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آب زیرزمینی در بسیاری از کشورها برای معیشت و سالمت مردم ،اهمیت حیااتی دارد،
چرا که غالباً منبع اصلی تأمین آب به شمار می آید .افزون بار ایان ،باه طاور دساتردهای
برای کشاورزی آبی و صنعت بهرهبارداری مایشاود .ایان وضاعیت باه ویا ه در منااط
خشک که آب سطحی ،کمیاب یا فصلی است ،و نیز در نواحی روستایی با جمعیتهای
پراکنده مصداق دارد .تغییر اقلیم احتماالً وابستگی باه آب زیرزمینای را باه اناوان یاک
سپر محافظ در برابر خشکسالی و ادم قطعیت فزاینده در موجودی آب سطحی افازای
خواهد داد.
با این همه ،هنوز هم امیق ًا باا فهام نادرسات روبارو اساتن آنکناان کاه بایاد ارز آن
شناخته نشده ،مدیریت ضعیفی بر آن حاکم است و باه قادر کاافی حفاظات نمایشاود.
سیستمهای آب زیرزمینی در قرن بیساتم ،در نتیجاه بهارهبارداری زیااد بارای تاأمین آب
شهری و کشاورزی آبی ،و تغییرات تمامایار در کاربری اراضی در بسیاری از پهنههاای
تغذیه آب زیرزمینی ،از حالت طبیعی خود خارج شادهاناد .نگرانایهاا دربااره پایاداری
منابع آب زیرزمینی ،تنزل کیفیات و تأییرپاذیری منفای اکوسیساتمهاای وابساته باه آب
زیرزمیناای ،افاازای یافتااه اساات .چااال شناسااایی اقاادامات الزم باارای فااراهمآوردن
حکمرانی مناسب و تبدیل آنها باه ترتیباات نهاادی ایاربخ بارای مادیریت مناابع آب
زیرزمینی و حفاظت کیفی آنها نیز قابل مالحظه است.
برخی دولتها اصالح مدیریت منابع آب را با رویکردی یکپارچه در دساتور کاار قارار
داده اند .متأسفانه در این قبیل اصالحات ،به مدیریت آب زیرزمینی توجه شایسته مباذول
نشده است .ایان در حاالی اسات کاه یکای از بیان هاای بنیاادی رویکارد یکپارچاه در
مدیریت منابع آب آن است که آب یک منبع (به هامپیوساته اسات و بناابراین مساتلزم
کلنگری در مدیریت است .از این رو ،آب زیرزمینای بایاد تماام و کماال ماورد توجاه
قرار دیرد.

مجمواه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» بر اسااس مطالعاات ماوردی
در افریقا و بردزاری تعدادی دورههای آموزشای ،و باا همکااری کا نات ،شابکه آب
زیرزمینی افریقا ( AGW-Netو تیم مشورتی مدیریت آب زیرزمینی ( GWMATEتهیاه
شده است.
این مجمواه در یازده فصل به شرح زیر سازماندهی شده است:
 -1یکپارچهنگری و چارچوب مدیریت آب زیرزمینی
 -2شناخت سیستمهای آبخوان برای مدیریت آب زیرزمینی
 -3مدیریت یکپارچه آب زیرزمینی در عمل
 -4قوانین و مقررات آب زیرزمینی
 -5تخصیص و اعطای مجوز آب زیرزمینی
 -6ابزارهای اقتصادی و مالی در مدیریت آب زیرزمینی
 -7مشارکت ذینفعان در مدیریت آب زیرزمینی
 -8مدیریت کیفیت آب زیرزمینی
 -9پایش آب زیرزمینی
 -11آب زیرزمینی و تغییر اقلیم
 -11مدیریت اطالعات و ارتباطات

نوشتار حاضر ،پنجمین انوان از این مجمواه به شمار میآیاد .از هاد هاای مهام ایان
مجمواه آموزشی ،پرداختن به آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه در مدیریت مناابع آب
است .هد نهایی ،معرفی چارچوب دستردهتر مدیریت آب زیرزمینای باه کارشناساان
آب زیرزمینی و چال های خاا مادیریت آب زیرزمینای باه دیگار متخصصاان آب
است.
آب زیرزمینی از نظر فنی موضوای پیکیده به شمار میآید .باا ایان هماه ،متخصصاان و
مدیران آب باید به درک مشترکی برسند .این نوشتار مایکوشاد باه تحقا ایان هاد
کمک کند.
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 -1مقدمه
منابع آب از دوران باستان تاکنون ،بر پایه معیارهای اجتماای تخصیص داده شده اسات،
برای آنکه از فراهمی آب برای مصر

انسان ،بهداشت ،و تولیاد غاذا اطمیناان حاصال

شود .رشد جمعیت ،کمیابی آب را در بسیاری از کشورها به یک مشاکل اماده تبادیل
ساخته است ،و امروز آلوددی ،با کاه دادن کیفیت آب ،آب کمتاری را در دساترس
قرار میدهد .در نتیجه ،استفاده آب ،رقابتیتر شده است :آب شارب ،آبیااری ،صانعت،
محیطزیست ...
امروزه بیشتر کشورها منابع آب را در قلمرو مالکیت امومی قارار مایدهناد ،و دولات،
مسئولیت مدیریت منبع را بر اهده دارد .ح برداشت (یا انحرا

و اساتفاده از آب (از

جمله آب زیرزمینی به افراد ،نهادهای امومی یا شرکتهای خصوصی ،برابار مفااد یاا
شروط معین وادذار میشود و این ح معموالً به دسات مرجاع مادیریت مناابع آب (یاا
مستقیماً به دست دادداهها صادر میشود« .حا آب» معماوالً حا اساتفاده از آب (ناه
مالکیت آب است .به طور کلی ،ااطای حا برداشات و اساتفاده از آب زیرزمینای در
قالب مجوزها ،پروانهها ،ح یا اختیار بهرهبرداری« ،حقوق آب» نامیده میشود.
 -2چرا به نظام حقوق آب زیرزمینی نیاز است؟
نظااام حقااوق آب زیرزمیناای (مجوزهااای برداشاات و اسااتفاده از آب زیرزمیناای بایااد
تأییردذاریهای متقابل میان استفادهکننددان را ضابطهمند سازد (کاادر . 1وجاود نظاام
حقوق آب میتواند:
 تداخل میان چاههای برداشت را کاه

دهدن

 از بروز احتمالی تعارضات زیانبار پیشگیری کند ،ون
 اختالفات میان برداشتکننددان همجوار را حل و فصل نماید.
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البته ،شکلدیری نظام استوار حقوق آب ،منافع بسیار دستردهتری را نتیجاه خواهاد داد،
چرا که مبنای مطمئنی را برای بهرهبرداری و حفاظت منابع آب و حفظ اکوسیساتمهاای
آبی فراهم میآورد .همکنین ،برخی دامها در راستای مدیریت یکپارچاهتار مناابع آب،
تنها زمانی میتواند ایربخ به انجام رسد کاه حقاوق آب زیرزمینای باه شاکل مناساب
تعریف شده باشد:
 املیشدن مشارکت استفادهکننددان آب در مدیریت آب زیرزمینین
 ارتقای کارآیی اقتصادین

 پیادهسازی تدابیر مدیریت تقاضا برای کاه

برداشت آب زیرزمینین

 جمعآوری منظم بهای برداشت برای درآمدزایی برای مدیریت منبعن
 مبادله احتمالی حقوق برداشت برای تحق استفاده کارآتر آبن
 استفاده تلفیقی از منابع آب سطحی و آب زیرزمینی.

داشتن ح استفاده از آب زیرزمینی ،تضمینکننده تأمین آب با کیفیات و کمیات معاین
نیست ،و بنابراین باید توجه شود که این ح بر حسب «سهم از ظرفیات تولیاد آبخاوان»
(به اکس نرخ مشخص برداشت تعریف شود .با این هماه ،امنیات تاأمین بارای مقاصاد
سرمایهدذاری بارای اساتفادهکنناددان آب ،بیشاتر اسات ،و ارز

وییقاه باانکی بارای

دریافت ااتبارات دارد.
کادر -1اثرگذاری متقابل بهرهبرداران آب زیرزمینی

 ادر یک بهره بردار ،آب زیرزمینی را پمپاژ کند ،ممکن است سطح آب زیرزمینی را
پائین ببرد و هزینههای پمپاژ را برای دیگر بهرهبرداران افزای

دهد.

 ادر یک بهرهبردار سبب آلودهشدن آب زیرزمینی شود ،ممکن است بر دیگران ،باه
وی ه در پائیندست تأییر بگذارد.
 این قبیل ایردذاری های متقابل بدین معنا است که ادر تمام بهارهبارداران ،قواااد را
راایت کنند ،ارز

اجتماای منابع آب ارتقا خواهد یافت.
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جدول -1مفاد و شروطی که معموالً در حقوق برداشت و استفاده آب زیرزمینی منظور میشوند.
مفاد یا شروط

توضیح

 مدت مجوز

انعطا پذیری تخصیص مساتلزم محادودیت زماانی اسات (بارای نموناه 5
سال

 نقطه برداشت و استفاده
 هد

باید مشخص شود و ممکن است متفاوت باشد.

استفاده

مهم است میان مجوز استفاده مصرفی و غیر مصرفی ،تمایز قائل شد.

 نرخ برداشت

سقف ساالنه به همراه محدودیتهای کوتاهمدت باید مشخص شود.

 مشخصات تأسیسات

جزئیات ام  ،قطر ،سال تکمیل ،حفاظت بهداشتی و مانند آن

 الزامات محیطزیستی

جزئیات مربوط به موقعیت /کیفیت آب بردشتی

 هزینه مجوز

هزینهای که معموالً بابت داشتن مجوز و /یا ح استفاده پرداخت میشود.

 سواب معامله

تعهد به ااالم انتقال مجوز (زمانی که مجاز باشد

 از دستدادن یا کاه

ضبط مجوز بدون جبران خسارت به سابب اادم اساتفاده یاا اادم راایات
ضوابط

حقابه
 تعلی مجوز

به انوان جریمه یا در مواقع اضطراری ،بدون جبران خسارت

 بازنگری در مجوز

تعدیل دورهای مجوز برابر شرایط ارضه /تقاضا (با جبران خسارت

 تمدید مجوز

درخواست تمدید پی

از پایان دوره مجوز

 -3نظام حقوق آب زیرزمینی مستلزم چیست؟
حقوق برداشت و استفاده آب باید یک نظام جاامع و واحاد باشاد ،یعنای همزماان ،آب
سطحی و زیرزمینی را پوش
شود تا تعاار

دهد .بخشی از این نظاام بایاد باا جزئیاات کاافی طراحای

میاان بهارهبارداران را باه حاداقل برسااند ،و بایاد شاروط برداشات آب

زیرزمینی را مشخص سازد .این شروط ممکن است شامل زمان ،نرخ ،و حجم و اولویتی
باشد که در شرایط کمیابی اامال میشود.
با این همه ،استفادهکننددان آب ،این ح را دارند کاه از امنیات معقاول در یباات حا
برداشت و استفاده آب زیرزمینی ،بهرهمند باشند تا انگیزه سرمایهدذاری رنگ نباازد .از
3

این رو ،ساز و کارهای قضایی یا بازنگری مناسب ،باید دایر باشاند تاا اساتفادهکنناددان
آب زیرزمینی و دیگرانی که تحت تأییر قرار میدیرند ،بتوانند تصمیمهاا را زیار سائوال
ببرند و به چال

بکشند.

 -4تخصیص آب زیرزمینی
 -1-4معیارهای اصلی تخصیص چیست؟

هد هاای کمای تخصایص آب بایاد روشان ،و شاامل اوامال اقتصاادی ،اجتمااای و
زیست محیطی باشند .ابزارهای مناسب برای تخصیص منباع در راساتای تخصایص بهیناه
منبع الزماند .چندین معیار وجود دارد که در تخصیص آب به کار میروند:
 انعطا پذیری در تخصیص آب ،برای آنکه این منبع بتواند از استفادهای باه اساتفاده
دیگر ،از مکانی به مکاانی دیگار ،در راساتای مناافع اجتمااای بیشاتر ،اساتفادههاای
اقتصااادی و اکولااوژیکی از طریاا بااازنگری دورهای ،و اجتناااب از دائماایبااودن
تخصیص ،بازتخصیص داده شودن
 امنیت اجاره برای استفادهکننددان دائمی ،تا بتوانناد اقادامات الزم را بارای اساتفاده
کارآ از منبع به امل آورندن امنیت با انعطاا پاذیری در تعاار

نیسات ،باه شارط

آنکه حجم معینی ذخیره ،برای تأمین تقاضااهای غیار منتظاره ،محفاو نگااه داشاته
شود.
 قابلیت پی بینی نتیجه فرایند تخصیص ،برای آنکاه بهتارین شاکل تخصایص بتواناد
محق شود و ادم قطعیت (به وی ه هزینههای مبادله به حداقل برسد.
 انصا

در فرایند تخصایص را اساتفاده کنناددان احتماالی بایاد حاس کنناد ،یعنای

فرصت برابر در استفاده از منبع برای تمام استفادهکننددان بالقوه فراهم است.
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 پذیر

سیاسی و امومی ،برای آنکه تخصیص ،ارز ها و هد ها را تأمین کند ،و

بنابراین مورد پذیر

بخ های مختلف جامعه قرار دیرد.

 ایربخشی ،بدین معنا که شکل تخصیص ،وضعیت نامطلوب کنونی ،مانند خالیشادن
ساافرههااای آب زیرزمیناای ،و آلااودهشاادن آب را تغییاار دهااد ،و در راسااتای تحقا
اهدا

سیاستها حرکت کند.

 امکانپذیری اجرایی و یبات ،توان پیادهساازی سااز و کاار تخصایص ،و اساتمرار و
افزای

تأییر سیاستها.

 -2-4حقوق آب زیرزمینی چگونه میتواند مدیریت شود؟

حقوق آب زیرزمینای بایاد در مادیریت آب ساطحی در نظاام تخصایص آب دنجاناده
شود .مواقعی که بنا بر دالیلی ،نظامهای اداری جدا هساتند ،بایاد بارای یکپارچاهکاردن
آنها ،یا در صورت لزوم ،پیریزی ساز و کارهاای هماهناگساازی تاال

شاود .بادین

ترتیااب ،باارهمکاان هااا در تخصاایص آب بااه حساااب آورده ماایشااود .باارای نمونااه،
مسئولیتهای نهاد مدیریت آب زیرزمینی بایاد شاامل تادابیر مارتبط باا تغذیاه آبخاوان
باشد.
اسااتفاده تلفیقاای آب زیرزمیناای و آب سااطحی بایااد پیگیااری شااود ،و نظااام اداری بایااد
اطمینان یابد:
 حدود استفاده قابل قبول از آب زیرزمینی به روشنی مشخص شده است ،ون
 بهرهبرداران (از هر دو منبع با توجه به سایر بهرهبردارانی کاه تنهاا یاک منباع دارناد
مشخص میشوند.
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جدول -2مالحظات وی ه در مدیریت حقوق آب زیرزمینی
مالحظات

توضیح

فنی
 کیفیت آب زیرزمینی

از نظر تأییر احتمالی برداشت جدید و تأییر تخلیه
فاضالب باید مورد توجه قرار دیرد.

 سطح ارتباط با آب سطحی

تغییر زیادی دارد و باید در هنگام ارزیابی ایرات بر
اشخا

 پرشددی منبع

یالث و محیطزیست مورد توجه قرار دیرد.

برخی آبخوانها در شرایط امروزی ،تغذیه محدودی
دریافت میکنند و استفاده از «آب زیرزمینی فسیلی»
نیازمند معیارهای وی های است.

 هد

دودانه برخی چاهها

چاههای ارزیابی ممکن است به انوان چاههای تولید
آب نیز استفاده شوند ،چون حفاری اکتشافی بسیار
هزینهبر است.

مدیریتی
 کسب و کار حفاری چاه

با توجه به مهارتهای وی ه الزم و خطر آلودهشدن ناشی
از ساخت نامناسب چاهها ،وضع مقررات ضرورت دارد.

 انعطا پذیری در تخصیص آب

برای رویارویی با ادم قطعیت هیدروژئولوژیکی و
ضرورت اولویتبندی بازتخصیص منبع برای استفاده
شرب

 محدودههای حفاظت آب زیرزمینی

ممکن است برای کاه
بی

 آبخوانهای فرامرزی

ایرات منفی ناشی از برداشت

از اندازه یا تهدید آلودهشدن ضرورت یابد.

میتواند به ادم تواف میان ایالتها /کشورهای همسایه
درباره رفتار منبع و اولویتهای استفاده منجر شود.
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کادر -2مالحظات ضروری:
پیچیدگیها و موانع در پیادهسازی:

 شرایط تاریخی ،اجتماای ،اکولوژیکی ،اقتصادی و سیاسی بر بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی
تأییر میدذارند.
 چال

پیکیده پای

موجود و نق

راایت ضوابط از جانب بهرهبرداران آب زیرزمینی ،توجه به ظرفیت نهادی

اساسی که خود بهرهبرداران باید ایفا نمایند.

محیط مساعد برای پیادهسازی با موارد زیر:

 وقو

بر اینکه مدیریت حقوق آب باید متناسب با شرایط موجود باشد.

 اطمینان از پشتیبانی سیاسی در باالترین سطح ،چاون مناافع اقتصاادی پرنفاوذ معماوالً در هنگاام
تخصیص /بازتخصیص منابع آب تحت تأییر قرار میدیرند.
 تأمل پی

از تصمیم بر اصالحات حقوقی ،برای آنکه اطمینان یابیم با فرایند طوالنی اصاالحات

حقوقی ،بهتر میتوان برکاستیهای شناساییشده فائ آمد.
 ابتدا باید سیاست منابع آب تعریف شود .سیاست ،منط قانوندذاری جدیاد یاا اصاالح قاوانین
آب را روشن ،و خطوط کلی چگونگی مدیریت حقوق موجود را مشخص میکند.
 باید دانست که ایربخ بودن مهمتر از بینقص بودن است ،و نباید بر جاامعباودن نظاام حقاوق
آب زیرزمینی تأکید داشت ،بلکه مهم آن است که بتواند هد های خود را محق سازد.
 باید اطمینان داشت که همواره بارای بهباود شارایط ،فرصات وجاود دارد ،الزم نیسات پای

از

دست به کارشدن ،به انتظار ماند تا مقررات تمام و کامل و نهاد ایدهآل فراهم آید.
 این کار را یکشبه نمیتوان محق ساختن تجرباه باینالمللای نشاان داده اسات کاه طراحای و
پیادهسازی نظام حقوق آب ،همیشه فرایندی زمانبر بوده است.
 دخالتدادن تمام کنشگران ،از همان آغاز کار ،برای اطمینان از اینکه نظام معرفیشده را متعلا
به خود بدانند مهم استن هم بهرهبرداران و هم کارمندان دولتی دخیل در مدیریت این نظام باید
مشارکت داشته باشند.
 وضع مقررات به تنهایی کافی نیست و مدیریت حقوق آب ،به توازن سنجیده مقررات ،ابزارهای
اقتصادی و مشارکتی نیاز دارد.
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در جدول ،2نکات اصلی که باید در مدیریت حقوق آب زیرزمینی در نظر درفتاه شاود
خالصه شده است .سطح ارتباط با آب سطحی باید با توجه باه ایارات بار شاخص یالاث
(بهرهبرداران پائیندست  ،اطمینان از جریاان پایاه ،اکوسیساتمهاا ،و پایاداری چشامههاا
ارزیابی شود.
برای اطمیناان از اینکاه اساتفادهکنناددان آب ،ضاوابط را بهتار راایات خواهناد کارد،
مشارکت ذینفعان باید به موازات مدیریت اطالاات ارتقا داده شود تاا فرایناد تخصایص
شفا تر باشد  .پاای

مصار

آب و مناابع آب نیاز بارای اجارای بهتار تخصایص آب

ضرورت دارد.
شماری از ابزارهای پیادهسازی نیاز هستند ،که باید تا حد امکان ساده پیریزی شوند:
 ابزارهااای برنامااهریاازی :صاافحه دسااترده 1اسااتفادهکننااددان آب و جمعیااتهااای
آلودهکننده ،و مدلهای کمیت /کیفیت آبخوان برای اولویتبندی نواحی کاه بایاد
کنترل شوندن
 شیوهنامههای مدیریتی :رویههای دریافت ،بررسی درخواستها و پای

مجوزهان

 نظام اطالاات :بر مبنای نرمافزار کافی برای مدیریت درخواساتهاا ،پاای

راایات

ضوابط و شروط ،کنترل کیفی بهرهبرداری سامانهها و ارائه اطالااات آساانفهام باه
استفادهکننددان آبن
 آموز

امومی :به طور کلی در راستای ارتقای آداهی سیاسی و امومی.

Spreadsheet
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1

جنبههای مهمی که نیاز است در پیادهسازی تخصیص آب زیرزمینی در نظر درفته شاود
(کادر 2ابارت است از پیکیددی فرایند پیادهسازی ،و محیط مسااد کاه ممکان اسات
راایت ضوابط و شروط را از جانب استفادهکننددان تسهیل نماید.
برای نمونه در کنیا حادود  88درصاد برداشات آب ساطحی تنهاا باه دسات  18درصاد
استفادهکننددان آب صورت میدیرد .بنابراین رویکرد دام باه داام بارای پیاادهساازی
نظام تخصیص آب در پی

درفته شد که با صدور مجوز برای  18درصاد از بزردتارین

استفاده کننددان آغاز شد .در مراحل بعدی سایر استفادهکننددان پوش

داده شد .ایان

نوع رویکرد واقعبینانه برای املیشدن نظام تخصیص الزم بود.

شکل -1برهمکن های اصلی در کاربرد یا تثبیت نظام حقوق آب زیرزمینی
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 -3-4تعامالت اصلی در مدیریت حقوق آب زیرزمینی چیست؟

در مدیریت نظام حقوق آب زیرزمینای ،مهامتارین نقا آفارین ،درخواساتکنناده یاا
دارنده ح استفاده از آب است (شکل . 1ولی سایر استفادهکننددان از همان آبخاوان و
آب سطحی وابسته به آن نیز دخیل هستند .دیگر ذینفعان (نه تنها اساتفادهکنناددان آب،
بلکه آنهایی که منافعشان ممکن است تحت تأییر قرار دیرد نیز ممکان اسات بخواهناد
درباره درخواست مجوز جدید نظر بدهند ،الیه بهرهبردار موجود ،شکایت یا اقامه دااوا
طرح کنند یا بخواهند از تصمیمات شکایت نمایند.
نهاد مدیریت منبع آب میتواند درخواست مجوز جدید آب را نپذیرد ،یا ممکان اسات
موافقت کند و به یبت برساند .وقتی با درخواست موافقت میشود ،درخواستکنناده باه
یک استفادهکننده مجاز تبدیل میشود که غالباً باید ح الزحمهها و مالیات را بار اسااس
مفاد و شروط مجوز بپردازد .نهاد مدیریت منبع آب باید سواب را بایگانی کند و راایت
ضوابط و شروط را با بازرسیهای میدانی و ابزارهای دیگر پاای

کناد .چنانکاه ماوارد

ادم راایت شناسایی شود ،مرجع مدیریت آب میتواند اخطار دهد ،یا جریمه کناد ،یاا
ادر جرم کیفری مرتکب شده باشد تحت پیگرد قضایی قرار دهد .افازون بار ایان ،نظاام
قضایی ممکن است به درخواست تحقی دارنده مجاوز یاا اشاخا

یالاث تأییرپذیرفتاه

رسیددی نماید .برای کاستن از بار نظام قضایی ،درخواست رسیددی ممکن است ابتادا
در االیترین دفتر نهاد مدیریت منبع آب بررسی شود.
سبک مدیریت به اندازه فرایناد مادیریت مهام اسات ،چاون مصار کنناددان تارجیح
میدهند مرجع مدیریت آب مشاکالت آناان را حال کناد (باه جاای تقابال  .ایان کاار
میتواند با اطمینان از موارد زیر محق شود:
 ساز و کارهای حل تعار  ،مقبولیت دارند ،مقرون به صرفه و چابک هستندن
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 مجازاتها ،متوازن بوده و بازدارناده نقا

ضاوابط هساتند ،ولای ناه در حادی کاه

بهرهبرداران آب را زمیندیر سازندن
 پای  ،واقعبینانه و متناسب با ظرفیت نهادی استن
 رویههای بایگانی سواب به شیوهای است که پرونده کامل به فراخور نیاز در دسترس
خواهد بودن
 آزادی اماال نهاااد ماادیریت آب محاادود بااه جلااودیری از فساااد و کاسااتن از
بوروکراسی استن
 با رشوهخواری و فساد مالی ،قاطعانه برخورد میشود.
وقتی قوانین آب ،به روز میشوند یا قوانین جدید وضع میشود ،دشواریهایی باه سابب
فشار بهرهبرداران موجود و شرکای سیاسی آنان برای امتیازخواهی و استثنا قائلشادن باه
وجود میآید .هیچ قااده جهانشمولی را نمیتوان به کار بست ،ولای رهنمودهاای زیار
میتواند مفید واقع شود.
 استفادههای کنونی بایاد ایاربخ

و ساودآور باشاند تاا باه رسامیت شاناخته شاوند.

چنانکه امکان محاسبه بیالن دقی آب زیرزمینی وجود ندارد ،باه تماام بهارهبارداران
باید مجوز بهرهبرداری با دوره کوتااه داده شاود .ایان مجوزهاا مایتواناد باا کساب
اطالاات مطمئنتر بازبینی شوند.
 درباره حقوق اُرفی باید نگاه جامعی داشت ،یا به آنها رسمیت داده مایشاود ،یاا باه
شکل مناسب جبران خسارت میشوند.
 نه تنها بهره برداران قانونی ،مسئول وضعیت ناپاذیرفتنی کناونی مناابع آب زیرزمینای
هسااتندن متولیااان دذشااته امااور آب نیااز ممکاان اساات بااه دلیاال فقاادان ظرفیاات یااا
رشوهخواری مسئول باشند.
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 هیچ دونه استثنا نباید روا داشته شودن تماام بهارهبارداران موجاود آب زیرزمینای ،از
جمله شرکتهای دولتی تأمینکننده آب باید مشمول مقررات باشند.
 تعیین آستانه نرخ برداشت در استفادههای مختلف ،باید یک فرایند دینامیاک باشاد.
استفادههای جزئی ممکن است از بوروکراسی حقوق آب مستثنا باشاند ،ولای اااالم
ساده این قبیل برداشتها برای شناخت ایان دساته از اساتفادهکنناددان مجااز ،مفیاد
است .البته ممکن است اقدامات سختدیرانهتری نیاز باشد.
 -5تخصیص آب زیرزمینی تجدیدناپذیر
در آبخوان تجدیدناپذیر ،پیاده سازی نظام حقوق برداشت آب زیرزمینی ،اولویت باالیی
دارد .حقوق آب زیرزمینی باید با واقعیت کاه
آبدهی بالقوه در حال کاه

جبراننشادنی ذخیاره آب زیرزمینای،

چاه و احتماالً کیفیت رو به تنزل آب زیرزمینی همخاوانی

داشته باشد .بنابراین الزم است مجوزها (برای نرخهای مشخص برداشات در مکاانهاای
معین محدودیت زمانی داشته باشاند ،همکناین پاس از دذشات  5تاا  18ساال در آنهاا
بازنگری و اصالح صورت دیرد .در این بازه زمانی ،پاسخ آبخوان به برداشات ،از روی
اطالاااات پااای

شااناختهتاار ماایشااود .ایاان امکااان نیااز وجااود دارد کااه تعیااین قوااااد

بهرهبرداری ،به دست تشکل بهرهبرداران (با اختیارات مقتضای بتواناد جاای مجوزهاای
رسمیتر و قانونی برداشت را بگیرد.
برخی آبخوانهای اصلی که ذخیره بزرگ آب زیرزمینی تجدیدناپذیر دارند ،فرامارزی
هستند ،یعنی میان دو یا چند کشور ،یا میان استانهاا یاا ایالاتهاای خودمختاار در یاک
کشور مشترک هستند .در چنین شرایطی ،هماهنگی قوانین و مقررات آب زیرزمینی ،باه
وی ه نظامهای حقوق آب زیرزمینی ،منافع دو یا چندجانبه بسیار بیشتری را نتیجه خواهاد
داد.
نظام تخصیص آب باید توجه وی های به مسائل زیر داشته باشد:
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 ایرات تخصیص جدید آب بر استفادهکننددان سانتی آب زیرزمینای (ممکان اسات
تدابیر جبرانی مقرر دردد ن
 اطمینان از اینکه ذخایر کافی آب زیرزمینی قابل برداشت ،با کیفیت قابال قباول ،در
سیستم آبخوان باقی میماندن
 دشواریهای برآورد ایرات اُفت تراز بر یک اکوسیستم معینن
 توجه باه آنکاه ممکان اسات در آیناده رخ دهاد و ساپس شناساایی و تعیاین هزیناه
«استرات ی برونرفت» احتمالی ،ون
 تدارک استفاده مجدد از آب شهری ،صانعتی و معادنی ،و کنتارل دقیا آبیااری در
کشاورزی.
 -6خالصه بحث:
در این فصل به اختصار درباره مسائل توضیحاتی داده شد:
 منافع نظامهای حقوق آب زیرزمینی
 مفاد یا شروط نظامهای حقوق آب زیرزمینی
 معیارهایی که باید برای تخصیص منابع استفاده شود
 نیاز به مدیریت حقوق آب زیرزمینی به همراه آب سطحی
 به طور کلای ،فرایناد پیاادهساازی حقاوق آب زیرزمینای ،و باه طاور خاا  ،مناابع
.

تجدیدناپذیر آب زیرزمینی به طور خا
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برای تمرین بیشتر
حقوق آب زیرزمینی و نظام تخصیص

 در میاننهادن تجربههای پیادهسازی نظاام تخصایص آب زیرزمینای و اجارای قاوانین و:هدف
مقررات
 درباره چگونگی پیادهشدن. دقیقه بحث کنید45  به سه دروه تقسیم شوید و به مدت:فعالیت
،نظام حقوق آب زیرزمینی و ساز و کار اجرای مقررات در مورد سیستم آبخوان تجدیدناپذیر
.بحث و تبادل نظر کنید
. خالصه و جمعبندی بحث انجامشده را ارائه کند، دقیقه98  هر دروه در مدت:ارائه گزارش
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مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه»
()5
مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» در یازدد عواو ب اه
شرح دیر سزدمزندهی شد ست:
 -1یکپزرچهنگری و چزرچوب مدیریت آب دیردمیوی
 -2شوزخت سیستمهزی آ خو ب ر ی مدیریت آب دیردمیوی
 -3مدیریت یکپزرچه آب دیردمیوی در عمل
 -4قو نین و مقرر ت آب دیردمیوی
 -5تخصیص و عطزی مجود آب دیردمیوی
 -6ز رهزی قتصزدی و مزلی در مدیریت آب دیردمیوی
 -7مشزرکت ذیوفعزب در مدیریت آب دیردمیوی
 -8مدیریت کیفیت آب دیردمیوی
 -9پزیش آب دیردمیوی
 -11آب دیردمیوی و تغییر قلیم
 -11مدیریت طالعزت و رتبزطزت
نوشتزر حزضر ،پوجمین عوو ب د ین مجموعه ه شمزر میآیاد د هاد هازی ممام
ین مجموعه آمودشی ،پرد ختن ه آب دیردمیوی ز رویکرد یکپزرچاه در مادیریت
موز ع آب ست هد نمزیی ،معرفی چزرچوب گسترد تر مادیریت آب دیردمیوای
ه کزرشوزسزب آب دیردمیوی و چزلشهزی خزص مدیریت آب دیردمیوای اه دیگار
متخصصزب آب ست
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