
 

 

 

 
 

 

 پيشگفتار
به مجلس شوراي  92/9/92پردازيم . انجمن علوم و مهندسي آب در نامه مورخ  رويه از منابع آب زيرزميني مي برداري بي شماره مجله به بهرهدر پيشگفتار اين 

خاک و محيط  اعالم نموده و تبعات تخريبي آن در منابع آب و "برداري هاي آّب فاقد پروانه بهره تعيين تکليف چاه"اسالمي نگراني خود را از طرح پيشنهادي 
 باشد. اشاره شده است که قابل توجه متخصصين و اساتيد علوم و مهندسي آب مي يها و موارد ترديده است. در اين نامه به واقعيزيست را متذکر گ

وضع موجود به لحاظ افزايش ميليارد متر مکعب بوده است. متاسفانه در  4بيالن منفي منابع آب زيرزميني کشور در سال پاياني برنامه سوم توسعه حدود  -1
 ميليارد مترمکعب بالغ گرديده است. 2رويه و غيرمجاز ميزان کسري به  هاي بي برداشت

ها بايد به  هاي آبريز با رعايت ظرفيت تحمل آن برداري از منابع آب در هر يک از حوضه انداز و اهداف برنامه بيست ساله آب کشور، بهره براساس چشم -9
هاي زيرزميني حسب مورد، از ميزان تعيين شده در زمان ابالغ برنامه تجاوز نکرده و ترجيحاً  ريزي و مديريت شود که ميزان استحصال از آب اي برنامه گونه
 هاي آب زيرزميني از نظر تغذيه و تخليه به تعادل برسد. سفره

هاي کرمان، يزد،  هاي استان ي منطقه از جمله دشتههاي قنوات و چاهاي ايران به لحاظ منفي شدن بيالن آب آنها و کاهش شديد آبده برخي از دشت -3
اند. عليرغم اين مسأله افراد سودجو در اين مناطق ممنوعه چاه غير مجاز حفر کرده و  ممنوعه اعالم شده 1341خراسان، همدان، هرمزگان، تهران و ...از سال 

 اند. آنها خشک و يا شور و تلخ شدهي ههااينک آب چا کهاند  و به مردم فروختهها را مجاز اعالم نموده  هاي قانوني آن با توسل به حربه

اند، مطرح  ي مجاز که قانون و مقررات را رعايت نموده و به آن احترام گذاشتهههابرداري مالکين چا در طرح پيشنهادي اجازه تعديل و اصالح پروانه بهره -4
 بسيار بزرگي همراه خواهد بود.شده است که عملياتي کردن اين موضوع با چالش 

توان به نشست زمين، ايجاد  قابل جبراني را سبب گشته است، که از تبعات آن مي مجاز، شرايط بحراني فزاينده و غير هاي غير حاضر برداشت در حال -5
 )ناشي از برداشت مستمر و غيرمجاز( ي زيرزمينيهاي عظيم، پيشروي آب شور و تلخ به منابع آب شيرين زيرزميني و افت شديد و مستمر سطح آبها فروچاله

 اشاره نمود.
برداري از منابع آب براي پيشگيري از وقوع  هاي کلي نظام و اعمال حاکميت حقوق عمومي مبني بر حفاظت و نظارت بهره در راستاي اجراي سياست -1

کشاورزي و صنعت در کل کشور نياز به اجراي صحيح و دقيق قانون توزيع محيطي و ايجاد امکان تامين مستمر آب شرب و بهداشت،  فاجعه انساني و زيست
 باشد: باشد. مراحل مختلف اين فرايند به شرح زير مي مياي غيرمجاز هعادالنه آب  و تعيين تکليف چاه

 به تفکيک مجاز و ها  اي حفر شده در هر يک از دشتهآوري اطالعات و پردازش آنها مبتني بر آمار برداري دقيق و مستمر چاه جمع
 غيرمجاز و تشکيل پرونده کامل براي هر يک از آنها شامل ميزان برداشت واقعي از آب زيرزميني در يک دوره آماري حداقل ده ساله.

 ز هر يک ا برايهاي آب زيرزميني و تعيين ميزان تغذيه، برداشت و تخليه ساالنه و نتايج آزمايشات کيفي آب  انجام مطالعات تفصيلي سفره
 از منظر هيدرواستاتيکي و هيدروديناميکي. ذخيره آبخوانها و تجزيه و تحليل  سفره

 .تعيين آب مازاد هر يک از مخازن براساس مطالعات تفصيلي انجام شده 

 هاي غيرمجاز قديمي داراي توجيه  هاي آب زيرزميني شامل چاه بندي تخصيص آب مازاد و متقاضيان آب در هر يک از دشت اولويت
 صادي.اقت

 هاي آب زيرزميني مواجه با کسري ذخيره آبخوان با اولويت مخازن بحراني از منظر کيفي) به ويژه  تهيه برنامه عملي براي هريک از سفره
 هاي تامين آب شرب و بهداشتي(. سفره

اي برخوردار است، اين منابع  ت استراتژيک فزايندهخشک کشور ما از اهمي با امعان نظر به اين مهم که منابع آبي زيرزميني در شر ايط اقليمي خشک و نيمه
ه پايدار، پذير به عنوان يک سرمايه ملي و حياتي بايد به صورت خردمندانه به نحوي مورد استفاده قرار گيرند که اين ثروت ملي منطبق بر اصول توسع آسيب

 هاي آينده باقي بماند. براي نسل
به موارد فوق و مشارکت همه متخصصين و اساتيد علوم و مهندسي آب را جهت تالش براي  مديريت آب کشور رااندرکاران  ه مجله توجه دستيهيئت تحرير

 نمايد. ضابطه مند کردن حفاظت و بهره برداري از منابع آب زيرزميني کشور جلب مي
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