ﺿﻮاﺑﻄﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎرت و ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره  -86ن
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 1379

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻧﻬﺎ
در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺗﻬﯿﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ را ﺿﺮوری و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ داﻣﻨﻪ ﻋﻠﻮم و
ﻓﻨﻮن در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ،ﺗﻬﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻓﻨﯽ  -ﺗﺨﺼﺼﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در اﯾﺮان ،ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺑﺨﺶ
آب از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو دﻓﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
اﯾﺮان در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن رﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ
– ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد :
 −اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺎرب ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ
 −اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬ ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
 −ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺎرب دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ
 −اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﯿﻪ ،اﺟﺮا ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻃﺮحﻫﺎ
 −ﭘﺮﻫﯿﺰ از دوﺑﺎره ﮐﺎریﻫﺎ و اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
 −ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻣﻮازﯾﻦ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد
آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻣﺘﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

I

ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ
اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً در ﮐﻤﯿﺘﻪ
آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
اﺳﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :
دﮐﺘﺮای آب و ﺧﺎک

آﻗﺎی رﺣﯿﻢ اﺗﺤﺎد

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر

ﺧﺎﻧﻢ ﻓﯿﺮوزه اﻣﺎﻣﯽ

ﻃﺮح ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر

آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ رﺷﯿﺪی

ﮐﺎرﺷﻨﺎس آزاد

ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ

آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺪاﻗﺖ

داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر

ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و آﺑﺸﻨﺎﺳﯽ

آﻗﺎی ﺑﯿﮋن ﻣﻬﺮﺳﺎ

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب )ﺗﻤﺎب(

ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ

II

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺻﻔﺤﻪ

ﻋﻨﻮان

1

ﻣﻘﺪﻣﻪ
-1

ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮل آب در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎری

2

1-1

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ

2

-2

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ
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1-2

ﭼﺸﻤﻪ

4

2-2

ﻗﻨﺎت

5

3-2

ﭼﺎﻫﻬﺎ
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4-2

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ

7

-3

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﻮاﺑﻂ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر

10

1-3

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ

10

-4

اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ
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1-4

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ

12

III

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻈﺎرت
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮل در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎری ﭼﺎﻫﻬﺎ دارای اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺿﺮورت دارد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی
ذی رﺑﻂ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻔﺎری ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺪوﻧﯽ
را ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ .
در ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮل در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎری و
ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮل آب در ﺣﯿﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﺻﺪور دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻻزم  ،ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ در ﺻﻮرت رﻋﺎﺑﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﺎه و ﺗﺠﻬﯿﺰات آن ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﯽ روﯾﻪ و
ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮل آب را در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻔﺎری ﮐﻤﮏ و ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :
ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ذی ﺻﻼح  ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻔﺎری و ﭘﻤﭙﺎژ ﭼﺎﻫﻬﺎ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﭼﺎﻫﻬﺎ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮل  ،ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری و ﭘﻤﭙﺎژ  ،ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺣﻔﺎری  ،ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻔﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ارزﯾﺎﺑﯽ دوره ای از ﻧﺤﻮه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻔﺎری .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼــﺎدی ﺗــﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﻬﻮﻟﺖ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ  ،اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﻬﺮی  ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ
اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﯾﺰ ﮐﻤﺎل اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﮐﺸﻮر از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ  ،ﻣﺎﻟﯽ  ،ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ و ﻏﯿﺮه از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ  .ﺑﻪ اﯾﻦ
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ﻟﺤﺎظ ﺗـﺪوﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟــﻮﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬـــﺮه ﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﺿﺮورت ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
در ﺑﺨﺶ اول و دوم اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮل آب در ﻣــﻮرد ﺣﻔﺎری و
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮای اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
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ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮل آب در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎری

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎه  ،ﭼﺸﻤﻪ و ﻗﻨﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺑﻬﺮهﺑﺮدارﯾﻬﺎی ﺑﯽ روﯾﻪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در اﻏﻠﺐ دﺷﺘﻬﺎ در ﺣﺎل ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ ﻟﺬا اﺣﺪاث
ﻗﻨﺎت  ،ﻧﮕﻬﺪاری و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت آب و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺎﺣﺶ آﺑﺪﻫﯽ آن ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ  .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻟﺬا ﻣﻨﻈﻮر از
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻔﺎری  ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻔﺎری ﭼﺎﻫﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 1-1ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ
در ﺣﻔﺎری ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :
 −ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز از آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮل آب در اﻣﺮ ﺣﻔﺎری ﻻزم اﺳﺖ
ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻔﺎری  ،ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻔﺎری  ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮردﻧﯿﺎز ،ﭘﺮﺳﻨﻞ
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ وﺿﻊ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .
 −در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﻔﺎری  ،ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دارای دو
دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻔﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﺰام آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻔــﺎری ﭼﺎه ﺑﺎ اﻃﻼع و اﺟﺎزه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
ذیرﺑﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ
در ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺮﺳﺪ .
 −در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب  ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺣﻔﺎری ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ
ﭘﻤﭙﺎژ ﭼﺎﻫﻬﺎ را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ  ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭼﺎﻫﻬﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺣﻔﺎری از ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﻤﭙﺎژ ﺧﻮدداری ﮐﺮده و
آزﻣﺎﯾﺶ ﭼﺎﻫﻬﺎ را ﮐﻪ دارای اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﻮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ و دﻗﯿﻖ آن در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﯾﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ذی رﺑﻂ در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎری و ﭘﻤﭙﺎژ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﻤﭙﺎژ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
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اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻤﭙﺎژ ﭼﺎﻫﻬﺎ راﺳﺎً اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭼﺎﻫﻬﺎ را ﻧﯿﺰ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
اﻧﺠﺎم ﭘﻤﭙﺎژ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﻗﺪام ﻧﮑﻨﻨﺪ .
 −ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری و ﭘﻤﭙﺎژ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ
ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر دﻗﯿﻖ از ﭼﺎﻫﻬﺎ ) ﺷﺎﻣــﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿــﺎت زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ  ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
و ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺪروژﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ( ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺣﻔﺎری را ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ ﺣﻔﺎری و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه ارﺷﺎد و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
 −ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری و ﭘﻤﭙﺎژ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
ﺷﺪن اراﺋﻪ ﮔﺰارش از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻔﺎری دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻬﯿﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻔﺎری ﻣﻮﮐﺪاً ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ .
 −ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻔﺎری در ﻣﻮرد ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ  ،ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ و
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت در ﻣﻮرد ﺣﻔﺮ و
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺮ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻔﺎری از ﮐﺎرآﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
 −ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺧﻮد اﮐﯿﭗ ﻫﺎی ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل و
ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻔﺎری ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .
 −ﮐﺪﮔﺬاری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻔﺎری و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ دﻗﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی
ﺣﻔﺎری ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺮ اﻣﺮ ﺣﻔﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 −اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮب در اﻣﺮ ﺣﻔﺎری و ﭘﻤﭙﺎژ ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﭼﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻔﺎری از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
 −ﺑﺮاﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ از ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻔﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی و اﻋﻄﺎی
اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ در واﮔﺬاری ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری و ﭘﻤﭙﺎژ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﺣﻔﺎری آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻼک ﻗﺮار داد .
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ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ

در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﻣﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﯾﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﯾﺎ داﺋﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮﻫﺎ،
ﺻﻨﺎﯾﻊ و روﺳﺘﺎﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺣﺘﯽ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ زﯾﺎد و آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد آب از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .
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ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ  ،ﺳﻄﺢ آب در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ اداﻣﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺳﺒﺐ ﺗﻬﯽ ﺷﺪن ذﺧﺎﯾﺮ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮوز ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ  .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .
ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از ﻃــﺮق  :ﭼﺸﻤﻪ  ،ﻗﻨــﺎت و ﭼﺎه ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻟﺬا اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد  ،ﺑﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .

 1-2ﭼﺸﻤﻪ
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻫﺎﻟﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ .ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
در ﺗﺄﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻓﻼت اﯾﺮان دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آب ﺑﻌﻀﯽ از رودﺧﺎﻧﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ و داﺋﻤﯽ از اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد  .در
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻤﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ وﺟﻮد داردﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ آﺑﺪﻫﯽ زﯾﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ
ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ  ،ﺣﺎﺋﺰ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آب ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﻧﻈﺎرت از ﺑﻌﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ  .از ﻧﻈﺮ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭼﻮن آب ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب و ﻏﯿﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻟﺬا ﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﺟﺎری ﺷﺪن ﺳﯿﻼﺑﻬﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮداﺷﺖ آب از ﭼﺸﻤﻪ در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ و اﻧﺘﻘﺎل آب ﺗﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻣﺮﻣﺖ اﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .
ﻟﺬا از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل آب از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮل ﻓﻨﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .
از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻮری و ﺳﺨﺘﯽ  ،ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آب ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ
اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از آب اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺪارﻧﺪ و آب آﻟﻮده را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬا ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽ آورﻧﺪ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺿﺮوری اﺳﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آﯾﺪ و از ﺷﺴﺘﺸﻮی اﻟﺒﺴﻪ و دﯾﮕﺮ اﺷﯿﺎی آﻟﻮده در ﻣﻈﻬﺮ ﭼﺸﻤﻪ و ﯾﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﻓﻀﻮﻻت ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻈﻬﺮ ﭼﺸﻤﻪ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮداﺷﺖ آب از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ  .رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت و دﯾﮕﺮ اﻣﻮر
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آب ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎﺳﺖ .
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 2-2ﻗﻨﺎت
در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺘﺪاول ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻗﻨﺎت ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ
آب ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب اﺳﺖ  .اﻟﺒﺘﻪ در
ﺳﻨﻮات اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻨﻮات ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻔﺮ ﺑﯽ روﯾﻪ ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﯿﻖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﺘﺎدن ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﻨﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎه دارای ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﻬﺬا در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻘﺎط ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻨﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻗﻨﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب اﺳﺖ  ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از آﻧﻬﺎ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آب ﻗﻨﻮات
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ  .در اﻣﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻗﻨﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯾﻬﺎی ﻣﻘﺘﻀﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آن از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .
از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭼﻮن اﺻﻮﻻً ﻗﻨﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﻞ و زﻟﺰﻟﻪ و ﻏﯿﺮه آﺳﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﺧﺮاﺑﯽ در ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ از ﻟﺤﺎظ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻔﻆ  ،ﻣﺮﻣﺖ و داﯾﺮ ﺑﻮدن ﻗﻨﻮات اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .
از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن آﻟﻮدﮔﯽ آب ﻗﻨﺎت زﯾﺎد اﺳﺖ  .ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آب ﻗﻨﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻟﻮده ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﭼﺸﻤﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﻋﺒﻮر ﻣﺠﺮای ﻗﻨﺎت از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری و ورود
ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ آن  ،اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻇﺮوف و اﻟﺒﺴﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد آﻟﻮده در آن  ،ورود ﻣﻮاد
آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎد و ﻏﯿﺮه در ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻨﺎت .
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ آب ﻗﻨﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺸﺎء و ﻋﻠﺘﻬﺎی آﻟﻮدﮔﯽ آب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﺴﺌﻮل اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .

 3-2ﭼﺎﻫﻬﺎ
اﻣﺮوزه ﭼﺎه ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ  .ﭼﺎﻫﻬﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻬﺎی دﺳﺘﯽ ﯾﺎ
ﮐﻢ ﻋﻤﻖ و ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﯿﻖ و ﻋﻤﯿﻖ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد .
 1-3-2ﭼﺎه دﺳﺘﯽ ﯾﺎﮐﻢ ﻋﻤﻖ
ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻫﻬﺎی دﺳﺘﯽ و ﮐﻢ ﻋﻤﻖ از دﯾﺮ ﺑﺎز در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده و ﻗﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﯿﺶ از ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ اﺳﺖ و در
زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻏﺎﻟﺒﺎً رﯾﺰش ﺑﺪﻧﻪ ﭼﺎه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺮ ﺷﺪن آﻧﺴﺖ  .از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻟﻮده ﺷﺪن آب اﯾﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻔﻮذ آﺑﻬﺎی
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ﺳﻄﺤﯽ آﻟﻮده و ﻧﺸﺖ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ  .در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺸﺎد ﺑﻮدن دﻫﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭼﺎﻫﻬﺎ
ﺟﺎﻧﻮران و اﺷﯿﺎی آﻟﻮده در ﭼﺎه ﺳﻘﻮط ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ آب آن ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺣﻮادث
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن دﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎه را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺎز از آب آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .
اﻣﺮوزه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎﻫﻬﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎ ﮐﻪ آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ دارد  ،اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ آب ﻟﻮﻟـﻪ ﮐﺸﯽ و ﻗﻨﺎت و ﭼﺎه ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﯿﻖ و ﯾﺎ ﻋﻤﯿﻖ وﺟﻮد ﻧﺪراد و ﻓﻘﻂ از آب
ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﻢ آﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ از ﺳﺎل دﭼﺎر ﻧﻘﺼﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﺑﺸﻮد  ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ  .ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻃﻨﺎب و دﻟﻮ و ﯾﺎ ﺗﻠﻤﺒﻪ دﺳﺘﯽ و
اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻠﻤﺒﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﭼﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .اﯾﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ
ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺑﺪﻫﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻻً آﺑﯿﺎری ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ  .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭼﺎﻫﻬﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
آﻟﻮده ﺷﺪن و ﺧﺸﮏ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .
 2-3-2ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﯿﻖ و ﻋﻤﯿﻖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﯿﻖ و ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ روﺷﻬﺎ ﺑﺮﺗﺮی دارد.
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻦ آوری ﻧﻮﯾﻦ ﺣﻔﺎری  ،ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای
ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب  ،ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ  .در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ در اﺛﺮ ﺣﻔﺮ ﺑﯽ روﯾﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ  ،ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﻣﺨﺎزن آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ  .ﻟﺬا ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﻧﯿﻤﻪ
ﻋﻤﯿﻖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﮔﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﺑﺨﻮاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎزن آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .اﻣﺮوزه ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺮﯾﻤﯽ رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻨﻮات ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﯽ روﯾﻪ از ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﯿﻖ در
ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮوی آﺑﻬﺎی ﺷﻮر در آﺑﺨﻮاﻧﻬﺎ ﺷﺪه و اﮔﺮ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﯽ روﯾﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﺸﻮد ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻤﺎم آﺑﺨﻮان از آب ﺷﻮر ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﯿﻖ و ﻋﻤﯿﻖ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ذی رﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻣﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن آﺑﺨﻮاﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻋﻤﺎل
ﺑﯽ روﯾﻪ و ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﺨﺎص

ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ  ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﯿﻖ و

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﮑﺎت
زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
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 4-2ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ  ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﻣﻮارد زﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :
ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮل آب ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ  ،ﻗﺎﻃﻊ و ﻋﻤﻠﯽ ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮد  .در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮل  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ
ﻃﻮر ادواری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑــﺮاﺳﺎس آن  ،آﺑــﺪﻫﯽ ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﮐﻨﺘﺮل و
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ .
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و اﺑﺘﺪا ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ  ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮل آب از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺼﺐ
ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻨﺘﻮر ﺣﺠﻤﯽ آب و ﻏﯿﺮه ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻫﺮ ﭼﺎه را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﻮر ﺗﺤﺖ ﺿﻮاﺑﻄﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭼﺎﻫﻬﺎ اﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد .
 −ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑــﺮداری از ﻣﻨــﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﺿﺮوری اﺳﺖ وزارت
ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ذی رﺑﻂ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻨﺘﻮر ﺣﺠﻤﯽ  ،ﻟﻮﻟﻪ ﭼﺎه  ،ﻣﻮﺗﻮر  ،ﭘﻤﭗ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ در دﺳﺘﺮس ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
 −ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و
ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺮب ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ را ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺮوﻧﻮﻣﺘﺮ  ،دورﺳﻨﺞ ﻣﻮﺗﻮر  ،ﻋﻤﻖ ﯾﺎب  ،وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دﺑﯽ  ،و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده
و ﺑﻪ ﻃﻮر ادواری و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭼﺎﻫﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .
 −ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی ﺣﺠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭼﺎﻫﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف آب ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺿﺮورت دارد
ﻧﺼﺐ و ﻗﺮاﺋﺖ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﮑﺎری در آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭼﺎﻫﻬﺎ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ .
 −ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار
دﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺮاﺋﺖ و اﮔﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﭼﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺷﻮد .
 −ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت دار ﺑﻮده و ﻣﺜﻼً ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺳﺎل دارای اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر  ،ﺳﺎزﻣﺎن
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ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﯿﺪروژﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺠﺪداً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر
ﭘﺮواﻧﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .
 −ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺻﺎدر ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
 −ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﻫﻬﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪ .
 −ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭼﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .
 −ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب را ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ اﺟﺮا ﮐﺮده و
ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .
 −ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و درج در ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری  ،ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را از ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﻨﻨﺪ .
 −ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ و ﺳﺮﯾﻊ و ﻧﻈﺎرت ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻻزم اﺳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﯿﺪروژﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اراﺿﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﯾﻬﺎی ﮐﻢ  ،ﺑﻪ روش ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﭼﺎﻫﻬﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ و
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
ﻧﺒﻮده و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .
 −در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺘﺨﻠﻒ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺰﯾﯽ و ﯾﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻗﺪری ﺷﺪﯾﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب ﺑﯿﻦ ﺗﺨﻠﻒ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات
ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .
 −ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎﻫﻬﺎ ،
ﻗﻨﻮات و ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺪار ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﯿﻼن آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
 −ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ  ،ﮐﺸﺎورزی و ﺷﻬﺮی در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎی ﺷﻬﺮی  ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .

8

 −در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﺷﻌﺎع ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﻗﻨﻮات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺣﺮﯾﻢ
ﺿﻮاﺑﻄﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺿﻮاﺑﻂ ﻻزم ﺗﻬﯿﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 −ﭼﻮن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ درﺑﺎره ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد
ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻔﯿﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در اﺻﻼح آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
آب ﻧﻈﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺣﻔــﺎﻇﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ازﻣﻨﺎﺑﻊ آب

زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ .
 −ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ادواری از ﻧﺤﻮه ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ  ،ﻧﻈﺎرت و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ  .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ
اﻗﺪام ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت از ﺣﯿﺰ اﻧﺘﻔﺎع اﻓﺘﺎده و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺟﺪﯾﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد  .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ  ،ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف وﻗﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺗﺎﻣﯿﻦ آب و آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 −ﺣﻮزه ﺳﺘﺎدی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺧﻮد رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻻزم
ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ  .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ اﺳﺖ ،
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 −ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ
اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ  ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﭘﯿﺸﺮوی آﺑﻬﺎی ﺷﻮر در آﺑﺨﻮاﻧﻬﺎی
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و آﻟﻮده ﺷﺪن آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺷﻬﺮی  ،ﺷﺮب ﺻﻨﻌﺖ و
ﮐﺸﺎورزی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .
 −دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮل آب ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﻨﻮن و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ را در ﻣﺼﺮف و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ  .از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺟﺪﯾﺪ  ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﻮدﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﺖ
دﻗﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻻزم را در اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺼﻔﯿﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آن ﻣﻌﻤﻮل
دارد.
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 −ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮل آب ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ وﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را
ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آب و
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آن و ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ .
 −ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آب ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻫﺮ ﺣﻮﺿﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ واﺣﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺠﺰا و اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﺪه و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﻈﺎرت  ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب واﺣﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .
 −ﭼﻮن ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن آب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺷﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻨﻬﺎی اﻣﻮر آب ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ
آﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﻣﺒﺬول ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ارﮔﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ  ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم و ﺑﻪ روز ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ .
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﻮاﺑﻂ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺋﺮ ﮐﻤﺎل اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﮐﻮر اﺟﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﯽ را از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ
در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ  .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﮐﺸﻮر در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ازدﯾﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺮا ﺷﺪن ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ اوﻻً اﻃﻼﻋﺎت آﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم و ﺑﻪ روز ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺛﺎﻧﯿﺎً
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺴﺎزد .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ زﯾﺎد ﮐﺸﻮر و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮل آب  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ
اﻃﻼﻋﺎت آﺑﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ،
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .

 1-3ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺮط ﻣﺸﺮوح زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اوﻟﻮﯾﺖ و ارﺟﺤﯿﺖ دارﻧﺪ:
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در آﺑﺪﻫﯽ ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﻗﻨﻮات آن ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺣﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد.
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺨﺎزن آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ  ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ .
 −ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻮد  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮوی آب ﺷﻮر در آﺑﺨﻮان ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻣﯽﺷﻮد از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
 −ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ و اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
 −ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در آن اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب  ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺿﺮورت دارد  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﻬﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
 −ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در آن دوره ﻫﺎی ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻣﮑﺮر و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 −ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺿﺮورت ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﺑﺨﻮاﻧﻬﺎ و ﻧﺠﺎت آﺑﺨﻮاﻧﻬﺎ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺧﺸﮏ ﺷﺪن
ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﮔﻮاری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .
 −ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای رﯾﺰﺷﻬﺎی ﺟﻮی اﻧﺪک و ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ داﺋﻤﯽ
 −ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻧﻈﺮ ﮐﻮﯾﺮزداﯾﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﻮﯾﺮ و ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
 −ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن اﺧﺘﻼل ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و ﯾﺎ اﻣﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﺑﺨﻮاﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﻮد .
 −ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و آﺑﺨﯿﺰداری و اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺖ .
 −ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ .
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد واﺟﺪ ﮐﻤﺎل اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .
 −ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده و اﺛﺮات ﺳﻮء آن در
آﺑﺨﻮاﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺪﺳﺎزی
و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .
 −ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺑﯿﻼن آﺑﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﺑﻬﺎی ورودی ،آﺑﻬﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ،ﺑﺮداﺷﺖ از آﺑﺨﻮان و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺤﻮه
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻻزم اﺳﺖ.
 −ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  ،اﻧﺘﻘﺎل آب از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ دﯾﮕﺮ را اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﻬﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺒﻞ از ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮاردادن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ
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ﺟﺪﯾﺪ )ﺧﺎرج ﺣﻮﺿﻪ( ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب از ﯾﮏ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ دﯾﮕﺮ اﮐﺜﺮاً از ﻧﻈﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮان و از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ .
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎی ﻣﺨﺰﻧﯽ اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﺗﻐﺬﯾﻪ آﺑﺨﻮاﻧﻬﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ آﺑﺪﻫﯽ ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﻗﻨﻮات و ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﻨﺼﻮﺑﺎت ﭼﺎﻫﻬﺎ و آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﮐﺸﺎورزی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع
ﮐﺸﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺣﺎﺋﺰ ﮐﻤﺎل اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .

-4

اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻫﻤﯿﺖ دارد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻫﻤﯿﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻨﺎﺧﺖ
اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻣﺮی ﻻزم و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺼﺪ آن
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺣﺮاز
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد  .اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد :

 1-4ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ
 −ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ،ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﯿﻼن
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺆﯾﺪ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 −ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﯿﻼن آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
روز ﺑﻮده و آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎ و ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آﺑﺨﻮان را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد  .ﺑﻪ
ﻋﻼوه دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﯿﻼن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن از ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه از روﺷﻬﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺧﻮدداری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﺘﺮی از اﻣﮑﺎن و ﻧﺤﻮه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 −ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻻزم در دﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﯾﺎ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ در ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ اراﺿﯽ ﻣﻮرد آﺑﯿﺎری ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ و ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺒﻼً ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺎ وﺟﻮد اوﻟﻮﯾﺖ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﺒﻬﻢ و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺷﻬﺮی ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از
آﺑﻬﺎی ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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 −ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ  ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آب ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در
ﻣﻨﻄﻘﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .
 −ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در آن وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎص ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ .
 −ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ  ،اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
آبزﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﻮد و ﺗﻌﺎدل ﺟﺪﯾﺪی در وﺿﻊ آﺑﺨﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .
 −ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن زداﯾﯽ و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
 −ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﮐﻪ در آن ﻋﺪم اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺘﺮس
ﺧﺎرج ﺷﺪن آﺑﻬﺎ ﺷﻮد .
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