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 چكيده 
اشد. از نظر ب يو اجتماع یاقتصاد ،يطيمح ستيز هایتيمحدود یدارا ديبااز منابع آب زيرزميني  داريپابهينه و برداشتت 

 هایآب نفوذ و اهرودخانه و هاآب به چشمه هياز اندازه تخل شيسبب کاهش ب دياز پمپاژ نبا يناش شدگييته يطيمح ستيز

با و صنعت  یشاورزک ،يدنيمصارف مختلف آشام یآب را برا نيشتريبتوان ب ديبا ینامناستب شتود. از نظر اقتصتاد تيفيبا ک

ها در و حقابه در دسترس باشد دنيآشام یخوب برا تيفيبا ک یآبهابايستي  يبرداشتت نمود. از نظر اجتماع متناستبهزينه 

 ياز ته یريجلوگو  در ايران ينيرزميآب زحفاظت از منابع ارزشتتمند  یدر راستتتا .رعايت گردددستتت  نييباالدستتت و پا

لذا  باشد.ميضروری  يتيريمد هرگونه برنامه به عنوان پيش نياز آبخوانهااز و پايدار  نهيبرداشتت به نييتع، آبخوانها يشتدگ

 یر راستاد منابع آب زيرزمينيحد مجاز برداشت از  نييو تع یداريپا هایشاخص يحاضر، بررس ياستيهدف از ارائه متن س

  باشد.يماين منابع اقتصادی ارزشمند در ايران  بهينه و پايدار تيريمد

 

 برداشت پايدار، تهي شدگي آبخوان، آب زيرزمينيبرداشت مطمئن،  ها:کليد واژه

    

  مقدمه -1

دارد.  یادیز تيمص   ارخ مختاه اه  یآب برا نيبوده که به لحاظ تام يكیدرولوژياز چرخه ه يبخش    ينيرزمیمنابع آب ز

رخ  راتييت  نیاس  ت که به دن اا ا آوریانیآن اثرات ز جهيآن ش  ده که نت یدر توازن اجزا رييچرخه س   ت ت  نیدخالت انس  ان ا در ا

برنامه  کی يس  تی( باينيرزمیمنابع آب ز هرویيمثاا برداش  ت ب یدخالت ا )برا نیاز ا يناش   ورآ انیاز اثرات ز یريجاوگ ی. برادهديم

و برداش   ت ( Safe yield) چون برداش   ت من  ن ي يدرک مف  اه يتیریبرن  ام  ه م  د نيچن ازني  شيمن  اس   ت داش   ت. پ يتیریم  د

 كنيدر نظر گرفته ش ده است  ل هیبرابر نرخ ت ذ  پاژاز برداش ت من  ن  نرخ پ ي یقد هیس ت. در تاار( اSustainable yield)داریپا

 ایو تارق و  رياز آبخوان )ت خ هيبا ع ل تخا يايط  هیت ذ  يو تاادل يايط  طیرا که در دراز مدت تحت ش   را تي واقا نیا ه یتار نیا

باش   د   يايط  هیذت  بااگر پ پاژ برابر  جهي. در نتردگييم دهیرا ناد افتهیتراوش( توازن  قیاز طر هيتخا ای هاچش    ه ها خانهبه رود  هيتخا

و  هيم كن اس  ت تخا هیاز ت ذ شيب یبا ادامه پ پاژ در مقدار تن ای در. ش  وند خش  ک هاچش   ه و هاباتالق ها م كن اس  ت رودخانه

 . [1] رديصورت گهای آب زیرزميني( )سفره هاآبخوان شدگييت 

در آبخوان  داریپا رهيفراتر از حداکثر ذخ يشدگ يت  دار یاز حداکثر برداشت پا شيب يهر برداشت [2] ينظر کاله و وول ط ق

که  ستداشته ا انيب [3] وژ. شوديسفره را س ت م( over-exploitation) از اندازه شيو برداشت ب يمادن رهياستفاده از ذخ جهيو در نت
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عنوان  به ينيرزمیآب ز ينيمح س  تیباش  د. از نظر ز يو اجت اع یاقتص  اد  ينيمح س  تیز هایتیمحدود یدارا دیبا داریبرداش  ت پا

ها و آب به چش ه هياز اندازه تخا شيس ت کاهش ب دیاز پ پاژ ن ا يناش شدگييدر نظر گرفته شده که ت  یاکولوژ ستمياز کل س يبخش

  يدنيمص  ارخ مختاه آش  ام یآب را برا نیش  تريبتوان ب دیبا ینامناس  ت ش  ود. از نظر اقتص  اد تيفيبا ک یيهابآ نفوذ و هارودخانه

 ي اعباشد. از نظر اجت يع ا یپ پاژ از نظر اقتصاد نهینشود و هز قيع  ادیشده ز جادیو صنات برداشت ن ود  مخروط افت ا یکش اورز

 یيوستاو ر یدست رودخانه ها و مناطق ش ر نیيو حقابه ها در باالدس ت و پا اش ددر دس تر  ب دنيآش ام یخوب برا تيفيبا ک یيآب ا

  یداریاز پا نانياط  یبرا ارائه شده است. 1و من  ن از آبخوان ا در جدوا  نهيبه ه راه روش محاس ه برداشت ب  هیتاار .باشد یمساو

حاس ه آب و م النيمنالاه ب جهيموازنه جرم برقرار شود. در نت يكیدرولوژيبرداشت آب بر اسا  اصوا ه تیاست که محدود یض رور

جز  یزيباشد  چ يم يدر ج ت شناخت ب تر منابع ارزش ند آب يکه ابزار مناس   يآب النيب . [1] هم هستند یبرا يبرداش ت من  ن الزام

  .رديگيقرار م يمشخص مورد بررس یبا مرزها ایدر محدوده رهيدر ذخ رييو ت   ايخروج  ا یکه در آن ت ام ورود ستيموازنه ماده ن

ده توساه کنن نيکه تض   ينيرزمیمنابع آب ز یداریپا یش اخص  ا نیارائه و تدو  ایراندر  ينيرزمیمنابع آب ز تينظر به اه 

 هایشاخص يحاض ر  منالاه و بررس ارائه متن س ياس تي خواهد داش ت. لذا هدخ از  يدو چندان تيباش د  اه  يمننقه م هردر  داریپا

 يم ایران ارزش   ند در یبع اقتص  ادامن نیا نهيب  تیریمد یدر راس  تا ينيرزمیاز منابع آب ز داش  تبر نهيحد مجاز و ب  نييو تا یداریپا

 ساز و کار ع اي اجرای این سياست به شرح مراحل زیر مي باشد:باشد. 

 تايين وضايت فيزیكي و هيدروليكي آبخوان ا  

 اتايين منابع ت ذیه آبخوان و برآورد ميزان ميانگين ساالنه آن  

  آبخوان و برآورد ميزان ميانگين ساالنه آن هيتخا یتايين مولفه ها 

 ينيرزمیمنابع آب ز يک  یداریمختاه پا یهاارائه شاخص 

 آن ا در هر مننقه ج ت کاربرد یداریمختاه پا یشاخص ا ازيالزامات مورد ن يبررس 

  هر مننقه اتيمناست با توجه به خصوص یداریپا یهاشاخص ایانتخاب شاخص 

 ينيرزمیمنابع آب ز يفيو ک يک  داریتوساه پا یمحاس ه برداشت مجاز در راستا 

 آبخوان و عوامل موثر بر آن النيب جیمحاس ه شده برداشت مجاز بر اسا  نتا ریمقاد يابیارز 

 

برداشت من  ن  [7]و شيرافكن و جافری  [6] يو آواش ت کینا  [5] ترکر و ه كاران  [4] سیاز ج اه ودور یادیز نيمحقق

 یاربردکامالً ک اجرای این س است جینتا دیبدون ترد .مختاه برآورد کردند هایقابل دوام در حوض ه يتیریک مف وم مدیرا به عنوان 

در  يگام نیرا. بنابرديگيمورد استفاده قرار م منابع آب زیرزميني يشدگ ياز اندازه و ت  شياز برداش ت ب یريجاوگ یبوده و در راس تا

برداشت  نييا ا  تشناخت جامع آبخوانشامل  انتظارمورد  جیخواهد بود. دستاوردها و نتا ایراندر  ينيرزمیمنابع آب ز داریج ت توساه پا

به  هاانآبخو نهيب  تیریرائه راهكار در خص  وم مدو ا مناوب طیآن با ش  را س  هیو مقا  اآبخوان يفاا تيوض  ا يبررس  آن ا  از  نهيب 

 باشد.بخش آب در کشور مي یياجرا نيو مس ول زانریبرنامه
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 .[2] برداشت من  نصوم در خ حاتيو توض هیتاار م يمفاه :1جدول 
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 نيهفده  "و نقش مص  ارخ مختاه در آن زدیبرداش  ت من  ن از آبخوان ب اباد در اس  تان " (.1931) .ه  یم و جافر  رافكنيش   [7]
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