مورد بررسی قرار

 ن به عمل نیاید و ثانیا بودجه الزم برای آن تامین نگردد با شکست روبرو خواهدشد. گروه مختلف در اجرای آ 13هماهنگی بین 

 

 
 

 گيرینتيجه -1

بینی بحران آّب در اکثر رغم پیشها را ندارد. علیهای شرایط بحرانی آبخوان( پاسخ نیاز1631قوانین توزیع عادالنه آب )

های منسجمی برای جلوگیری از بحران آب انجام نگرفت، که علل آن فشار ریزیبرنامه 1631ها توسط کارشناسان از سال آبخوان



 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 
 0931اسفند  01وزارت نيرو، 

 
های مسئول بود. الیحه قانون جامع آب ایران باید با برداری از آب بیشتر و عدم هماهنگی بین سازمانذینفعان و مسئولین محلی برای بهره

انی و ملی تدوین گردد. در تدوین الیحه قانون جامع های حل آن و تجارب جهتوجه به علل هیدروژئولوژیکی ایجاد بحران و روش

های حل بحران را شود. روشهای آبریز بحرانی در نظر گرفتهها و حوضهگردد که بخش مستقلی برای آبخوانآب ایران پیشنهاد می

ز آن کلید اصلی حل توان به دو بخش کوتاه و بلند مدت تقسیم بندی کرد در بخش کوتاه مدت قانون نصب کنتور و حفاظت امی

های صرفه تواند زمینه الزم را برای سایر روشهای زیرزمینی است که میبحران است. کنتور هوشمند تنها راه حکمرانی و مدیریت آب

های متعددی توسط صاحب نظران ارائه شده است که نیاز به فرهنگ سازی، زمان جوئی در آب را فراهم سازد. در بخش دوم روش

 و بودجه دارد.  ترطوالنی

( ارائه 1631عزت ا.. رئیسی )در تدوین هر نوع قانونی باید اصول اساسی مدیریت منابع آّب رعایت گردد که این اصل در مقاله 

وجه منجر به کشف منابع جديد آب نمي گردد و فقط جابجايي  های آبي به هيچبسياری از پروژه " است.هدیگرد

گردد توجه به اصول علمي به منظور استفاده صحيح از منابع آب کشور پيشنهاد مي باشد. بنابراين بامصرف آب مي

های جديد، کف شکني، ايجاد سدهای که از هر گونه پروژه آبي از قبيل ايجاد سد، پوشش انهار، حفر چاه

ه آبگير های تغذيه مصنوعي انجام نگيرد مگر اينکه روش علمي يعني تعيين بيالن حوضانحرافي و مخزني، طرح

اثر هر گزينه بر و ها، مطالعه برداری، انتخاب بهترين گزينههای بزرگ، مشخص نمودن حجم مجاز بهرهرودخانه

قانون حریم منابع آب از قبیل چاه، چشمه، رودخانه، دریاچه . "باشدهای مجاور انجام شدهروی منابع آب و کيفيت دشت

های این منابع تدوین گردد. در تدوین قانون، امکان اجرای آن با توجه تجارب گذشته ژگیهای بحرانی با توجه به ویباید برای آبخوان

ها قانون نجات دهنده بحران آب، امکان اجرایی نیافتند. اگر بهترین قانون دنیا تدوین گردد ولی هماهنگی در نظر گرفته شود چون ده

ها تامین نگردد نشود و بودجه کافی برای اجرای قوانین و دستورالعمل های مختلف مرتبط با مدیریت منابع آب ایجادالزم بین گروه

  بود.ساز نخواهدقانون چاره
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