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ب

گفتارپيش
بـه كـارگيري مناسـب و مسـتمر آنهـا در پيشـرفت        معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي ازامروزه نقش و اهميت ضوابط،

نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهان امـروز، تهيـه ضـوابط،               . جوامع، تهيه و كاربرد آنها را ضروري و اجتناب ناپذير ساخته است           

.صصي واگذار شده است تخ-معيارها و استانداردها در هر زمينه به مجامع فني 

با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران، تهيه اسـتاندارد در بخـش آب از اهميـت                            

ويژه اي برخوردار بوده و از اين رو طرح تهيه ضوابط ومعيارهاي فني صنعت آب كشور وزارت نيرو با همكاري معاونت برنامه ريـزي و            

: رت راهبردي رياست جمهوري به منظور تأمين اهداف زير اقدام به تهيه استانداردهاي صنعت آب نموده است نظا

ها برداري و ارزشيابي طرحايجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا، بهره−−−−

ها و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور كاريپرهيز از دوباره−−−−

: گيرد ظر داشتن موارد زير صورت ميتدوين استانداردهاي صنعت آب با در ن

نظران شاغل در بخش عمومي و خصوصي استفاده از تخصص ها و تجارب كارشناسان و صاحب−−−−

استفاده از منابع و مĤخذ معتبر و استانداردهاي بين المللي −−−−

 طراحي و ساخت ها، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحدهاي مطالعه،هاي اجرايي، سازمانگيري از تجارب دستگاهبهره−−−−

توجه به اصول و موازين مورد عمل مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ساير مؤسسات معتبر تهيه كننده استاندارد −−−−

كننده و گروه نظـارت  نويس براي نظرخواهي منتشر شده و نظرات دريافتي پس از بررسي تيم تهيه         استانداردها ابتدا به صورت پيش    

.نظور خواهد شددر نسخه نهايي م

فرماينـد  نظراني كه فعاليت آنها با اين رشته از صنعت آب مرتبط مي باشد، با توجهي كه مبذول مـي اميد است كارشناسان و صاحب   

نويس را مورد بررسي دقيق قرار داده و با ارائه نظرات و راهنمايي هاي ارزنده خود به دفتر طـرح، ايـن دفتـر را در تنظـيم و                         اين پيش 

. متن نهايي ياري و راهنمايي فرمايندتدوين



ت

: كميته و ناظران تخصصي،تركيب اعضاي تهيه كننده

:باشداسامي اين افراد به ترتيب حروف الفبا به شرح زير مي. نويس استاندارد توسط افراد زير تهيه شده استاين پيش

ليسانس علوم اجتماعيفوقموسسه تحقيقات آبآقاي عادل ابراهيمي

ليسانس اقتصاد كشاورزيشركت مهندسي مشاور مهاب قدسطيبه آريانخانم 

ليسانس مهندسي آبهاي زيرزمينيفوقشركت مديريت منابع آب ايرانآقاي منصور برزگر ريحاني

ليسانس مهندسي عمرانموسسه تحقيقات آبآقاي كاوه پناغي

ناسيشليسانس مهندسي زمينموسسه تحقيقات آبآقاي محمدرضا پوررحيمي

شناسيليسانس مهندسي زمينفوقكارشناس آزادآقاي احمد ترحمي

ليسانس مهندسي آبهاي زيرزمينيفوقموسسه تحقيقات آبآقاي حميدرضا جهاني
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ليسانس مهندسي منابع طبيعيفوقموسسه تحقيقات آبآقاي عبدالكريم فاني حق

شناسيدكتراي خاكموسسه تحقيقات آبآقاي هادي قرزباني

شناسيليسانس مهندسي زمينفوق   موسسه تحقيقات آبآقاي حميدرضا كوهستان نجفي

ليسانس حقوقسه تحقيقات آبموسآقاي احمد محمدي

شناسيديپلم آبفوقموسسه تحقيقات آبآقاي سهراب نيكزاد

:ترتيب حروف الفبا عبارتند ازاند بهگروه نظارت كه مسئوليت نظارت تخصصي بر تدوين اين استاندارد را برعهده داشته

ابع آبدكتراي مهندسي مندانشگاه خواجه نصيرالدين طوسييآقاي عبدالوحيد آغاس

شناسيليسانس زمينطرح تهيه ضوابط و معيارهاي فنيخانم فيروزه امامي

                                             صنعت آب گشور

شناسيليسانس زمينفوق ايرانشركت مديريت منابع آبپور ساداتييآقاي سيدعل

يرزمينيليسانس مهندسي آبهاي زفوقوزارت نيرواحمد رجايي

ليسانس ژئوفيزيكفوق ايرانشركت مديريت منابع آبمحمود رضايي 
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1مقدمه

مقدمه
هاي ممنوعه و ممنوعه بحراني از هاي آبرفتي و تفكيك آبخواناين دستورالعمل به منظور تعيين ضوابط ممنوعيت براي آبخوان

.تهيه شده است، توان آنها را به عنوان آبخوان آزاد نام برد ها كه ميساير آبخوان

 گذشته موجب هاي دو دههخصوص در طي خشكساليهاي اخير و بهبع آب زيرزميني در سالرويه از منااز آنجايي كه برداشت بي

اضر براي حبرداري در امر كشاورزي ممنوعه شوند، لذا دستورالعمل هاي كشور به لحاظ توسعه بهرهشده كه بسياري از آبخوان

تاكنون درباره ممنوعيت البته . تصاد كشور وارد شده استناپذيري تهيه شده كه ساالنه بر كشاورزي و اقجلوگيري از خسارات جبران

حفاظت كمي و كيفي آبخوان از طرف هاي متعددي كه متناسب با شرايط منطقه و ابخوان موردنظر باشد، براي ها، دستورالعملآبخوان

ها و توجه به م يكپارچگي آبخوانعلت عداي ابالغ شده است، ولي بههاي آب منطقهستاد امور آب وزارت نيرو تهيه شده و به شركت

هاي ممنوعه كشور افزايش يافته و مرتباً تعداد آبخوانها و پيامدهاي خشكساليرويه از ابخوانمطالعات آب زيرزميني و نيز برداشت بي

.برخي از آنها برداشت بيش از حد باعث بحراني شدن وضعيتشان شده استدر 

هاي نامطلوب ديگري نظير نشست زمين، جريان آب شور از ها، پديده بعضي از آبخواندر حال حاضر در راستاي وضعيت بحراني

محيطي و توسعه مناطق كويري نيز وجود آمده و همراه آن آثار نامطلوب زيستبرداري بههاي بهرهمناطق كويري به طرف ميدان

ر ازبين رفتن مواجه شده و گاهي در جوامع كوچك، هاي گياهي با خطاي كه محيط زيست حيات وحش و گونهگونه، به.وجود دارد

هاي خشكسالي و عدم توان به تاثير پديدهدر مجموع، آثار نامطلوب فوق را مي. دنبال داشته استمشكالت فرهنگي و اجتماعي را به

.نسبت داد) سطحي و زيرزميني (برداري از منابع آب رعايت بهره

هاي كشور و استفاده بهينه از آب تهيه شده و به موازات آن مسائل حقوقي يفي آبخواندستورالعمل حاضر براي حفاظت كمي و ك

در مورد اي هاي آب منطقهآن است كه شركتحل ارائه شده در اين مسير، راه.  و اجتماعي منطقه نيز موردتوجه قرار گرفته است

انجام محاسبات بيالن، تغييرات كمي و كيفي آبخوان را پيش ده و با  كربرداري توجه بيشتريمطالعات آب  زيرزميني و كنترل بهره

.كنندبيني و وضعيت آن را قبل از كاهش حجم مخزن و تخريب كيفي به ستاد امور آب وزارت نيرو اعالم 

ها، جداول، الزم به ذكز است كه كليه مدارك مربوط به سوابق ممنوعيت دشت كبودرآهنگ و دشت رفسنجان به همراه بخشنامه

ها جمع آوري شده ودر پيوست اين استاندارد ارائه ها و قوانين حقوقي فعلي كشور كه در خصوص ممنوعيت آبخوانمودارها، نقشهن

 نشريات طرح تهيه ظوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور موجود و قابل دسترسي شده است، به صورت يك لوح فشرده در واحد

.باشدمي



3 هدف ، دامنه كاربرد و كليات- فصل اول 

هدف-1-1
ت آبخوان ها يارفع ممنوعيتي ممنوعياست كه بتوان با استفاده از آنها براينيضوابط معوارائه قواعدن دستورالعملياهي تههدف از
يكمرات يي تغا يكاهش حجم مخزن شده وه مواجه بايروي بيهايبرداربهرها ي ويسال اثر خشك كه درييهاآبخوانرايز.نموداقدام 
نسبت به د ي باشتري ازخسارات بيريبه لحاظ جلوگ،روديش مي پ كه آبخوان مورد نظر به طرف كاهش مخزن آنها نشان دادهيفيوك

ها هر بخشناميق مختلف نظبه طروبوده يكساني مناسب و نسبتاَيها روشيدارا" قبالهاآبخوانت ي ممنوع.كردت آنها اقدام يممنوع
مناطقان آب دري كه به عنوان متوليا آب منطقهيها شركتايوهاسازماني است، ولدهيد اعالم گريا آب منطقهيهابه شركت
ت يممنوعاز و بعدط قبليشرا آبخوان دريفي و كيرات كميي و كنترل تغيريگ به موضوع اندازه"شوند، معمواليمحسوب مكشور 

ت يد ممنوعيتاكنون تمدگذشته دوركه از بوده هاآبخوان از ياديار زيت بسينوع مم تكرار كمبودآمار وجه آن،ينتداشته ويتوجه كمتر
هاآبخوانت ي ممنوعديتمد، گري دياز طرف.  استشده اعالمينيرزمي از منابع آب زيردارب بهره دفتر حفاظت ويات ادوارينشر درآنها
ز  افزوده خواهد يمخزن آن ن كاهش حجم بر"شود معموالي مت تكراريعممنوكهبارهرراي زست، ي قبل از آن نيهاه به دورهيشب
.ن رفته استيب ازهاآبخوانحجم مخزنكاهشاثر درينيرزمير آب زي از ذخاياديار زيسحجم بحال حاضر در.شد

اطالعات است و ور آمايآور از منابع آب وجمعيريگ آن اندازهيد كه مبناينماي اشاره مييهااري معوبه ضوابط دستورالعمل حاضر
 عمل به موارد ذكر ي راستاح درياقدام صح. داردازيناطالعات موردمحاسبات، وقت در به كنترل، ديشترياز بينسبت به گذشته ن

ينيبشيتواند در مدت زمان پي م، مدتي با سوابق طوالني را حتيا ممنوعه بحراني ممنوعه يهاآبخوانن دستورالعمل، ي اشده در
 قابل برگشت به ،نيم زميتحكاند متاسفانه در اثرن مواجه شدهيده نشست زميكه با پدييهاآبخوانالبته . دكنت خارج ي ممنوعشده از
 و ي اقتصاديهار ارزشيظ نهاآبخوانات يه خصوصي به كلد كه در مجموعه حاضرينماياضافه م.  بودنخواهندت يممنوعط قبل ازيشرا

.       ز توجه شده استي آنها نياسي و سين مسائل اجتمعايهمچن

دامنه كاربرد-1-2

ا رفع يت يد ممنوعشنهايپاطالعات وو آماريآور جمعه گزارش وي به لحاظ تهيا آب منطقهيهان دستورالعمل درسطح شركتي ا
. كاربرد خواهد بوديت دارايبه لحاظ اعالم ممنوعروي وزارت نيدر حوزه ستادوهاآبخوانت يممنوع

ياتكل-1-3

 مصرف كنندگان مختلف به همراه داشته وي آب را برايش مداوم تقاضاي گذشته، افزا كشور در دو دههي و اجتماعيتوسعه اقتصاد
 از ي در برخيط بحرانيش شرايداينده افت منجر به پيادامه روند فزا با افت سطح آب مواجه وهاآبخوان از ي كه بعضشدهموجب 
 منجر به كاهش  آبخوانيفيك وي كميهايگژي بدون توجه به وينيرزميمنابع ز ازيبردارومت در امر بهرهمدا.  شده باشدهاآبخوان

ر مشكالت ي و سايطيست محي، زي، اجتماعيانبار اقتصاديعوارض زن موضوعي او شود يمزان امالح آب يدر مرييحجم مخزن و تغ
 ابزار و ازمندينز ي آبريهافراتر از آن در سطح حوضه و از آبخوانيبرداررهت بهيري مديطين شرايدر چن. را به دنبال خواهد داشت

 مناسب عمل ك دستورالعملي به صورت ينيرزمي مخازن آب زيفي و كي كميهايژگي است، كه بتواند با توجه به ويني معضوابط
ت يوضعجاديا قبل از تاكردهمشخصيبردارت بهرهيا اعمال محدودياز نظر توسعه راهاآبخوانت يوضعدي دستورالعمل باني ا.دينما



بط تعيين و تفكيك آبخوانهاي آبرفتي دشتهاي آزاد، ممنوعه و ممنوعه بحرانيدستورالعمل و ضوا 4

ن دستورالعمل  مورد توجه خواهد بود، ي كه در ايمهمنكات . دي نمايريجلوگر ياز بروز خسارات جبران ناپذ،يا بحرانينامطلوب 
: عبارتند از

،ل آمار و اطالعاتيه و تحلي و تجزيآورجمع−

ان، آبخويفي ك وي كميها شاخصي برداشت  مازاد بر روارثآ−

،هاآبخوانيطيمحستيو زي، حقوقي، اجتماعي، اقتصادي فنيهايبررس−

.يا ممنوعه بحراني وممنوعهيهاآبخوان از يبردار بهرهخصوصر از دي مورد نضوابطه يته−

اصطالحاتف ويتعار-1-3-1

، الف-260(ينيرزمي زهايآبي كميرسنجس استاندارددستورالعمل رفتاينوشيپ كه در يف واصطالحاتيتعارن دستورالعمل از يدر ا
. استفاده شده است آمده است،) آب كشوري مهندسيه استانداردهايطرح ته

 و انواع آن1آبخوان-1-3-1-1

.شوديمده ي نامآبخواندهد، ي و از خود عبور مكردهرهيذخ را ينيرزميز آب  كهيرسطحي زيشناسنيسازند زم

2آبخوان آزاد-1-3-1-1-1

ك يله ي وسبه آن يي و حد بااليه محصور كننده تحتانيا الي  ناتراوا سنگ آن، افق ينيي كه حد پاشوديمفته  گيآبخوان آزاد به آبخوان
) يستابيسطح ا (ينيرزميز آب اشباع منطقه يفوقانجه فشار سطح يمحدود شده باشد، در نت) يبستايسطح ا (آزادينيرزميز آب سطح
.است آتمسفر فشارمعادل 

3آبخوان تحت فشار-1-3-1-1-2

ن نوع آبخوان يا. باشديم ناتراوا بسته شده و تحت فشار هيالك ي آن  توسط ي سطح فوقان،نيري است كه عالوه بر قسمت زيبخوانآ
ه اشباع قرار يباالتر از ال آب  سطح،ك است و چنانچه در داخل آن چاه حفر شوديزومتري سطح پي بوده و دارايبستايفاقد سطح ا

.رديگيم

1- Aquifer
2� ������	�
�����
3 � ��������
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5 هدف ، دامنه كاربرد و كليات- فصل اول 

1يآبخوان نشت-1-3-1-1-3

 با يفيضعيكيدرولي هارتباطن آبخوان يا. ده شده باشديا كم تراوا پوشيمه تراوا يه نيك الي است كه توسط ي، آبخوانين نشتآبخوا
 آب  سطحافت و پمپاژ مجاور در اثر يهاآبخوان با ي آبخوان نشتي آبتبادلدارد، ) نييباال و پا( مجاور خود يهاآبخوانا يآبخوان 

.شوديمديتشد

2زانيا آوي معلق ينيرزميآب ز-1-3-1-1-4

معموالً شكل، يبه صورت معلق و عدس آب نيا.  معلق مانده باشدصورت به ي اصليستابي اسطحي است كه باالي مداوميآب مجزا
ده يز نامي معلق نآبخوان و گرفته قرار ي آبخوان اصليستابين و سطح اين سطح زميا كم تراوا بي ناتراوا ياهي اليبا ابعاد كوچك بر رو

.شوديم

 درز و شكافداريهاآبخوان سنگ-1-3-1-1-5

ل يت انحالل تشكيا فاقد قابلي كم و يريپذ انحاللتيقابل درز و شكافدار با يها است كه در سنگي آبمخازنآبخوان درز و شكافدار، 
ف در جهات مختلف زان درز و شكايچنانچه م. باشديمهاآبخوانگونه نياجاد درز و شكاف در ي اياصلك عامل ي و تكتونشوديم

.است دارا يآبرفتيهاآبخوانه به ي شبيرفتاركنواخت باشد، ي نسبتاً آبخوان دهنده ليتشكسنگتوده 

3يآبخوان كارست-1-3-1-1-6

هاآبخوانگونه  ني بارز ايهايژگياز و. شوديل مي تشكيريپذت انحاللي قابلي دارايها است كه در سنگي آبخوانيآبخوان كارست
ي و ناهمسانيبه لحاظ ناهمگن. است......  و 9 دره كور8 پانور،7، غار6، پولژه5ني، دول4 مانند كارني گوناگون كارستيهادهيوجود پد

. كاربرد نداردهاآبخوانن ي در اي آبرفتهايآبخوانن حاكم بر يان، قواني و حالت جريكيدرولي هيهايژگيو

ي ساحلهايآبخوان-1-3-1-1-7

آب (يچون وزن مخصوص آب مناطق ساحل. رنديگيا قرار مير آب دريل شده وتحت تاثياها تشكيدرسواحل درها اين آبخوان

ن آب يدر ب. رديگيا قرار مي آب شور درين ساحل در بااليري آب شيعيط طبيشران دريا است، بنابرايكمتر از آب شور در)نيريش

.گوينديمشترك مه به آن سطح  وجود دارد كيا، حدي و آب شور درين ساحليريش

1 � ������
�����
2 �����	����
�����
3 ��������
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4 �������
5 ��������
6 �������
7 ������
8 �������
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يري كويهاآبخوان-1-3-1-1-8

ياغلب محتوف ويار ضعي آن بسيهاآبخوانل ي پتانسيرياطق كو درمنيبارندگكمبوداثردرده ول شي تشكيريه مناطق كويحاشدر

 به طرف ريكوه يحاشرند، آب شوريگقرارحدش ازي ببرداشت تحت يري باالدست مناطق كويهاآبخوانكه ي صورتدر. استآب شور

.ندكيمآن حركت 

 مطبقيهاآبخوان-1-3-1-1-9

يهاهي الي گاههاآبخوانن ين اي بدر.شونديك ميگر تفكيكدي ازنفوذقابلري رسوبات غقيطرازل شده وير تشكه آبداياز چند ال

.دقت الزم انجام شودباهاآن دري حفارديباداردكه وجودزي امالح شوركننده آب نيا محتويتحت فشار

1يستابيسطح ا-1-3-1-1-10

.نامندي ميستابينه در آبخوان آزاد را سطح اييه مويه اشباع از حاشي كننده ناحسطح جدا

2كيزومتريسطح پ-1-3-1-1-11

حفر شده در يهاچاها ين ي آرتزيهاچاه كه در استي آبارتفاعبرابر است كه ارتفاع آن در هر نقطه يك سطحيزومتريسطح پ

.شوديمن ي ارتفاع آبخوان معو آب  فشاربان سطح يا. ديآيم تحت فشار باال يهاآبخوان

ينيرزميز آب ازرت-1-3-1-1-12

ه يناح آب ران سطحيدر ا(نامند يم آب ا ارتفاعي آب ترازرا  انتخاب شده است يارياخت كه به طور يآزاد از سطح مرجع آب ارتفاع سطح

).شوديم انتخاب مرجعا يج فارس به عنوان سطح مبنا يفاو در خل

ينيرزميز آب يريگمنابع اندازه-1-3-1-1-13

طور منظم و مستمر مشاهده ه  ب،هاآبخوان عوامل مؤثر در رفتار اطالعاتيآور شامل چاه ـ قنات و چشمه كه با هدف جمعيمنابع

.دهنديل مي را تشكينيرزميز آب يريگ، منابع اندازهشونديم

1 ���������� ��
2 � ��������!����	�"���	�



7 هدف ، دامنه كاربرد و كليات- فصل اول 

1ياچاه مشاهده-1-3-1-1-14

ران يدر ا. ندي گويا حفر شده، چاه مشاهدهيزومتريپفشار ا ي آب  سطحيريگر ثبت و اندازهي كه به منظور انجام مشاهدات نظيبه چاه

اطالق حفر شده يدر آبخوان نشت آب  در آبخوان آزاد و سطحيستابي سطح ايريگ اندازهي كه براي به چاهاصطالحن ي امعموالً

يهاآبخواندر  آب سطحا يو  آزاد يهاآبخوانيستابي سطح ايريگ اندازهمنظم شبكه يا مشاهدهيهاچاهگر ي دبه عبارت. شوديم

.دهنديل مي را تشكينشت

2زومتريپ-1-3-1-1-15

 همراه با يامشاهدهيهاچاهران به ي اينيرزمي زهايآبمطالعاتدر . است فشار يريگ اندازهي برايمحل با قطر كم و ي چاه،زومتريپ

 آبخوان تحت فشار استفاده يزومتريار پ فشيريگه تحت فشار حفر شده و از آن به منظور اندازهيك الير مشبك كه تا يلوله غ

 تحت يهاآبخوانيزومتري فشار پيريگزومترها شبكه منظم اندازهيتوان گفت پين ميبنابرا. شوديماطالق زومتريپ اصطالح ،شوديم

.شوديم گفته يزومتريز سطح پي ني آزاد و نشتيهاآبخواندر  آب سطح به ي، هر چند از نظر علمهستندفشار 

ينيرزمي آب زيبردار معرف بهرهيبع انتخابمنا-1-3-1-1-16

ي دارايهان مجموعهي كه به عنوان معرف از بهستندييهاها و چشمه قنات،اچاهه، ينيرزمي آب زيبردار معرف بهرهيمنابع انتخاب

نها به صورت  آي، آبدهشدهكسان انتخاب ي، نوع مصرف و در مورد چاه ساعت كاركرد يرات آبدهييات مشابه، از جمله تغيخصوص

. شودي مشابه استفاده ميهان مجموعهي اينيرزميه آب زي از تخليقتريزان دقيج حاصل به منظور برآورد مي و از نتايريگمستمر اندازه

.دهنديل مي را تشكينيرزمي آب زي، شبكه اطالعات مستمر آبدهيا انتخابي معرف يهاگر چاه، قنات و چشمهيبه عبارت د

3ينيذخيره آب زيرزم-1-3-1-1-17

 در آبخوان انباشته شده ينيرزمي از آن به صورت آب زياا مرحلهي و يدرولوژي هيها است كه در دورهي حجم آبينيرزميره آب زيذخ

ر يه غيتواند در ناحيره مي از ذخي بخشي كارستهايآبخواننكه در مورد يح ايتوض. باشدي قابل برداشت مي معموليهااست و با روش

.نامندي م4 كارستين قسمت را اصطالحاً اپيره شود كه ايز ذخيه نيتهوه يا ناحياشباع 

ذخيره تجديد شونده و ذخيره ايستا در آبخوان-الف 

شود،ميد ي خشك و مرطوب، به صورت متوسط ساالنه تجديهاسال شامليدرولوژي هدورهك يكه در ينيرزميره آب زي از ذخيبخش

1-  Observation Well
2- Piezometer
3- Ground Water Storage
4- Epi Karst
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ره يا را ذخيستا و پويره ايو مجموع ذخ2ستايره اي ذخ،شوديد نميره آبخوان را كه تجديگر ذخيش د و بخ1ايا پويد شونده يره تجديذخ
.نامندي م3كل

.شوديستا در آنها ميره اي ساالنه موجب كاهش ذخي هستند، برداشت اضافيجي افت سطح آب تدري كه داراهاييآبخوان

4آبنمود-1-3-1-1-18

.نامنديان را آبنمود ما سطح آب بر حسب زميرات تراز يينمودار تغ

ينيرزميز آب نوسان سطح-1-3-1-1-19

ك در آبخوان تحت يزومتري در آبخوان آزاد و سطح پيستابي اسطح آبنمود ي نقاط متوالنيترنيين و پاي باالتريكيدرولياختالف بار ه

يطوالن و ي متواليهاورهك آبخوان در ديينيرزميز آب  نوسانات سطحيند عموميبرآ. نديگوي مينيرزميز آب فشار را نوسان سطح

ه و برداشت از آن ي تخلمقدار باآبخوانه يتغذمقدارن ي حاصل تفاوت بهان حالتيا. ا متعادل باشديتواند باالرونده، كاهنده و يمدت م

.باشديم

5ينيرزميز آب انيجر-1-3-1-1-20

.نامندي مينيرزميز آبانيرد، جريگي صورت مليپتانسا ييك آبخوان را كه در جهت كاهش انرژيدر  آب حركت

يدشت آبرفت-1-3-1-1-21

.استل شدهيش مناطق باالدست تشكي از فرساي ناشين شدن مواد آبرفتينش است كه از تهين پهناور و نسبتاً همواري زميدشت آبرفت

يمحدوده مطالعات-1-3-1-1-22

يدروژئولوژيات هي خصوصيرا كه دايز فرعيا چند حوضه آبريز يك حوضه آبري از يا قسمتي به تمام ينيرزميز آب يمحدوده مطالعات

آن بوده، ز مشرف بري و حوضه آبريا آبخوان آبرفتيك دشت ي شامل معموالًيمحدوده مطالعات. شوديماطالق، هستنديمشترك

. باشدي ممكن است فاقد آبخوان آبرفتييا چند آبخوان كوچك را شامل شود و در موارد استثناي بزرگ و يك آبخوان اصليتواند يم

1- Dynamic Storage
2- Static Storage
3- Total Storage
4- Stage Hydrograph
5��#������������$��%
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 آبخوان يكيناميدروديات هيصخصو-1-3-1-2

1ت انتقال آبيقابل-1-3-1-2-1

ب يان در شي شدت جرمقدار عبارتست از انتقالت ي قابلنيبنابرا. آبخوانت نفوذ در ضخامت ي متوسط قابلعبارتست از حاصلضرب

 kdانتقال با عالمت ت يقابل. باشدآبخوانكه عرض آن واحد و ارتفاع آن برابر با ضخامت آبخوان از يك واحد از داخل مقطعيدروليه

.شوديم نشان دادهTا ي

L/1T/L3ابعاد آن عبارتند از ت انتقال را مثال بر حسب متر يزان قابليتوان ميب مين ترتيبد)L= طول (T/L2ا ي×

. ان كردي روز ببرمربع 

3ژهي ويو آبده2رهيب ذخيضر-1-3-1-2-2

به (زان فشار ير ميي تغي، به ازاآبخوانتواند در واحد سطح يمآبخوانك ي كه يعبارتند از حجم آبدو ژه هري ويره و آبدهيب ذخيضر

 . هستندش داده شده و فاقد بعد ي  نماs فوق با حرف عاملهر دو . ا از خود خارج كندي دهد يدر خود جا) اندازه واحد

. است آب و خودآبخوانل دهنده ي مواد تشكارتجاعت يزان آن تابع قابليمحصور بوده و ميهاآبخوانربوط به ره ميب ذخيضر

.كنديمر ييغ ت10-6 تا  10-4ني بمعموالً آن مقدار

نآبخوا تخلخل مؤثر ژه را عمالً ممكن است باي وي آبدهمقدار. ر محصور استي آزاد و غيهاآبخوانژه مربوط به ي ويآبده

.ز استيناچآبخواندهنده ليو مواد تشك آب ت ارتجاعير قابلير محصور تاًثيغيهاآبخوانرا در يكسان دانست زي

 آب  نگهدارندهيروين فضا نيرا در ايز.  ندارديها در تخلخل مؤثر رسوبات دخالتن دانهي كوچك بيخاطر داشت كه فضاد بهيبا

ييكايآمري علمهايبا در كت. دانست2/0 تا 1/0ن يتوان بيژه را مي ويها مقدار آبدهاسهدرمورد م. است آب شتر از وزنيبزرگتر و ب

.شونديكار برده مطور مشابه بهه  ب”ژهي ويآبده“ و ”رهيب ذخيضر“غالباً دو اصطالح 

)k(يكيدروليت هيهدا-1-3-1-2-3

ان ي تحت گراد،ط متخلخليسطح مقطع مححدوا كه ازيان آبي جرمقدار عبارت است ازيريب نفوذپذيا ضرييكيدروليت هيهدا

.عبوركندك واحد،يدروليه

1 �������!��������
2- Storage Coefficient
3- Specific Yield
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تي و مرز ممنوعتيممنوع توسعه،تي، رفع ممنوعي ممنوعه، ممنوعه بحرانيهاج از واژهيف رايتعار-1-3-1-3

ممنوعه-1-3-1-3-1

 در اثر اي آب سطحثر افت ش از حد مجاز بوده و در اي ب آنينيرزميز آب  از منابعيبردارزان بهرهي كه مشوديماطالق يابه منطقه
ك محدوده يتواند شامل يمنطقه ممنوعه م. شوديم ممنوعه يني مدت معي براي دولتهايطرحيا اجرايو  آب ش امالحيافزا

ت به عهده يا رفع ممنوعيت و ياعالم ممنوع. ا دشت باشدي از آن محدوده يا بخشي و يك دشت از محدوده مطالعاتيا ييمطالعات
.استرو يوزارت ن

يممنوعه بحران-1-3-1-3-2

ن، ير نشست زمي نظيگري ديهادهي پد،كاهش حجم مخزن و  افتاستمرار كه عالوه بر شوديم گفته يا محدوده مطالعاتيبه منطقه 
ن صورت ي در ا.شود در منطقه يريناپذ موجب خسارات جبرانيبردارف مناطق بهرهطرشور به آب يشرويو پ آب ش امالحيافزا

. رو استي با وزارت نيت بحرانيا رفع ممنوعيد ي تمد.شوديمي ممنوعه بحرانيني مدت معي برامنطقه مورد نظر

تيد ممنوعيتمد-1-3-1-3-3

هايطرحا ياز طرح يمورد ن آب ايت جبران نشود و ي در مدت ممنوعيا ممنوعه بحرانيك منطقه ممنوعه ياگر كاهش حجم مخزن در 
.شوديمد يرو تمديگر از طرف وزارت ني ديني مدت معي منطقه مورد نظر براتيممنوع نگردد، نيتأم دوره مزبور ي در طيدولت

ت يرفع ممنوع-1-3-1-3-4

به  آب تيفيا كي و ينيرزميز آب ت جبران وسطحي در طول دوره ممنوعيا ممنوعه بحرانيك منطقه ممنوعه ياگر كاهش حجم مخزن 
ن صورت ي شود، در انيتأمي دولتهايطرحاي طرح ازيورد نم آب ايت برگردد و ي به حالت قبل از ممنوع،ي آلودگايلحاظ امالح و

.دينمايت منطقه اقدام ميرو نسبت به رفع ممنوعيوزارت ن

تيش سطح ممنوعيا افزايتوسعه -1-3-1-3-5

) ش امالح آبي، افزاي دولتهايطرحيكاهش حجم مخزن، اجرا(ل مختلف يكه قبالً به دالياش سطح منطقهيعبارتست از افزا
.كنديش سطح منطقه ممنوعه اقدام ميرو نسبت به افزايوزارت نصورتنيا، در ابديگسترش موارد فوق  و ممنوعه بوده

تيكاهش سطح ممنوع-1-3-1-3-6

كاهش  آنا امالحي و كرده جبران از كاهش حجم مخزن خودرايبخش، آبباال آمدن سطحايه يتغذكه در اثر يامنطقه ممنوعهدر
، دنينمايمت آن اقدام ينسبت به كاهش سطح ممنوع است، شدهنيتأم درآن منطقهي دولتهايطرحازيمورد ن آب  ازيبخشا ي و افتهي

.خواهد شدرو انجام يت از طرف وزارت نيكاهش سطح ممنوع
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تيمرز ممنوع-1-3-1-3-7

آبخوانه ي منطقه و تغذيدروژئولوژيات هيت با توجه به خصوصي مرز ممنوع.ن منطقه ممنوعه با مناطق اطرافيعبارت است از حد ب
ت تحت عنوان حدود اربعه از يمرز ممنوع مشخصات .شوديمالراس ارتفاعات استفاده  و خطيعي از عوارض طبمعموالً و شوديمن يتع

.شوديمرو اعالم يطرف وزارت ن

ت  ياهداف ممنوع-1-3-2

:رديگير صورت مي  با اهداف زهاآبخوانت يممنوع

خوان آبيفي و كيلحاظ حفاظت كمت به يممنوع-1-3-2-1

.ت آبخوانيفي و كنترل كينيرزميه از منابع آب زيروي از برداشت بيريت بوده و عبارت است از جلوگين نوع ممنوعيترمهم

ي دولتيت به لحاظ طرح هايممنوع-1-3-2-2

ياسيسا مناطق اطراف آن با لحاظ نمودن مسائل يكه قرار است دولت در آن منطقه هايي آبخوانا يت آبخوان يعبارت است از ممنوع
. دكنا چند طرح اقدام يك يي كشور نسبت به اجرايتيو امن
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ت يفي، كيبرداررهزان بهي، م آبنوسانات سطح:شامل آمار و اطالعاتيابي وارزي آورجمع-2-1

 در ي و حقوقي مدارك فنها، ها، نقشه آبخوان، گزارشيكيناميدروديات هي، خصوصييايميش

 كشوري ممنوعه بحرانك دشتيك دشت ممنوعه و يمورد 
د يا تمديت يشنهاد ممنوعي پيبرااز ي نمورد و اطالعات آماريآور جمعي در خصوص چگونگي دستورالعمل كامل"نكه قباليح ايتوض

محترمونت  معاياز سوهاآبخوانيفيك و يكه در خصوص حفاظت كمييها بخشنامهاغلبي وجود نداشته ولهاآبخوانت يممنوع
تبصره ا موضوع يو صادر شده يامنطقه آب يها شركتيبراينيرزميز آب  از منابعيبردارر كل دفتر حفاظت و بهرهيا مدي آب امور
 نسبت به طور مرتببهديبامزبوريها آن است كه شركتيايران گويئت محترم وزي ه18/7/63 صورتجلسه مورخ 9 از ماده 5

با توجه . نديرو اعالم نماي هر سال به وزارت نجه راي و نتممنوعه اقدام مناطق ينيرزميز آب ه گزارشيات و ته آمار و اطالعيآورجمع
 و يرات كميي روند تغ)كيستماتيس(مند نظامطور ه  بكه بتواندي آمار و اطالعات، اطالعات فوقيآور جمعيراستا در ،ن مطالبيبه ا
و يمراجعه به آرش.استدهش مواجه يادي با مشكالت ز و ابهامات موجودمبود اطالعاتل كيرا نشان دهد به دلهاآبخوانيفيك

ت يد ممنوعيا تمديت ي ممنوعيشنهاد شده براي پيهادهد كه اغلب گزارشي نشان ميا ممنوعه بحراني ممنوعه يهااطالعات دشت
. است بودهن مستنداتالن بدوي جدول بكيك خالصه گزارش همراه با آبنمود معرف ويك دشت در حد ي

، دشت ممنوعه بودهتركاملها دشتر ي آنها نسبت به سااطالعات كه آمار و ي ممنوعه و ممنوعه بحرانيهاان دشتي از م
 آب  رفسنجان در محدوده عملكردي همدان و دشت ممنوعه بحرانيامنطقه آب يكبودرآهنگ در محدوده عملكرد شركت سهام

: استريز به شرح  فوقي ازدشت ها شدهيآور جمعاطالعاتآمار و .  است كرمان انتخاب شدهيامنطقه

دشت ممنوعه كبودر آهنگ-2-1-1

ات دشتيخصوص-2-1-1-1

ه ي ته1384كه در سال“آهنگ دشت كبودرينيرزميز آب  از منابعيبردارت توسعه بهرهيد ممنوعيتمد”يهيبر اساس گزارش توج
شنهاد ين پياول. دارديا حلقه چاه مشاهده51 آن يزومتري شبكه پ.مربع استلومتر ي ك5/1165 معادل ي مساحتين منطقه داراياشده

1وست شماره يدر پت آن ي ممنوعسوابق. ممنوعه شده است1372مه دوم سال ي بوده و در ن1371 سال انيپان دشت در يت ايممنوع
يمتعدد1يهاچاله فرو وافتهيره آبخوان كاهش ي از ذخيبخش، ينيرزميز آب ه از منابعيرويدر اثر برداشت ب.گزارش موجود استن يا

دو نمونه . ه را دگرگون ساخته استين ناحيت آبخوان اي وضع، آمدهوجوده  بمنطقهدركيكارستفكسنگ وياضافبرداشت دراثركه
.ه شده استوست ارائيپ1ست كامل  فروچاله هادرجدول شماره يل. شده است نشان 2 و 1 شماره يها شكلها دراز فروچاله

ينيرزمينوسانات سطح آب ز-2-1-1-2

  ارتفاع سطح آب 1382 تا سال 1359 آن است كه از سال ياي همدان گويا آب منطقهي شده از شركت سهاميآوراطالعات جمع

 متر 3/1 حدود متوسط افت ساالنه). 1 شمارهنمودار(ده استكر متر افت 30زان يلومتر مربع به ميك1165 معادل ي در مساحتينيرزميز

1 � "���������
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 متر بوده و متوسط 15 درحدود  1381-1382ي تا مهر ماه سال آب1375-1376يسال آب از مهرماه ينيرزمي آب زسطحافت .  است

 از ياست كه ناش متر3زان ي به م1378-1379ين افت مربوط به سال آبيشتريب.  متر محاسبه شده است1/2 آن حدود نهساال

 سطح آب ازشروع يب منحنيدهد كه شينمودار فوق نشان م.  آن سال استينيرزميع آب زه از منابيروي و برداشت بيخشكسال

برگشتهه خود ي اولحالت به يا خشكساليه يروي و سپس در اثر برداشت بافتهي كاهش 1376فقط تا سال)  1372سال (ت يممنوع

.است

 آبنمود معرف دشت كبودرآهنگ-1نمودار 
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يبردارزان بهرهيم-2-1-1-3

 معادل 1359ن منطقه در سال يق ايعممهينق و ي عميهاچاه تعداد  “ دشت كبودرآهنگينيرزميز آب  آمار منابع“بر اساس گزارش 

آب  فوق برداشت ازيهاسالطول در.افته استيش يافزاحلقه 2360 تعداد به1371 و در سال 1520 معادل 1364 و در سال 1276

 آب ه از منابعيحجم كل تخل.  استافتهيش يدر سال افزاون متر مكعب يلي م480ون متر مكعب به يلي م229 از ها توسط چاهينيرزميز

ت دشت يد ممنوعيتمد”يهيگزارش توج. ون متر مكعب بوده استيلي م518 معادل 1371در سال ) چاه، چشمه، قنات (ينيرزميز

 نشان سهي مقانيا. كنديون متر مكعب اعالم ميليم489 معادل  را1384در سال ينيرزميه از منابع زي حجم كل تخل”گكبودرآهن

كاهش فوق مربوط به خشك .  بوده است1371سالازكمترون متر مكعب يليم91با برابر1384ه درسال يكه حجم تخلدهديم

نشان  را1382و1371يسه سال هاي مقاوستي پ2 شماره جدول. استهاچاهنوات وها و قچشمه از يادي ز وكاهش آبدهي تعداد شدن

.داده است

ز يه و نوع مصرف و ني را به لحاظ تعداد، حجم تخلهاچاهيبندهمدان طبقه آب  دفتر مطالعات منابع1371 سال يگزارش آمار

وست يپ1 شماره يودارهام آن در نجينتا انجام داده وا ر مختلفيها در سالهاچاه و حفر ي، آبدهينيرزميز آب سطح برخورد به

.كنديمه و مصارف مختلف آب را ارائه يداد و حجم تخلوست تعي پ2ن جداول شمارهيچن هم.ه شده استنشان داد

ييايميت شيفيك-2-1-1-4

انجام كباري فقطر سال كه در ه1384 و 1382، 1380، 1379يها برداشت شده از سالهايآب نمونهييايميش كامل شيج آزماينتا

 بوده ويتصادفطوره  بهايبردارل آنكه نمونهيدلهب آب يفيرات كيي تغيبررس.وست ارائه شده استيپ4ست در جداول شماره شده ا

.ستينريپذامكان،  است صورت گرفته نامشخص يهادر زماناز منابع مختلف و

هاي دشت كبودرآهنگاي ديگر از فروچاله  نمونه-2شكل 
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 آبخوانيكيناميدروديات هيخصوص-2-1-1-5

-ي حلقه چاه اكتشاف11” دشت كبودرآهنگينيرزميز آب ابع از منيبردارت توسعه بهرهيد ممنوعيتمد”يهيجتوبر اساس گزارش

.نشان داده شده استوست ي پ5ج آن در جدول شماره ي و نتاين دشت حفاريزومتر در ايپ

 از رسوبات مناطق ازيسنگ كف منطقه در بعض.  متر است170ك، حداكثر ضخامت آبرفت حدود يزيبر اساس مطالعات ژئوف

 سنگ كف ير رسوبات آبرفتي دشت، در زيه غربياليدر منته. افته استيل يه ارتفاعات از آهك تشكي و حاشياني، در بخش ميمارن

. است ازانحالل آهكي نمونه ارصدي وجود دارد كه غار عليآهك

كاهش حجم مخزن-2-1-1-6

لومتربع باي ك1165 معادل يدر مساحت) 1383 تا مهر ماه 1367مهر ماه ( سال 16كاهش حجم مخزن دشت كبودرآهنگ در مدت 

ون متر يلي م5/75معادل  آن ساالنهمتوسط . ون متر مكعب  محاسبه شده استيلي م1210زان يره به ميب ذخي درصد ضر4متوسط 

وست وي پ6ل شماره در جداو1383-1384 تا سال 1379-1380ي از سال آبيامشاهدهيهاچاهدر  آب سطحرات ييتغ. مكعب است

و وستي پ7 در جدول شماره آبنمود معرفن ارقام يهمچن.وست گزارش موجود استي قبل در پيها شده از ساليآورآمار جمع

ار يت بسي كاهش حجم مخزن درمنطقه كبودرآهنگ وضعيطوركله ب.اندارائه شدهوستي پ2رات آن در نمودار شمارهيي تغيمنحن

.وجود آورده استه وان دشت ب آبخي را براينامطلوب

هانقشه-2-1-1-7

 آب نقشه منابع.  استآمده گزارش 1 شماره وستيپدر آب  آبخوان و نقشه منابعيفي و كيرات كميي شده از تغيآور جمعيها نقشه

بوده و اد يار زي بس دشتيدر بخش مركزهاچاهتراكم . همدان است آب  دفتر مطالعات منابع1371 سال يمربوط به گزارش آمار

دشت كبودرآهنگ بر  آب ه منابعيوست مربوط به تعداد و حجم تخلي پ8 جداول شماره . استجاد شدهيه اين ناحي ا اغلب درها فروچاله

. است1371يدر سال آمار آب  نقشه منابع موجوديهااساس شبكه

 رفسنجانيدشت ممنوعه بحران-2-1-2

ات دشت يخصوص-2-1-2-1

ين محدوده جاي  نوق و انار در ا،سه دشت رفسنجان. لومتر مربع استي ك7253 معادل يت مساحي رفسنجان دارايمحدوده مطالعات

ن يا. شوديمه ي تهينيرزميز آب ق منابعياز منطقه از طريمورد ن آب . استيمي دايها منطقه كم و فاقد رودخانهيزان بارندگيم. دارد 

از ت دشت رفسنجان يسوابق و مدارك ممنوع.  استيوعه بحران ممنيها ممنوعه شده و در حال حاضر جزو دشت1352دشت از سال 

.  استآمدهگزارش 2شماره وست يدر پو موجود بوده روي وزارت نينيرزمي زهايآب از يبردارو دفتر حفاظت و بهرهي در آرش1369سال 

وآمارمطالعات ودفتر ازت دشت رفسنجانيسوابق ممنوع.استكمتر كبودر آهنگ ن دشت نسبت به دشتي اآمار و اطالعاتحجم 
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 مختلف، دشت رفسنجان راهايطرح كه در ارتباط با يانو مشاور) تماب( آب ه منابعي دفتر مطالعات پايگزارش آماراطالعات آن از

. ده است استخراج ش،اندكردهمطالعه 

1349ن منطقه از سال ي اينيزمريز آب  و مطالعهه منابع آبي مركز مطالعات پا1381–1382 سال يبر اساس گزارش آمار

.  است1377 آن مربوط به سال يبردارن آماريشروع شده و آخر

منطقهنيا متر در1000يبيزان تقري به مي حلقه چاه اكتشاف6 متر وبا حفر55 حدود ينيمرزيز آب متوسط عمق برخورد به

80 حدود  دشتيا مشاهدهيهاچاه تعداد . استستفاده شدهك اي سونداژ الكتر370ك از يزي مطالعات ژئوف همراه باييمطالعات شناسا

 حلقه آن مربوط 1300 كه  حلقه بوده1370ق يمه عميق و ني عميهاچاهني هم چن. شده استيريگ اندازه1371 از سال حلقه بوده و

10ق حدود يمه عمي نيهاچاهون متر مكعب ويلي م638ق حدود ي عميهاچاهق ي از طرينيرزميز آب هيتخل.ق استيعميهاچاهبه 

ون متر مكعب از آبخوان منطقه يلي م100 رشته بوده كه حدود 153يبردارآمارر در سال يقنوات دا. ون متر مكعب در سال استيليم

. از نوع آزاد استآبخوان منطقه . انددهكري مبرداشت

 انجام داده ريزهايطرحرفسنجان را در چارچوب  دشت ينيرزميز آب دو مرحله مطالعاتدرآبمشاور كاون يشركت مهندس

:است

1371_ دشت رفسنجان ينيرزميز آب نه و حفاظت منابعي بهيبردارمطالعات بهره−

1381_ دشت رفسنجان يمحدوده مطالعات آب النيمطالعات ب−

:دست آمده استه  بريزج ينتا فوقيها ازگزارشن دستورالعمليايبراازين اطالعات مورديآورمع جيراستا در

ينيرزميز آب نوسانات سطح-2-1-2-2

 )1371-1350( ساله 21ك دوره ي را در ينيرزميز آب رات سطحيي متوسط تغ1371 سال  دربآمشاور كاون يشركت مهندسگزارش

ب معادل يت به تر را فوقيها دشتين مدت برايدر ا آب طحكاهش س وكرده، انار محاسبه  نوق رفسنجان،يها دشتيك برايبه تفك

در  مزبور يهاآبنمود معرف دشت.  وست موجود استي پ9 در جدول شماره ين بررسيج اي نتا. است به دست آورده متر7 و 10 و5/9

ن منطقه ي ادرشده، مشخص  فوقيهمانگونه كه در نمودارها.وست نشان داده شده استي پ3 شمارهي در نمودارها70-71سال 

. نسبت به تابستان دارديب كمتريفقط در زمستان ش.  نداشته استتهيكما ينهيشيبچگاه نقطه يداشته و هيروند نزولماًئدا آب سطح

 به يامحدودهدر 81 تا 71 از سال  را رفسنجانرات افت سطح آبخوانييب تغآ مشاور كاوني شركت مهندسن گزارشيدوم

 و 10جدول شماره .  استكرده متر اعالم7/16زان ي به م80تا 50 و از سال متر5/7 حدودمربعلومتري ك4170ا ي4100مساحت 

 عمق و تراز هميهادر نقشه آب رات سطحييتغن يچن هم.دهدي را نشان مآبنمود معرف دشت ارقام مربوط بهوستي پ4شماره نمودار

. وست گزارش موجود استي پ( و در شده مشخصينيرزميزآب 
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يزان بهره برداريم-2-1-2-3

ون متر مكعب يلي م99ون متر مكعب و قنوات حدوديلي  م638 حدود دشت رفسنجاندرهاچاهق ي از طر شدهشتبردا آب حجم كل

يها از فاصله سالهاچاهروند حفر . است آب ت منابعيا نقشه موقعي فاقد جداول خالصه آمار و معموالً موجوديهاگزارش. است

.ه شده است داد نشانوستي پ5 شماره ي نوق و انار در نمودارها،انه رفسنجانگ سهيهاها در دشت آنيز آبدهي و ن1368 تا 1351

كيفيت شيميايي-2-1-2-4

ج يوست گزارش و نتايپدر) مانده خشك ي و مجموع باقيكي الكترتي هدا،كلر( گانه  سهيها دشتييايميت شيفي كيهانقشه

 روند يبررس. وست ارائه شده استي پ11 شمارهداول در ج1369ان سال ي برداشت شده در پايها نمونهييايميش كامل شيآزما

.ستير نيپذ شده امكاني نمونه بردار)1369سال (ك مرحلهيبه لحاظ آنكه  فقط  آب يفيرات كييتغ

 آبخوان يكيناميدروديات هيخصوص-2-1-2-5

12ول شماره ج آنها در جديتاو نش پمپاژ قرار گرفته ي رفسنجان مورد آزما سه گانه يها در دشتي و اكتشافيبردار حلقه چاه بهره40

. وست گزارش موجود استيپ درينيرزمي آب ز تراز و هم عمقيهان نقشهيهم چن.وست ارائه شده استيپ

رات حجم مخزن ييتغ-2-1-2-6

،ون متر مكعبيلي م94دشت رفسنجان حدود در1371-1370 سال درينيرزميز آب  ازمنابعاضافه برداشتالن ياساس محاسبات ببر

. دهديها را نشان مالن دشتيخالصه ب،وستي پ13ول شمارهجد. مكعب استون متر يلي م63 و انار حدود 55 حدود وقدشت ن

جان كبودرآهنگ ورفسني ازدشت ها شدهيعات جمع آوراطالآمار و يابيارز-2-1-3

 دشت يت شده وليدشت كبودرآهنگ رعا درن موضوعي اباشد،گزارش موجود درديباهازومتريا پييا مشاهدهيهاچاهآمارسطح آب 

.ست ارفسنجان فاقد آن

.ستينري در دشت رفسنجان امكان پذي، ولكردهيابي رونداييريگيتوان دردشت كبودرآهنگ پيمنوسانات سطح آب را

يراتيين فاصله تغيادراگر و تا وضع موجود باشدتيممنوعشروع از قبل يهاسالآب ازرات سطح ييتغنشانگرديود معرف بامآبن

ن يا.اده شوددنشان  آن درآبنمودآثاردي بايمنوعه به ممنوعه بحران آبخوان از مرييآمده باشد، مانند تغوجوده بت آبخوان يدر ممنوع

1376سالتا1372سالكبودرآهنگ ازدشت درينبوده ولريپذ امكاني به علت عدم اطالعات كافدشت رفسنجانموضوع در

).1نمودار شماره  ( استكردهه برگشت يوان به حالت اولن رفتن سطح آبخييپاروند به بعد1376ز سالامشخص و

هردرد خالصه آماريبا. دشت رفسنجان فاقد آن استيولبوده  دشت كبودرآهنگ موجودينيرزمي از منابع زيبردار بهرهآمار

. همراه گزارش باشديآماربردارمرحله از
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 هر 1384 تا1379سال ازراي، زستيح ني صحكبودرآهنگدشت  درييايمي ش كاملشيآزمايافته براي انجام يهايبردارنمونه

گزارش دشت رفسنجان كه دريبردارنمونه. ده استمنابع مختلف بو ازيرت تصادفصوه ب، وك مرحله برداشت شدهي فقط سال

 است،كردهسه ي مقا1370-1380يهاط سال با متوس1370سال درراخوان آبيفي وكيرات كمييب تغآ كاون مشاوريشركت مهندس

رايز.ستين گزارش قابل قبول ني ا استفاده دري برايولباشد ده كرارائه  رايج خوبي نتا گزارش مشاوريراستاردممكن است

.ح همراه گزارش باشديد اطالعات صحيجه آنكه باينت. كردسه ي ساله آن مقا10متوسط را بايبردارك مرحله نمونهيج يتوان نتاينم

 كشورينيرزميز آب  از منابعيبردارت توسعه بهرهيخچه ممنوعي تاريبررس-2-2

:ر استي به شرح ز موجودي بر اساس مواد قانونهاآبخوانت يه ممنوعخچيتار

ـ يرزميز آب   ران در مورد حفـظ و حراسـت منـابع         ي وز ئتيهب نامه   ي تصو 2ماده  -2-2-1 كشـور مصـوب    ين

10/7/1342

ن يي پا) ينيرزميسفره آب ز (آبخوان سطح ، مصرفيادي معلوم شود بر اثر زي و علمي فنيهايدر هر حوضه كه پس از بررس” 

 كه الزم ي مدتيد برايا قنات جدين صورت حفر چاه يدر ا. كنديمي آگهي اطالع عمومي مراتب را براياريرود، بنگاه مستقل آبيم

. “باشديم مزبور ذكر خواهد شد، ممنوع ي و در آگهص داده شوديتشخ

1/3/1345 كشور مصوب ينيرزمي زهايآب قانون حفظ و حراست منابع2ماده -2-2-2

ا ياد مصرف ي در اثر ازد)ينيرزميسفره آب ز(آبخوان  معلوم شود كه سطح ي و علمي فنيهاي كه با بررسيو برق در مناطق آب وزارت

 با حدود ي مدتي طرح برايخ اجراي، از تارشودد اجرا ي از طرف دولت باياري آبهايطرح كه يطقا در مناي و روديمن ييگر پايعلل د

.ديق و قنات را ممنوع نمايمه عميق و ني حفر چاه عمشودي، مجاز ممشخص

ست آنيل دشت ممنوعه شده و14) 27/4/1347مصوب ( شدن آن يب قانون آب ونحوه ملي تصو فوق تايب ماده قانوني ازتصو

.استوست ي پ14جدول شماره به شرح 

ت و كاهش حجم مخزن آن در يشنهاد ممنوعيپخ ي تار. دشت شهرضا در منطقه اصفهان است،كه ممنوعه شدهين دشتياول

ن ويليم9/2معادلو در حال حاضر.  استافتهيانتشار 1345./18/3خيارت آن درتي ممنوعين آگهي اوليست ولي مشخص نن بارياول

. كاهش حجم مخزن داردبمكعمتر
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27/4/1347 شدن آن مصوب يو نحوه مل آب  قانون24ماده -2-2-3

ا علل ياد مصرف ي در اثر ازد)ينيرزميز آب سفره(آبخوان  نشان دهد كه ي و فني علميهاي كه بررسيو برق در مناطق آب  وزارت"

 از ،ياهيدر ناح آب  كردني به منظور ملينيرزمي زهايآب از جامع و استفادهياري آبهايطرح كه يا در مناطقي وروديمن ييگر پايد

ن يا قنات را ممنوع سازد و رفع ايق و يمه عميا نيق ي مشخص حفر چاه عميياي با حدود جغرافشود، مجاز استد اجرا يطرف دولت با

".و برق است آب ت منوط به اجازه مجدد وزارتيممنوع

ست ي كه لممنوعه شده دشت 29)16/12/1361مصوب (ع عادالنه آبي قانون توز4ب ماده يو فوق تا تصيبه استناد ماده قانون

. استموجودوست يپ15ل شماره  در جدوآنها

يو نحوه مل آب  فصل سوم قانونيين نامه اجرايي آ6ماده ت مناطق بر اساس ي ممنوعيوه اطالع رسانيش-2-2-4

15/6/1348شدن آن، مصوب 

 در يله نشر آگهيو برق به وس آب شكار قنات از طرف وزارتيق چاه و ادامه پيا تعميا قنات ي حفر چاه يات مناطق بري اعالم ممنوع"

 مشخص در دو نوبت به فاصله ييايل و مدت و حدود جغرافيراالنتشار مركز و محل با ذكر دليد كثي از جرايكي كشور و يروزنامه رسم

 به يق مقتضي به طريا بخشداريله انجمن ده ي مراتب به وس،راالنتشار نباشديمه كث كه روزناي و در نقاطديآيمپانزده روز به عمل 

".شوديم منظور ين آگهيخ انتشار دوميت از تاريخ ممنوعيد و تاري محل خواهد رسياطالع اهال

16/12/1361مصوب  آب ع عادالنهي قانون توز4ماده -2-2-5

 كه يا در مناطقيش از حد مجاز باشد و ي بينيرزمي زهايآب از منابعيداربرزان بهرهيرو ميص وزارت ني كه به تشخيدر مناطق"

ا هرگونه يا قنات و يق و يمه عميا نيق ي مشخص حفر چاه عمييايرو مجاز است با حدود جغرافيد وزارت نيجاب نماي اي دولتهايطرح

".رو استيت با وزارت نين ممنوعيا رفع ايد يدتم. ن ممنوع سازدي مدت معيمنطقه را برا آب  از منابعيبردارش در بهرهيافزا

ن مادهياو مصوب نشده هات دشتي ممنوعي برايگريد ديقانون جدفوق، يب ماده قانونياست كه بعد از تصوح يالزم به توض

شرح جدول ه  ب و مورد151اند  شده ممنوعه1383ان سال ي تاپان مادهي براساس اكهيي دشت ها.بوده استيتاكنون به قوت خودباق

.استوستي پ16شماره 

17جدول شماره  (1385ن ماه يفرورد، روي وزارت نينيرزمي زهايآب از يبردار دفتر حفاظت و بهره212ه شماره يربر اساس نش

 ممنوعه اضافه شده وبنابراينيها دشت محدوده مطالعاتي و يا دشت  به ليست 15 ً، جمعا1385ن يورد تا فر1384 از سال)وستيپ

. مورد بوده است233 ممنوعه  ومحدوده هاي مطالعاتيتازمان فوق مجموع دشت
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به اطالعات ت با توجه ي قبل و پس از اعالم ممنوع،هاآبخوانيفي و كيرات كمييارائه تغ-2-3

 شدهيجمع آور

ك آبخوان ييفي و كيرات كميي روند تغتوانستيكه مي آمار و اطالعاتيآورجمع1-4حات ارائه شده در مبحث يبا توجه به توض

 نشان دهد،  يت بحرانيا ممنوعييت فعليت و ادامه آن تا ممنوعي  قبل از شروع ممنوعيها را از دورهيا ممنوعه بحرانيممنوعه و

ه  بيريگزهاز منابع معرف اندا ومنابع مختلف برداشت شده از  ويصورت تصادفه  باغلبهايبرداررا نمونهيز. ر نبوده استيپذامكان

 استفاده شده شت رفسنجان ديهان، از گزارشيك دوره معي دريفيك ويرات كمييسه تغي مقابراين راستايدر ا. امده استيعمل ن

ن يج اينتا.  ستيت آن ني دوره ممنوعي تماميمدت پاسخگوك دوره كوتاهين دشت در ي ايفي و كيرات كمييسه تغيالبته مقا. است

1370-1380يها با متوسط سال1370در سال  دشت رفسنجانينيرزمي ز آبيفي و كي كمعواملد كه دهيها نشان ميبررس

.  داشته استياديار زيرات بسييتغ

منطقه ( دشت ي در بخش ورودينيرزميز آب  سطح برخورد بهدهد كهي نشان م مطالعات رفسنجانيفي وكيرات كمييسه تغي مقا

و ) آباده و بهمنييكشكو رفسنجان، ،هيشمس آباد، فردوسمنطقه ( دشت ي مركز و در بخش افت نموده متر30دود ح) خانكبوتر

گرم در يلي م300 دشت حدود ي و مركزيون كلر در بخش ورودي. ن رفته استيي متر پا10حدود ) مهران و انارروان( دشت يخروج

 استارائه شده6وست شماره يپ دشت رفسنجان درياهنقشه. افته استيش يافزاتريگرم در ليلي م500 دشت تا يتر و خروجيل

.سه شده استي مقا1 شمارهجدولدر1370-1380يها رفسنجان در فاصله سال آبخوانيفي و كيرات كميي تغ ازيان خالصهيچنهم.



 تغييرات كمي و كيفي در آبخوان رفسنجان–1جدول شماره 
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تي ممنوعي كشور براي فعلي فنيارهاي ضوابط و معيآورجمع-2-4

ت يد ممنوعيا تمديت يضوابط ممنوع-2-4-1

وستيپ (يامنطقه آب يهاه شركتيرو به عنوان كليوزارت ن آب  امورمحترمنت  معاو2/8/72 مورخ 250/4371اساس نامه شماره بر

: استشدهر ابالغ ي به شرح زيبردارلحاظ توسعه بهرهت مناطق بهيد ممنوعيا تمديت يضوابط ممنوع)5شماره

،)ينيرزميز آب سفره(آبخوانالن يارائه ب

د مدت ادامه آن،ي با قينيرزميز آب  و اعالم افت مداوم و بدون وقفه سطحيبررس−

د شروع و مدت ادامه آن،يبا ق آب  وقفه منابعبدون مداوم و يبا روند شور آب ييايميت شيفيرات كيي و اعالم تغيبررس−

 كل مخزن،حجم اشباع به )سفره(آبخوان  مخزن ين نسبت كسرييتع−

اشباع،) يهاسفره (يهاآبخوانا ي) هسفر(آبخوان  به ضخامت ينيرزميز آب  سطحساالنه نسبت متوسط افت كردنمشخص −

،)ينيرزميز آب سفره( آبخوانتي تقويبراي جبرانهايطرحارائه −

،ينيرزميز آب ريش از حد از ذخاي برداشت باثرن در ي از نشست زمي عالئم و شواهديبررس−

 كاهش حجم ه مواجه بايرويت ب برداشاثرشود كه دري استفاده مييهاآبخوانت ي ممنوعديتمدايت ي ممنوعيفوق براموارد

وطرح ت مصوبا وياز آبي نهمراه باآنمستندات ومداركديبا باشد،يك طرح دولتييت برايكه ممنوعيدر صورت.اندمخزن شده

.شود منطقه مورد نظر اتخاذ ايدشت ت يم الزم در خصوص ممنوعيتصمتا ، ارسالرويبه وزارت ن دشت ينيرزميز آب گزارش منابع

ت  يضوابط رفع ممنوع-2-4-2

مطالعات د گزارشي باهادشتت ينظر گرفتن ضوابط ممنوعدر بالذاده،  صادر نشتيممنوع در رابطه با رفع يتاكنون دستورالعمل خاص

 كمي وكيفي آبخوان درتي وضع شرايط جديد منطقه مبني برجبران يايالن كه گويق بي دقمحاسبات همراه با  منطقهينيرزميزآب 

م الزم در خصوص رفع يصمارسال، تا ترويبه وزارت ن،اعمال ممنوعيت وعدم نياز به ادامه يا تمديد ممنوعيت باشدقبل ازيطشراحد

. شوداتخاذ ت  منطقه يممنوع

ت يضوابط توسعه ممنوع-2-4-3

اطراف  به  آب امالحشيافزااي و ينيرزميز آب رهيذخ كاهشآثار نشان دهد كه ك دشت،يت ي ممنوع توسعهشنهادي پچنانچه گزارش

.شودتوسعه داده يشده قبلنييتع مرز الزم است،كنديمت ي وياسايردشت هاي موجود دريك محدوده مطالعاتي سرادشت
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ت  يضوابط مرز ممنوع-2-4-4

 يك محدوده مطالعاتي يا آبخوان هاي مجزا دريك محدودهزيالرأس ارتفاعات حوضه آبر منطبق بر خطمعموالًتيممنوع مرز

هاگر مانند جادهي از عوارض دياگاهي و يعيطب ممكن است از عوارض )نظير طرح هاي دولتي( بوده و در موارد خاصمطالعاتي

.شود استفاده ويااراضي روستاها

يضوابط اعالم مناطق ممنوعه بحران-2-4-5

وستيپ (روي وزارت نينيرزمي زهايآب ازيبرداردفتر حفاظت و بهرهمحترم ركل ي مد6/9/1378 مورخ 141/18272 نامه شماره 

يامنطقه آب يهاه شركتي اجرا به كليبران و يير تعي به شرح ز"نايع راي ممنوعه بحرانيها دشتي فنيهاشاخص ، )5شماره

: استكرده اعالم 

ن قابل قبول  و در مدت زماي متواليهاه شده در سالي واحد تهآبنمود با توجه به ينيرزميز آب روند افت مستمر سطح−

.شودمشاهده 

). شدههيتهيهابا توجه به كموگراف( شود مشاهدهدرآبخوان  آب تيفيكروند كاهش مستمر −

. مشاهده شود) ينيرزمي زهايآب ازهيرويببرداشت از يناش(ها دشتده نشست در نقاط مختلف يپد−

ييو هوا آب ظرران از ني مشابه اير كشورهايات ساي سوابق، ضوابط و تجربيگردآور-2-5

 در اثر  و استراني آن مشابه اييهواو  آب طيا جهان كه شريكشورها از يكه دربعضدهد ي به عمل آمده نشان ميهايبررس

 را ي، اقداماتاستده ش حجم مخزنكاهش مواجه با  آبخوان منطقه،يا بروز خشكسالي و ينيرزميز آب  از منابعهيرويبيبرداربهره

: استريز به شرح ، آمدهدسته بن جستجو يآنچه كه در ا.  ران استي اكشورباً مشابه ي كه تقر انده دادانجام

كاياالت متحده آمريا-2-5-1

	���������منطقه-الف 

 از يا گستردهيهابخش و استمربعلومتري ك450000 معادلي گسترشيداراي مركزيكاي در آمرHigh Plainآبخوان منطقه 

 به ن منطقهيا. نگ را در بر گرفته استيومي، تگزاس و واي جنوبيكو، اوكالهما، داكوتايومكزينزاس، نبراسكا، نالت كلرادو، كايهشت ا

، منجر ينيرزميز آب  ازهيرويببرداشت .   استكايآمرين مناطق كشاورزي از مهمتريكيياز كشاورزي نمورد آب  كننده نيتأمعنوان 

 از يدر برخيستابيكه افت سطح اياگونهه  ب، شده استيعيوسارياس بسين در مقره آبخواي و كاهش ذخيستابيبه افت سطح ا

).3شكل (ده استي فوت رس150كو بهيومكزي تگزاس و نالتي ايهاچاه
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و كشت ير در الگويي را در جهت كاهش سطح كشت، تغييهاتي  محدوHigh Plainش آبخوان ي پاين امر در راستايمسئول

 كاهش ينيرزميز آب افت سطح روند ،يه آبخوان از نزوالت جوي و تغذيبارندگشيافزااثر اند كه متعاقباً درم داده  انجاآناصالح 

. افته استي

1999 تا 1987 از سال Plain Highره آبخوان ي  كاهش ذخ-3شكل 


مناطق-ب��������������	����

ست يد تا بي قرارگرفته و شاي در مرحله بحرانهيرويب آن در اثر برداشت ينيرزميز آب نابع وجود دارد كه  ميكا مناطقيدر جنوب آمر

ا يشور در آب هجومن رفته كه منجر به يي پايان مناطق به اندازهي در ايستابيسطح ا. ديحاصل نما رايترت نامناسبي وضعندهيسال آ

.)5و4يهاشكل( استشدهيساحليهاآبخوانطرفبه

ــيهــااســتيدر چــارچوب س ــيبشي پ ــراين ــود وضــعي شــده ب ــابعي بهب ــ ا آبت من ــه،  ني ــمنطق ــاري ــروه ك ــاميك گ ــه ن  ب

)SWUCA( Southern Water Use Caution Area  ـ  را تهيگزارش  آنهـا عبـارت اسـت از   يشـنهاد ي پ كـه راهكـار  كـرده ه ي

:ن گزارش عبارتند ازي در اي گروه كارياهداف اصل.  گرينابع د مياينده منطقه و حفاظت و احي مصارف فزايبرا آب ص مناسبيتخص

،ن شدهييها مطابق با حداقل تراز تعاچهيدر آب  سطحياياح−

،ن شدهيي تعزانيم با حداقل مطابقها  رودخانهي آبدهياياح−

ره آبخوان ي نمودار روند برداشت از ذخ-5شكل 

دايفلور

يها از چاهيكيش كلر در ي روند افزا-4كل  شش

ي ساحليامشاهده
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،ن شدهيي در مناطق تعي ساحليهاآبخوانشور به  آب كاهش هجوم−

.دهنگام شوه  بمطالعاتدي باكباري سال 5هر كهكرده استم  اعالخودگزارش  درين گروه كاريا

ا ياسپان-2-5-2

���	�������منطقه-الف 

داً مورد ي به بعد شد1970ا واقع شده و از دهه يلومتر مربع در مركز اسپاني ك5500 معادلي با گسترشLa Manchaآبخوان منطقه 

 موجب ،يو برداشت از منابع سطح1997 تا 1980يها در سالن منطقهياينيرزميز آب رهيكاهش ذخ.  قرار گرفته استيبرداربهره

 كه Tablas de Daimielتاالب به ينيرزميز آب يان خروجيدر اثر  قطع جرضمناً .  استشدهها  ها و چشمهان رودخانهيكاهش جر

 از ي كشاورزيهاني زم1987 تا 1974يهان منطقه از فاصله سالي در ا. وارد شده استادي صدمه ز، استيالمللنيت بي اهميدارا

ش يون مترمكعب در سال افزايلي م600ون مترمكعب به يلي م60 از ينيرزميز آب لومتر مربع و مصرفي ك1200لومتر مربع به ي ك300

ب  آافت سطح. افته استيارد مترمكعب كاهش يليم65/2ارد مترمكعب بهيلي  م3 از مجموع  ينيرزميز آب رهيذخ.  افته استي

.  متر برآورد شده است30 تا 20دود  حينيرزميز

 تا سال 1987يهالذا از فاصله سال.  استينيرزميز آب كاهش برداشت از جبران افت سطح آبخوان،ي برايدهاشنيراهكار پ

ه برگشت ي اول به حالتينيرزميز آب  از مناطق، سطحيافته و مشاهده شده كه در برخي برداشت از منابع مزبور به نصف كاهش 2000

: نسبت دادريزتوان به موارد ين بهبود را ميعلت ا. استكرده

،دي جديهاچاه از حفر يريوجلوگ آب ربط در برداشتي ذيها سازماني اعمال شده از سويهاتيمحدود

 و يزيردر برنامه آنها كردنو وارد )  groundwater users associations(كنندگان آب و مصرفي مردميها تشكل ويهمكار

،يريگميتصم

. انددهكاهش مصرف آب، دچار خسارت شاثر دركه ي به كشاورزانيماليها كمك

ا يترالاس-2-5-3

يگونه توجهچيد و توسعه آن بوده و هي جد آب به دنبال منابعشتري باي كشور استرالينيرزميز آب ت منابعيري مد1980ش از دهه يتا پ

 و صدور پروانهيي در مناطق روستايدات كشاورزيق تولين موضوع با تشويا.  و توان آن نداشته استود موجينيرزميز آب ستميبه س

 دچار  آن منطقهينيرزمي زيهاآبخوان از يه برخيروي بيها، و در اثر برداشتافتهيياديگسترش زو استوارهاآبخوان از يبرداربهره

. استشده آب كنندگان مختلفن مصرفي بيريگدرمنجر به ز يني گاه و استره شدهيكاهش ذخ

 آب د حجميبابرداران وجود ندارد،  بهرهي برايتي محدود و بودهداري در حالت پامعموالًآنيهاآبخوانا كه ي از استراليادر منطقه
 New Southتاكنون دولهم.  آبخوان باشدياز مجيمعادل آبده)  پروانهيدارا(برداشت شده توسط مصرف كنندگان مجاز 

Walesف يبردار كامالً تعر بهرهتي است كه در آن حق مالكينيرزمي زهايآب از يبردار صدور پروانه بهرهي برايستميدر حال ارائه س
 بوده كه ي مشخصيهابردار از آبخوان به صورت حجم معرف سهم بهرهيبردارستم، پروانه بهرهين سيدر ا. باشديمشده و معتبر 
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 Water(وسته  يبه صورت پ آب تيري مدتهي كمن در هر منطقهيهم چن. د و فروش  و قابل انتقال استيبردار قابل خرره بهيبرا

Management Committee ( ولز با در نظر داشتن حق وساتي دولت ن. استينيرزميز آب  منابعهايطرحدر حال نظارت و كنترل
ن رابطه با معتبر يدر ا. اده استدينيرزميز آب )ستميس(سامانه ي به حفظ سالمت و بقات نخست رايران، اولوبردا بهرهيت برايمالك

ي درازمدت با آبدهيهان برداشتيانگي كه مده استم شي تنظيا به گونهافتهيصي تخصزان حجمي م صادر شده،يهادانستن پروانه
. داشته باشديخوانژه بلندمدت آبخوان هميو

اردن-2-5-4
 آن يزان بارندگي كامل به مين كشور بستگيا آب منابع. مه خشك جهان استي مناطق خشك و نءران جزيند كشور اكشور اردن مان

 و كنار دره اردن متمركز ي در مناطق كوهستانين بارندگيشتريب. ر استيمتر در سال متغيلي م600 تا 50ن ي بيارتفاع بارندگ. دارد
ل، يين اسرايرموك مشترك  بيرودخانه . دكنيافت ميمتر باران دريلي م200متر از  ساالنه ك، درصد از كل كشور90است و حدود 

.وجود آورده استه  منطقه را بي از منابع اصليكيه و اردن  يسور
 در يلي فسهايآبيره اصلي شونده قرار گرفته و ذخدي تجدهايآب و يلي فسهايآبن كشور در دو گروه ي اينيرزميز آب ريذخا
ون متر مكعب در يلي م870ن كشور حدود يقابل دسترس ا آب رهيكل ذخ.  اردن واقع شده استي در جنوب صحرا”يسيد“آبخوان 

زان عرضه و ين مين اختالف بيا. ار كمتر استي بس،ارد متر مكعب خواهد بوديليك ميكه حدود  آب يسال است كه در مقابل تقاضا
.ر شده استيپذدي و تجديلي فسيهاآباز  آب هيرويمنجر به برداشت ب آب يتقاضا

ن در حال نشست بوده و ي زم)Dead Sea(ا يت يرامون بحرالمي در پيا منطقهينيرزميز آب  از منابعهيرويب در اثر برداشت 
.مشاهده شده استفروچاله ها از يموارد

 نشان داده شده 6 در شكل شماره  رودخانه اردن حوضهيا مشاهدهيها از چاهيا در نمونهينيرزميز آب كاهش ارتفاع سطح
.  است

  در حوضه رودخانه اردن1997 تا 1967يها در فاصله سالينيرزميزآب  افت سطح -6شكل 

مصارف 1980قابل دسترس در دهه كمبود منابعواردن  دريشرب و كشاورز مصارف يبرا آب يش تقاضايدنبال افزاهب

يبرا( ون متر مكعب در ساليلي م60 به حدود 2005ه شده در سال يتصف آب زانيمها شروع شده و ه فاضالبي از تصفيكشاورز

سال
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ري و دولت ناگزنكردهاز را يمورد ن آب ين كشور، منابع موجود تكافوي اين در حوضه شرقيهمچن.  استدهي رس) هكتار12000ياريآب

.  به داخل انتقال داده استضه خارج حو ازيني سنگي به بها راتياز جمعيشرب مورد ن آب نيتأميبرا

 آب  مطالعات و عدم برنامهي كشاورزيهانيزمدر اردن گسترش آب  بحرانيل اصلي از داليكيت، يش جمعيگذشته از افزا

).  انجام گرفته است1990 دهه ي در اردن از ابتداينيرزميزآب مطالعات ( است ينيرزميز

 را متوقف يكشاورزديجديهاچاهي برايصدور مجوز حفار) Jordan Water Authority(اردن  آب  سازمان1992از سال 

94. استكردهيبخش خصوصيهاچاهي برايم حجي اردن شروع به نصب كنتورهاياريو آب آب  وزارت1994 و از سال كرده

. شوديم فوق كنترل  وزارتقي ازطرماًيدرصد از كنتورها مستق

هم . است آب هر متر مكعبي فلس برا250مت آني قن شده كهيي تعيستي و توري مصارف صنعتي تعرفه براي  نوع1994از 

 آب راني مدتوسط آب  در مصارف گوناگونيبندتي اولو1995در . ده استش اعمال ي كشاورزيهاچاهيبراياتيستم مالي سنيچن

يكشاورز آب  و سرانجام به) توريسم(ردشگري گشرب، سپس به صنعت و ت نخست بهين اساس، اولوي بر اه واردن اعالم شد

. افته استياختصاص 

 و يدنيآشام آب  خدماتيسازيشه خصوصياردن در اند آب راني شهر امان، مديدنيآشام آب  خدماتيسازي پس از خصوص

. ن كشور هستندي ايگر شهرهاي در ديكشاورز آب عيتوز

ابد، در حال حاضر منابعييش ميوسته افزايدر حوضه رودخانه اردن به طور پ مصارف مختلف يبرا آب ين كه تقاضايبا توجه به ا

.استيدنيآشام آب نيتأم ويكشاورزاريطور كامل در اخته  بضهن حوياآب 

يگزارشدر)FAO ( كه سازمان ملل متحد جهانيكشورهاازيبعض درمنابع آب ازيبرداربهرهمقرارتازييها به نمونهريزدر 

ريزح است كه مطالبيالزم به توض. شوديمپرداخته،كردهمنتشر1379در سال “ت منابع آبيري مديه مقررات مليته”نوان عتحت

:استمنبع فوق استخراج شدهناً ازيع

1971 ـ مقررات كنترل منابع آب ـ ي جنوبياياسترال-الف 

يد مجوز مربوط، مقدار آب اضافيشت كند، در صورت تمدشتر از مقدار مجاز، آب بردايك سال، بياگر صاحب پروانه در −

نه اضافه آب يد هزين، شخص متخلف بايعالوه بر ا. شودي كسر ميه شخص مورد نظر در سال آتيبرداشت شده از سهم

.ز بپردازدي را نيبرداشت

ن آبين ـ مقررات و قوانيپيليف-ب

ق عوامل خود يز آب، اقدام به مصرف آب كرده باشد، شورا از طرا پروانه استفاده اي، بدون داشتن مجوز ي كه شخصيدر صورت−

سات يه و تأسيا ابنيب سد يا تخريو ) ينيرزمي زهايآب از يبرداردر صورت بهره(ا مهر و موم چاه ياقدام به پر كردن 

يا مدنييي قضاي و آرانير با قوانيد مغاين اقدامات نبايا. خواهد كرد) ي سطحهايآب از يبرداردر صورت بهره (يكيدروليه

.رنديات صورت گيط و مقتضيد مطابق شرايباشند و با

 موجود را يها چاهيرات روييگونه تغا انجام هري چاه و استخراج آب و  اجازه حفريچ شخصي، هي موارد مصرف خانگر ازيبه غ

.بدون اخذ مجوز از شورا را ندارد
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 مصارف يمتر برايلي م750با قطر كمتر از ) ا غالفداريدار پوشش(دار اره جديهاان ذكر است كه فقط چاهين رابطه شايدر ا

. مجاز هستنديخانگ

1961) يبردارامور بهره (ينيرزمي زهايآبكا ـ مقررات كنترل ييجاما-ج 

 را مشخص ريزد اطالعات يكنند باي استفاده مينيرزمي زهايآب كه از ي افرادي قانون تمام6از بخش ) الف(به موجب بند −

. ثبت و ضبط كنند،كرده

 ثبت دي باينيرزمي زهايآبه استخراج يسات و ابنيك از تأسين مقررات و با توجه به هر ي كه هر فرد به موجب اياطالعات−

:كند عبارتند از

.شودي كه روزانه استخراج مي آبحجم•

:ر هر سال و در ماه مارس ثبت شونديدر صورت امكان موارد ز•

آبتراز سكون −

 ثابت آب استخراج شدهيآبدهك ييتراز پمپاژ آب به ازا−

. انجام شده باشندياز جانب وكه  آب يكيولوژي و باكترييايمي شيهاهيتجزج ي از نتاياد شدهيي تأيهايكپ•

1963، ينيرزمي زهايآبي ـ مقررات مربوط به كنترل مناطق حاوي جنوبيقايآفر-د

ق هرگونه ياند از طرن در مناطق مربوط قابل اجرا شدهين قواني كه ايخيا پس از تارين مقررات ي اي كه پس از انتشار رسميهر شخص

 ماه پس 3 ظرف مدت يد مراتب را به طور كتبي كنند، باينيرزمي زهايآب از يبردارا چشمه واقع در مناطق مربوط اقدام به بهرهيچاه 

: موجود باشند، عبارتند ازيه كتبين اطالعيد در اي كه بايموارد.  برسانديالتي اين، به اطالع منشين قواني شدن اييا اجراياز انتشار 

خ صدور آنها، حدود و يت و تاريتعداد اسناد مالك. ا چشمه در آن واقع استي كه چاه ي نام محل و دائم شخص مربوطينام و نشان

.دهديت آنها را نشان ميه كه موقعك نقشيه ها در آنها واقع هستند، به همراا چشمهيها  كه چاهييهاني زميمرزها

شود؛ي خارج ميعيطور طبه ا چشمه بي كه از چاه ي آب خروجيشي آزمايآبده−

ا بده ييعيان طبي مربوط به جريهاشي كه آزماي پمپاژ در صورتيهاشيج آزماي طبق نتاي آب خروجيشي آزمايآبدهنه يشيپ−

؛د ارائه شونديز بايها نشين آزمايات انجام اييخ و جزيعات مربوط به تاركبار انجام شده باشند، اطاليش از يپمپاژ، ب

؛سات در هر ساعتين تأسيت پمپاژ ايسات پمپاژ در چاه نصب شده باشند، ظرفي كه تأسيدر صورت−

ه گر استفاديا مصارف دي آن ساالنهياري آبي برايعيا چشمه طبي كه آب خارج شده از چاه ييهاني زميحدود و مرزها−

 و الزم بدانديالتي اي كه منشيگريعالوه هرگونه اطالعات مربوط ده ب. شوديم

.رسديد ميطور روزانه، ماهانه و ساالنه برداشت شده و به مصارف مفه  كه بيحداكثر مقدار آب−
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يريگجهينت-2-5-5

 آنچه كه قابل توجهي ول. استت  فوق متفاوي در كشورهاينيرزمي منابع آب زيفي و كي كنترل كمي برا اعمال شدهيهاتيمحدود

: عبارت است از باشديم

،دي جديهات در حفر چاهيمحدود−

،ينيرزميمنابع آب زت در برداشت از يمحدود−

،آبمصرف  با نوع ارتباط چاه در  ازيبهره برداركنترل−

كه ازشده استموجب  و شدهي مركزيكايآمر درياري آباصالح روش ور كشت يسطح زها منجر به كاهش تين محدودي ا

. شوديريكاهش سطح آب جلوگروند

 و يزير در مصرف آب و وارد شدن آنها در برنامهي مردميها تشكليتوان به همكاري م،اي اعمال شده در اسپانيهااستياز س

.كردده اشاره ي به كشاورزان خسارت دي كمك ماليبرا اعمال شده يها و برنامهيريگميتصم

ز ي دولت و نطرفكنترل آن از  وي حجمياستفاده از كنتورهاودي جديها چاهي از صدور مجوز برايري جلوگناردكشوردر

. بوده استمؤثرينيرزمي كنترل منابع آب زيبرا است كه ي از جمله مواردياتيمال) هايسيستم(يهاسامانهياجرا

يريگجهي و نتي فعليحقوق وي فنيارهايموارد قوت و ضعف معيابيارز-2-5-5-1

ي فنيارهايمع-2-5-6

 موارد قوت-الف

ا رفع يشنهاد يپيهي توجيهاه گزارشي تهروشروي وزارت نينيرزمي زهايآب ازيبردار بهرهحفاظت و دفتر قبالًيي كهآنجااز

 محسوب ي فنيارهاياط قوت در مع از نقيكين موضوعياست، اكرده اعالم ياب منطقه آيهاه و به شركتي ته راهات دشتيوعممن

: استريزشرح  به  فوقگزارشن مورد نظر دري عناو.شوديم

مقدمه و هدف −

ات يكل−

 منطقه يمشخصات عموم−

 خشك و مرطوب، يهار، دورهي، تبخيبارندگ: ز شاملي آبر و حوضهيدوده مطالعاتمحيدرولوژي و هي هواشناسيهايبررس−

 از منطقه ي آب سطحي و خروجي وروديهاانيجر

 منطقه هايآبها و روانالبي، سي جويهازشيم از رينفوذ مستق−

ه ي حاشيباط آبرفت با سازندها ارتيچگونگه دشت و نوع سنگ كف وي حاشيشناسنيزم:  شامليدروژئولوژي هيهايبررس−

 آنها بر آبخوان يفي و كي كمآثار سخت و ي به خصوص سازندهادشت

ك يزي ژئوفيهايبررس−
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يزومتري و پي اكتشافيهايمشخصات حفار−

ي عرضيهاليه پروفي ته، ضخامت آبرفت و مخزن، جنس و عمق سنگ كفيت آبخوان به لحاظ شكل هندسمشخصا−

ك يناميدروديب هين ضرايتع−

ه يبه لحاظ تعداد و حجم تخل) چاه، چشمه، قنات (ينيرزميمنابع آب ز−

اني و جهت جرينيرزميآب زي و خروجيمقاطع ورود، ييايميت شيفيك، عمق، تراز هميهاارائه نقشه−

 مجاور ين مرز آبخوان و ارتباط آن با سازندهاييتع−

زان امالح آبير در ميي به لحاظ تغيميدروشي هيهايبررس−

ينيرزميالن آب زيارائه ب−

ت يم است وضع، الز به صورت توام وجود داشته باشد، آبخوان آزاد و تحت فشاريك محدوده مطالعاتيچنانچه در −

.ح داده شوديره به صورت جداگانه توضيرات سطح آب و حجم ذخيي از جمله نحوه تغ منطقه،يوژدروژئوليه

 موارد ضعف-ب
 كه شده استمشخص ي وقت،زش مطالعهارو نشده،ياديزچندان  توجه ينيرزمي منابع آب زيسكه تاكنون به مطالعه و برريياز آنجا

 از موارد يكين موضوع به عنوان ي، ا وارد شود به منطقهيزيناپذبرانخسارات ج وبدايكاهش وان  آبخرهي، ذخيكم آبك دوره يدر
 و هاآبخوانت ي سوابق ممنوعكهدشويمشاهده م،و اطالعات مراجعه شوداگر به آماررا يز.شودي محسوب مي فنيارهايضعف مع

.استكامل نبوده  مستندات مربوط
يشتريها آمار بر دشتي سا از شده ويآور جمع دشت كبودرآهنگاي وت رفسنجانكه از دشياطالعاتو آماربه عنوان مثال

و  آبالن منابع و مصارفي بخصوصه الن و بي بمحاسبات وه گزارشيته در به خصوصرددر اغلب موا كه دهدينشان ماندداشته
.ده است مورد نظر مشخص نش آبخوانيفي و كيت كمرايي تغيچگونگ، وستي كامل نهايو آماربرداري از منابع انتخابيبردارنمونه
ر ي اخيها سال درابديي نم،شديه ميها ته و گزارشيآور جمعهان شده، آمار و اطالعات دشتييط تعجه آنكه اگر طبق ضوابي نت
 از ي در بعضي و حتد گردد وارهاآبخوانبر يريناپذافته و خسارات جبرانيارد متر مكعب كاهش يلي در حد چند مينيرزمير آب زيذخا
.ن نشست كنديزماطقمن

ي حقوقيارهايمع-2-5-7

و تبصره آن آب ع عادالنهي قانون توز3ماده -2-5-7-1

 موارد قوت-الف 

ادامه . د از نقاط قوت ضوابط بر شمردي از ابتدا تا حال حاضر را باينيرزميزهايآب ازيبردار مربوط به بهرهيهاصوالً وضع ضابطها
 بزرگ منجر يا به فاجعهكرديما توسعه چشمه مبادرت يا قنات ي به حفر چاه ياچگونه ضابطهيه هر كس بدون ه كيميروال قد

ن موضوع كه ي هميد ولي مقررات مذكور اعمال نماي نسبت به اجرايت جدي هر چند در عمل دولت نتواست حاكمتهالب. شديم
شرفت ي پ، استفاده كنندينيرمي زهايآبتوانند ازيمود سرانه اشخاص ن و خشدهي منوط و موكول به ضوابطآبها از يبرداربهره
. روديمشمار ه  بي در تكامل ضوابط اجتماعيبزرگ
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يبردار بهرهي وضع ضابطه براجهت آب ع عادالنهي قانون توز3و ماده ) 1347مصوب ( شدن آن يو نحوه مل آب  قانون23ماده

 را در هر نقطه از كشور بجز ينيرزمي زهايآب استفاده از منابعيطور كله ب قانون مذكور3 ماده .بوده استينيرزمي زهايآباز

 از ياري بود كه در بسين در حاليرو كرد و اي و موكول به كسب پروانه و اجازه از وزارت نمنوط و بهداشت را ب مربوط به شريهاچاه

وجود آمد كه ه ب آب تهينام كمه  بييهاتهي و كمشد شدن آن متروك يلو نحوه م آب  قانوني انقالب اسالميروزيبعد از پها دشت

 ازيبردار بهره،ابالغبعد از ن ماده كه يوضع ا. نداشتند آب  نسبت به مسائلي بودند كه اطالع و اشرافي آن اكثراً از كسانياعضا

كشور به  آب تي منحل شوند و مسئول،اد شدهييهاتهيمرور كمه  باعث شد كه ب، را موكول به كسب پروانه كردينيرزميزهايآب

ن امر ي نداشت و اي قبال آن اثرر دي مردميروهاي مقاومت ن، بودي اسالمي مجلس شورا،رو سپرده شود و چون واضع قانونيوزارت ن

. شوديماز نقاط قوت محسوب 

 ضعفموارد-ب 

ر مجاز و بدون پروانه ي غيهاچاه شدن آن يو نحوه مل آب قانون23نكه ماده يبا ا.  تبصره آن است،ن ماده داردي كه اينقطه ضعف

يعمل كسان آب ع عادالنهين قانون توزي واضعي دانست و حكم به انسداد آن داده بود ولير قانوني را غ14/7/1342خ يحفر شده از تار

يهاچاهن يب كه مالكين ترتيبه ا.  قرار دادتي خود مورد حمايم انفعالي حفر كرده بودند را با تصمين قانون چاهيكه قبل از وضع ا

رو از اضرار ي آن به كارشناسان وزارت ني و با معرفكردنديمدار كردن چاه خود مراجعه  پروانهيرو براي وزارت ني آگهيد در پيمذكور با

د چاه بدون پرداخت يشد بايمه ص دادي تشخي  البته اگر چاه مضر به مصالح عموم.شدنديم مطلع يا عدم اضرار آن به مصالح عمومي

.كردنديم صالحه مراجعه يهان به دادگاهي و معترضشديم مسدوديچگونه خسارتيه

ده تا مشخص ي طول كشهارا اوالً سالي زشد، منجر ينيرزميزهايآب ازيبردار در بهرهيمرور به فاجعه بزرگه  نقطه ضعف بنيا

 مراجعه داشتند ي دادگستريها هم به دادگاه،روي وزارت نين به راي معترض و استيگسترك از مراجع داديشد كه دادگاه صالحه كدام

ياري سودجو به منافع بسي عده ا، دو مرجع فوقي ذاتيهاين امر باعث شد در كشاكش صالحتي ا كهيوان عدالت اداريو هم به د

 تبصره ي به اعتراضات مربوط به اجرايدگيادر شد و رس كشور صيعالوانيدي عمومئتيهه از ي وحدت روي سرانجام را.ابنديدست 

.ت شدي سلب صالحيوان عدالت اداري از د دانست و عمالًي صالحه دادگستريهات دادگاهي را در صالح3ماده 

التأسف معاالجرا بود  الزميي تمام مراجع قضايه مذكور در حكم قانون و براي وحدت رويرأنكه يرا با ايدار نبود زيز پاي امر ننيا

ها را در نگونه پروندهي به ايدگينسته و رسات داينگونه شكاي به ايدگي باز خود را صالح به رسيوان عدالت اداري از شعب ديبرخ

ي مبادرت به نظر خواه، مورد اعتراضيهاهچاص قدمت ي تشخي براهان بود كه دادگاهياً فاجعه بزرگتر اي و ثاندانستندت خود يصالح

 كه قدمت آنها به كردنديم را به كارشناسان ارائه هاچاهينحوه  بهاچاهكردند و غالباً صاحبان ي مي دادگستريان رسماز كارشناس

.منعطف باشد آب  عادالنهعيتوز زمان وضع قانون يعني1361قبل از سال 

 جلوه دادن آن مشغول ي قانونيو اقدام براد يجديهاچاهن تبصره بودند به حفر ي سوء استفاده از ادنبالبه كه يجه اشخاصي نتدر

ه  آن بي بشمار آمد و براي قانون،هان تبصره و با حكم دادگاهيقانون با مستند ان يوضع ار مجاز بعد از يد هزاران چاه غيشدند و شا

.د صادر شيبردارناچار پروانه بهره

يبراياريعنوان معه  توجه بوده و آنرا بيرو بيجود وزارت ن كه كارشناسان به آمار مو،ن بودينه اين زميگر در اي عمده داشكال
 بر يد مدلل و مبتنيه كارشناس باي نظر،ي دادگستري كانون كارشناسان رسماستقاللنكه موجب قانونيبا ا. اظهارنظر خود قرار ندادند
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هاچاه قدمت ي از باب دلسوزيه كارشناسير اعالم نظيجاه ن مورد بي متاسفانه غالب كارشناسان در ا،ت باشدي و خبرويه كارشناسيپا
،شديمات كارشناسان انشاء ي كه بر اساس نظرها دادگاهيجه آرايكردند و در نتيمد يات خود قيت داشت در نظريش از آنچه واقعيرا ب
 در يامنطقه آب يهاشركتلين دليه همداد و بيمقرار  آب ع عادالنهي قانون توز3ز در شمول تبصره ماده يالحفر را نديجديهاچاه
دار  پروانه،اند تبصره نبودهحكماد شده حفر و در واقع مشمول يب قانون ي را كه بعد از تصوياري بسيهاچاه،ها دادگاهي آراياجرا

ن نقطه ينه اخوشبختا.  صادر نمودند، بودكردهد يه خود قي كه كارشناس در نظريزاني به ميبردار آنها جواز بهرهيقلمداد كرده و برا
بمصو(ن ي دولت و مصرف آن در موارد معي از درآمدهايك ماده به قانون وصول برخيضعف با ماده واحده قانون الحاق 

ح داده خواهد ي خود توضيز در جايالذكر نريدر مورد نقاط قوت و ضعف قانون اخ.  رفع خواهد شد1385 سال ي از ابتدا)12/4/1384
. شد

ار ي وضع مالك و مع، اشكال بوده استيداراياز نظر قانونگذار آب ع عادالنهي قانون توز3در تبصره ماده  كه يگري دي اصلنكته
 و بر اساس قانون آنها را ممنوعه ي جوانب فنياقتضاه رو بي كه وزارت نيمناطق.  فوق است3ماده در تبصره  ›› يمصلحت عموم‹‹

 چگونهروي حال كارشناسان وزارت ن.بوده است›› يمصالح عموم ‹‹ يبراالواقع ي و فيه ملي حفظ سرمارمنظوه ب، بودكردهاعالم 
آبخوان كه افت شوديمزند و موجب ي را بهم مآبخوان از آنها تعادل يبردارحفر شده در مناطق ممنوعه كه بهرهيهاچاهتوانند يم

.ز كنندي آنها را تجوي برايبردارص داده و صدور پروانه بهرهي تشخيد شود را موافق مصلحت عموميتشد

 بدون پروانه در مناطق ممنوعه يهاچاه هر كارشناس ناچار است ، باشدي و كارشناسي فنيها جنبه، واقع اگر مالك اظهارنظردر
ن سال  بود كه در قانوي فنيها ناهماهنگ با جنبهي از احكام قانونيكيز ين امر ني انيابنابر. كند اعالم يمصالح عمومه را مضر ب
يبردارنگذار بهرهاز قانوين امتياز ا آب ن به منابعين بود كه متجاوزي اي آن در رفتار اجتماعموني نامريتأثد و يب رسيتصوه  ب1361

.ننديان ببي ز، و قانون را كرده بودندي كه مراعات ضوابط اجتماعي، اشخاصكرده و بر عكس
ي خود درخواست پروانه كرده بودند ولي آبيازهاي ني برايامنطقه آب يها با مراجعه به شركتي بوده كه اشخاصياري بسموارد

 و هاني نكردند و زمياز خود اقدامي رفع نيت قانون برايز با رعايافت داشته و آنها ني دريعلت ممنوعه بودن منطقه پاسخ منفه ب
.افت پروانه شدنديودسرانه خود موفق به در به قانون نداشتند با عمل خيي اعتناكهيسان كيماند ول آب  آنها بدونياراض

ح و ارائه دهندگان آن در مجلس به آثار و يه كنندگان لواي ته،ندهي آي قانوني كه در راهكارهاشوديمان ي ببه اين دليل نكات نيا
ز ي كشور نيقتصاد در مسائل مهم اي باشد كه حتينحوه  بهايريگميدا كرده و تصميشتر وقوف پيمات خود بي تصميعواقب اجتماع

. باشدگذارن مدنظر قانوي اجتماعيرفتارها

ع عادالنه آبي قانون توز4ماده-2-5-7-2

موارد قوت-الف 

ه ب مستمراً ينيرزميزهايآب الزم را در مورديهايرو مطالعات و بررسين ماده اجازه داده است كه وزارت نيموجب اه قانونگذار ب

 منطقه را ، مجاز باشديها برداشتيست كه پاسخگوي نياگونهه بهاآبخوانه يت تغذيكه وضعص داديعمل آورده و هرگاه تشخ

 آنها در جهت ياز آبين ودي به اجرا در آي ملهايطرح كه قرار است ين در مناطقي و همچنكندالم ممنوعه اع،شتري برداشت ببراي 

.  منطقه ممنوعه اعالم شود، گرددنيتأمد ي دولت بايهااستيس
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وجود داشته  آب  در برداشتييهاتيح كه هرگاه محدودين توضي ابا انجام شده است يهايگذارهين امر احترام به سرماي اهفلسف

ت حق سابقه و مكتسبه اشخاص حكم ي رعا، به مخاطره افتدي انجام شده قبليهايگذارهي كه سرماشودد باعث يباشد و برداشت جد

 و با صورتنيار ي چه در غ،ميح دهيد ترجي جديهايگذارهيحترم شمرده و حفظ آنها را بر سرما را مم مقديهايگذارهي سرماكنديم

 و شوديمز نابود ي گذشته نيهايه گذاريد بلكه سرماي نخواهد رسيد به سودآوري جديهايگذارهي نه تنها سرمايگذارهيتوسعه سرما

.  استنيتأم آن قابل يح و جدي صحيو اجرا آب نهدالع عاي قانون توز4ن امر امروزه تنها با وضع ماده يا

 و مورد اجرا گذاشته ينيش بي پينيرزميزهايآب در ضوابط حاكم بر1342 داشته و از سال ين ماده سابقه طوالني حكم االبته

.شده است

موارد ضعف-ب 

ن ين ماده اي بر اساس مفاد ا.است›› ص  مشخييايحدود جغراف‹‹ان نقطه ضعف محسوب نمود عبارت تويمن ماده يآنچه در ا

 ممنوعه داشته و ي تلق، از محليا منطقههايآبي اتفاق افتاده است كه برخيدر موارد. شوديمنييرو تعي وزارت نتوسطها محدوده

ت خود يفعال جزء محدوده يگري ديامنطقه آب  همان محل را شركتيكردند ولي صادر نميبردارن جهت پروانه حفر و بهرهيبه ا

. ان حفر چاه پروانه داده استيجه به متقاضيدانسته و در شمول ممنوعه هم قرار نداده و در نت

المقدور منطبق بر ي نقشه واحد كه حتيت مناطق، روين نكته مدنظر باشد و محدوده ممنوعي ابايدد ين مقررات جدي تدودر

گر  اشخاص سوء استفاده كهيبه  صورت،اده شدن باشديز قابل پي عمل نم و دريت شركت قرار گرفته باشد ترسي حوزه فعاليمرزها

. انجام دهنديگري شركت دتوسط قابل انجام نبوده است تك شركينتوانند درخواست خود را كه در 

ع عادالنه آبي قانون توز5ماده -2-5-7-3

موارد قوت-الف 

 و شرب و بهداشت به ي مصرف خانگي به اطالع دادن حفر چاه براان كرد الزام مردميتوان بيمن ماده يعنوان نقطه قوت اه نچه بآ

و برق وقت  آب  شرب و بهداشت به وزارتي براي به اطالع حفر چاه خانگي مردم الزام1347بر اساس قانون سال . رو استيوزارت ن

يامنطقه آب يهاكردند شركتيمه  در مناطق ممنوعه مبادرت به حفر چاي مردم به بهانه حفر چاه خانگگرنكه اينداشتند خصوصاً ا

. نشده بودينيبشيپهاچاهنگونه ي اي در قانون برايفيرا تكليتوانستند مانع آنها شوند زيمن

رو اطالع دهد و ي كه صاحب چاه موضوع را به وزارت نكردر ممنوعه را منوط به آن ي قانونگذار اوالً حفر چاه در مناطق غ5 ماده در

.)5 ماده 1 تبصره (د يرو گردي وزارت ني موكول به موافقت كتبهاچاهنگونه ياطق ممنوعه حفر ا در مورد من"ايثان

ب ين ترتي به ا. استهاچاهن يق اي از طري مطالعاتيهايجاد امكان بررسين ماده آمده است اي كه در ايگري نقطه قوت دعالوهه ب

 آمار و ي و نسبت به جمع آوركردهي آنها را بازرس، منطقهينيرزميزهايآبتي وضعي بررسي برا استرو مجاز شدهيكه وزارت ن

.كندمقدار مصرف آنها اقدام 
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 ازيبردار از توسعه بهرهيري و هدف آن جلوگشدهينيش بيز پي نيگري مناطق ممنوعه حكم دين ماده براي ايين نامه اجرايي آدر

 اشخاص ، آزاد باشدينيرزميزهايآب ازيبردار از نظر بهرهياكه اگر منطقهنيحاً ايتوض. نگونه موارد بوده استي در اينيرزميزهايآب

يبا آبدهيهاچاه حفر نيابنابرافت دارند و ي پروانه حفر دري مراحل قانونيتوانند با ارائه درخواست خود و طيم و ته نداشيتيمحدود

ش ي اما در مورد مناطق ممنوعه كه افزاكرديمت يرو كفايرت ن شبانه روز در مناطق آزاد به صرف اطالع به وزا هر متر مكعب در25

14 در ماده نيابنابر. توأم باشدييهاتي با محدودهاچاهنگونه يد حفر اي با،شوديم منجر ينيرزمي زهايآبشتري به افت بيبرداربهره

ي وضع شد و آن مسكونهاچاهنگونه يرو با حفر اين موافقت وزارت ي برايطيشرا، آبع عادالنهي فصل دوم قانون توزيينامه اجرانييآ

ن يبنابرا.  استيي و روستايشرب شهر آب  انشعاب از شبكهتن متر مربع و نداش2000بودن محل و تجاوز نكردن مساحت باغچه از 

ا يد نداشته باشد  وجوي ساختمان مسكون، درخواست كننده حفر چاهيرو از محل مورد تقاضايد كارشناسان وزارت نيچنانچه در بازد

از شبكه وجود داشته  آب درخواستنكه امكان يا اياز شبكه داشته باشد  آب ا انشعابي متر مربع متجاوز بوده 2000مساحت آن از 

. ستي موضوع مشمول جواز قانونگذار ن،باشد

نكه ي ايبرا. لك استود دارد و آن محصور بودن مز وجي نيگري متر مربع نكته د2000 بودن و مساحت ي خصوص مسكوندر

ش از ي بياريكه امكان آبينحوه د ملك محصور باشد بيا باي لزوماً باشديم متر مربع ن2000ش از ياحراز شود كه مساحت ملك ب

ارد كه  وجود نديناني اطمصورتنيار يدر غ. شود ارائه ، دهنده مساحت ملك استشان كه نيت ثبتيا سند مالكيمساحت فوق نباشد و 

 مازاد يشتر مصرف نشده و به اراضيزان بين مي از ا، شبانه روز هر متر مكعب در25زان يمه  بيبردارت صدور پروانه بهرهدر صور

. نشوديآبرسان

 است يازين امتيافت چني دري براي مساحت مسكونيزان قطعي متر مربع م2000ن سوال مطرح شود كه مساحت ي است اممكن

؟از نخواهد بوديشتر داشته باشد مشمول امتي متر مربع ب2000 از ي بوده و باغچه آن مساحت كمينكه اگر ملك واقعاً مسكونيا اي

 در ي متر مربع بوده است منع2000ش از يز كه بي ناچيها مساحتين بوده كه برايرو اي وزارت ني اتخاذ شده در دفتر حقوقهيرو

 واقع در يناظر به مساحت واحد مسكون›› مساحت باغچه‹‹ه داشت كه عبارت د توجياند اما بادهيندن ماده ياز اي ملك از امتيبرخوردار

 متر مربع مساحت باغچه را بر آن 2000 را جداگانه محسوب نمود و ينكه مساحت واحد مسكوني نه ااستمربع  متر2000مساحت 

. افزود

نست ي ايا منظور از موافقت كتبيآ. است ›› يت كتبموافق‹‹ ن عبارت يي وآن تبكردز اشاره يگر نيك نكته دينجا الزم است به ي ادر

 فصل دوم را يينامه اجرانيي شده در آينيبشي تمام مراحل پيك پروانه حفر چاه عاديد مانند ي با5 حفر چاه موضوع ماده يكه متقاض

.  بوده استي حفر چاه معموليها تقاضايان عادينگونه موارد از جري اكردنين عبارت مستثنينكه منظور قانونگذار از ايا اي كند يط

 شده ينيبشي تمام مراحل پ5 ماده يمورد تقاضايهاچاهي صدور موافقت كتبي برايامنطقه آب يهانست كه شركتيت ايواقع

.، رعايت شوددانندي مزم را الي معمولياهچاهيبرا

موارد ضعف-ب 

وجه چي ه بههاچاهنگونه ينكه از اي بر اي مبنكرديمينيبشيدر قانون پيت مناطق ممنوعه حكميحق بود قانونگذار با توجه به حساس

. و باغچه استفاده كردي بجز مصرف خانگيعني… و ي و صنعتي مصارف كشاورزيتوان برايمن
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 چاه ،چه و شرب و بهداشت و باغيافت پروانه حفر چاه خانگين بوده است كه اشخاص با دري امتأسفانه در عمل اتفاق افتاده آنچه

گر مورد استفاده قرار ي مصارف ديض و برايزات چاه را تعوي بعداً تجهياند ول قرار دادهيبرداربا همان مشخصات مورد بهرهرا حفر و بدواً

.اندداده

ا در يدام كنند و  اقيبردار از بهرهيري جلوگدر مورد تا شونديم مطلع ني بزوديامنطقه آب يها شركتمعموالًنگونه موارد ي ادر

 مردم حاضر يگذارهيخاطر سرماه  بها دادگاه،شوديمين سال سپري چندمعموالًز كه يبعد از اطالع ن. ندي نماي طرح دعوييمراجع قضا

ق وه موفين شيگر در مناطق ممنوعه با اجه اشخاص سوء استفادهي و در نتشونديمه نيت به حالت اولي وضعاعاده بر ي مبنيبه صدور رأ

نيابنابرست يده ني پوشي منطقه بر كسيانبار بودن آن براي كه زشونديم و باغچه ير مسكوني مصارف غي چاه برايبرداربه حفر و بهره

ينيبشي پياتبصرهگرددنده منظور يح در آين لواي در تدوهاچاهنگونه ي اي براي خاصيانون چنانچه قرار باشد ماده ق،دينمايمشنهاد يپ

.كردگر استفاده ي مصارف ديتوان برايموجه نچي ه به5 موضوع ماده يهاچاه آب ازكه شود 

ع عادالنه آبيفصل دوم قانون توزيينامه اجرانييآ-2-5-7-4

ن نامهيي آ1ماده •

 موارد قوت-الف

نكه فرم يگر ايو دگر است ياعم از حفر چاه و احداث قنات و توسعه چشمه و طرق ديمن ماده شمول هر گونه اقداياز نقاط قوت ا

ن نقطه ي شود همچنيري جلوگها نحوه درخواستينامه شد تا از پراكندگنييمه آيد و ضميب رسي دولت به تصوئتيهتوسطيخاص

.كردز مكلف به اخذ پروانه ي و نهادها را ني دولتيها و واحدهاه وزارتخانهي است كه كل1مادهريزح تبصره يگر تصريقوت د

 موارد ضعف-ب

. شوديم مالحظه نيشد را شامل است و نقطه ضعفيد به آن اشاره مي كه باين ماده تمام مسائليا

ن نامهيي آ8ماده •

 موارد قوت-الف

 به ها كه در گذشته وجود داشت و شركتييهاي كه به آن اشاره دارد به تمام ناهماهنگي خاص) فرم(  برگه ن ماده با استفاد ازيا

تمام ) ب(3 شماره )فرم (برگه خاتمه داد و با استفاده از ،كردنديصورت نامه اعالم مه گر را بيا موارد دير چاه قه خود اجازه حفيسل

 اعتبار پروانه زمان قائل شد و يكسال براينكه ين ام ض. آن اشاره شود را در بر گرفتبه و حظهك چاه ماليد در مورد ي كه بايعوامل

.كرديت موارد قانوني و رعاي مراجعه متقاضيعنينامه نييد شده در آيفات قيد تشري به تجدرا موكول…بعد از آن حفر چاه و

د صاحب پروانه ي مدت باي قبل از انقضا شد كه قطعاًينيبشيد پروانه پيتمد،اتيز با توجه به گستره عملي مورد احداث قنات ندر
.كرديمد ي تمديمراجعه و تقاضا
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 موارد ضعف-ب

گونه عمل  و هرشدهجاد ي ماده تزلزل ايدر اجرا›› ياقدام‹‹ نكه با كلمهين وجود دارد اول ا آيهان ماده و تبصرهي ضعف در او نقطهد
 با چاه متر از 10 حفر چاه منعقد كند و ي براي اگر صاحب پروانه قراردادنيابنابر حفر چاه در شمول آن قرار داده و ي را برايتيا فعالي

ز باشد و يكسال نيت بعد از يد مجاز به ادامه فعالي نداشته و بايسال مذكور در ماده به آن تسركي حفر كند مدت  متر را100عمق 
 و ي شروع حفاري و آمار و گزارش كارشناسان برايينكه با اتكاء به اقدامات اجراي ايبه جا ماده مذكور 1نكه در تبصره يدوم ا
 در مورد حفر چاه و زمان ين موارد كارشناس هر نظري در انيابنابربه نظر كارشناس شده و  موكول ،ن مهمي اود اقدام شيبرداربهره

ه يدادگاه باز نظر) ا شركتيياز طرف متقاض(ز ارجاع شود ينكه اگر موضوع به دادگاه ني خاصه ا،باشديمخاتمه آن بدهد مالك عمل 
.شدان يب آن قبالًدهد كه مشكالتيم را مالك عمل قرار ي دادگستريكارشناس رسم

ن نامهيي آ9ماده •

 موارد قوت-الف

 كهيبه صورت است ي محليهاهيز اطالعير االنتشار و نيكثيها و روزنامهيت در روزنامه رسمين ماده درج مراتب ممنوعيقطه قوت ان
ز عموم مردم از ممنوعه ي ني محليهاهي جهل مردم نسبت به آن قابل اثبات نخواهد بود و با صدور اطالعيبا درج در روزنامه رسم

. شونديمشدن منطقه مطلع 

ن يي تا تعي را قبول ولها مكلف شدند درخواستهات است كه شركتيشنهاد ممنوعي بعد از پيديب جديگر وضع ترتي قوت دنقطه
ز ينگونه تقاضاها ني اشديه قبول و آگهشنهاد شديت پي چنانچه ممنوعنيابنابرندازند و يان نيجره رو آنها را بيف از طرف وزارت نيتكل
.  استشدهينيش بي پآبخوان حفظ ي برايار منطقيب برسد و در واقع روال بسيت به تصوي كه رفع ممنوعي تا وقتشوديميگانيبا

 ضعفموارد-ب
گونه حق و نكه هريبا توجه به ا آن به قانون است يها نبودن مفاد ماده و تبصرهي متك، آنيهان ماده و تبصرهيمده نقطه ضعف اع
،ستي به مفاد ماده قانون ني متكهاتبصرهن ماده و يكه در اي شده باشد مواردينيبشي پيد در ماده قانونيف و جواز و منع بايتكل
.صالح را خواهد داشتيت نقض در مراجع ذيقابل

ن نامهيي آ10ماده •

موارد قوت-الف

ا ي نسبت به چاه يتيگونه فعالح كه هرين توضيسرانه اشخاص بوده با ا از عمل خوديريح به جلوگين ماده تصرين نقطه قوت ايهمترم
. از آنها منوط به اخذ پروانه شده استيبردارقنات بعد از حفر و بهره

 موارد ضعف-ب
. بر داردرا در آب  شدنينامه قانون ملنييباً همان مفاد آيتقر وشوديم مشاهده نين ماده نقطه ضعفير اد
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ن نامهيي آ11ماده •

 موارد قوت-الف

 كار را كامالً مشخص يينحوه اجران كرده وييگرفت را تعيمد مورد اشاره قرار ي كه بايل هر چه تمامتر موارد مهمين ماده به تفصيا
.ده استكر

 موارد ضعف-ب

ار يبس. د شده استي قي اراضجاييجابهياول ماده برا است كه در بند يتي ممنوع،ن ماده مشهود استي كه در اين نقطه ضعفياول

 تا نقطه مصرف خواهد داشت و ياديت كنند كه تلفات زي سابق هدايرا به اراض آب دين ماده اشخاص بايافتد كه با اعمال ايماتفاق 

يبردارهم موجب بهرهچاه است وضرر صاحب ه وجود آمده كه هم به  چاه بجاييجابهلومترها فاصله بعد از ي اتفاق افتاده كه كگاهي

با  آب  به انتقاليازيد باشد و نين در اطراف چاه جدي زمي داراي كه ممكن است متقاضي در حال،شوديم آب ادتريشتر و تلفات زيب

. د وجود نداشته باشدياد به محل جديفواصل ز

.ان شدي بباالدر نون است كه شرح آن  نبودن مفهوم ماده با قاين ماده وجود دارد متكي كه در ايگري ضعف دنقطه

ن نامهيي آ12ماده •

 موارد قوت-الف

ب ين ترتين ماده صورت گرفته و همچني ايبا اجراند يآ در آن به اجرا دري دولتهايطرحد ي كه بايا در مناطق ممنوعهيشياندارهچ

بات يز ترتين ماده ني اي اجرايالعمل صادره برا در دستور.ان نموده استي و روستاها بهاشرب شهرها و شركت آب نيتأميكار را برا

.ح داده شده استيموارد مشمول ماده توض شده ونايطور مفصل به كار ب

 موارد ضعف-ب

منجر آبخوان به افت ينيرزميزهايآب ازيبردار بهرهدر مناطق ممنوعه كهنست كه ين ماده وجود دارد اي كه در اينقطه ضعف مهم

د افت منجر ي روبرو شده و هر روزه به تشديبا مخاطرات جد، در مناطق ممنوعهي دولتهايطرحين ماده و اجرايبا وجود ا،شوديم

.شوديم

 خوشبختانه با وضع و ي نداشته وليگاه قانونيز پاين ماده ني ا،ح داده شديز توضيگر ني همانطور كه در مورد مواد دعالوهه ب

. استشدهن مشكل برطرف ين اي دولت و مصرف آن در موارد معي از درآمدهاي به قانون وصول برخك مادهيب قانون الحاق يتصو

ن نامهيي آ13ماده •

 نقطه ،ن امري ايرو براي در وزارت نيونيسيل كمي كه با توجه به تشكشدهان ي بيباتي مجاز ترتيهاچاهين ماده راجع به نقص فنيدر ا

.رسديمنظر نه بيقوت و ضعف خاص
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ن نامهيي آ14ماده •

شوديمدوباره آن اجتناب مواد قانون داده شده و از تكرار ي در بررسيحات كافين ماده توضين مورد ايدر ا

 .

 كل كشور1384 بودجه سال  قانون3 ب تبصره بند-2-5-7-5

 موارد قوت-الف

يوان عدالت اداريكردند و ديافت مي در جبران افتيهانهي را تحت عنوان هزي وجوهيامنطقه آب يهانكه شركتيا توجه به اب

 در قانون يا كسب درآمد مذكور تبصرهي چند سال براي طنيابنابركرد، جبران افت را باطل يهانهيافت هزيبخشنامه مربوط به در

.افت وجوه جبران افت باشديشد كه اجازه دريمينيبشيبودجه پ

.  استشدهوان محاسبات كشور مرتفع ي به ديير پاسخگو دهان تبصره مشكالت شركتيب اي با تصوهرحاله ب

 موارد ضعف-ب

 اجازه برداشت هام بودجه شركتي كسب درآمد و ترميد برايآورد و نبايم موجبات بحران را فراهم يدر مناطق ممنوعه برداشت اضاف

 هستند كه به يدي از موارد جديات گلخانهمحصوال وينتي زيها و گليياهان داروين تبصره گيكه در اياضافه داده شود در حال

.كردد خواهد ي را تشدهاآبخوان اضافه شده و برداشت از ييان نامه اجريي آ12ماده 

راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگي اجتماعي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد17 ب ماده بند-2-5-7-6

 نقطه قوت-الف 

برداشته وين تغذيجاد تعادل بيا−

 روشن است كه .كار برده استه  بهاآبخوانبرداشت را در ه وين تغذين بار قانونگذار عبارت تعادل بي فوق اول17د ب ماده  بندر

كردينمجاد تعادل ي به اي ممنوعه شدن منطقه كمكيه و برداشت بوده است ولين تغذي از عدم تعادل بي ناش،ممنوعه شدن مناطق

افت و ممنوعه بودن ييه كاهش مي تغذ،ابدي كاهش ينير زميز آب نكه برداشت ازيداد بدون اي رخ ميكسالكه خشيرا در صورتيز

يد فراموش كرد كه در مناطق ممنوعه برايز نباين نكته را ني البته ا.د باشدي مف،توانستي مي اضافيها برداشتيمنطقه تنها برا

 و تعادل شوديم صادر يبردارز پروانه بهرهي  نهايداشت دامدار و بهشرب و ي صنعتهايطرح مصارف مانند شرب و بهداشت و يبرخ

. بوده استي ضروريجاد تعادل امري اين بند برايف قانونگذار در اي تكلنيابنابر. شوديه و برداشت حاصل نمين تغذيب

،مهقانون برنا. صود فوق است مقياز براي مورد نيز منابع ماليتجه،ن بند به آنها اشاره شده استي كه در ايگرينكته مثبت د−

ي الزم براي هر ساله منابع مالديبا برنامه چهارم يهاح بودجه سالي در لوابه اين دليلاست،حه بودجه ين الياساس تدو

ن ي اعتبارات موضوع انيتأم. مصرف برسده  اهداف برنامه براستايادر د تياز فراهم آي و اعتبارات مورد نينيبشيجاد تعادل پيا
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 مورد يهاچاهيبرا آب  مصرف معقوليهامنظور صدور پروانهه ت الزم بيرياز و اعمال مدي مورد نيها احداث سازهي برابند

. استيبرداربهره

 آب زاني با توجه به ميبردارروانه بهرهپصدور  آب ع عادالنهيقانون توزو آب  شدني همواره بر اساس مقررات قانون ملگرچه

 آب اند داشتهي در عمل صاحبان پروانه سعي ولشوديمن ييگر تعي دمؤثرت شرب چاه و نوع كشت و عوامل  تحياز اراضيمورد ن

ياري اعتماد ادارات آبدليله ب)  انقالبيروزيل پياوا (ي خاصيا در مقاطع زمانيخواست كنند ودر،باشدي مياز واقعي از آنچه نيشتريب

از ينش از اندازه الزم وي باحتماالً، اشخاصيزان اراضي مدييتأ بر ي مبنهاتهيشوراها وكم مراجع مانند ي صادره از برخيهايبه گواه

ي كامال ضروري صاحبان پروانه امري آن براياجران بند ويزان مصرف معقول در اين ميي تعنيابنابر،انداختصاص  داده آب يواقع

. است

ز ين است كه تجهي نوياري به آبي سنتياريل آبي و تبديارير شكل آبييوع تغ كند موضيبانيتواند پشتين بند را مي اي اجراآنچه

يارين آبي نويهال و ابزار استفاده از روشي الزم و فراهم آوردن وسايهان ماده با هدف احداث سازهياز در اي مورد نيمنابع مال

 به پروانه مصرف شروع ي فعليهال پروانهي تبديد بران بني ايده شده و اجرايشي انديتيريدات مدي شده است و هر گاه تمهينيبشيپ

ن مصرف معقول يي بعد از تعهاچاهي رويريگندازهل اين راستا نصب وسايدر ا. برداشت خواهد بوده وين تغذيجاد تعادل بيد اي امشود

د از ذهن ي است كه نباي از نكاتيقبريهاچاه با قدرت برق يريگله اندازهي وسارتباطروشن است كه  كار است ويات اجراياز ضرور

چاه در حد مصرف معقول نخواهد ماند و كماكان تجاوز ادامه  آب  ازيبردار بهرهصورتنيار ين محترم دور بماند چرا كه در غيلؤمس

.افتيخواهد 

 موارد ضعف-ب

يگرچه بهبود تراز منف. م توسعه خواهد بودله برنامه چهار ساپنجگذار در طول دوره  به هدف قانونين بند عدم دسترسينقطه ضعف ا

ش از ي نقاط و مصارف بي برخيهاآبخواندر  آب دينست كه افت شديده ا آنچه از نظر دور مانيار مطلوب است وليبس% 25در حد 

 بتوان از ن نقاط چنانچهيطلبد و در هميمره مردم ممصرف روز موردهايآبنيتأمي را براي فوريبخش عالج،هاآبخوانت يظرف

نيمسؤلناًيقي و  بس بزرگ انجام گرفته استي كار،ت به حالت قبل از بحران برگشت داده شودي و وضعيريبحران موجود جلوگ

ن يدر اد واال قادر نخواهند بودنيل استفاده را بنمامانده كماي باقرصتد از في با،ن بخش از خواست قوه مقننهي تحقق ايربط برايذ

. بهبود بخشند% 25 را هاآبخوانيراز منفدوره پنج ساله ت

 حصول مقصود ي را برايا سادهيتيريبات مديد ترتي نوشته خواهد شد با17ماده ) ك(استناد بند ه ن بند كه بي ايينامه اجرانييآ

 را ياري آبسامانهر يين تغي صادره باشد به مالكيها در حد پروانههاچاهي چنانچه آبدهي كليب كه با بررسين ترتياه  ب. كندينيبشيپ

ل ي و نصب وساهاچاه كاهش قدرت برق ي برق برايها شركتيبا همكار قرار داده وآنهاار ي را در اختزمامكانات ال وييراهنما

در  مذكور ي و   پنج نفري سه نفريهائتيهگرنه چنانچه قرار باشد  وكندقابل استحصال از چاه اقدام  آب %25 و كاهش يريگاندازه

 تحققد ويمدت به انجام نخواهد رس كار در كوتاه،ص دهندي معقول را تشخفل و مصريتشك آب ع عادالنهي قانون توز19 و 18مواد

.  شده استي سطحهايآب همانطور كه در مورد، خواهد شدر ممكنيغن امر يا



43آوري و ارزيابي آمار و اطالعات جمع–فصل دوم 

نيموارد معدولت و مصرف آن در ياز درآمدهايك ماده به قانون وصول برخيالحاق قانون-2-5-7-7

 موارد قوت-الف

 آب ي براي قانونگذار مجوز،ح داده شديتوض آب ع عادالنهي فصل دوم قانون توزيينامه اجرانييبعد آه  ب10مانطور كه در مورد مواد ه

ن ماده يب ايبا تصواند و نبودهيگاه قانوني جاينامه دارانيي در مناطق ممنوعه نداده و مواد آهاي و دامدارهايصنعت و مرغدار،شرب

.  استي قانونپشتوانهي نامبرده شده دارايها واحدين صدور پروانه براي حاصل شده بنابراجوزن ميواحده ا

ه  است كه بياري آبيهاسامانهر يي و تغيه مصنوعي تغذ، و انتقال آبنيتأميعنيينيگزي جاهايطرحين ماده اجرايگر اي دحسن

يها در دورهينيرزميزهايآبن حجم منابعيانگي عمل كند كه ميه صورتد بيه و وزارت مذكور بارو گذاشته شديعهده وزارت ن

ه فراهم ين برداشت و تغذياد شده تعادل بييهاسامانهي قانون نشود و در واقع با اجرابيساله مناطق ممنوعه كمتر از زمان تصوپنج

.ر استي قانون برنامه چهارم مغا17ماده » ب «  كه گذشت با بند يد كه البته به شرحيآ

ن تبصره ياست كه پرونده ا آب ع عادالنهي قانون توز3 ماده ريز تبصره يز ختم اجراين ماده واحده ني اي از نقاط قوت اساسيكي

ر مجاز خود را ي چاه غي صدور پروانه براين ماده نخواهند توانست ادعاي استناد ابهگر مردم ي بسته خواهد شد و د1386ان سال يدر پا

.داشته باشند

 جبران افت كه يهانهي داده شده و هزينيگزيجاهايطرحافت وجوه مربوط به ي دري براين ماده واحده مجوز قانوني در انيهمچن

.  شده استي مجوز قانونين ماده دارايب ايز با تصوي ن،شده و فاقد مجوز بوده استيمافت يقبالً در

 موارد ضعف-ب

ن ماده يد ايان شد و نباي ب1384 قانون بودجه سال 3در مورد بند ب تبصره  است كه قبالَيان ماده در واقع همان نكتهيعف انقطه ض

. شودينيرزميزهايآب از منابعي توسعه بهره برداري برايمجوز

است كه آب ع عادالنهي قانون توز فصل دوميينامه اجرانيي آ12جاد تزلزل در ماده ين ماده واحده ايگر اي نقطه ضعف دنيهمچن

مورد  آب ني و همچن نكرده استشرب و بهداشت شهرها اشاره آب نيتأمي شبانه روز برا هر متر مكعب در25ش از ي بيبردار بهرهبه

.مينامه بداننيي آ12 مستقل از ماده يواحده را امرمادهآنكهمگركردهزان مذكور يرا محدود به م…ع و ياز صناين
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ي كمآثار-3-1

يكاهش حجم آبده-3-1-1

كاهش ها چاهيج آبدهي به تدر ون رفتهيي پاهاآبخوانسطح  كه شوديم موجب ،ينيرزميزاز منابع ه يرويبرداشت ب وي بروز خشكسال
،به موضوع فوق توجه نشوداگر.دن خشك گرديكاهش آبدهاثر در ها دشتهي حاشخصوص دره ها ب چشمهن قنوات ويهمچن.ابدي
.ديآيوجود مه  در منطقه بيمطلوب ناآثارافته ويكاهش  آبخوان كيره استاتيذخ ازيبخشابد،يه چنان ادامآبخوان همازيبردارهرهبو

، كاهشان جبري مدت زمان الزم برا،حاسبه و متناسب با آنكاهش حجم مخزن مالن،ي بانجام محاسباتبانجا الزم است يدر ا
.كرد اقدام يبردار از توسعه بهرهيري جلوگايت دشت ي ممنوعانجاموشنهادي پنسبت به

يشكنكف-3-1-2

 منصوبات يشكن با انجام كف، و تا سنگ كف حفر نشده كه قبالًاستييها چاهيشكن كف،كاهش حجم مخزن آبخوانآثاراز يكي
 ممكن  چاهينشككف. شوديصرف كننده آب وارد م به مينينه سنگيهزدنبال آنبه وكنديمر يي آبده تغيها پمپ و لولهريچاه نظ
يمورد بوده و بعد از مدتي ب چاهيشكن كفنشودها اقدام يبردار اگر نسبت به كنترل بهرهيدهد ولش يافزا آن راي آبدهموقتاًاست 

.گردديه خود برميبه مرحله اول

جاييجابه-3-1-3

 توسط محل آنرييا تغيهايآبشتريافت آب بي دريبرا، شودياهم نم فرهاق آنير شده و امكان تعمگ كف حف تا سن قبالًكهييهاچاه
 كنترل براي  اگر  اما، مؤثر باشدي از كاهش آبدهي ممكن است موقتاً در جبران بخشن عمليا. شوديمستدرخوابرداران بهره
 دراز مدت آثار فاقد يبردار بهرهيهادانيبروز افت در مجموعه م آبخوان، وانهسامكپارچه بودن يليدلبهنشود اقدام يبرداربهره

. خواهد بود

دستنيي مجاور و پايهاآبخوان بري منفآثار-3-1-4

 از ن ارتباطيا.رديگي مصورتهيا تخليه يبه شكل تغذن امر يابوده وي تبادل آبيخوددارا مجاوريهاآبخوانبا معموالًهاآبخوان
. د هستنت انتقال آب را دارايبوده و قابل مناسبيرينفوذپذي داراكه استييق سازندهايطر

ينيرزميز آب انيا گراديبير در شيي تغاثر، درابدي آن كاهش ت انتقالي قابله آبدار وي ضخامت ال ورودن يي پا آبخواناگر سطح
،ن عامليااثر در، بودهينيرزمي زي خروجاي زهكش ويدارا كه قبالً ي آبخوانمعموالً. شد قطع خواهد مجاورياارتباط آبخوان با مرزه

قطع به خارج از منطقه )  آبيشورا يون كلر يبه خصوص (آن ه امالح يتخلوانتقال اده وددست  را ازينيرزمي زيخروج وزهكش
.دخواهد ش



دستورالعمل و ضوابط تعيين و تفكيك آبخوانهاي آبرفتي دشتهاي آزاد، ممنوعه و ممنوعه بحراني 46

يش مصرف انرژيافزا-3-1-5

ش ي همراه با افزامعموالًزات ي تجهدرريي تغ.زات مناسب استي تجهازمندي، نچاهي جبران كاهش آبدهيش عمق نصب پمپ برايافزا

،هار در انواع پمپيي متناسب با تغنيابنابر. ا شناور استيينيتوربيهار در قدرت موتور پمپييا تغيفوژ و يطبقات پمپ در انواع سانتر

.  را به دنبال خواهد داشتيش مصرف انرژي افزا وكردهر يي تغي مولد انرژيهاجعبه دنده و موتور

ياهيكاهش پوشش گ-3-1-6

ر ين و تبخييق انتقال موي از طرينيرزميز آب  ازيبخش قابل توجه،ك باشدي نزدنيبه سطح زمخوان  آب سطح كهي در مناطقمعموالً

ن رفتن يباعث از ب،ديوجود آه بيستابيافت سطح ان مناطق يحال اگر در ا. شوديم مناسبياهي گيها و صرف گونهاز آبخوان خارج

 در است  كهكاي آمريزوناي در آرز  واقعانه سانتاكرواطراف رودخازياطق منمربوط به8و7 شماره يهاشكل.شوديمياهيپوشش گ

ده  شياهي پوشش گ خشك شدنن رفتن سطح آب وييپا دراثر برداشت  بي رويه ازمنابع زيرزميني موجب 1982 و 1942يهاسال

.است

نينشست زم-3-1-7

ين داراينشست زم. ي متواليها و عدم جبران كاهش حجم مخزن در سالينيرزمي ممتد سطح آب ز از افتيست ناشياعارضه

اد ي و مكش زيط بحراني دراثر وقوع شرايگاه. اطراف خواهد بوديو شكاف برداشتن اراضآمدن لوله جدار ر باالي نظييهاامديپ

 وارد چاه شده و همراه با آب ، اطراف لوله جدار ازرسوباتيافت مداوم، بخشز و ير دانه با رسوباتييهاآبخوان در يبردار بهرهيهاچاه

.شوديه ميتخل

ن در اطراف ي منطقه اختالف داشته و تنها موجب نشست زميد، با نشست عموميآيوجود مه  چاه بين حالت كه دراثر ماسه دهيا

ق و ي عميهاش شكافيداي با پيبردار بهرهيهادانيها و عمدتاً در مطح دشتع در سياس وسين در مقينشست زم. شوديمچاه 

ن در منطقه يجاد شده در اثر نشست زمي ايها از شكافيانمونه. كنديم به منطقه وارد يريناپذ همراه بوده، و خسارات جبرانيطوالن

. نشان داده شده است9رفسنجان در شكل شماره 
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 در اطراف رودخانه سانتاكروز واقع در يا  منطقه-7شكل 

 با پوشش درختان كهور1942كا،  سال ي آمريزونايآر

 در اطراف رودخانه سانتاكروز، كه بر همان منطقه-8شكل 

ياهي پوشش گ1982 در سال ينيرزميزفت سطح آباثر ا

.استآن خشك شده 

ن درمنطقه رفسنجانيجادشده دراثرنشست زمي اي ازشكاف هاي نمونه ا-9شكل 
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 آني منفآثار و يفيرات كييتغ-3-2

هاآبخوانشور شدن -3-2-1

ا ييساحلمناطق  درطور عمدهبه كه استييهاآبخوانل يش از حد از پتانسي بيبردار از بهرهي ناش،نيريش آب اشور ب آب ينيگزيجا

.اند واقع شدهيريمناطق كو

و ها دشتانه ي بطرف پايري كويهاآبخوانا و در يطرف دره  بيحل سايهاآبخوان در ينيرزميز آب اني جهت جريعيط طبيدر شرا

از دسترس خارج ها دشتانهيپادرريا به صورت تبخيا شده و ين وارد دريريش آب  ازين حالت حجميدر ا.  استي نمكيهاكفه

به شور، آب حركت معكوساثرشود كه دريم باعث ينيرزميز آب كاهش ارتفاع سطحن ويريش آب ش برداشت ازيافزا. شوديم

.شودن وارديريش آب مناطق

 مصارف يت آن را براي شده و قابلينيرزميز آب تيفيباعث كاهش كي ساحليهاآبخوانشور در  آب شرفتيده تداخل و پيبروز پد

.نه خواهد بوديار مشكل و پر هزيده بسين پدي از اي ناشيهابيجبران آس. دهديگوناگون كاهش م
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ي فنيهايبررس-4-1

 شدهيآورل آمار و اطالعات جمعيه و تحليوه تجزيش-4-1-1

يهواشناسآمار -4-1-1-1

 خشك و مرطوب يها دورهگرفته ول قراريمورد تحلقاً يقد ديمنطقه با مختلف يهاستگاهي ادست آمده ازه اطالعات بآمار و−

 مختلف يهاستگاهي از ا) مدتيمتوسط وطوالن(ماهانهار ارائه آم. ر مشخص شودي و تبخي آمار بارندگماهانهع يتوزهمراه با

. استي در گزارش ضرورير اطالعات هواشناسي و ساي سنجري و تبخيبارندگ

يمنابع آب سطح-4-1-1-2

،ي سطحهايآب روان  برآورد حجم ويل آمار بارندگي و تحليبررس−

 از دشت،ي و خروجيها در ورودخانه رودي آمار آبدهيبررس−

، و دشتي در سطح محدوده مطالعاتياهن حوضه ي بيهااني و جرنفوذر،يخبرآورد حجم تب−

،النياستفاده از عوامل ب با دشتانهي در پاي احتماليها از زهكشخانه رود آبيخروجحجم ك يتفك−

رات سطح آبييتغآمار -4-1-1-3

د يوجود آمده باشد، باه  بيريگدازهر اني در مسيرات ناگهانيياگر تغ.  شوديد بررسيبايامشاهدهيهاچاهك از يآبنمود هر −

.  شوديح آمارسازي صحيهاروشه ب نشده يريگزهندااكه ييها زمان و دريعلت آن بررس

. كنترل شود موجودي توپوگرافيهانقشهابزار و ارتفاع نقطه نشانه و مختصات هر چاه با −

.دنريگ قراري مورد بررس،كه در آن حفر شده استيوانه آبدار و آبخي و ضخامت الي به لحاظ عمق حفاريا مشاهدهيهاچاه−

) قنات ،چاه، چشمه (ينيرزميز آب منابعآمار -4-1-1-4

زان به ي تاكنون چه مين مرحله آماربرداري صورت گرفته و از آخري در چه زمانمنابع آب كه ازيبردارآمارخصوص  دريبررس−

ه است،شدمنابع افزوده 

،ي آماريلهاجدووكنترل آن با  آب  منابعيبررس−

ت موجود در منطقه،يبا وضعسه آن يه و مقايحاظ تعداد و حجم تخل آمار و اطالعات به ليابيارز−

 با منابع معرف،ها قنوات و چشمهي و آبدههاچاهكنترل ساعات كاركرد −

.ياري آبدورهه دريبه لحاظ تعداد و حجم تخلها قنوات و چشمهيبررس−
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ييايميت شيفيك-4-1-1-5

،ييايميش كامل شيماج آزيكنترل نتا−
ظم ازمنابع معرف برداشت شده صورت منه ا بي بوده ي، از منابع بصورت تصادفي به لحاظ آنكه نمونه بردارهاكنترل نمونه−

است،
 باشد،يصورت فصله ا حد اكثر بي و ماهانهد ي بايبردار نمونه.شودكنترل هايبردارخ نمونهيتار−
،هايبردارونهدر نم آب رات امالحيي روند تغيبررس−
. خشك و مرطوبيها در دورهيبردارج نمونهي نتايبررس−

ينيرزميز آب قل و هم عمي هم پتانسيهانقشه،وه استفاه از آبنمود معرفيش-4-1-2

آبنمود معرف-4-1-2-1

ره در طول دو آب رات سطحييمتوسط تغديبا. باشد شده داشتهيريگ اندازه آمار سال3شتر از ي حداقل بدي باآبنمود معرف−
 شود،وارد) شيا افزايكاهش (رات حجم مخزن ييمتوسط تغ آن درهجينتمزبور محاسبه و

 چون يگري دد به عوامليبا، كردالن يوارد محاسبات بماً يمستقرات آن را ييتوان تغيساله باشد نمكياگر آبنمود معرف −
ي آبده، كاهشري و تبخمناطق تحت زهكشخشك شدن،ينيرزميمنابع زبرداشت از وش امالح آبي افزا،يكاهش بارندگ

كرد، توجه ها خشك شدن قنوات و چشمهايو
 مدت بوده ويآن طوالنمعرفآبنمودديباد،شوديتمدت آن ياست ممنوعالزم  بوده ودشت ممنوعهكه قبالً يدرصورت−

 قبل در يهاا دورهيت دوره يممنوعآثار تا،معرف باشددمو آبنيت آن داراين دوره ممنوعياولسه سال قبل ازحداقل از
.شودمشخص دينمودار جد

لي هم پتانسيهانقشهاستفاه از -4-1-2-2

،ينيرزميز آب اني جهت جرنييعت−
،)ينيرزميز آب ي و خروجي وروديهاجبهه(ه آبخوان يه و تخلين  مناطق تغذييتع−
،النين محدوده بييتع−
،ح باشنديز صحآنكه خطوط تراالن در هر منطقه از دشت مشروط بريمحاسبه بامكان −
 وو محاسبه حجم آن)  ز نقشه هم عمقاستفاده ابا( و زهكشيرين مناطق تبخييتع−
.ينيرزميز آب ي و خروجيمحاسبه حجم ورود−

 هم عمقيهانقشهاستفاه از -4-1-2-3

 ونيك دوره معيزان افت در ي منييعت−
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از به يشده و آبخوان ن آب ش سطحيا افزاي مواجه با افت  سطح آبخوانهيرويبيبرداركه در اثر بهرهي مناطقكردنمشخص −

.ت دارديا رفع ممنوعيت يممنوع

 از يبردارزان بهرهي مره مخزن ويبرآورد حجم ذخ آبخوان،يكيناميدروديب هيوه استفاده از ضرايش-4-1-3

 آب منابع

 آبخوان يكيناميدروديب هيضرا-4-1-3-1

ت انتقالي نقشه قابلاند، پمپاژ شدهش ي آزما كهيبخش خصوصيهاچاها ي و ي اكتشافيهاچاهدر آب ت انتقاليب قابليبر اساس ضر

ر يبا استفاده از مقاد.  برخوردار استيشتريشتر باشد، نقشه مورد نظر از دقت بي پمپاژ شده بيهاچاههر چه تعداد . شوديمه يتهآب 

. شوديمالن محاسبه ي در محدوده بينيرزميز آب ي و خروجيرود حجم و،ه شده استيو نقشه تراز كه قبالً ته آب ت انتقاليقابل

ا بخش ي سطح دشت و ي تماميالن براي بن اساسيابر.شدن خواهدييسن تعي تيبندالن بر اساس نقشه تراز و شبكهيمحدوده ب

ره ي و در محاسبه حجم ذخدهدست آمه  بي اكتشافيهاچاهج پمپاژ در يره از نتايب ذخيضر.  از آن قابل محاسبه خواهد بوديكوچك

. ودشمخزن استفاده 

 از منابع آبيبردارزان بهرهيره مخزن و ميآورد حجم ذخبر-4-1-3-2

. ديآيدست مه ره مخزن بيره، حجم ذخيب ذخيو متوسط ضر)النيمحدوده ب(ه آبدار در مساحت آبخوان ياز حاصل ضرب ضخامت ال

ق ي طرازهر سال  است كه ي آبيك معادل حجميناميره ديذخ. است) كياتك و استيناميد(ره مخزن ي دو نوع ذخيآبخوان داراهر 

ه كننده به آبخوان يه و مجدداً در اثر عوامل تغذيا تخلياز آبخوان برداشت و) ريا زهكش و تبخيچاه، چشمه، قنات و (منابع مختلف 

 بوده ويكيناميره دين ذخيريره ثابت در بخش زيخا ذيكياستاتره يذخ. نديگويمز يد شونده نير تجدين منابع ذخايبه ا. گردديبرم

، مخزن آبخوان رو به كاهش رفته وشودره مزبور برداشت يكه از ذخيدر صورت. ابديكاهش دينبا حجم ثابت است وي دارامعموالً

، حداكثر كند وارد ياطمهك ليره استاتيك آبخوان بدون آنكه به ذخي از يبردارقابل بهره آب زانين ميبنابرا. شودد ممنوعه يدشت با

. ك آن خواهد بوديناميره ديمعادل حجم ذخ

 خشك و مرطوبيها قابل برداشت در منطقه، با توجه به ساليسطح آب زانين مييوه تعيش-4-1-4

ات رودخانه و يست و حيط زي، شرب، صنعت، حفظ محي مصرف كنندگان كشاورزي برايقابل برداشت از منابع سطح آب حجم

 است كه قبالً با مستندات موجود ييها، بر اساس حقابهاندارج از دشت مورد مطالعه واقع شدهه خدست كنيي پامصرف كنندگان

ا ي و هاالبيسق ي از طرمعموالًه آبخوان دارد كه ي هم اختصاص به تغذين مصرف كنندگان فوق بخشياز ب. اندكردهيمبرداشت 

د يد، باكنر يي تغيا وقوع خشكساليهيرويبط منطقه در اثر برداشت يال اگر شراح. شوديمنيتأمها  رودخانهي فصليهاانيجر

 آب ن حجميي تعين برايبنابرا. ك گرددين و تفكيي تع، آبكاهش منابعبه  نسبت يسطح آب ك از مصرف كنندگانيقدرالسهم هر 
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ن يي و اسناد موجود است، مراجعه و نسبت به تعك در دفاتريد به حقابه مصرف كنندگان كه سهم هر ي بايقابل برداشت از منابع سطح

. كرد اقدام ي اصلك آن متناسب با كاهش منابعيو تفك

 خشك و مرطوب يهاقابل برداشت از آبخوان مورد نظر با توجه به سال آب زانين مييوه تعيش-4-1-5

ق ياز طرمعموالً زاد آن دشت كه ما آب توان معادل حجميم منطقه مثبت باشد،ينيرزميز آب الني ب،ك دوره مرطوبياگر در 

، مشروط بر آنكه كرد برداشت ص آبيچارچوب نظام تخصدر،شوديمر از منطقه خارج يا تبخيا زهكش و يينيرزمي زيخروج

الن منظور يدر محاسبات باندكردهيست استفاده ميط زيا محيا زهكش و يينيرزمي زين دست كه از خروجيي مناطق پاقدرالسهم

. شود

منطقه  آب  مازاديد بر روي با احتمال وقوع كاهش حجم مخزن نباك دوره خشك باشد،يالن مربوط به ير محاسبات باگ

.كرديزيربرنامه

 است، كرده مخزن را مشخص زان كاهش يمالن، ي مواجه با كاهش حجم مخزن شده و محاسبات بيآبخوانگر آنكه اگريحالت د

الن آبخواني بتيان دوره ممنوعيحال اگر در پا. كردت جبران ي را در طول دوره ممنوعم مزبورح حجي صحيزيرد با انجام برنامهيبا

ن موضوع يالبته ا. ه شودك نسبت مناسب كاستي به هاچاهيبردارزان بهرهيد از مي نشده است، با جبراننشان دهد كه كاهش مخزن

يهاا استفاده از روشيت الزم در خصوص كاهش سطح كشت هماهنگ شده و با انجام تعامال آب د قبال با مصرف كنندگانيبا

.كرداقدام )  منطقهيميط اقليب با شرامتناس(طلب  آب اهان كميا كشت گي و ياريآب

قابل برداشت از  آب د حجمي، با واقع شوددر منطقه)يك دوره خشكساليرينظ(يط نامساعديت شراينوع اگر در طول دوره مم

د قبل از دوره ي بان، حجم مخزشتري ازكاهش بيري جلوگيگر برايبارت دبه ع. شودل ي تعدي نزوالت جوآبخوان متناسب با كاهش

به را هاچاهيبردارزان بهرهي م)يكشاورزتابع وزارت جهاد يهاسازمان( آب مصرف كنندگانني الزم بيهاي هماهنگكشت با

. شودزن مشخص  كاهش مخ جبرانالنيمناسب كاهش داد تا در محاسبات بنسبت 

 قابل برداشت ينيرزميز آب  ويسطح آب  ازيقي تلفيوه بهره برداريش-4-1-6

 باشد كه آبخوان بتواند در ياگونهه د بي، باشوديميا ممنوعه بحراني كه ممنوعه ي آبخوانينيرزمي و زي از منابع سطحيبرداربهره

 و روان يالبي سيهاانيجر كه از يه آبخوان از منابع سطحيذگر سهم تغيبه عبارت د. كند مخزن را جبران يت، كسريدوره ممنوع

د در خصوص يمات جدين از تصميهمچن. ت منابع موجود حفظ شوديد متناسب با وضعي، باشوديمنيتأميكشاورز آب  و برگشتآبها

ا ممنوعه يممنوعه (فوق ط يرا اگر آبخوان در شرايز.  شودي خودداريط عاديا حوضه تا حصول شرايبه خارج از دشت  آب انتقال

ا حذف آنها يه كننده يد نسبت به كاهش عوامل تغذيشده است، نباي منيتأميه آن از منابع سطحي از تغذيبوده و قبالً بخش) يبحران

:ت شود ي رعاريزد مراتب ي بايبردار بهرهي در خصوص چگونگنيابنابر. كرداقدام 

 آب، از تلفاتيريجلوگ−

،ي سنتيها روشي به جايارين آبينويهااستفاده از روش−
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،) منطقهيميط اقليمتناسب با شرا(اهان پر مصرف ي گيطلب به جا آب اهان كمي گينيگزيجا−

 آبخوان،يه مصنوعي در تغذهابالياستفاده از س−

ساعات ن ييا تعب برق و و هوشمند آبي از كنتورها وسايل اندازه گيري  با استفادههاچاهيبرداركنترل مجوز بهره−

،ي برقيهاچاهي برايبرداربهره

 هستند،يكه ممنوعه بحرانييهاآبخواني برايبرداركاهش مجوز بهره−

 وتي ممنوعآثاري كنترل و بررسيبراالن ساالنه يمحاسبه ب−

. آبزان امالحير در ميي آبخوان به لحاظ تغيفيكنترل ك−

 و ي از منابع سطحي كشاورزيهار ممنوعه براساس حقابهيق غ در مناطينيرزمي و زي از منابع سطحيقي تلفيبرداربهره

. استينيرزمي صادره از منابع زيهامجوز

مدت و دراز مدت و استفاده از آن الن كوتاهيوه به هنگام كردن بيش-4-1-7

در . آب داردد از منابع و مصارفياز به اطالعات جدين) ا دراز مدتيكوتاه مدت (ك دشت يينيرزميز آب الني بكردنبه هنگام 

نگام  به همحاسبه و مجدداً الن قبليه كننده آبخوان نسبت به بيه و تغذيه عوامل تخليكه اطالعات مزبور موجود باشد، كليصورت

:  استريزنحوه انجام آن به شرح . شوديم

ينيرزميز آب منابع-4-1-7-1

همراه با ) يشرب، صنعت، كشاورز( مصارف مختلف كي به تفكهاچاهبرداشت شده از آب  حجميبردارآمارج ين نتاي بر اساس آخر

ن يگزيالن جايداخل محدوده بها و قنواتچشمهه يتخلهمراه با شده والن مشخصي هر نوع مصرف در محدوده بي براماهانهع يتوز

. شوديارقام قبل

آبنمود معرف-4-1-7-2

 مدتي طوالنآبنمود معرف،سني تيبندو نقشه شبكه) هماپانزدهم هر (هازومتري و پيامشاهدهيهااچدر  آب  بر اساس ارتفاع سطح

.شود مشخص ينيرزميز آب  سطحنهيكمونهيشيب خشك و مرطوب، با توجه به ارتفاع يهادورهه شده و يته

ينيرزميز آب ي و خروجيورود-4-1-7-3

 به ينيرزميز آب يا خروجييورودت انتقال آب، حجم يب قابلي نقشه ضربيشينه يا كمينه و از حاالت يكيبر اساس نقشه تراز در 

. شودالن محاسبه يمحدوده ب
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ر و زهكشيتبخ-4-1-7-4

محاسبه و مناطق تحت زهكش ) متر3عمق كمتر از(ر شده از سطح آبخوان يتبخ آب عمق، حجم تراز و همبا استفاده از نقشه

كنديمها، موضوع فوق را كنترل زهكشم ي مستقيريگا اندازهيانه دشت و ي پايدرومتري هيهاستگاهيضمناً ا. شوديممشخص 

). ر هستندي فاقد زهكش و تبخ،شونديم كه با كاهش حجم مخزن روبرو ييهاآبخوانمعموالً(

ينزوالت جو-4-1-7-5

الن ي قبل وارد محاسبات بيهارات آن نسبت به سالييزان تغي مورد نظر در دسترس باشد، ميها از سالي كه آمار بارندگيدر صورت

. شود

يسطح آب ابعمن-4-1-7-6

 و مدرن ي سنتيهاق كاناليزان برداشت از طريم. كنديموارده به دشت را مشخص يهاانيجر حجم يدرومتري هيهاستگاهي آمار ا

. شودالن يك وارد محاسبات بين و حجم آنها به تفكيي تعماهانها حوضه به صورت يبه خارج از دشت و  آب ا انتقاليو

ت يت و رفع ممنوعي ممنوعيبرااز يمورد نها و ضوابط ن  شاخصييتع-4-1-8

ت دشت ي ممنوعياز براي مورد نيهاشاخص-4-1-8-1

، و آبنمود معرفيا مشاهدهيهاچاه با استفاده از آمار ينيرزميز آب ن رفتن مداوم سطحييپا−

الن،يق محاسبات بي، از طرينيرزميز آب ريا برداشت مازاد از ذخايل آبخوان يكاهش پتانس−

اند، واقع شدهيريكه در مجاورت مناطق كوييهاآبخوانا ي و ي ساحليهاآبخوان درينيرزميز آبش امالحيافزا−

 آب لي از پتانسي از دشت كه قبالً بخشيا خشك شدن مناطقيو ها دشتانه ي و زهكش پاينيرزميز آب يكاهش خروج−

اند،كردهيز دسترس خارج مر ايا به صورت تبخيه و يدست تخلنيي را به صورت زهكش به مناطق پاينيرزميز

از،يمورد ن آب  استحصالي چاه براهايآبا ي و يشكن كفيش تقاضا براي و افزاهاچاهيكاهش آبده−

 واند منطقه بودهيهاانه دشت كه قبالً سرچشمه زهكشي پايهاخشك شدن قنوات و چشمه−

..).... و ي، اجتماعيطيست محي، زي، اقتصادياسيس (ي دولتهايطرحياجرا−

ت دشت ي ممنوعياز برايضوابط مورد ن-4-1-8-2

، موجوديها استاندارده شده وي فرمت تهمطابق با) يمحدوده مطالعات( منطقه ينيرزميگزارش منابع آب زه يته−

،ينيرزمي زهايآب از يبردارو بهره در دفتر حفاظت يته بررسيارسال گزارش به كم−
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 وتيع ممنوعشروخ يتار از آبخوانيفي و كيرات كمييرل تغكنت−

الن و كاهش حجم مخزن و ي بر محاسبات بديتأكو با كردهتوجه ينيرزميزه مسائل مربوط به آب يكلبه د يگزارش فوق با−

ينيبشي پ را جبران كاهش مخزني مدت زمان الزم برا)ا اضافه برداشتييسال خشكآثار(ت آبخوانيط حاكم بر وضعيشرا

.كند

ت يع ممنوع رفياز براي مورد نيهاشاخص-4-1-8-3

 و آبنمود معرف،يا مشاهدهيهاچاهق ي از طرينيرزميز آب باال آمدن سطح−

 وانددار بودهثر باال بودن سنگ كف زهت در اي كه قبل از ممنوعييهاانه دشتي پاي و زهدار شدن اراضيريجاد مناطق تبخيا−

. ديآيمدست ه ن باليق محاسبات بي كه از طرينيرزميز آب يل آبخوان و خروجيش پتانسيافزا−

ت ي رفع ممنوعياز برايضوابط مورد ن-4-1-8-4

.  دارديسرته بريه گزارش و ارسال آن به كمياز به تهين بوده و دشتتيه به ممنوعي شبتي رفع ممنوعياز برايضوابط مورد ن−

:كند را مشخص ريزد موارد يبور باگزارش مز

آبخوان،مازاد در  آب ن حجمييالن و تعيمحاسبه ب−

ش حجم مخزن،ي متناسب با افزايبردار توسعه بهرهيجيش تدريافزان امكا−

،يبردار بهره توسعهيجيش تدري به موازات افزايا مشاهدهيهاچاهدر  آب كنترل سطح−

 ورات سطح آبيي مداوم از تغيريگاندازه−

.ط قبليسه آنها با شراي و مقاينتخاب از منابع ايا فصليماهانهيهايبردارق نمونهياز طرينيرزميز آب ت منابعيفيكنترل ك−

ت  ي ممنوع مرزاز در توسعهي مورد نيهاشاخص-4-1-8-5

 در بخش ممنوعه، در بخش آزاد و مداومت افتينيرزميافت سطح آب ز−

 بخش آزاد در بخش ممنوعه،يبردار بهرهآثار−

 و در بخش آزادهاو چشمه و قنوات هاچاهيكاهش آبده−

. ممنوعهن آبخوا مخزنحجمدرشتريبكاهش −

ت ي ممنوع مرز توسعهيوابط الزم براض-4-1-8-6

 دشت،يالن در بخش ممنوعه و تماميانجام محاسبات ب−

 وتيعدم حصول به جبران افت در دوره ممنوع−



دستورالعمل و ضوابط تعيين و تفكيك آبخوانهاي آبرفتي دشتهاي آزاد، ممنوعه و ممنوعه بحراني 56

. ط منطقهيتوجه به شرات وي دوره ممنوعيبرآورد مدت زمان الزم برا−

ت يد ممنوعي تمدياز براي ن مورديهاشاخص-4-1-8-7

،ينيرزميزآب مداومت افت در سطح−
،هاچاهيكاهش آبده−
 وها چشمه و و خشك شدن قنواتيكاهش آبده−
.ي دولتهايطرحاز يمورد ن آب نيتأمعدم −

ت يد ممنوعي تمدياز برايضوابط مورد ن-4-1-8-8

ن حجم كاهش مخزن،ييالن و تعيمحاسبه ب−
 وبران كاهش حجم مخزنت به منظور جيد ممنوعي تمديبرآورد مدت زمان الزم برا−
.  مجازري غيهايبردارزان بهرهيبرآورد م−

يت بحراني ممنوعياز براي مورد نيهاشاخص-4-1-8-9

،ق در سطح منطقهي عميها و فروچالهجاد شكافي و انيزمنشست −
،ها و چشمه و خشك شدن قنواتهاچاهيكاهش آبده−
ش امالح آب،يافزا−
ر ويه كويا حاشي و ياحل سيهاآبخوان در يبردار بهرهيهاداني مطرفبهشور  آب حركت−
. مدتيافت مداوم سطح آب براساس آبنمود طوالن−

يت بحراني ممنوعياز برايضوابط مورد ن-4-1-8-10

، مخزن حجمكاهشالن ويمحاسبه ب−
 و به منظور جبران كاهش حجم مخزنينت بحراي اعالم ممنوعيبرآورد مدت زمان الزم برا−
.ر مجازيغيهاچاه از يري چاهها و جلوگيبرداركنترل بهره−

يمطالعات اقتصاد-4-2

 باعث باال رفتن معموالً آب  توسعه منابعهايطرح. ر استيپذده سرانه امكاني و فايدات اقتصاديش توليق افزاي از طريرشد اقتصاد
سئله انتخاب ازها، ميت امكانات و وسعت نياصل محدود. شوديمده سرانه ي و فايده مليتاً موجب باال رفتن فاي و نهايدات اقتصاديتول

 .كنديم را مطرح ي منطق اقتصادي بر مبنايريگميو ضرورت تصم
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حد معمول ر ازياخيها ساليش تقاضا در طيفرال ايبه دلبرداشت آن ران است كه ي ا از امكانات محدود منابعيكيينيرزميآب ز
ح ي تصر)ش از حد مجازيبرداشت ب(مورد ني در ايونموارد قان. است شدهيوارد مرحله بحرانها دشت از ي در بعضيكرده و حتتجاوز

تواند با فراهم ساختن ينه مين زمي است كه در اي از چند مطالعه تخصصيكيي اقتصاديهايبررس.  داردي و علمي فنيهايبر بررس
.كندران كمك يم گيزان و تصمي به برنامه ريكافاطالعات 
رد، در يگي آبخوان صورت ميفي و كي حفاظت كميراستا عالوه بر آنكه در ،ينيرزميز آب  از منابعيبردارت توسعه بهرهيممنوع
تواند در ي مين بررسيا. ز انجام خواهد شدي نيطيمحستي و زي، اجتماعي، اقتصادياسي سهايطرح مانند ي دولتهايطرحچارچوب 

.ردير انجام پذي زيهاقالب سر فصل

 در وضع موجوديط اقتصادي شرايبررس-4-2-1

وش انجام كارر-4-2-1-1

ه با محدوده طرحي اولييآشنا-الف 

از عبارتند يمدارك مورد ن. شوديمكار طرح حاصل اندرن و افراد دستي ضمن استفاده از مدارك مكتوب و تماس با مسئوليين آشنايا
:از 

،شرح خدمات طرح−
،يا مشاوران قبلي مشاور يهاگزارش−
، مشاوران فعال در طرحي تخصصيهاگزارش−
 و 1 كه طرح مورد نظر در آن واقع شده استياستاني اجتماع–ي توسعه اقتصاديهازارشگ−
.ياطالعات و آمار موجود در شبكه جهان−

د از منطقه يبازد-ب
2ازي آمار و اطالعات مورد نيآورز جمعي آن و ني محدوده طرح و محل اجرايعي و طبيط اجتماعي از شراينيجاد درك عيمنظور ابه 

ا چند يك ي است كه در ي مسئول از جمله موارديهاها و ارگان در دست اقدام سازمانهايطرحگر يكار و د با نحوهيي و آشنايليتكم
.د انجام شوديد بايمرحله بازد
:راستياز به شرح زي مورد نيهاشاخص

،ن اهداف مشخصيي كار و تعيزيربرنامه−
 و يدزمان انجام بازد−
.هانهادها و سازمانها، ق اطالعات و تماس با ارگانيط، تدقيساس مشاهده شراج بر اي نتايبندجمع−

.شودها تهيه ميدر استان) سازمان مديريت و برنامه ريزي( ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اين گزارش ها توسط معاونت برنامه-1

ل پرسشنامه انجام يو سپس تكم ) يريبر اساس اصول نمونه گ(  منا سب، انتخاب نمونه ها ي پرسشنامه هايق طراحين اقدام از طري است ايهيبد-2

.شدخواهد 
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ازي اطالعات مورد نيآورجمع-ج 

:يفياطالعات توص−

يياي و جغرافيعيت طبيموقع•

يياي و جغرافيعيامكانات طب•

 آن يت و تراكم و پراكندگيجمع•

ي مختلف اقتصاديها بخشيت نسبياهم•

:يلياطالعات تحل−

 منطقه يعمومقتصادا•

)يتيمراكز جمع(روابط شهر و روستا �

ي مختلف اقتصاديهان بخشيروابط ب�

روابط با مناطق همجوار �

1ي اجتماعيهانهادها و سازمان�

2يربناها و خدمات اجتماعيز�

ع آن يسطح درآمد و توز�

3يت بخش كشاورزيوضع−

دات عمده يتول•

صادرات و واردات•

4ياز كشاورزيآب مورد ن•

ياري و قابل آبي مزروعياراض•

يبردارت و نظام بهرهيمالك•

يبردار بهرهيت واحدهايريساختار و مد•

د ي عوامل تولياقتصادراندمان •

ق، يحقنه نظارت، آموزش، تي تواند در زميها ماين فعاليت. هستندل ي دخي بوده كه در امر توسعه اقتصادي و خصوصي دولتيهاشامل نهادها و سازمان-1

. ت آنها ارائه شوديج فعالي از نتايابيف و ارزي از نحوه عملكرد، حدود وظايالزم است گزارش. رديانجام پذ...  و اعتبارات ويبانيج و تداركات و پشتيترو

. ز مورد بحث قرار خواهد گرفتي ني و فرهنگيالت مذهبيها و تشك و نهادي صنفيهاهيت اتحادين در صورت لزوم اهميهمچن

2-���� �����	 
 ����� ���������� 
 ��� 
 ��� ������� 
 �  ���!" �� �"# ���$�	 ��%) 	�
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. شود يد گردآوري ساله با5-3ك دوره ي حداقل در يه آمار مربوط به كشاورزيكل-3

ينيرزمي و زي سطحشامل منابع آب-4
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 اشتغال يهاگر درآمد و فرصتيمنابع د•

اعتبارات •

يابيبازار•

 در دست اجرا يهاها و برنامهطرح•

ي آتيها و برنامههاطرح•

يريگجهي و نتيبندجمع-4-2-1-2

له يد به دقت به وسي با موجود است،يمسائل و تنگناها از منابع و يبردار بهرهيط فعليانگر شراي شده كه بيآوره اطالعات جمعيكل

و يكار عالوه بر هميابين ارزيدر ا. دي طرح به عمل آيزيرن و برنامهي تدويربناي شده و استنتاج الزم از زيابيكارشناسان مجرب ارز

 و يها ضرورر تخصصي و ساي حقوق،ي اجتماع،يطيمحستي از كارشناسان زي مشاوره و نظر خواه،يروه كارشناسان فن گيفكرهم

:ر استيت موجود به شرح زي عمده در وضعي محورهايبندجمع.  استيالزام

 تنوع ،...ختلف و  آموزش و پرورش در مقاطع م،و برق آب ،ي دسترسيهاراهر يها نظساختريص در توسعه منطقه و زيتشخ−

... . مختلف و يها سازماني در دست اجرا و آتهايطرح تعداد ،زان صادرات آني و ميمحصوالت كشاورز

د ي باتا حد ممكنن بخش ي، در ا... سهم آن از درآمد خانوار و،زان اشتغالياز نظر م در اقتصاد منطقه ينقش بخش كشاورز−

چرا . رديل قرار گيمورد تحل،ينيرزميز آب  منطبق با كاهش منابعيشكسالك دوره خي در يتالش شود كه بخش كشاورز

.رد ي و كنكاش قرار گيمورد بررس... ر الگو و يي تغ،ر كشتيش سطح زيا افزاياز نظر كاهش العمل مردم د عكسيكه با

.ي كشاورزيهاتيه به فعالر وابستي و غي تا حد كامل،ي از آبخوان از نظر وابستگريتأثت محدوده تحت ي جمعيبنددسته−

ن ي در توسعه منطقه و  ارائه راهكار مناسب و همچنينيرزميز آب تين نقش و اهميي تعي فوق در راستايبند است جمعيهيبد

.ت استيار حائز اهميزمان مناسب در نحوه برخورد به مسئله ممنوعه كردن دشت بس

ندهي منطقه در آيط اقتصادي شراينيبشيپ-4-2-2

 موجودادامه روند-4-2-2-1

ط منطقه ين شراي است در ايهيبد. شتر ميشودي بينيرزميز آب افته و برداشت از منابعيش يافزا آب از بهي ن،تيش جمعيتوجه به افزابا

تواند يميدات قبلي آن به آب، بدون تمهيزان وابستگين مسئله با توجه به مي اريتأث. دشمواجه خواهد آب  با كمبوديتر كوتاهدر زمان

.  داشته باشد وبه مخاطره افتادن سرمايه گذاري هاي انجام شده بر اقتصاد منطقهي مخربارآث
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ينيرزميز آب  برداشت از منابع1ت درتوسعهياعمال محدود-4-2-2-1-1

ن حالت يدر ا. 2 را نخواهد داشتي توسعه كشاورزي براينيرزميز آب  اجازه برداشت ازيد كشاورزيط مصرف كننده جدين شرايدر ا

ر ي بالقوه در سايهاتي است ظرفيهيبد.  قرار خواهد گرفتريتأث وابسته است تحت يزان به كشاورزينكه چه مينطقه به ااقتصاد م

 مجبور به ،ن بخشي شاغل ايروي نصورتنيار ي در غ،كندب  را جذيكشاورز كاريروي از نيتواند بخشيمي اقتصاديهابخش

.د شدا دائم خواهيمهاجرت موقت 

 كارروش انجام-4-2-2-1-2

:شودد انجام ير بايموارد ز،جاد كننده تقاضاي شده عوامل ايي شناسايهاتيظرفيبر مبنا

هالينانه پتانسي شناخت واقع ب-الف 

 جامعه ي و فرهنگيطي، محيتي جمعيهايژگيح و توجه به وي با استفاده از  اطالعات جامع و آمار صحياز آبيبرآورد ن−

).يه مصنوعيتغذ (يانتقال آب ن حجمييتع ويه مصنوعيا امكان تغذيگر ي داز حوضه آب  انتقاليبررس−

 منطقهيط اقتصادي شراينيبشي  پ-ب 

استفاده از آمار و اطالعات وضع موجود و گذشته −

ي با كارشناسان فنيمشاوره و هماهنگ−

استفاده از (ده يچي پيهاتا روش) د برخوردار نخواهد بوييعتاً از دقت بااليكه طب (ي ساده محاسباتيهااستفاده از روش−

3)ي تعادل عموميهامدل

 انجام محاسبات -ج 

،ط ادامه روند وضع موجوديزان خسارت در شرايبر آورد م−

يفي و كيا كاهش عملكرد آن دو عامل با توجه به روند كمير كشت ويق كاهش سطح زيتواند از طريمزان خسارت يم−

ر ينظ(  وابسته يهاتي فعالي كاهش فوق رابر روريتأثد ي باي كشاورزيهاتي كاهش فعاليرسپس از بر. شودآبخوان برآورد 

،كرد و برآورد يابيارززي ن...) صنابع وابسته و ،خدمات

، )يبردار بهره–ي و نگهداريگذارهياعم از سرما (يه مصنوعيا تغذي طرح انتقال يهانهيبرآورد هز−

.ت برداشت است يت، اعالم ممنوعيمنظور از محدود-1

.ق خواهد افتادي به تعويط بحران تا حدودين شراي است در ايهيبد-2

ريت و سازمان مدي، 1385" توسعه منابع آبي طرح هايه اقتصادي و توجي، ارزشگذاري، اجتماعيص اثرات اقتصادي تشخي راهنما"د به يرجوع كن-3

331ه شماره ي، نشرريزي كشور، طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشوربرنامه
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ر يط بدون طرح و سايسه با شراي در مقاي كشاورزيش در آمدهايافزا (يه مصنوعيا تغذي طرح انتقال يهادهيبرآورد فا−

،) مرتبط با طرحيدرآمدها

،1تيط اعمال محدوديبرآورد درآمد منطقه در شرا−

ن مدت يق اين دقييچنانچه تع. يدروژئولوژي و هيماتولوژيدروكليت به كمك كارشناسان هي مدت اعمال محدودينيبشيپ•

 درآمد )نانه يا بدبيحداكثر حالتمحتمل و حالت،نانهيبا خوشي حداقل حالت( حداقل در چند حالت  نباشد،ينيبشيقابل پ

،شودينيبشيمنطقه پ

يهاحالت  در آمد در ينيبشي پي مناسب برايافزارها شده در وضع موجود و نرميآوراستفاده از اطالعات و آمار جمع•

 ومختلف

نه تمام شده هر متر مكعبي و هزي نرخ بازده داخل، ارزش خالص،نهيده به هزي شامل نسبت فاي اقتصاديهامحاسبه شاخص•

.آب

يريگجهي و نتيبندمعج-4-2-2-1-3

آب و ( از منابع )1بند( اطالعات موجود ينده است كه به اتكايط آي شراينيبشيند پي در فرآي از مراحل اساسيكي،هاتيظرفشناخت 

.شوديميي از منابع شناسايبردارن امكانات بهبود و توسعه بهرهيو همچن...) سم ويتور، صنعت و معدن،خاك

يار سازهيا غي) ه آبخوانيا تغذياز خارج از منطقه  آب انتقال (يار سازهيتوان تدابيم، آبخوانيفي و كيبه منظور حفاظت كم

 طرح يهادهي و فاهانهيت به روش اشاره شده در فوق هززم اسدر هر دو صورت ال. را  به كار گرفت) ت برداشتياعمال محدود(

ه مستندات ي است تهيهيبد. شود محاسبه يريگمي تصمي از پارامترهايكي به عنوان ي اقتصاديهام و بر اساس آن شاخصيتقو

از ( آب نه از منابعي استفاده بهيبرداران براردن بهرهه كيت و ادامه وضع موجود به منظور توجيط اعمال محدوديسه شرايمربوط به مقا

.شا خواهد بودراهگ) نيك مدت معييا توقف برداشت براي و يارير روش آبيي تغ،ر كشتي كاهش سطح ز، كشتير الگوييق تغيطر

ي دولتهايطرحياجرا-4-2-3

ل مسائل يها به دلن طرحيا. شوندك دشت ممنوعه اجرا يا در ي و 2ك دشت آزاديتواند در يمد دولت ي فوق بر حسب صالحدهايطرح
ر ي محدود كرده و به سايخصوص كشاورزه  مصارف مختلف بي را براينيرزميز آب  برداشت ازيطيست محيا زي و ي اجتماع،ياسيس

ي طرح دولتينده منطقه با اجرايط آي شرا، وضع موجودي ضمن بررسديباط ين شرايدر ا. ابدييمصارف مورد نظر طرح  اختصاص م
ينسبت به اجرا...)  و يطيست محي ز،ياجتماع(ر مالحظات ين ساي و همچنياقتصاديهاسپس با توجه به شاخص ودشوينيبشيپ

. طرح باشديك گزارش اقتصادييد داراي بايك طرح دولتيگر يبه عبارت د. كرديريگمي تصميطرح دولت

ت در دراز يد طرح اعمال محدوديد فواؤيم) عدم اعالم ممنوعه بودن دشت ( ط ادامه روند وضع موجود ي دشت در شرايسه با درآمدهاين برآورد در مقايا-1

.مدت خواهد بود 

هاي آزاد نيز در چارچوب دستورالعمل تخصيص آب كه از طريق ستاد امور آب وزارت نيرو تهيه شده، انجام ز منابع آب زيرزميني دشتبرداري ابهره-2

.شودمي
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 در وضع موجوديط اقتصادي شرايبررس-4-2-3-1

 مصارف هر بخش برآورد يك وبرايبه تفك...  ويصنعت،ي كشاورزيهاتيفعالق ي منطقه از طري الزم است در آمد فعلين بررسيدر ا
.شودن يي تعيص به طرح دولتي تخصقابل  آب ي ارزش اقتصادديباين بررسيگر در ايبه عبارت د.دشو

ندهي منطقه در آيط اقتصادي شراينيش بيپ-4-2-3-2

)ي طرح دولتيعدم اجرا( ادامه روند موجود-4-2-3-2-1

ي را براياقتصادتوان توسعهي نم،در محدوده مورد نظر آب ت برداشتي و با توجه به محدودي طرح دولتيرت عدم اجرادر صو

يهايفناورق به كار گرفتن يد از طريش راندمان توليالبته با افزا. در نظر گرفت..) صنعت و ،ياعم از كشاورز(  مختلف يهابخش

ينيبشيپ. ابديش يتوان انتظار داشت كه درآمد منطقه افزايم... طلب و آباهان كمي استفاده از گ،)... تحت فشارو ياريمثالً آب (ديجد

 منطقه در وضع موجود يهاتيظرفح از يل صحيتاً تحلينها شده ويآور به حجم و دقت اطالعات جمعيش بستگين افزايزان ايم

ر ي سايبرا.  در نظر گرفتي كشاورزي ساله برا25ك دوره ييرشد برادرصد 5/0توان ساالنه يمط فقدان اطالعات يدر شرا. دارد

.شود رشدشان برآورد يهانهيد با توجه به سهمشان در اقتصاد منطقه و زمين رقم بايز اي ني اقتصاديهابخش

ي طرح دولتياجرا-4-2-3-2-2

ك يي عنوان مثال اگر طرح دولتبه.  در اقتصاد منطقه خواهد داشتيمتفاوتر يتأثك دشت ي در محدوده يك طرح دولتيياجرا

، باشديشتر از در آمد وضع موجود كشاورزي بي به طور كلي ارزش افزوده اقتصاد ملير آن بر روي باشد و تاثيكارخانه خودرو ساز

ن يين تعيابنابر.دهد) ق استخدام در كارخانهياز طر(ش ي افزايا حتي) كار شدنيل بيبه دل( درآمد كشاورزان منطقه را كاهش توانديم

. روش كار به آن پرداخته خواهد شد است كه دري از الزامات بررسي طرح دولتيهايژگيمشخصات و و

روش انجام كار-4-2-3-2-3

ر ينظ(اليم به ريقابل تقوهانهيد و هزين فوايا ازيبخش.شودم يد تقوي است كه باييهانهيد و هزي فوايعتاً دارايد طبي طرح جدياجرا

ال يم به ريگر كه قابل تقويهستند و بخش د...) وشوديم كه مصرف آن ممنوعه ي و صنعت در دشتيورزكاهش درآمد بخش كشا

 مورد توجه قرار يليد به عنوان مالحظات تكمي با،ال هستنديم به ري قابل تقويبه سختا با اطالعات موجودي...)  مهاجرت و (نبوده

.رنديگ

ازياطالعات مورد ن-الف 

،ت آن با محدوده مورد نظريو موقعييايمكان جغراف−
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،افته به آنيص يتخص آب هدف طرح و حجم−

،د ساالنهيحجم تول−

،)مه ماهري ماهر و ن، سادهيرويك نيبه تفك(زان اشتغال يم−

،از طرحي مورد نيها نهادهنيتأممحل و روش −

سارت وارده به اقتصاد منطقه بر اساس خ ساالنه ويبردار بهره–ي نگهدار،هي اوليگذارهياعم از سرما( طرح يهانهيهز−

،)ي جبرانهايطرحياجرا

 وي اصليهاك سازهيد طرح به تفكيدوره احداث و عمر مف−

.1م طرحي مستقيهادهيفا−

يلي تنزيهامحاسبه شاخص-ب 

ها شامل نسبت صن شاخيا. شوديم استفاده يلي تنزيهااز شاخص،يك طرح در ارتباط با هدف رشد اقتصادي سنجش آثار يبرا

ه ي پايها دادهيها الزم است پس از بررسن شاخصي محاسبه ايبرا. هستند ...  وي نرخ بازده داخل، ارزش خالص،نهيده به هزيفا

ه و بر ي طرح تهيگردش نقد) جداول( جدول ،نان از صحت و سقم آنهايو اطم) مشابههايطرحر ي با ساهادهي و فاهانهيسه هزيمقا(

.شود محاسبات انجام ، مربوطي محاسباتيهالاساس فرمو

يلير تنزي غيهاشاخص-ج

،يت اقتصاديثبات و امن( توسعه يهار شاخصي ارجح است كه آثار طرح با سا،ي رشد اقتصاديهاعالوه بر سنجش طرح با شاخص

دات يش تولي، مهاجرت، اشتغال، افزاش درآمدي طرح بر افزاريتأثن راستا يدر ا. 2ده شوديز سنجين) ي اقتصادييكفا خودتوازن و

. شوديميريگاندازه) ا صادرات محصول طرحين واردات و يگزيق جاياز طر (ي ارزيهانهيهز درييجوك، صرفهياستراتژ

يريگجهي و نتيجمع بند-4-2-3-2-4

د يتاً باي نها،رديگيم انجام يتنده با و بدون طرح دوليط آي شراينيبشي پ، وضع موجود منطقهيط اقتصادي شراين مطالعه كه با بررسيا

 طرح مورد ديبايطين شرايدر چن. 3انجامدي طرح بيا عدم اجراي در مورد اجرا يريگمي تصمي طرح مورد بحث برايهابه ارائه شاخص

-ي اقتصادآثارديبان يگزيگر هدف جاي به عبارت د، برخوردار باشدي كافيطيست محي و زي اجتماع-يه اقتصادينظر از توج

).ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه258نشريه شماره ( طبيعتاً بسته به هدف طرح روش محاسبه درآمد متفاوت خواهد بود -1

سازمان مديريت و 258نشريه شماره ( هاي توسعه در نشريه فوق ها ي تنزيلي و همچنين سنجش آثار طرح بر روي ساير شاخصه شاخصروش محاسب-2

.ارائه شده است )  كشورريزيبرنامه

ر ينظ (ي اقتصادارزيابيوجود  ميهاد با توجه به راهنماها و دستورالعمليط طرح مورد نظر باين شراي اشاره شد، در ا2-4كه در بندي طورهمان-3

ص اثرات ي  تشخي راهنما-"215ه شماره ي نشر"ي اقتصاد مهندسيراهنما-"258ه شماره ينشر" منابع آبي اقتصادي هاي  بررسهايدستورالعمل

.ه شده باشد ي توج...)ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه "331ه شماره ي نشر"ي، اجتماعياقتصاد
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 استفاده 2اره ي چند معيابيارجح است از روش ارزنگونه موارد ي در ايريگمي تصميبرا. 1 را داشته باشديشتري به مراتب بياجتماع

ي فرهنگ،ي اجتماع،يطيست محير مسائل زي توسعه نظير پارامترهايد به ساي با،ي اقتصاديهاگر عالوه بر شاخصيعبارت دبه. شود

تاً يسه قرار گرفته  و نهاي طرح مورد نظر مقاينه عدم اجرايسه با گزي مرتبط در مقايافزارها با استفاده از نرمزن داده شود وو... و 

. شوديريگميتصم

ي و فرهنگيمطالعات اجتماع-4-3

، ياسيط سي به شرا با توجهآثارن ي ااشت،خواهد گذ جامعه رادري نامطلوبآثارهاآبخوانه ي و تخلينيرزميز آب ه از منابعيرويبرداشت ب

:رديز صورت گي نريزت دشت مطالعات يالزم است به هنگام ممنوع. هر منطقه متفاوت خواهد بودي و فرهنگي اجتماعاي وياقتصاد

يمطالعات اجتماع-4-3-1

:د مورد نظر باشد عبارتند ازي باي كه در مطالعات اجتماعييهاشاخص

. . . ، تعداد خانوار، بعد خانوار و يتي جمعيها نرخ رشد، گروه از نظر تراكم، ابعاد،ي انسانيها مجموعهيبررس−

ت اشتغال و درآمدي وضعيبررس−

ي جانبي مردم و درآمدهايشت اصلي معيبررس−

ن يگزي و جايع جانبيا عدم وجود صناي وجود يبررس−

 در محدوده دشتي و مذهبي، محليالهي، قبي قوميها انواع تقابليي و شناسايبررس−

يالهي و قبي قوميهايريگود سابقه در وجيبررس−

، ياري، نظام آبيم زراعي، تقويد كشاورزي جديها كشت، روشي الگويهانهيدر زم (يه مشاركت جمعي وجود روحيبررس−

) ر موارديحقابه و سا

. . . ) بنه، صحرا و  (ي گروهيهاي وجود سابقه همكاريبررس−

سه آن با مناطق همجوار يلعه و مقا در منطقه مورد مطاي سطح رفاه اجتماعيبررس−

ن منطقه مورد مطالعه و با مناطق همجواري در بي اجتماعيزان همبستگي ميبررس−

ا شهريين آباديكتري فاصله دشت مورد مطالعه تا نزديبررس−

 سابقه مهاجرت در محدوده منطقه مورد مطالعه يبررس−

ل مهاجرت ي داليبررس−

يك وسعت اراضي به تفكياراض از يبردار بهرهيها نظاميبررس−

.ر احداث يك سد مخزني به منظور آبياري كه عليرغم به زير آب رفتن چندين روستا، قادر است آب سطح قابل توجهي از اراضي را تأمين كند نظي-1
21 &����������������	������&����'
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) م، مرتعي، ديآب (يك نوع اراضي به تفكيت اراضيت مالكي وضعيبررس−

در محدوده دشت . . . ) شامل حقابه، مدار گردش و ( موجود ياري آبيها نظاميبررس−

)ت منابع آبي و وضعيط بحرانياز شرا( مردم يزان شناخت و آگاهي ميبررس−

 كشتير الگوييمكان تغ كشت موجود و اي الگويبررس−

در سطح منطقه) ير رسمي و غيرسم (ي مشاركتي نهادها و سازمانهاييشناسا−

 مشاركت مردم درخصوص ي و فرهنگياسي، سي، اجتماعي اقتصاديهال كنندهيها و تسهنهي افراد با نفوذ و زمييشناسا−

در سطح منطقه  آب نه منابعيت بهيريمد

يمات احتمالينفوذ نسبت به اتخاذ تصمي و افراد ذي اجتماعيهامخالفت گروهرش و يزان پذي ميابي و ارزيبررس−

ني و مسئولي دولتي و نهادهاهاشات مردم نسبت به سازماني و گراي طرز تلقيبررس−

ياجتماعيامدهايپ-4-3-1-1

: كرد بروز خواهد ريزيهادهي پدياجتماعنه يدر زم

)يطيمحتسيآوارگان ز (ي و جمعي فرديهاش مهاجرتيافزا−

 شهرهاينينشهيش حاشيه روستاها و افزايتخل−

ه شهرهايژه در حاشيوه  بيت و انحرافات اجتماعيش جرم و جنايافزا−

ينه كنترل اجتماعيش هزيافزا−

. . . ) و ي اجتماعيتيها، عدم انطباق، نارضانهيهز( آن يهاامدياسكان مجدد و پ−

يش فقر عموميكاهش درآمد و افزا−

يگر و واسطهي دالليهاش شغليافزا−

ير در نحوه زندگييتغ−

. . . ) و ي، احساس ناامنياضطراب، افسردگ (ي، رواني روحيهاش تنشيافزا−

يش اختالفات خانوادگيافزا−

زان طالقيش ميافزا−

. . .) و يكروبي مي، آلودگيسرطان پوست ( هايماريوع انواع بيش−

ر نوزادان يش مرگ و ميافزا−

يمطالعات فرهنگ-4-3-2

.  استشدهها ن رفتن تمدني موجب از بيحت و شده، مردميجمعه مناطق و كوچ دستهي اوقات كمبود منابع آب موجب تخليگاه

 وارد ي فرهنگيها را به مكانياديت شده و خسارات زيه مناطق از اسكان جمعيز موجب تخلي نينيرزميز آب ه از منابعيرويبرداشت ب
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ها و اعتقادات خود  مختلف، مردم نسبت به باورها، ارزشيهات به مكاني و مهاجرت جمعيدگيهم پاشدر صورت از. خواهد نمود

. تفاوت خواهند شديسست و ب

: الزم است بدان توجه شود عبارتند از ي كه در مطالعات فرهنگييهاشاخص

 در محدوده مورد نظري و آثار باستاني فرهنگيها مكانيبررس−

مانند امامزاده، مسجد، قبرستان، درختان مقدس، (شوديم مردم محترم شناخته يرا كه بييهاه فهرست مكانيته−

. . .) سا و ي كل

 باورها و اعتقادات مردم يبررس−

ن مردمي، قضا و قدر در بييرگرايه تقدي وجود روحيبررس−

ن مردمي در بي مذهبيها و انواع فرقهي مسائل مذهبيبررس−

م محدوده مورد نظر ن مردي در بي فرهنگيازهاي نيبررس−

ازهاي و نهات تقدميگر و رعايكديت حق و حقوق ي رعايبررس−

 حاكم در جامعه مورد نظريها و هنجارها ارزشيبررس−

ن مردميت در بي و خالقيه نوآوري وجود روحيبررس−

 خودي فرهنگيها و مكانيط زندگي مردم به محي و رواني روحيزان وابستگي ميبررس−

تي جمعهايآب در صورت ي فرهنگيهاي بروز نابسامانينيش بي و پيبررس−

ي فرهنگيامدهايپ-4-3-2-1

: كردر بروز خواهد ي زيهادهي پدينه فرهنگيدر زم

هان رفتن تمدنياز ب−

ي فرهنگيهاخسارات به مكان−

. . . ) و يكيدئولوژي، اي، مذهبيمالحظات علم (يستم فرهنگياختالل در باورها و س−

. . . )ازها، حقوق و ي، نهاتقدم( و هنجارها ها دوباره ارزشيابيارز−

. . . ) و يرجمعي، خي مذهبي، باورهاي، نوآورييرگرايتقد(ها و باورها  سنتيابيارز−

ياسيمطالعات س-4-4

: استت ي عموماَ دو مسئله حائز اهمياسيدر مطالعات س

تيجمعكشور و ضرورت اسكان ينقاط مرز−

نفوذي و عناصر ذهااعمال نفوذ گروه−
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است  كشور واقع شدهي مرزه يناحنكه در آل ي اما به دلنبودهت مناسب ي در وضعك دشتيينيرزمي زآبخوان ممكن استيگاه

 ترك بهريشت خود ناگزيل از دست دادن شغل و معي به دل دشت، كشاورزان كردنرا با ممنوعهيز. را ممنوعه اعالم كردتوان آنيمن

 از نظر  و از سكنه شدهي كشور خاليجه نقاط مرزينتدر. شونديمشهرهان ي نشهيا حاشي و شدهگريمنطقه و مهاجرت به نقاط د

ه يگر از تخلي ديهاوهيا شيو  آب ت مناسب مانند انتقاليرينرو الزم است تا با اعمال مدياز ا. دش مشكل ساز خواهد ياسي و سيتيامن

.  كرديرين مناطق جلوگيا

 آب  از منابعهيرويب برداشت  كرد وممنوعهآنراتوان ي نميتيل امني كه به دالدارد وجودياطقهمنموارد ازگري ديدر برخ

نگونه موارد يدر ا. كرد مواجه خواهد يطي محتسيك فاجعه و بحران زيك منطقه را باي نزدندهي است كه در آي آن به صورتينيرزميز

ش سطح كشت، آموزش و ي از افزايري كشت، جلوگير الگوييآب، تغيبندهيت مناسب مانند سهميريالزم است با اعمال مد

. كرديريره از بروز بحران جلوگي و غياري آبيهاوهير شيي تغ و در صورت امكان انتقال آب ويرسانيآگاه

تي در ممنوعوذ بانف افراديگاه.بودخواهد از اعمال نفوذ افراديريد بدان توجه داشت، جلوگي باياسي كه از بعد سيگريشاخص د

يريجلوگياسي از اعمال نفوذ افراد سنجا الزم استي در ا.اندشده موفق زي راه نني در اوكرده دخالت ك دشتيتي ممنوععدمايو 

. كردمات الزم را اتخاذ يتصم منطقهيطي محتسي و زي اجتماعاي وي، فني علميهااساس شاخصتا بتوان بركرد

: استي الزم به بررسيساير از بعد سي زيها شاخص

 قرار گرفته است؟يك منطقه مرزيا دشت در يآ−

؟جاد بحران خواهد شديش از حد آبخوان و ايه بي موجب تخلين رونديبا چن آب ا برداشتيآ−

؟ ز شده استيننقاط مجاور در آبه منابعيش از حد موجب تخليا برداشت بيآ−

؟د خواهد بودي تهدت موجب بروزيه منطقه از نظر اسكان جمعيا تخليآ−

؟ ت را در نقاط همجوار اسكان داديتوان جمعيا در صورت امكان ميآ−

؟گر وجود داردياز نقاط د آب ا امكان انتقاليآ−

؟ خواهد شدي اغتشاش و ناامن،هاه منطقه موجب بروز شورشيا تخليا−

؟ستاي سطح آب منابعيا دشت دارايآ−

؟اردوجود د آب نه منابعيت بهيريا امكان مديا−

؟صورت گرفته است آب  استفاده درست از منابعيبراي رسانيا آموزش و آگاهيآ−

؟ركشت صورت گرفته استيش سطح زيران و مسئوالن از نظر نوع كشت و افزاي از طرف مديا نظارت و كنترليآ−

؟بران در منطقه وجود دارد آب يهاا تشكليآ−

؟  استردهكبران  آب يهاجاد تشكلي درجهت ايا دولت اقداميآ−

؟ صحرا، حراثه در منطقه وجود داردر بنه،ي نظي سنتيهاا سابقه تشكليآ−

؟به مردم وجود دارد آب ت منابعيري و سپردن مدهاجاد تشكلينه ايا زميآ−

؟گر را دارديع دينه احداث كارخانه و صنايل و زميا دشت پتانسيآ−

 است؟يه گذاري سرمايا دشت مناسب برايآ−
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؟افراد با نفوذ وجود داردن مردم يا در بيآ−

؟ عناصر با نفوذ هستييا امكان شناسايآ−

؟شوديم اجرا ي و جديا در منطقه قانون و مقررات به درستيآ−

؟  در منطقه وجود داردييفه گراي و طاييا قوم گرايآ−

؟سشتر در راس كار هستندييافهيا طايو يماز چه قو−

؟  هستندي مرجع چه كسانيهاگروه−

؟ دارندي مرجع حرف شنويهار از گروهمردم چقد−

؟نده منطقه داردي  آيانداز براها و چشمدولت چه برنامه−

ياسي سيامدهايپ-4-4-1

:ر خواهد بوديزيهايريگبروز مشكالت و درامكان 

يدر سطح فرد آب ن مصرف كنندگاني بيريدرگ−

يا در سطح منطقهيالهي و قبي قوميهايريگدر−

ياني در سطح ميتيريمد و ي سازمانيهايريگدر−

 در سطح كالن جامعهياسي سيهايريگدر−

كيه مناطق استراتژيتخل−

 مردميتيش نارضايافزا−

هاها و آشوببروز شورش−

ياسيكاهش مشاركت س−

 در منطقهيگذارهيكاهش سرما−

يكاهش اعتماد اجتماع−

ت نظاميكاهش مشروع−

يطيست محي زيهايبررس-4-5

كي آب  برداشت از منابعتيريتوان در خصوص مدي مك منطقهييطي محستي زآثاريابي ارزجين نتاكه با در دست داشت آنجا از

يطي محستي زآثاريابيج حاصل از ارزي  و توجه به نتايطي محستي زيهاي بررسنيابنابر،كرد اتخاذ يتري منطقميمنطقه تصم

. برخوردار استي خاصتيبوطه در هر منطقه از اهم و مالحظات مريني زمريز آب  از منابعهيروي از برداشت بيناش

ريتأثتواند با ي مآثارنيا.  را در بر خواهد داشتيطي محستي زي منفآثار بدون شك يني زمريز آب ري از حد از ذخاشي ببرداشت

:وجود آورده  را بيدي جديطي محستي زطي در هر منطقه، شراريبر عوامل ز

 مناطق مجاورايدر منطقه  آب  منابعلي و پتانسيكيدرولوژي هطي بر شراريتأث-الف
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 مناطق مجاورايدر منطقه  آب  منابعتيفي بر كريتأث-ب

 مناطق مجاوراي در منطقه ي كشاورزيهاتي و فعالي اراضدي خاك و توان تولتيفي بر كريتأث-ج

 مناطق مجاوراي وحش در منطقه اتي و حهاتاالب،يكي بر توازن اكولوژريتأث-د

 مناطق مجاوراي ساكنان در منطقه ي بهداشت و زندگتيفيبركريتأث-ه

پاسخ به . ردي قرار گي مورد بررسلي هر كدام از عوامل فوق الزم است مجموعه عوامل مرتبط با هر كدام به تفصيابي ارزيبرا

يانير كدام از عوامل مذكور كمك شا هتي و اهمريتأث و شناخت دامنه يطي محستي اطالعات زيورآتواند به گردي مري زيهاپرسش

. عوامل مختلف خواهد بودريتأثي چگونگيابي ارزيبرايمؤثر و يدي كلي خود راهنماري زيها است پاسخ به پرسشيهيبد. دينما

هي اوليابي اطالعات و ارزيورآگرد-4-5-1

18جدول  شماره (ه ي اوليابي جدول ارزصورت پرسشنامه جامع در قالبه   بيطي محستي  زيابي در روند ارزازي مورد ناطالعات

 مورد استفاده قرار يطور جده  در هر منطقه بيابي ارزندي شده در جدول فوق در فراهيكه اطالعات  ارا آنجا از. ه شده استيارا) وستيپ

 الزم است تنها به نيانابرب. تر خواهد بودي منطقزي نيي نهايريگجهي كاملتر باشد، نتموجود هر اندازه اطالعات نيابنابررديگيم

خر آ در ستون زي نيطي محستي و مالحظات زيلي اطالعات تكمهي و در هر مورد در صورت امكان كلنشود كوتاه اكتفا يهاپاسخ

ريتأثن، مدت زمان آريي شدت تغاي موجود و ي عددري مقادرينظيتوان از مواردي خصوص منيادر. شوده درج ي اوليابيجدول ارز

ي موارد و اطالعاتري آن و سايريپذ برگشتيبرا اثر و زمان الزم يريپذ اثر، برگشتيياي بودن اثر، وسعت جغرافيمي داايموقت مانند 

. كارشناسان كمك كند؛ استفاده كردهيندهيآ در طي شراينيبشي پاي موجود و يهاتيكه بتواند در درك واقع

 و يطي محستي زطي بر شرامي مستقري غايميطور مستقه  كه بي عواملهيه كليول ايابي جدول ارزمي شده است در تنظي چند سعهر

طي است با توجه به شرايهي بدكني لرند،ي در قالب  پرسشنامه جامع مورد توجه قرار گ،گذار باشندريتأث منطقه كي در يكيتوازن اكولوژ

صورت،نيدر ا.  وجود داردزير شده در پرسشنامه نموارد ذك هر چند محدود خارج ازي عواملجودخاص در هر منطقه احتمال و

.ه منطقه مورد توجه قرار دهندي اوليابي و ارزلي تحلندي در فرازي نشده را نينيبشيكارشناسان مربوط الزم است عوامل پ

يي نهايابياطالعات و ارزليتحل-4-5-2

 مالحظات يي نهايابي و ارزلي آنها، به تكمي كارشناسليله و تحي اوليابي شده در در مرحله ارزيورآ توجه به اطالعات جامع گردبا

) وستيپ19جدول شماره  (يي نهايابي جدول ارزقي در منطقه از طرينيرزميز آب  از منابعهيروي از برداشت بي ناشيطي محستيز

: عبارتند ازيي نهايابياهداف جدول ارز. شوديماقدام 

شناخت و يبرا متخصص ري افراد غزي و كارشناسان و نني استفاده متخصصيبرازم  الي اطالعات و ابزارهاهي و ارامي تنظ-الف

،در منطقه آب هيروياز برداشت بمتأثريطي محستي موجود و عوامل زتيدرك بهتر وضع

ندينها در فراآ منطقه و استفاده از يطي محستي زتي موجود در خصوص وضعيها اطالعات و نگرشيساز و سادهصيتلخ-ب

،يي نهايابيارز
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ي بررسكي كارشناس  به تفكري افراد غاي توسط كارشناسان مربوط و ديبا كه ي مواردنيي از منابع موجود و تعمؤثراستفاده -ج

شود،

ي كارشناساتي و تجربنظرها و استفاده از ستي زطي و محي كشاورز، آب، خاكيهانهيوردن متخصصان مختلف در زمآگرد-د

،آنها

. منطقهيطي محستي زتي بهبود وضعيبراي احتمالي و راهكارهاشنهاداتي و طرح پيناس كارشيهاگاهدي دهيارا-ه

ه  در هر منطقه بينيرزميز آب  از منابعهيروي از برداشت بمتأثريطي محستي عوامل زهي شده كلهي ارايي نهايابي جدول ارزدر

:رنديگي قرار ميي نهايابي مورد ارزري زني تحت عناويصورت پنج شاخص اصل

يكيدرولوژي هيهاشاخص−

 آبتيفي كيهاشاخص−

ي اراضدي خاك و توان تولتيفي كيهاشاخص−

يكي توازن اكولوژيهاشاخص−

 بهداشت   تيفي كيهاشاخص−

 و تيتر و با حساسقي دقها شاخصيابي شوند تا ارزي ممي مرتبط تقسي فرعيها شاخصيشتري به تعداد بي شاخص اصلهر

يابي و ارزي مورد بررسكي به تفكديباي فرعيها شاخصي تمام،يابي مراحل ارزهي است دركليهيبد.  همراه باشديشتريسهولت ب

.  رنديجداگانه قرار گ

:ردي قرار گقي دقيابي الزم است از دو جهت مورد ارزيطي محستي هر شاخص زيي نهايابي جدول ارزدر

، در منطقهيطي محستيبر عامل ز آب نابع از مهيروي برداشت بريتأث شاخص مربوط از جهت درجه يابيارز−

.ي كارشناسهي توجي در منطقه بر مبناها از شاخصكي هر ي براژهي وتي حساسايتي اهميابيارز−

18جدول شماره (ه ي اوليابيه شده در جدول ارزي از اطالعات ارايطيست محي زيهابر شاخص آب  برداشتريتأث درجه يابي ارزدر

ي عملها شاخصيسازي كمباشديم در مناطق مختلف متفاوت يطيط محيكه شرا آنجا  است ازيهيبد. دشويماستفاده )  وستيپ

رد و ي قرارگيابي مورد ارزيطور نسبه  الزم است موضوع بريتأثن درجه يي در تعنيابنابرر كارشناسانه است ي موارد غياريدشوار و در بس

.شودفاده  استمؤثرطور ه  كارشناسان مرتبط بيرأاز نظر و 

يژه آن مورد بررسيت ويا حساسيت ي، الزم است در خصوص هر شاخص اهمهاهر كدام از شاخص برريتأثن درجه يي از تعپس

ك ي ممكن است در ها شاخصيف باشد، برخيا ضعيد، متوسط و ي بر هر شاخص كه ممكن است شدريتأثصرفنظر از درجه . رديقرار گ

يت خاصيا حساسيت ي از اهمياسي سيا حتي وي، اجتماعي، اقتصاديكي اكولوژ،يياي، جغرافيميقلژه ايل ويمنطقه خاص بنا به دال

ه ب.  همراه باشدي و نظر كارشناسيه منطقيد با توجي هر شاخص در منطقه بايژه برايت وي وجود حساسصورتنيادر . خوردار باشدبر

، كه حفظ آن از جهات مختلف يالمللني ثبت شده بهايبتاآلر ياشد، نظ وجود داشته بي با ارزشتاالبعنوان مثال چنانچه در منطقه 

ه ا مناطق اطراف باشد، بيمد و امرار معاش مردم منطقه آ موجود تنها منبع درتاالبنكه يا ايت باشد و ي اهمي دارايالمللنيا بي و يمل

 مردم ي زندگيصاد منطقه دچار چالش و روند عاد از اقتي به آن، بخش محسوسيا خسارت جدي و تاالبن رفتن يكه با از بيطور

 منطقه ي براياژهيت ويتواند از حساسيمن آب ي از تخريري و جلوگتاالب حفظ يطين شراي، در چنشود روبرو يمنطقه با مشكالت

. برخوردار باشد
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 و يعي طبيها جاذبهي بر برخيريك منطقه ممكن است خسارات جبران ناپذي در ينيرزميزاز منابع  آب هيرويب برداشت نيهمچن

ا ي و يت خاص اجتماعي از اهميعيا طبي و يراث فرهنگيك ميعنوان ه ا مناطق اطراف وارد آورد كه بيات وحش نادر در منطقه يا حي

ياهژيت ويت و حساسي اهميتواند دارايم خود ي با ارزشيهان جاذبهي حفظ و حراست از چنصورتنيادر .  بر خوردار باشديستيتور

.شودي منطقه تلقيبرا

يي نهايريگجهي و نتيابيج ارزي نتايبررس-4-5-3

يهاآبخوانك ي در خصوص تفكيي نهايريگجهي، نتي و استفاده از نظر كارشناسيي نهايابيه و ارزي اوليابيل جداول ارزي از تكمپس

ه جوانب كار و ين مرحله الزم است كلي است در ايهيبد. ر خواهد بوديپذ امكاني آزاد، ممنوعه و ممنوعه بحرانيها دشتيآبرفت

.ردي قرار گناسانهل كارشيعوامل مختلف مورد تحل

19جدول شماره  (يي نهايابي  در جدول ارزيطيست محي  زيها شاخصريتأثد درجه يك راهنما بايعنوان ه ن اقدام بي در اول

آن خواهد بود انگري شوند بيابي ارز“دي شد”يي نهايابير جدول ارز دها شاخصيت نسبيچنانچه اكثر. ردي مورد توجه قرار گ)وستيپ

 خسارت خواهند داًيشد در منطقه مورد نظر يطيست محي زيها از شاخصياري بس،ينيرزميز آب از منابع آب هيرويبكه با برداشت 

“ي ممنوعه بحران”يهاآبخوانقه با عنوان منطه  بينيرزميز آب ري منطقه مورد نظر از جهت استحصال ذخايطين شرايدر چن. ديد

.شوديميمعرف

يابي ارزينيرزمياز منابع ز آب  برداشتريتأث تحت “ متوسط ”طور ه  بيي نهايابي در جدول ارزها شاخصيت نسبي اكثرچنانچه

“ ممنوعه ”يهاآبخوانه با عنوان منطقه  نباشد، آنگاه منطقه مورد نظر بريتأث تحت “د ي شد”طور ه  بهاك از شاخصيچيشوند، و ه

صورت ه ت،  كه بي، هر چند در اقلييهاا شاخصي است كه در صورت وجود شاخص ي ضرورنكتهن يتوجه به ا. شوديمر گرفته ظندر

در . كرد توجه هانگونه شاخصي ايت نسبيا حساسيت و ي شده باشند، الزم است به درجه اهميابي ارزيي نهايابي در جدول ارز“د ي شد”

 در منطقه باشند، ممكن است بر ي قابل توجهتيساس  حيا داراي و يت نسبي اهمي مربوط دارايهاا شاخصيكه شاخص يصورت

ي طبقه بند“ي ممنوعه بحران”يهاآبخوانعنوان منطقه با ه تواند بيم منطقه صورتنياح داده شوند و در ي ترجهار شاخصيسا

.شود

 با  درجه هاك از شاخصيچي شوند، و هيابي ارز“ف ي ضع” با درجه يي نهايابي در جدول ارزيرس مورد بريهاه شاخصي كلاگر

ي معرف“ آزاد ”يهاآبخوانعنوان منطقه با ه  نشده باشند، آنگاه منطقه مورد مطالعه بيابي ارز“ متوسط ”ا ي و “د ي شد”ريتأث

 شده يابي ارز“ متوسط ”ا ي و “د ي شد” با درجه يت بوده وليكه در اقلييهاا شاخصي شاخص د است در صورت وجويهيبد.  شوديم

. كرديشتري آنها توجه بيت نسبيت و حساسير موارد ذكر شده در باال به اهميباشند، الزم است نظ

ا يت ي اهم”ي  دارايي نهايابي كه در جدول ارزييهاا شاخصي نسبت به شاخص ي الزم است توجه خاصيريگجهي مرحله نتدر

 هستند، هر چند “ژه يت ويا حساسيت ي اهم”ي كه داراييهاا شاخصيچه بسا شاخص . شوداند معطوف  شدهيابي ارز“ژه يت ويحساس

 از ي را به خود اختصاص دهند و بر تعداد قابل توجهيشتريت قادر باشند وزن بي از نظر اهمنيبنابرااز نظر تعداد قابل توجه نباشند، 

ك منطقه خاص ممكن ي در “ژه يت ويا حساسيت ي اهم”ك شاخص با  ي تنها وجود يطين شرايدر چن. كنندلبه ها غر شاخصيسا

.شود“ي ممنوعه بحران”اي“ممنوعه”يهاآبخوانطق با عث قرار گرفتن منطقه در زمره منااست با
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از ي مورد نيها از واژهينيزمريز آب  منابعيفي و كيق به لحاظ مسائل كميف دقيارائه تعار-5-1

يت به لحاظ كميممنوع-5-1-1

دي جبران كاهش فوق بايش از حد مواجه با كاهش حجم مخزن شده و براي كه در اثر برداشت بيت آبخوانيعبارت است از ممنوع

.كرد اقدام يني مدت معي از آن برايبردار توسعه بهرهنسبت به

 در طول كهكرد  اتخاذ يريد تدابيشده و با ممنوعه هي روي بي بهره بردار لحاظ به ممنوعه كشور در حال حاضريهاآبخواناغلب 

.شودت كاهش حجم مخزن آن جبران يدوره ممنوع

يفيت به لحاظ كيممنوع-5-1-2

ينيگزيكت وجا حر، عالوه بر كاهش حجم مخزن كهشدهه از منابع آن موجب يروي كه برداشت بيت آبخوانياز ممنوععبارت است 

.شوديبردارقابل بهره آب ن منابعيگزيج جايبه تدر،  نامطلوبا آب يآب شور 

ايا دريشور آب ي محتويري كويهانيانه آنها به زمي پاا واقع شده و اغلبيدر سواحلويمركزدر حوضه معموالًهاآبخوانن يا

ج يبه تدر) رجانيكفه س(دست نيي پايريشور مناطق كو آب رجان كه در اثر كاهش حجم مخزن،ي منطقه سآبخوانر ي نظ.شوديمختم 

.شده استيردارب بهرهدانيموارد 

يفي و كيت به لحاظ كميممنوع-5-1-3

ت يمجاور قرار گرفته و قابلنابع  ميفي و كير كمي تحت تاثماًأه توي روي كه در اثر برداشت بييهاآبخوانت يعبارت است از ممنوع

 ممكن استل شده وين تشكيري شور و شيه هاي مطبق كه معموال از اليهاخوانآبري دهد، نظي آنها را كاهش ميرداربهره ب

حجم كاهش  مواجه با نيريه آب شيش از حد از الي بيبهره بردارهاآبخوانن گونه يدر ا. ز باشنديتحت فشار نه ها ي از اليبعض

 به آبخوان وارد يري شده وخسارات جبران ناپذنگر واردآي ديه هايال آب شور،آنها دريحفار ادامه كهشوديم موجب  شده ومخزن

ن يريش آب شورو تداخل آن باآب ي هاهيال ورود  ازيريوجلوگي حفارزانين ميي تعد همراه بايبات آبخواني ممنوعن صورتيدرا.شود

.دباش

ك ي در سنگ كف كارستيت حفاريممنوع-5-1-4

،  از ي كه عالوه بر برداشت از منابع آبرفتشوديمدر آن موجب ي كشور و حفاريهاآبخوان از يك  در بعضيوجود سنگ كف كارست

، كندر كارست منطقه وارد ي به ذخاياديافته و خسارات زي شود كاهش ي استفاده شرب مصرف ميمنابع كارست منطقه كه صرفا برا

 در سنگ يت حفاريمنوع مديبان صورت يدر ا. شودن ين مناطق موجب نشست زميش از حد در اي بي ممكن است بهره برداريحت

. شودن يي در محل تعي الزم سقف حفاري هايك اعمال و بر اساس بررسيكف كارست
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ي دولتهايطرحيا اجراين آب شرب و يت به لحاظ تاميممنوع-5-1-5

. رديگيع عادالنه آب صورت مي قانون توز4 مسائل فوق منطبق به ماده يت در راستايممنوع

 ممنوعه يهاآبخوان ازيبردارهره بي الزم برايهااريط و معضواب-5-2

 ممنوعهيهاآبخوان از يبرداربهره-5-2-1

ت بتواند كاهش حجم ي دوره ممنوعي كه آبخوان مورد نظر در طشود انجام ياگونهه د بي از آبخوان ممنوعه باياربرد بهرهيطور كله ب

:ت شودي رعاريزد موارد ين رابطه بايدر ا. كندمخزن خود را جبران 

 آمار  شده و مرتباًيري از موارد صنعت جلوگيبعضا دريشرب و  آب  كمبودنيتأم به استثناء يبردارنه توسعه بهرهاز هر گو−

شود، كنترل ي و كميفي كيبردار و منابع معرف به لحاظ نمونهيا مشاهدهيهاچاه آب سطح

ر مجاز،ي غيهاتوسط چاه آب  از برداشتيريجلوگ−

،ردي انجام گرويوزارت ن آب افته از طرف ستاد اموريص يتخص آب در چارچوب حجم) مجاز( از منابع موجود يبردارهبهر−

 كاهش ي برامنطقهطي متناسب با شرا،طلب آب اهان كميگبرداران و كشت  به بهرهياري مختلف آبيهاروششنهاد يپ−

.ن آ از تلفاتيريو جلوگ آب مصرف

.  استشدهت آن اقدام ينوعرفع مم كه نسبت به ييهاآبخوان از يبرداربهره-5-2-2

، انجام شوديبردارافته بهرهيص يتخص آب د در چارچوب حجميبا−

و يرياندازه گيا مشاهدهيهادر چاه آب  سطح،يبردارش بهرهي بوده و همزمان با افزايجيد تدري بايبردارتوسعه بهره−

د،ريت آب انجام گيفيك كنترل ي برا از منابع معرفيفي كيهايبردارنمونه

. دي به عمل آيرير مجاز جلوگي غياربرداز هرگونه بهره−

ي ممنوعه بحرانيهاآبخوان از يبرداربهره-5-2-3

.رديانجام گ آب صيد در چارچوب نظام تخصي باهاآبخوانن ي از ايبرداربهره−

. دي به عمل آيرير مجاز جلوگي غياربرداز هرگونه بهره−

 مختلف يها منطقه را به روشيت بحراني ممنوع موضوع،يبردارع بهرهد قبل از شروي بايامنطقه آب يهاشركت−

 نسبت به ي تابع وزارت كشاورزي با سازمانها الزميهاي و ضمن هماهنگكردهبرداران روشن ه بهرهي كلي برايرساناطالع

. كنندن اقدام يزان معيك ميا به ه از چاهيبرداركاهش بهره

.شودكنترل ق منابع معرف ياز طر آب ش امالحيافزا و يامشاهدهيهاچاهق ياز طر آب رات سطحييتغ−



75ها ارائه معيارها و ضوابط فني پيشنهادي براي ممنوعيت يا رفع ممنوعيت دشت–فصل پنجم 

عاًيد سريد بايده به وجود آ واقع شيبردار كه در مجاور مناطق بهرهيق مسكون مناطي برايار بحرانيط بسيكه شرايدر صورت−

. كرداقدام  آب نسبت به كاهش برداشت

ت يممنوعيك براي به تفك نمودارها ، جداول، به همراه نقشه هااز ياسناد و مدارك مورد ن-5-3

هادشت

يا محدوده مطالعاتي منطقه ينيرزميز آب ه گزارش مطالعاتيتههاآبخوانت يا رفع ممنوعيت يشنهاد ممنوعي پين گام براينخست

 الزم است در ،ستين آنها كامل يريا شبكه اندازه گي است يري كشور فاقد شبكه اندازه گيهاآبخوان از يكه بعضيياز آنجا.است

ت يشنهاد ممنوعيه گزارش پيح است كه قبال دستورالعمل تهيالزم به توض. كرد متناسب با آمار و اطالعات موجود اقدام ه گزارشيته

 به ي ا آب منطقهيه شركتهاي معاونت محترم امور آب به كل18/9/1385 مورخ 100/57895 بخشنامه شماره ي فوق طيدشت ها

د بر موارد يتاك باه وي تهبورخشنامه مز در چارچوب بينيرزميگزارش مطالعات آب زديبا آمده، دستورالعملن ياوست ي پ كه دريحشر

.شودآب ارسال به ستاد امورريز

. كامل هستنديزومتري شبكه پيكه داراييهات آبخواني ممنوعياز برايمدارك مورد ن5-3-1

: مل منطقه شايدرولوژي و هيهواشناس در خصوص يبررس-الف 

ت، مدت در سطح دشت و ارتفاعايسه آن با متوسط طوالني و مقانظرمورديها در سالي جويهازشيه حجم رمحاسب−

سه آن با متوسط يو مقا) نظرمورديهاسال(ت موجود يها از دشت در وضعرودخانه آب ي و خروجيمحاسبه حجم ورود−

 و اطالعات آنها در گزارش،آمار مدت و ارائه يطوالن

ها  در ارتفاعات و سطح دشت و ارائه آمار و اطالعات آنير سنجي تبخيهاستگاهير بر اساس آمار ايزان تبخي ميبررس−

 ورات درجه حرارتييهمراه با تغ

. ها از منطقه رودخانهيوج دشت در محل خريهاحاصل از زهكش آب از حجميسطح آب ك حجميتفك−

:  شاملين شناسي زميهايبررس-ب

يفي و كيها در مسائل كمر  سازنديز تاثينه ارتفاعات و يل مخازن آبدار در حاشيه دشت به لحاظ تشكي حاشيزندهانوع سا−

،آبخوان

،نوع سازند سنگ كف آبخوان−

 وه دشت با استفاده از مدارك موجودي حاشيشناسنيه نقشه زميته−

. آبخوانيه شكل هندسيك و تهيزيوفج ژئي از ارتفاعات و دشت با استفاده از نتايشناسني مقاطع زمهيته−
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: ات مخزنيخصوص-ج

رات يي همراه با نمودار تغ، مدتيت موجود و طوالني و ارائه آمار و اطالعات آن در وضعينيرزميز آب رات سطحيي تغيچگونگ−

، و آبنمود معرف دشتيامشاهدهيهاچاه از يدر بعض آب سطح

،همراه با نقشه منابع آب)  آمارجداول خالصه( منطقه ينيرزميز آب د از منابعيارائه آمار و اطالعات جد−

، گذشتهيهاسه آن با ساليط موجود و مقاي هم عمق در شرايهاق نقشهياز طر آب رات سطحييارائه تغ−

ز الن با استفاده ايب محدوده ،هيه و تخلي مناطق تحت تغذ،ينيرزميز آب اني همراه با جهت جرينيرزميز آب ارائه نقشه تراز−

،سن و خطوط ترازي تيبندشبكه

ك يدروليان هيو گراد آب ت انتقالي قابل، ترازيها از دشت با استفاده از نقشهينيزمري زي و خروجيورود آب محاسبه حجم−

،ينيرزميز آب سطح

ياهدوره( خشك و مرطوب يها معرف در دورهبر اساس آبنمود) در سال مورد نظر (ينيرزميز آب  سطحراتييمحاسبه تغ−

،)ه آبخوانيه و تغذيتخل

،ي بخش خصوصيهاا چاهي و ي اكتشافيها چاهج پمپاژيهمراه با نتا آب ت انتقاليارائه نقشه قابل−

ج يق منابع معرف و ارائه آمار و نتاي گذشته از طريهارات آن در فصول مختلف و سالييو تغ آب تيفي در خصوص كيبررس−

.)مانده خشكي مجموع باق،تهيوي كنداكت،كلر( آب تيفي كيهاش آنها در گزارش همراه با نقشهياآزم

:ينيرزميز آب النيب-د

مؤثره عوامل يد كليالن بايدر محاسبات ب.  مدتيسه آن با متوسط طوالنيمدت و مقا در كوتاهينيرزميز آب النيمحاسبه ب−

ب يدقت محاسبه شده و بر اساس متوسط ضربه)  خشك و مرطوبيهادوره( مختلف يهاه آبخوان در زمانيه و تخليدر تغذ

شود، كاهش حجم مخزن محاسبه ،الني در محدوده بينيرزميز آب رات ارتفاع سطحييره و تغيذخ

، در خصوص علل كاهش حجم مخزنيبررس−

،ر مجاز در منطقهي غيهاچاهوجود −

، هستندياربرد پروانه بهرهيكه داراييهاچاهق يش از حد مجاز از طري بيبرداربهره−

 وي خشكسالآثار−

. ر موارديسا−

 صادرهيهادر چارچوب بخشنامه آب  به ستاد امورينيرزميز آب ارائه گزارش مطالعات-ه

ت ي رفع ممنوعياز برايمدارك مورد ن-5-3-2

فيرد و مفاد18/9/1385 مورخ 100/57895 بخشنامه شماره  درچارچوبقاًيد دقي منطقه باينيرزميز آب گزارش مطالعات

.ه شودي ته7-3-1
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د ي است، باشدهت كاهش حجم مخزن آن جبران ي ممنوعه بوده و در طول دوره ممنوعكه منطقه مورد نظر قبالًيياز آنجا

 آب  به ستاد اموري بررسيت برايشنهاد ممنوعيه به گزارش پي شبناًين گزارش عيا. ش حجم فوق باشدي افزايايالن گويبمحاسبات 

.دارسال خواهد ش

ت يش سطح ممنوعي افزاياز برايمدارك مورد ن-5-3-3

 از ينيرزميز آب  افت سطحآثار بر يمبنيشواهديدارار ممنوعه بوده و يگر غي از آن ممنوعه و بخش دي بخش كه قبالًيآبخوان

ك طرح ياز يمورد ن آبايو ، استممنوعهريها در منطقه غا قنوات و چشمهيها و  چاهيا كاهش آبدهي و يامشاهدهيهاچاهق يطر

ي مدارك آن براديبا كهدارد) ر ممنوعهيمناطق غ(از به كنترل منابع اطراف ين منطقه نيا است،نشدهنيتأم در منطقه ممنوعه يدولت

. شودرو ارسال يوزارت ن آب ت به ستاد اموريش سطح ممنوعيافزا

1-3-7ف يردبخشنامه قبل و مفاد دربق روش ارائه شده  طدي است كه باينيرزميز آب از شامل گزارش مطالعاتيمدارك مورد ن

النيانجام محاسبات ب. ر ممنوعهيدر منطقه غ آب  و روند كاهش ارتفاع سطحيامشاهدهيهاچاه آب همراه با آمار سطحه شود و يته

.شوداد امور آب ارسال  به ستتيش سطح ممنوعين افزايي تعيبراره مخزن ي منطقه و محاسبه كاهش ذخي تمامي براينيرزميزآب 

ت يد ممنوعي تمدياز برايمدارك مورد ن-5-3-4

 آب د گزارش مطالعاتيبااست، نشدهت، كاهش حجم مخزن آن جبران ي دوره ممنوعي ممنوعه بوده و در ط كه قبالًيآبخوان

ه و يت تهي ممنوع در خصوص علل جبران كاهش حجم مخزن در دورهيهي آن طبق روش ارائه شده همراه با گزارش توجينيرزميز

. شودرو ارسال يوزارت ن آب ت به ستاد اموريد ممنوعيشنهاد تمدي پيبرا

ر مجاز كامالًيمجاز و غيهاچاهتوسط  آب  به لحاظ تعداد و حجم برداشتينيرزميز آب ت منابعيد وضعين گزارش بايدر ا

ن يا باشد كه در اهيل ادامه خشكسالي دل ممكن است كاهش حجم مخزن بهيگاه. شودمشخص و علل عدم جبران افت معلوم 

د ي با، سوق داده شوديت بحراني كه به طرف ممنوعكندد ي تهدياه، آبخوان را به گونهي و كاهش حجم تغذيصورت اگر خشكسال

. كرد اقدام يبرداركاهش حجم بهرهنسبت به 

يت بحراني ممنوعياز برايمدارك مورد ن-5-3-5

جاد شكاف و ي ا،نيآثار و عالئم نشست زمد در خصوص يبا) 1-3-7بند مطابق با  (ينيرزميزب  آه گزارش مطالعاتيعالوه بر ته
يفي كيهايبردارق نمونهي از طريبردار بهرهيهادانيمطرف  بهيري مناطق كوشور آب ا حركتي،ق در سطح منطقهي عميهاترك

 و يآور جمعيقياطالعات دقهاچاهيشكن كفيش تقاضايافزاو مجازيهاچاهيز كاهش آبدهيو ن) ريه كوي حاشيهاآبخوانيبرا(
.شودرو ارسال يوزارت ن آب  به ستاد اموريت بحرانيشنهاد ممنوعي پيبرا
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يزومتريشبكه پا ي فاقد آماريهادشت-5-3-6

ايي خشكسال چونيعواملبروز، وشودل يا تكميه وينده  تهيآكه آن درشبقرار است  باشد ويزومتريشبكه پ فاقديدشتاگر
 نسبت به ديباآمده باشد، وجوده ب بركاهش حجم مخزن يمبني كه در منطقه شواهدشده موجب ينيرزميمنابع زه ازيرويبرداشت ب

امورآب ت آن به ستاديممنوعشنهاديپسپس همراه بامصارف آن دشت اقدام والن منابع ويب وينيرزمي آب زه گزارش منابعيته
به آنها پاسخ داده ديبا بوده وريزن ين گزارش شامل عناويا. شودال  ارسينيرزميمنابع آب ز ازيبردار بهرهفاظت ودفترحرو،يوزارت ن

:شود
منطقه، نوع زهكش دروري تبخ،يندگزان باري، ميدروژئولوژي، هين شناسيت دشت، زميبه لحاظ موقعخصات منطقه مش−

 آبخوانيمرزهاسنگ كف و
نوع مصرفه وي تخلوتعدادبه لحاظ) اه، چشمه، قناتچ(ينيمرزيمشخصات منابع آب ز−
 حفرياكشاورزيياطق مسكونكه اغلب درمن)  كم عمق موجوددرمنطقهيبااستفاده ازچاه ها(ينيرزميمتوسط عمق آب ز−

.شده اند
ي سطحهايآبان يجر وين شناسياستفاده مشخصات زمه آبخوان بايتغذ وينيرزميان آب زيجهت جر−
ل آنيتكماي انجام ويبند ارائه برنامه زمان دشت تاكنون ويزومتريدان شبكه پعلت فق−
 قبليهاسالسه آن بايمقا وي مرحله آماربردارنياساس آخر برينيرزميمنابع زحجم برداشت آب از−
 قبلنمونه هايسه آن بايمقاودي جديهايبردارنمونه امالح آب درريي تغيچگونگ−
 قبلي آماريهاقنوات نسبت به دورهها وه چشمهيحجم تخلوسه تعداديمقا−
منطقهدر موجوديها اساس چاه برينيرزميبرآوردكاهش ارتفاع سطح آب ز−
:ريز به شرح ينيرزميز وي سطحمنابعآماراستفاده ازدشت باب درمصارف آالن منابع ويمحاسبه ب−
،ياماهوارهريتصاو وياساس اطالعات كشاورزركشت بريمحاسبه سطح ز•
،ينيرزميز ويمنابع سطح ازي كشاورزي حجم آب مصرفمحاسبه•
و) يدرومتري هيهاستگاهيا(هاق رودخانهي سطح دشت ازطر ويمحدوده مطالعات درشدهديمحاسبه حجم آب تول•

ستگاه،يا فاقديهارحوضه ي ز
،)يدرومتري هيهاستگاهي استفاده ازابا ( منطقهي خروجمحاسبه حجم آب•
 و)، شرب، صنعتيكشاورز(ينيرزميمصارف آب ز و،ها، رودخانهي سطحهايآبق روان يطر ازيمحاسبه حجم آب برگشت•
.اطالعات فوقاستفاده ازبا كاهش حجم مخزن برآورد•
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ي حقوقيهاك از واژهي هريق برايف دقيرائه تعارا-6-1
.ز داشته باشدي ني متعدديهاقنات كه ممكن است شاخهد بعد از مادر چاه ي جديهاچاهحفر : شكار قنات يادامه پ−
و  آب ت مصرفيفيزان سطح كشت و محل مصرف و انشعاب و كيو م آب  بر مقداريمندرجات پروانه مبتن:  آبپروانه مصرف−

.شوديمئت سه نفره صادر ير عوامل كه توسط هيمعمول و عرف محل و سا
يا به گونهشوديمالق طن مصارف و منابع ايجاد تعادل بي ايبرايار سازهيغ و يا سازهيهاتيه فعاليبه كل: يتعادل بخش−

.نشوديد شوندگيزان تجديش از ميزان برداشت از منابع بيكه م
ك انباشت يا ياچه و ي در، آبرو،ك رودخانهي آن را ي از بارش وارد بر رويناش آب  است كه تمام روانياه پهن:زيحوضه آبر−

.كنديمافت يدر
،ه پشت سدضمانند حو (شوديمر ين سرازيك نقطه معيي آن به سوهايآبند كه ي را گوياهي ناحير افقيتصو: زيه آبخضحو−

) گر موارديز و ديخاكر،بند
يامنطقه آب يهاا سازمانيهاموجب اساسنامه شركته رو بي كه وزارت نياا منطقهيه يناح: يامنطقه آب تشركحوزه −

. مجاور استيامنطقه آب  و متصل با حوزهكنديمن يي مربوط به آنها تعيف قانوني انجام وظايبرا
 در مناطق ياري آبيهاسامانهر ييتغ،يه مصنوعي تغذ، و انتقال آبني تأمهايطرحعبارت است از : آبينيگزي جاهايطرح−

.ودشيم آنها مجوز برداشت صادر شده انجام ي كه برايهايآب جبران يبراممنوعه كه 
و برق خوزستان و  آب ، سازمانيامنطقه آب يهاشركت(روي كه وزارت نيا اجازه نامه:در مناطق ممنوعه آب مجوز برداشت−

، ي صنعتي و شرب و بهداشت واحدهايمصرف آب ياز ضروري ننيتأممنظور هدر مناطق ممنوعه ب) استان زنجان آب سازمان
شرب  آب ني و تأم) متر مكعب در شبانه روز25حداكثر تا( اندكي با مصارف آبيا و گلخانهي خدمات،هاي و دامداريمرغدار

.كنديمنيتأمدر هر دشت  آب صي دولت بر اساس سقف تخصي عمرانهايطرحا ييبهداشت شهر
:منطقه ممنوعه−
 كه يا در مناطقيز باشد و ش از حد مجاي بينيرزميزهايآب از منابع يبرداررو مقدار بهرهيص وزارت ني كه به تشخيمناطق•

ا هر گونه يا قنات و يق و يمه عميا نيق يت حفر چاه عميرو نسبت به اعالم منوعيد وزارت نيجاب نماي اي دولتهايطرحدر 
.ممنوع سازد آب  از منابعيبردارش در بهرهيافزا

مقرون به صرفه نبوده و  از نظر امكانات ا قنات در آن ي حفر هر گونه چاه ينيرزميز آب ن افتادن سطحييعلت پاه كه بينيزم•
. باشدير اقتصاديغ آب منابع

ا در نقاط يطور مستمر افت داشته و ه آبخوان ب آب تيفيا كيآبخوان آب  سطح، است كه در آنيادشت ممنوعه: يبحران�
 .شوديمن مشاهده يده نشست زميمختلف آن پد

4-2د مذكور در بند ن مواريي تعي براين حقوقيس قوانينوشيرائه پ ا-6-2

 مقررات موجودي بر ضرورت بازنگري مبنيهيارائه گزارش توج-6-2-1

ر ي در موارد زژهيو بهي در مقررات جاري موجود، ضرورت بازنگريف قانوني كشور و تكالينيرزميز آب ت منابعيبا توجه به وضع
:ر استياجتناب ناپذ
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و ... اها و ي درهايآبران ي اي اسالمي جمهوري قانون اساس45و اصل  آبع عادالنهي قانون توز1موجب ماده هنكه بياهنظر ب•

 شود يبردارد از آنها بهرهي است و طبق مصالح عامه بايار حكومت اسالمي از مشتركات بوده و در اختينيرزمي زهايآبمنابع 

 بند هـ 2 تبصره 3ن آنچه در شق ي از آنها به دولت محول شده است بنابرايدارت حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهيو مسئول

الذكر  آمده است با ماده فوقي محليت بازارهايتحت عنوان تقو... ي، اجتماعي قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد106ماده 

يهاد بحران و برداشتير است و موجب تشديز مغاي آن ن28 و 27گر قانون مورد اشاره از جمله مواد ين با مفاد مواد ديهمچن

. خواهد شدياتين منابع حي از ايبردار بهرهيح بر چگونگي و عدم كنترل و نظارت صحياضاف

 اعم ، است كه بدون اجازه و قبل از قانون مذكور حفر شده استييهاناظر به چاه آب ع عادالنهي قانون توز3 ماده ريزتبصره •

ربط يد كارشناسان ذيي و تأيعدم اضرار به مصالح عموم در صورت يعني.ا نگرفته باشدي قرار گرفته يبردارنكه مورد بهرهياز ا

در متن تبصره مذكور » يمصالح عموم«اد شده وجود خواهد داشت، اگرچه عبارت ي چاه ي برايبردارامكان صدور مجوز بهره

ز به عنوان ي نينيرزميز آب  بلكه در واقع منابع،شوديم نينيرزمي زهايآب داشته و فقط محدود به منابع يعيار وسيدامنه بس

ص اضرار ي كارشناسان در تشخين امر براي قلمداد شده است كه ايص مصالح عموميها در تشخ و مشخصهعوامل از يكي

 و سپس نكردهز توجه ين...  و ي، اجتماعي، اقتصادياسي به ابعاد سيص خود عالوه بر منابع آبي و در تشخكردهجاد اشكال يا

آبخوانزنند و موجب افت يهم مه را بآبخوان محفوره در مناطق ممنوعه كه تعادل يهااهچ، به هر حال كننديماظهار نظر 

با ) يا حقوقييقياعم از حق( اشخاص ياري بسنيبنابرا، استيرو مضر به مصالح عمومي از نظر كارشناسان وزارت نشونديم

ن يگر اي به عبارت د.اند شدهينيرزمي زهايآب منابع رغم مضر بودن بهي عليبردارن تبصره موفق به اخذ پروانه بهرهياعمال ا

خ يرمجاز و بدون پروانه از تاري غيهاچاهي كه تمام1347 شدن آن مصوب يو نحوه مل آب  قانون23وجود ماده تبصره با

ع ينون توزكه قبل از وضع قايها صادر كرده بود، عمل كسان و حكم به انسداد آنكرده اعالم يقانونري را غ14/7/1342

 چاه به ي منتشره و معرفي آگهدنبالبهت قرار داده و با مراجعه آنها ي حفر كرده بودند را مورد حمايچاه آب عادالنه

 چاه صورتنيار ي چاه مذكور صادر و در غي پروانه براي از آن به مصالح عموميبردارص عدم اضرار بهرهيكارشناسان و تشخ

 منجر ينيرزمي زهايآبي براين امر با گذشت زمان به فاجعه بزرگي كه اكرديمه مراجعه مسدود و معترض به دادگاه صالح

يئت عموميه هي وحدت روي به اعتراضات محل اختالف بود، سرانجام رأيدگي رسيص دادگاه صالحه برايرا تشخيشد ز

ن وصفيابا دانست ي دادگستريهات دادگاهين تبصره را در صالحي به اعتراضات مربوط به ايدگي كشور، رسيعالوانيد

گر مربوط به اعالم نظر يمطلب د. داندي ميدگي خود را صالح به رسيوان عدالت اداري دي باز هم در مواردين رأيرغم ايعل

رو و مراجعه به آمار موجود بود ي از كارشناسان وزارت نيص قدمت چاه بدون نظرخواهي در تشخي دادگستريكارشناسان رسم

مجاز ري و هزاران چاه غشدندموفق به اخذ پروانه  آب ع عادالنهي محفوره بعد از قانون توزيهاچاه صاحبان وقات ايبعضكه 

الذكر ب قانون فوقيخ تصوين تبصره كه از تاري اسرانجام. ن تبصره با حكم دادگاه مجاز شناخته شدنديبعد از قانون به استناد ا

1385ل شده قبل از سال ي تشكيهاالبته پرونده( بوده است يان به قوت خود باق همچن1384ان سال يتا پا) 16/12/1361(

 از منابع يميه حجم عظي شده و تخليادهيباعث بروز مشكالت عد) كرد خواهد ي خود را بر همان اساس طيروال عاد

طق را از حالت تعادل خارج  منايالن آبيده و بي را سبب گردها از دشتياريدر بس آب د سطحي و افت شدينيرزمي زهايآب

يهاانين تبصره كه موجب ورود زين حذف اي است، بنابراشدهها از دشتياري شدن بسيت و بحراني و موجب ممنوعكرده

ك ماده به قانون ين تبصره در قانون الحاق ي بوده كه خوشبختانه ايات قانوني از ضرور، شدههاآبخوان به يريناپذجبران
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 تنها ي اسالمي مجلس شورا12/4/1384ن مصوب جلسه مورخ ي دولت و مصرف آن در موارد معيدها از درآميوصول برخ

د ي جديرش تقاضاهاين تبصره و عدم پذي با لغو ا. لغو شده است1385 سال ي اعتبار داشته و از ابتدا1384ان سال يتا پا

رالذكر يد، در مورد قانون اخشوبالنسبه بهتر از گذشته هاآبخوانت يدوار بود كه وضعيتوان امي مييهان چاهي بر وجود چنيمبن

. مطالب الزم عنوان خواهد شديدر صفحات آت

ش از ي بينيرزمي زهايآب از منابع يبردار كه مقدار بهرهياجازه داده شده است در مناطق آب ع عادالنهي قانون توز4در ماده •

ف نشده و مشخص يتعر» ش از حد مجازيب« اما عبارت كردعه د ممنويجد آب حد مجاز باشد منطقه را از لحاظ استحصال

ن و بر آن يي هر دشت و مطالعات مستمر به روز تعيل آبيد حد مجاز براساس پتانسين بايست، بنابراي كه منظور چستين

 مربوط يهار فاكتورها و مشخصهي هر منطقه و سايالن آبي با توجه به بيعنيكرد اعالم يا بحرانياساس مناطق را ممنوعه 

الن ين ماده مراد قانونگذار تنها ذكر بيادآور شد كه در ايد يضمناً با. ريا خيباشديمش از حد مجاز ي برد كه برداشت بيد پيبا

هم مدنظر بوده است ) ت آبيفير كييتغ (يفي موضوع از نظر كيت نبوده بلكه تا حدودي از لحاظ كمينيرزمي زهايآبيمنف

 هرگونه برداشت اضافه ، افت داشته باشدي از نظر كمآبخوان باشد و يالن منفي موارد بدون آنكه بيارهح كه در پاين توضيبد

 آب تيفير كيي موضوع تغن وصفيابا، شوديمآبخوانشور به  آب اناً هجوميت و احيفير كيي باعث تغ،رديگيبر آنچه صورت م

شنهاد ي پيز در بررسين موضوع نيست با اصالح قانون اير نشده و ضروينيبشي پ4ت در ماده ي مجوز ممنوععنوانبه

»  مشخصييايحدود جغراف«ن ماده قابل ذكر است وجود عبارت ي كه در ايگريمطلب د. رديت مناطق مدنظر قرار گيممنوع

ل مورد  از محيامنطقه آب يها از شركتي برخيعنوان مثال در موارده با ي است كردهجاد ي را اي كه در عمل اشكاالتاست

ء جزيگري ديامنطقه آب  همان محل در شركتيكردند ولي صادر نميبردار ممنوعه داشته و پروانه حفر و بهرهيتقاضا تلق

ن نكته مورد توجه قرار ي اديباد ين مقررات جدي لذا در تدو، آن پروانه صادر شده استي شده و برايرممنوعه تلقيمناطق غ

ت شركت قرار گرفته ي حوزه فعالي منطبق با مرزهاتا حد ممكن كه ي نقشه واحديوت مناطق ريگرفته و محدوده ممنوع

ك شركت قابل يگر نتوانند درخواست خود را كه در استفادهاده شدن باشد تا اشخاص سوءيم و در عمل قابل پي ترس،باشد

. انجام دهنديگري شركت دتوسطست يانجام ن

 حاصل  نسبي استان در وضع حاضر بهبوديياي و جغرافياسي سين مرزهايي و تعيتان اس آب منطقه اييهال شركتيالبته با تشك

.ه استشد

 انجام شده از يهاه برداشتي و محاسبه كلهاآبخوانشتر يبه منظور كنترل هرچه ب آب ع عادالنهي قانون توز5در ماده •

ز كه در حال حاضر بدون صدور پروانه حفر و يروز در مناطق آزاد ن متر مكعب در شبانه25يها مذكور، برداشتيهاسفره

ر نوع مصرف يي متعدد و عدم كنترل آنها و تغيهاچاهرد تا با حفر يد با صدور مجوز انجام گي باشوديم انجام يبرداربهره

افت ي اوقات اشخاص با دريش نشده و منطقه از حالت تعادل خارج نشود، گاهيش از پي مذكور، افت بيهاچاهخودسرانه از 

 بعدآً ي قرار داده وليبردار و شرب و بهداشت و باغچه چاه را حفر و ابتدا با همان مشخصات مورد بهرهيپروانه حفر چاه خانگ

 و يامنطقه آب  عدم اطالع شركتليدلبهاند كه گر مورد استفاده قرار دادهي مصارف ديض و برايزات چاه را تعويتجه

د مورد توجه قرار يانبار است كه باي زينيرزمي زهايآبين امر برايدهند و ايه انسداد چاه نم بيز رأي نها دادگاه،گذشت زمان

اد شده كه موجب ي فصل دوم قانون يينامه اجرانيي آ14 قانون مذكور و ماده 5 ماده 1ست تبصره ي ضمناً ضرور.رديگ
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 و باغچه ي شرب و بهداشت محل مسكونيراب آب را اختصاصي اساساً حذف شود ز شوديمدر مناطق ممنوعه  آب برداشت

.نگونه تقاضاها مؤثر خواهد بودي و كاهش حجم مخازن با توجه به كثرت اينيرزميز آب ز خود در افت سطحين

 آن صادر ي است كه براين و موارديمختص به زم آب مقرر شده است پروانه مصرف آب ع عادالنهي قانون توز27در ماده •

له دولت ي به وسيگريم ديمگر آنكه تصم«له دولت در منطقه اتخاذ شود عبارت ي به وسيگريم ديشده است مگر آنكه تصم

ن قابل مصرف ي بوده و عمالً جدا از زمي قابل واگذارييبه تنها آب يباعث خواهد شد كه در موارد» در منطقه اتخاذ شود

ن يد ايه مخازن خواهد شد و باي و تخلينيرزميز آبع در روند افت سطحين امر باز هم موجب تسرين صورت ايباشد كه در ا

.شود حذف 27ر ماده يعبارت از قسمت اخ

ادشده  ينامه نيي آ8مذكور در ماده » ياقدام«نكه كلمه ياه ؛ نظر ب آب ع عادالنهي فصل دوم قانون توزيينامه اجرانيي آ8ماده •

سال مقرر كير داده است لذا اگر صاحب پروانه در مدت  حفر چاه را در شمول ماده مذكور قرايت برايهرگونه عمل و فعال

 نداشته و بعد از آن ياد شده در ماده به آن تسريسال كيمدت مبادرت كند،  چند متر از چاه يدر ماده فوق فقط به حفار

دينباخاتمه آن  ماده مذكور در مورد حفر چاه و زمان 1نكه تبصره ي، مطلب دوم اشودتواند به ادامه كار خود مشغول يهم م

د مالك ي بايبردار و بهرهي شروع حفاري و آمار و گزارش كارشناسان برايي بلكه اقدامات اجراشودموكول به نظر كارشناس 

.رديعمل قرار گ

 آب ع عادالنهي به قانون توزي آن متكيهان ماده و تبصرهي؛ ا آبع عادالنهي فصل دوم قانون توزيينامه اجرانيي آ9ماده •

ل ماده مذكور ين دلي و به همشودينيبشيد در متن قانون پيت باينامه و ممنوعف و اجازهيرا هرگونه حق و تكليزست ين

. كه منطبق با قانون مذكور باشدشودن ي تدوياگونههد بي را خواهد داشت و بايصالح قانونيت نقض در مراجع ذيقابل

 كه تا سه سال قبل از ييها چاهيشكنا كفيشكار قنوات يمنوعه ادامه پ در مناطق مشده مقرر يينامه اجرانيي آ10در ماده •

 آب نيتأماند به منظور المنفعه شدها متروكه و مسلوبيافته ي آنها نقصان فاحش يت منطقه آبده بوده و سپس آبدهيممنوع

زان يمه مذكور كه مقرر داشته، منانيي آ11 ماده 3ان با عبارت مندرج در تبصره ين بيسابق با اخذ پروانه مجاز است كه ا

ت يخ ممنوعي پنج سال قبل از تاريا لحظهي معدل آبدهي بر مبنا11 و 10 و قنوات موضوع مواد ها در مورد چاهيبرداربهره

) ر محلييا تغييكف شكن( هر دو ماده يهاچاهكه موضوع ير است در حالي مغاشود،يما خشك شدن آنها منظور يمنطقه 

ست كه هر دو ماده هماهنگ ين ضروري بنابرا. از حالت تعادل خارج استينيرزميز آب النينطقه ممنوعه بوده و بهردو در م

افته در يآب كاهش  (ي فعليزان آبدهي و به هرحال با توجه به مشودن ي تدو11 ماده 3 تبصره يز برمبناي ن10شده و ماده 

ن يي آ11گر كه در ماده ي موضوع د.شود فراهم ينيرزمي زهايآب از شتر حفاظتين شود تا امكان بيي چاه تعيآبده) آبخوان

اناً ير و احيدر مس آب  سابق است كه موجب تلفاتيد به اراضيچاه جد آب  چاه و انتقالجاييجابهد به آن توجه شود ينامه با

.است به قانون نبوده و قابل نقض يز متكين ماده ني، ضمناً اشوديميبردارش بهرهيافزا

 و ياعم از ممنوعه عاد( فصل دوم قانون مورد اشاره در واقع اجازه حفر چاه را در مناطق ممنوعه يينامه اجرانيي آ12ماده •

ها ي و شرب و بهداشت دامداري صنعتيواحدها آب نيتأم دولت و ي و عمراني صنعتهايطرحي اجرايبرا) يممنوعه بحران

 آب كه در مناطق ممنوعه با توجه به افت سطحير را داده است، در حالشرب مناطق مذكو آب نيتأمها و يو مرغدار

هايطرح و شود صادر يچگونه مجوزي هدينباشرب  آب نيتأمي مخازن اساساً جز در موارد محدود وبراي و كسرينيرزميز

 در .شوند منتقل ينيرزميز آب د به مناطق آزاد از لحاظ استحصاليبا...  و ي و مرغداري صنعتي و واحدهاي و عمرانيصنعت
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ر نوع مصرف آن در يي و تغي كشاورزيهاچاهيداريت با خريد ابتدا اولويز بايشرب در مناطق ممنوعه ن آب نيتأممورد 

 شرب، از يبرا آب تيفيا نامناسب بودن كياد شده ييهاچاهيداريباشد و در صورت عدم امكان خر مذكور يهادشت

 و موضوع شودنيتأمواگذار شده  آب  در حدآبخوانه يمنظور تغذه دات الزم بي پس از تمهيدنيامآش آب ديق حفر چاه، بايطر

.رديگر به مناطق ممنوعه در صورت امكان مدنظر قرار گي ديهاهضاز حو آب انتقال

يبردارهره كه در مناطق ممنوعه مورد بي مجازيهاچاه فصل دوم قانون مذكور مقرر داشته يينامه اجرانيي آ13ماده •

 شوند كه رفع ي دچار نقص فني به نحويبردارا بهرهي كه پروانه حفر آنها صادر شده اگر در موقع حفر ييهاا چاهي و باشنديم

ص ي و تشخيتواند بنا به درخواست متقاضي مربوط ميامنطقه آب ا مقرون به صرفه نباشد شركتيآنها ممكن نبوده و 

ن محل ممكن يكتريرقابل استفاده در نزدي چاه غي را به جايگريمجاور اجازه حفر چاه د آب م منابعيت حريكارشناس و رعا

ر يي به صدور مجوز تغي آن بوده و ارتباطي نقص فنليدلبه چاه جاييجابهن ماده مجوز ي صادر كند، در واقع ايبه چاه قبل

ن و كاهش ي نوع جنس پوسته زمليدلبه مناطق يبرخچاه در مناطق ممنوعه ندارد، در  آب ت نامناسبيفي كليدلبهمحل چاه 

هانگونه چاهي گذاشته و صاحبان اي و تلخيرو به شور آب  و خشك، منابعيريخصوص در مناطق كوه  بينزوالت جو

اظ گر از موارد بلحي دي در برخنيبنابراشوديم آنها صادر يد براي مجوز حفر چاه جدهاآبخوانمراجعه و با توجه به استعداد 

ن حالت اشخاص ين امكان صدور مجوز نبوده كه در ايم مجاوري و حفظ حري و منافع و مصالح عمومي و علميمسائل فن

 كه به كننديم در اخذ مجوز ي توسط مرجع مذكور سعي دادگسترين كارشناس رسميي و تعييمذكور با توسل به مراجع قضا

د ي از چاه جديبرداربا صدور پروانه حفر و بهره... شرب و  آب صيكنندگان و لزوم تخصر مصرفيسا آب منظور حفظ منابع

شان ي مربوط از اي و فني درصدد اخذ اطالعات علمين كارشناسان رسميي با تعهان حالت دادگاهي كه در اشوديممخالفت 

آنها قادر به ...  و يزوالت جوزان نياز منطقه، م آب زان برداشتي نامبردگان از آمار موجود و مي عدم آگاهليدلبه كه شونديم

 ما روشن و آشكار ين و مقررات موجود را براي در قوانيز ضرورت بازنگرين امر نيستند كه ايص مصلحت عامه نيتشخ

.كنديم

 است ينيرزمي زهايآب از منابع يبردار توسعه بهرهي براي كل كشور در واقع مجوز84 قانون بودجه سال 3بند ب تبصره •

. شودهاآبخوانت برداشت از ي كه موجب محدودياكرده به گونهن امر اقدام ي از ايري جلوگيبرا و ي مقررات آتد دريكه با

ن بند هدف قانونگذار در يران؛ اي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد17بند ب ماده •

ند يار مطلوب و خوشايبس% 25 در حد ي، اگرچه بهبود تراز منفكنديمنطول دوره پنجساله برنامه چهارم توسعه را محقق 

 است كه عالج هاآبخوانت يش از ظرفي نقاط و مصارف بي برخهاآبخواندر  آب دي آنچه از نظر دور مانده افت شدياست ول

ان از بحران موجود ن نقاط بتويطلبد و چنانچه در اي مورد مصرف روزمره مردم مهايآبنيتأمي را براي فوريبخش

مانده كمال يد از فرصت باقي لذا با، بزرگ انجام شده استيت را به حالت قبل از بحران برگشت داد كاري و وضعيريجلوگ

ن ي و به مالكينيبشي حصول مقصود پي را برايا سادهيتيريبات مديد ترتين بند باي ايينامه اجرانيي ضمناً در آكرداستفاده را 

يا برق منطقهيها شركتيار آنها قرار داده و با همكاري و امكانات الزم را در اختيي را راهنماياريستم آبيسر يي تغهاچاه

يهائتيم هي وگرنه با تصمكرداز چاه اقدام  آب %25 و كاهش يريگل اندازهي و نصب وساها كاهش قدرت برق چاهيبرا



دستورالعمل و ضوابط تعيين و تفكيك آبخوانهاي آبرفتي دشتهاي آزاد، ممنوعه و ممنوعه بحراني 84

مدت به انجام نخواهد هع عادالنه آب، كار در كوتاي قانون توز19 و 18اد شده در مواد ي مذكور در بند ي و پنج نفرينفرسه

.ديرس

كشنبه ي روز ين در جلسه علني دولت و مصرف آن در موارد معي از درآمدهايك ماده به قانون وصول برخيقانون الحاق •

ده كه در مناطق ممنوعه  اجازه دا،ده استي نگهبان رسيد شوراييب و به تأي تصوي اسالمي مجلس شورا12/4/1384مورخ 

 و يها، خدماتيها و دامداري، مرغداري صنعتي و شرب و بهداشت واحدهايمصرف آب ياز ضروري ننيتأمبه منظور 

در هر دشت اقدام به حفر  آب صيبراساس سقف تخص)  متر معكب در شبانه روز25حداكثر ( اندك ي با مصارف آبياگلخانه

ن دو مقررات با هم ي كه اشوديمالذكر مشخص  سابقيينامه اجرانيي آ12 با مفاد ماده ن قانونيسه ايچاه شود كه با مقا

ن قانون يشرب و بهداشت شهرها و روستاها در ا آب  وي صنعتيها و مجتمعي دولتهايطرحف يهماهنگ نبوده و تكل

به  آب ن اختصاصيت همچن آزاد هم معلوم نشده اسيهارمجاز در دشتي غيهاچاهف ي ضمناً تكل، استنشدهمشخص 

را يها متناقض است زبه مجتمع آب صي در ارتباط با تخصي جاريهااستي متر مكعب با س25ر ي با مصارف زييواحدها

ن در حال حاضر قانون يروز نخواهد بود، بنابرا متر مكعب در شبانه25 مورد نظر الزاماً كمتر از يهابه مجتمع آب صيتخص

 آن يي اجرايهانامهنيي و آساالنهن بودجه يو قوان آب ع عادالنهي فصل دوم قانون توزيينامه اجرانييآ12مورد اشاره و ماده 

يا و محصوالت گلخانهينتي زيها و گليياهان داروي گيها اشاره شده و مجتمع12ان ماده يمتقاض آب نيتأمدر ارتباط با 

 نداشته و يهمخوان آب صي ممنوعه با توجه به نظام تخصيها در دشت كنند،يم استفاده يارين آبي نويهاكه از روش

ن رفتن آنها يفتاده و موجب از بين به مخاطره نيش از اي بينيرزميز آب زاني كه مي و اصالح آنها به نحويضرورت بازنگر

.رديد مورد مالحظه و اقدام قرار گيشتر از گذشته احساس شده و باي بنشود

ه  مختلف بيها از آن در مناطق و دشتيبردار كه حفر چاه و بهرهشوديمد عنوان شده متذكر ت به مواريبه هرحال با عنا

 عالوه بر لطمات و شده، ممنوعه ينيرزميز آب علت افت سطحه ب آب ع عادالنهي قانون توز4 كه به استناد ماده يخصوص در مناطق

هايآبيجاه شور و تلخ ب آب ينيگزيا جايو  آب شتر سطحيت بسازد موجب افي وارد ميبرداران فعل كه به بهرهيميصدمات مستق

سرانجام. ابدييش مي افزاياديبا سرعت ز آب  منبعي و تلخي روند شور،شتر شودي و هر چه برداشت بشوديمآبخوانبرداشت شده از 

 خود كه ي و اساسيف اصلي مناسب به وظان و مقرراتيار داشتن قوانيربط بتوانند با در اختين ذي اتخاذ شود تا مسئوليداتيد تمهيبا

ف ي انجام وظايبرا و كرده است عمل يرمنطقيرمجاز و برداشت غي از هرگونه دخل و تصرف غيريو جلوگ آب همانا حفظ منابع

يتن مقرراين مهم نقص مقررات كامالً مشهود بوده و تدوي انجام ايت الزم را معمول دارند، در حال حاضر برايمحوله تالش و جد

 شركت ينيرزمي زهايآب از يبردار است، براساس اعالم دفتر حفاظت و بهرهي مقررات موجود الزم و ضروريد و اصالح برخيجد

 آب  كشور از لحاظ استحصالمحدوده مطالعاتي609 از  يامحدوده مطالعاتي دشت233ران در حال حاضر يا آب ت منابعيري مديسهام

ل امر فوق را ي در آمده كه دليز به حالت بحراني ممنوعه نيها از دشتياديمنوعه بوده و تعداد ز مي كشاورزيد، براي جدينيرزميز

الذكر و عدم نابع فوقق بر حفاظت از مي دقي و عدم نظارت عمومينيرزميز آب  حفظ منابعيبراي عمومينگرندهينداشتن فرهنگ آ

 آنها ي تعادل بخشي گذشته به جايها در سالينوعه بحران ممنوعه و مميهادر دشت آب صي و تخصهابه چاهمحاسبه حقا

.انددانسته
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 از موارد جامع و ياريو مقررات مربوط به آن در بس آب ع عادالنهي در حال حاضر قانون توزشوديمكه مالحظه طوريبه

ن قانون ي موجود در ايهاتي كه ضمن رفع محدودي است به نحوي مواد الزم و ضروري در برخي بازنگرنيبنابرااست،پاسخگو 

.كندز برطرف ي را نييمشكالت اجرا

خصوص در ه  قانون مذكور در زمان مناسب بيها و عدم اجراي از جمله عدم وجود شعب خاص در دادگسترييمشكالت اجرا

، وزارت كشور، يشاورز، وزارت جهاد كي انتظاميرويه، نييربط از جمله قوه قضاي ذيهان ارگاني بيزمان وقوع جرم و عدم هماهنگ

ن مقررات ي پس از تدوياد به گونهيخورد كه بايز به چشم مي نينيرزميز آب رو در حفاظت از منابعيو وزارت ن... وزارت نفت و 

ن و ي در قوانيد و بازنگرين مقررات جديموازات تدوه  ضمناً بشود كامل مرتفع ي اشاره شده با هماهنگييمناسب مشكالت اجرا

ت و توجه الزم را به مسئله يعنا...  و ي انتظاميروي و نهاندگان مجلس و قضات دادگاهي و نماين مملكتي مسئولديباوجود مقررات م

 و عزم يكه در باور جمعطوريبهرد يش مورد توجه قرار گيش از پي بي عموميسازت آن با فرهنگيمعمول و اهم آب كمبود منابع

 و ي همكارهاآبخوانن مربوط در حفاظت ي قرار گرفته و با مسئوليف قانوني وظاچارچوب در ينونرقاي غيبردار از بهرهيري جلوگيمل

 كه موجب اضرار ي آنها و هر عمليرقانونيق غي و تعمهار منصوبات چاهييرمجاز و تغي غيهاچاهيبردار و از حفر و بهرهشودمساعدت 

.كننديري جلوگشود،ينيرزمي زهايآببه منابع 

 كردن يبرق، خارج از ضابطهيهارمجاز و برداشتي غياهچاه از حفر يرين مقررات مناسب با جلوگي با تدوروديمد ي امتيادر نه

ن مربوط ي و نظارت مستمر و دلسوزانه مسئوليق و بازرسي دقيريگل اندازهيل سوخت و نصب وساي مجاز و كنترل تحويهاچاه

ي مؤثريهادار، گامي در حد مجاز و حفظ مصالح كشور و توسعه پاينيرزمي زهايآب از ياربردو بهره آب  مصرفيسازنهينسبت به به

.برداشته شود

ازي مورد نيحه قانونيس الينوشيارائه پ-6-2-2

ينيرزميزآبخواناز  آب دي كه به قصد برداشت جديتيا توسعه چشمه و هرگونه فعاليا قنات ي در مناطق ممنوعه حفر چاه -1ماده 

 ممنوع و مرتكب عالوه بر اعاده ،ا بدون دستگاه باشدينكه با دستگاه ي اعم از ا،رديصالح صورت گي مجوز از مراجع ذبدون اخذ

در . ال محكوم خواهد شديون ريليكصد ميال تا يون ريلي از ده مي نقديت به حالت سابق و انسداد منبع احداث شده به جزايوضع

 آب  عالوه بر جبران خسارت وارده به منابع،رو صورت گرفته باشديرشناس وزارت نطبق نظر كا آب  ازيكه بهره برداريصورت

.شوديمز محكوم ين ماده ني به حداكثر مجازات مقرر در اينيرزميز

 مرتكب ،ردي صورت گآبخوان از يش بهره برداري فوق به قصد افزايهاتيرو فعاليص وزارت نيكه بنا به تشخيدر صورت: تبصره

ا آمار و ي و يبردارا پروانه بهرهي آب  سنديش بهره برداريص افزايمالك تشخ. ن ماده محكوم خواهد شديندرج در ابه مجازات م

.استياريدفاتر ادارات آب

 موجود در مناطق يهاچاهي سال برا3، ظرف مدت ي صادره بهره برداريهارو مكلف است بر اساس پروانهيات ن وزر-2ماده 

ي را با استفاده و ذكر آمار موجود با توجه به مصرف معقول و الگويزان متوسط پنجسال آخر بهره برداري و مصادر آب ممنوعه سند

.كندد يكشت منطقه در آن ق

.ديران خواهد رسي وزئتيهب يه و به تصويرو تهين ماده توسط وزارت ني ايين نامه اجراييآ
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د ي جدينيرزميز آب ازي با ني كشاورزيهاتيدر مناطق ممنوع از فعال مكلفنند يرو و جهاد كشاورزي نيهاوزارتخانه-3ماده

. كننديريجلوگ

ر آنها در مناطق ممنوعه مكلفند قبل از صدور هر ي و نظاي، ورزشيحي، تفري صنعتيمراجع صادر كننده پروانه واحدها-4ماده

.كنندرو اقدام ي به اخذ موافقت وزارت ن مذكور نسبتيواحدها آب نيتأم و پروانه در مورد امكان يگونه موافقت اصول

ي براي نسبت به صدور دستور فوريرو و جهاد كشاورزي نيهاهك از وزارتخانينا به درخواست هر  دادسراها مكفنند ب-5ه ماد

.ات مذكور در موارد فوق اقدام كنندي از ادامه عمليريجلوگ

ه ي كلياريستم آبير سيي كشور موظفند طرح تغيزيرنامهت و بريريد و سازمان ميكشاورزرو و جهادي نيهاوزارتخانه-6ماده

الت يق تسهي مذكور را با تلفهايطرح و ينيبشيح بودجه پيرا همه ساله در لواج اعتبار آنيتدره ه و بيمناطق ممنوعه كشور را ته

 مذكور با مناطق هايطرحيت اجراياولو. دير آالذكر به اجرا دداده تا تحت نظارت وزارتخانه فوقار كشاورزان قرار ي در اختيبانك

. ر نوع كشت و توسعه آن مجاز نخواهد بودييچ وجه تغي به هياريستم آبير سييبا تغ.  استيممنوعه بحران

ب يه و به تصوي كشور تهيزيرت و برنامهيري و سازمان مديكشاورزرو و جهادي نيهاوزارتخانهن ماده توسط ي ايينامه اجرانييآ

.ديران خواهد رسي وزئتيه

 در مناطق ممنوعه كشور جرم محسوب و مرتكب عالوه بر يبردار بهرهيهاش از حد مندرج در پروانهي بيبردار بهره-7ماده 

برداشت شده طبق نظر  آب زان پنج برابر ارزش مازاديمه  بي نقديزان مندرج در پروانه، به جزايمه زات چاه بير منصوبات و تجهييتغ

.رو محكوم خواهد شدياسان وزارت نكارشن

ا سند ييزات چاه بر طبق پروانه بهره بردارير منصوبات و تجهييرو تا تغين وزارت ني بنا به درخواست مأموري دادگستريهادادگاه

.عمل خواهند آورده  بيري جلوگها صاحبان چاهيصادره، از بهره بردار

 كشور در يها دشتيش آبير كشت و آي زي اراضيسال نسبت به مساح مكلف است ظرف مدت ده يوزارت كشاورز-8ماده

ج حاصل از ي نتا.كندرو مشخص ي كارشناسان وزارت ني مذكور را با همكارياراض آب  كنندهنيتأممناطق ممنوعه اقدام و منابع 

ود براساس مصرف معقول اصالح و  موجيهابرداران بوده و پروانهعقول بهره مياز آبيص نين ماده مالك تشخياقدامات مندرج در ا

.ل خواهد شديتعد

:شوديم اصالح ريزبه شرح  آب ع عادالنهي قانون توز4 ماده-9ماده

 آب ك از مناطق كشور دچار افت سطحيرو نشان دهد كه هر يكه مطالعات انجام شده توسط وزارت نيدر صورت-4ماده

يا اجرايمنطقه نباشد و  آب مصلحت منابعه شتر بي بي شده و استمرار بهره بردارت آنيفير كييا تغيشور و تلخ  آب ا هجوميينيرزميز

 آب د ازي مشخص منطقه را از نظر برداشت جدييايرو مكلف است با حدود جغرافي وزارت ن،ديجاب نمايشرب ا آب نيتأمهايطرح

. ت آن را نشان دهديفي و بهبود كينيرزميزآب ثبت الن مي ب،ت منوط به آنست كه مطالعاتيرفع ممنوع. كند ممنوعه اعالم ينيرزميز

.ديران خواهد رسي وزئتيهب يرو به تصوي وزارت نتوسطن ماده ي ايينامه اجرانييآ

:شوديم اصالح ريزبه شرح  آب ع عادالنهي قانون توز5 ماده-10ماده
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 آب نيتأمر است كه يپذ امكاني در صورتشرب و بهداشت در مناطق ممنوعه تنها آب ي صدور پروانه حفر چاه برا-5ماده

زان يز مين صورت ني در ا. منابع مجاور قرار نداشته باشديم ضرريگر مقدور نبوده و در حريچ وجه از طرق ديمصارف مذكور به ه

. و كنترل مستمر خواهد بودي متناسب با تعداد خانوار و با نصب كنتور حجميبرداربهره

:شوديمالحاق  آب ع عادالنهي قانون توز16 به مادهريز به شرحيها تبصره-11ماده

 كه دچار نقصان فاحش ي مجازيهاچاه آب د تنها به منظور جبرانيچاه جدا حفرييشكننوعه كف در مناطق مم-1تبصره

پنجسال آخر ي لحظه اين صورت متوسط آبدهيدر ا. استاند مجاز هدي مواجه گرديا با نقص فنيا خشك شده و ي شده و يآبده

.خواهد بود آب زان برداشتين ميي مالك تعيبرداربهره

ن ي مالك مذكور در ا، قنات در منطقه، ممنوعهيا حفر چاه بجايا خشك شدن آن ي قنات ي در صورت كاهش آبده-2تبصره

.ت شوديالزم است رعايبردارزان بهرهي محاسبه ميبراماده 

:شوديمالحاق  آب ع عادالنهيقانون توز27 به مادهريز به شرح ي تبصره ا-12ماده

ر مصارف آنهم با جلب موافقت وزارت ي به ساي مجاز، صرفاً از كشاورزيهاچاه آب ر نوع مصرفييدر مناطق ممنوعه تغ: تبصره

.ر خواهد بوديپذرو امكانيب وزارت ني و تصويجهاد كشاورز
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منابع و مĤخذ

نويس استاندارد پيش ( استفاده شده استينيرزمي زهايآبيس استاندارد دستورالعمل رفتارسنجينوشيف و اصطالحات از پيتعار��

)تهيه استانداردهاي مهندسي آب كشورطرحالف  -260شماره 

وش دانشوري،ترجمه دارG.P.Kruseman پمپاژ، يهاشيآزما��

ه منابع آب يدفتر مطالعات پا“ دشت كبودرآهنگ ينيرزمي از منابع آب زيبردارت توسعه بهرهينوعد مميتمد” يهيگزارش توج��

1384ر ماه ي ت-همدان

 دفتر مطالعات همدان- همدان ي دشت مركزيها بر فروچالهيليتحل��
5- NSW Department of Land and Water Conservation, 2001, Water Management Act 2000, 
Groundwater Update, Department of Land and Water Conservation, Sydney, Australia
6- USGS, 2003, Groundwater Depletion across the Nation, USGS fact sheet, USA

ت يري، شركت مد1383" توسعه منابع آب هايطرحيه اقتصادي و توجي، ارزشگذاري، اجتماعي اقتصادآثارص ي تشخي راهنما"��

 الف-277ه شماره ي، نشري فنيارهايه، دفتر استانداردها و معيران، معاونت پژوهش و مطالعات پايمنابع آب ا

ت يري، شركت مد1383" توسعه منابع آب هايطرحيه اقتصادي و توجي، ارزشگذاري، اجتماعي اقتصادآثارص ي تشخيراهنما��

258ه شماره ينشر،ي فنيارهاير استانداردها و معه، دفتيران، معاونت پژوهش و مطالعات پايمنابع آب ا

،258ه شماره ي نشر" منابع آب ي اقتصاديهايدستورالعمل بررس"يمعاونت امور فن كشور،يزيرت و برنامهيريسازمان مد��

215ه شماره ي، نشر"ي اقتصاد مهندسي راهنماي معاونت امور فن كشور،يزيرت و برنامهيري سازمان مد�	�

1371_ دشت رفسنجان ينيرزمينه و حفاظت منابع آب زي بهيبردارن مشاور كاوآب، مطالعات بهرهيمهندس���

1381- دشت رفسنجانيالن آب محدوده مطالعاتين مشاور كاوآب، طرح مطالعات بيمهندس���

دي ، حميديرش: صنعت آب و برق يفرهنگ اصطالحات حقوق���

اس ، عبيجعفر : يعي طبيايفرهنگ اصطالحات جغراف���

�
 ، عباسيجعفر : يتاشناسيفرهنگ بزرگ گ�

د ، حسنيعم: د ي عميفرهنگ فارس���

ي و زهكشياري آبيه ملتيمترجمه ك : ي و زهكشياري آبيفرهنگ فن���

ن يترجمه گروه مترجم : يفرهنگنامه انرژ���

 سرمديمرتض: حقوق آب ���

يقانون مدن�	�

قانون برنامه و بودجه���

ي مرزيهات كناره و بستر رودخانهيقانون حفظ و تثب���
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ي مرزيهات كناره و بستر رودخانهي قانون حفظ و تثبيينامه اجرانييآ���

ع عادالنه آبيقانون توز���

ع عادالنه آبي فصل سوم قانون توزييامه اجراننييآ���

ع عادالنه آبي فصل دوم قانون توزيينامه اجرانييآ���

ني در موارد معف آن دولت و مصري از درآمدهايك ماده به قانون وصول برخيقانون الحاق ���

.ي محمدحسن موسوي، ترجمه آقا“ رانيت منابع آب ايريات سازمان مدياصول و عمل”ت منابع آب ـ يري مديه مقرات مليته���




