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کهن  نظام  مشخصه های  از  زیرزمینی  آب های  از  بهره برداری 
آبیاری در فالت خشک ایران است و عالوه بر قنات ها که شهرت 
جهانی دارند، آبکشی از چاه با استفاده از روشی که به گاو چاه 
معروف شده نیز در بخش های حاصلخیز این فالت، پیشینه ای 
بلوتارک )حدود  بار  نخستین  را  این روش  دارد.  بسیار طوالنی 

۴۶–1۲۷ میالدی( ثبت کرده است )محبی، 1383(.
حدود 900 سال بعد، کرجی در کتاب معروف خود آورده: آب هایی 
که در زیرزمین قرار دارند نیز در بعضی مواضع مانند دریا ساکن و آرام 
هستند. بیشرت آب های ساکن در زیر صحراهای پهناور و پست قرار 
دارند، و دسرتسی به آنها در ژرفای معین امکان پذیر است )کرجی، 
13۷3(. این مطلب بر شناخت خوب دانشمندان ایرانی نسبت به 
منابع آب زیرزمینی داللت دارد و نشان می دهد آن زمان، از این 
منابع بهره برداری می شده است. پس از کرجی، حدود یکصدسال 
پیش وولف گزارش کرده که در زمین های آبرفتی فالت ایران، بیشرت 
خانه ها و باغ ها چاه مخصوص به خود دارند و در زمین های زراعتی، 
آب این گونه چاه ها را دو نفر آبکش به کمک دوگاو یا دو قاطر 
می کشند. هر آبکشی که ۲50 دلو آب بکشد، کار روزانه خود را با 
موفقیت انجام داده و چون هر دلو 5۶ لیرت می گیرد، 1۴000 لیرت آب 
برای آبیاری چند قطعه زمین صیفی کاری تأمین می شود. وی متوسط 
سطح آب زیرزمینی در اصفهان را 5 مرت، در شیراز 1۶ مرت و در یزد و 
کرمان 50 تا ۶0 مرت گزارش کرده که ارقامی جالب توجه اند )وولف، 
13۷۲(. بعد از وولف، خانم ملتون نیز گزارش کرده گاو چاه ها در 
نقاط بسیار پراکنده و دور از هم، مانند خوزستان، سواحل خلیج 
فارس، ایالت فارس، اصفهان و برخی نواحی رشقی و نواحی ساحلی 

دریاچه رضاییه دیده می شود )ملتون، 13۷۷(.
باشد  آب  مسائل  کارشناس  اولین  شاید  فرانسوی  گربلو  هانری 
که بنا به دعوت دولت ایران در سال 1319 برای تنظیم برنامۀ 
بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی، به ایران آمده است. وی 
در ابتدای ورود به ایران، آن گونه که خودش گفته، سیستم استفاده 
از آب های زیرزمینی به وسیله قنات ها را به استهزا می گیرد و با 
گسرتش این شیوه، مخالفت می کند )گوبلو، 13۷1(. هرچند بعدها 
یکی از مهم ترین منابع در رابطه با قنات ها را نگاشت؛ ولی، به 
احتامل بسیار زیاد مخالفت وی با قنات ها آگاهانه و در جهت 
توجیه و رسعت بخشیدن به استفاده از تلمبه ها بوده است؛ زیرا 
ایام و در سال 13۲3 نخستین چاه عمیق کشاورزی  در همین 
ایران با همکاری یک مهندس آمریکایی حفر شد  و فصل جدیدی 

در بهره برداری از منابع آب زیرزمینی آغاز شده است. پس از آن، 
حفر بی ضابطۀ چاه های عمیق تا سال 13۴5 که نخستین قانون 

حفظ و حراست از آب های زیرزمینی وضع شد، ادامه یافت. 
براساس گزارش خانم ملتون، در سال 13۲۷ حدود 30 چاه تلمبه ای 
در حوالی یزد حفر شده و با توجه به افزایش یافنت آب، قیمت 
آب کمی پایین آمده بود. صاحبان این چاه ها بیشرت شهرنشین 
امیدوار بودند که رسمایه حفر هر حلقه چاه )حدود  بودند و 
900000 ریال( را طی یک یا دو سال بازیابند. وی تأکید می کند 
که این کار، یعنی حفر چاه و افزایش آب را دهقانان بی چون و 
چرا منی پذیرفتند و می ترسیدند که مبادا صاحبان چاه ها بعدها 
قیمت آب را افزایش دهند و باغ ها و اراضی توسعه یافتۀ آنها، 
به دلیل گرانی آب و بی آبی نابود شود. ملتون قیمت آب 3 حلقه 
چاه تلمبه ای موجود در کاشمر را تقریباً ساعتی 100 ریال گزارش 
کرده است. هم چنین در بخشی از گزارش خود آورده که رشایط 
واگذاری اراضی خالصه به کشاورزان در استان خوزستان آن بوده 
که مترصف در زمین خود تلمبه ای نصب کند )ملتون، 13۷۷( که 
نشان می دهد توسعۀ استفاده از تلمبه ها، از سیاست های اصلی 

و حامیتی دولت های وقت بوده است. 
با ورود و توسعۀ تلمبه ها، پس از 3000 سال، مدیریت منابع 
بهره برداران  از  برنامه ریزی،  بدون  و  رسعت  با  زیرزمینی  آب 
فن ساالران  و  دولت  به  اراضی(  مالکان  و  )کشاورزان  سنتی 
برای گسرتش  ابزاری  به  زمان  به مرور  و  منتقل  )تکنوکرات ها( 
قدرت و نفوذ آنان و مراودات غیرتخصصی تبدیل شد و واگذاری 
بخشی از مالکیت این منابع به صاحبان رسمایه، بهره برداری از 

آب های زیرزمینی را به تجارتی سودمند تبدیل کرد.
نداشنت  و  دارد-  ادامه  کامکان  -که  ساالری  دولت  این  تداوم 
شد  باعث  آمایش رسزمین،  و  جامع نگری  بر  مبتنی  برنامه های 
)حدود350  از 80 سال، حدود 900 هزار حلقه چاه  کمرت  طی 
هزار حلقه غیرمجاز و 550 هزار حلقه مجاز )زارع، 1۴00(( حفر 
و بهره برداری شود و اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی از 
مرز بحران عبور کند و به مرز فاجعه نزدیک شود. بیش از 93 
از سال 135۷  بعد  این چاه ها )حدود 8۴0 هزار حلقه(  درصد 
حفر شده اند و نکته مهم این است که دولت ها طی این سال ها 
حدود500 هزار پروانۀ بهره برداری برای چاه هایی صادر کرده اند 
که بخش زیادی از آنها در دشت ها و محدوده های ممنوعه قرار 
داشته و خالف مقررات و غیرمجاز هستند. روند صدور این گونه 
پروانه ها نوعی رسمشق و چارچوب فکری و فرهنگی –به عبارتی 
زیرزمینی  آب های  بهره برداران  در  )پارادایم(-  الگوواره  نوعی 
ایجاد کرده و اغلب آنها اقدامات خالف قانون خود -مانند اضافه 
برداشت و به ویژه حفر و توسعۀ چاه های غیرمجاز- را با استناد به 

همین رویه، تحلیل و توصیف یا توجیه می کنند.

احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور از نگاهی دیگر یادداشت تحلیلی

هادی میرابوالقاسمی؛ 
کارشناس ارشد منابع آب و عضو هیات مدیره مهندسین مشاور آب خاک تهران 

و عضو کارگروه آب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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 *********************
حتی  و  اصلی  عامل  کشاورزی  بخش  مرصف  حارض  درحال 
منابع آب  تخلیه  تغذیه و  بین  تعادل  تنها عامل برهم خوردن 

زیرزمینی تلقی می شود. آیا همین گونه است؟
تا بهمن ماه سال 1395، تعداد 1۶5 سد مخزنی با حجم کل حدود 
51 میلیاردمرتمکعب در ایران به بهره برداری رسیده است و ساالنه 
حدود ۲ تا 3 میلیاردمرتمکعب آب به صورت تبخیر از دریاچه این 
سدها تلف می شود )مظاهری و عبداملنافی، 1395(. چنانچه تلفات 
نشت از بسرت و دیواره این سدها نیز در نظرگرفته شود، انتظار 
می رود به طور متوسط ساالنه حدود 3 تا ۴ میلیاردمرتمکعب آب 
از طریق سدها تلف شود. در گزارشی هم که از سوی کمیسیون 
جهانی سدها منترش شده، اثر احداث سد بر تغییر اکوسیستم 
دشت های سیل گیر مورد تأکید قرار داده شده و آمده: به علت 
تغییر رژیم هیدرولوژیکی رودخانه و قطع سیالب ها، تغذیه آب 
زیرزمینی در دشت های سیل گیر به مقدار بسیار زیادی کاهش 
می یابد )کدیور، 138۶(. به یقین افزایش تبخیر و کاهش تغذیه، 
می تواند اثرات نامطلوبی بر بیالن آب های زیرزمینی -به ویژه در 
اقلیم های خشک و نیمه خشک- داشته باشد و این مهم است 
که تعداد زیادی از سدهای مخزنی ایران در باالدست دشت های 

حاصلخیز با آبخوان های گسرتده، احداث شده اند.
در سه دهۀ گذشته، احداث تونل های زیرزمینی بسیار توسعه یافته و 
تنها توسط یکی از پیامنکاران بزرگ کشور، تاکنون ۴50 کیلومرت تونل 
طویل انتقال آب طراحی و اجرا شده است  و این روند همچنان 
ادامه دارد. موارد بسیار متعددی از اثر منفی تونل ها بر منابع آب 
زیرزمینی در مناطق مختلف جهان گزارش شده است. به عنوان 
منونه، دبی ورودی به قسمتی از تونل زاگرس کرمانشاه در ناحیه ای 
که از یک تاقدیس آهکی عبور می کرده، 800 لیرت در ثانیه گزارش 
شده ، چشمۀ 8000 ساله و تاریخی تهران )چشمه علی شهر ری( در 
اثر حفر خط ۶ تونل مرتو تقریباً خشک شده و با اجرای سد و تونل 

کوهرنگ، 33 چشمۀ کم آب و 13 چشمه، کامالً خشک شده است.
توسعۀ شهرها، افزایش فضای سبز شهری، توسعۀ باغ شهرها و احداث 
شهرهای جدید از دیگر موارد اثرگذار بر بیالن منابع آب زیرزمینی اند 
که تاکنون مورد توجه قرار داده نشده اند. تعداد شهرهای ایران 
از ۲00 شهر در سال 1355 به حدود 1500 شهر افزایش یافته و 
بسیاری از این شهرها در کوهپایه ها و بر روی آبرفت ها و مناطق 

تغذیه کننده آب های زیرزمینی توسعه یافته و می یابند. 
آخرین آمار ارائه شده از مرصف آب در بخش رشب و بهداشت، 
نشان می دهد که در سال 1399 مرصف آب شهری و روستایی کشور، 
حدود 8/۴ میلیاردمرتمکعب بوده که حدود ۲/۴ میلیاردمرتمکعب 
آن از دست رفته و تلف شده است )رشکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، 1۴00(. در بخش صنعت هم، صنایع آب بر -اعم از صنایع 
فوالد، مواد غذایی، چوب و کاغذ، پرتوشیمی، شیمیایی و موادشوینده، 

آلومینیوم، فرش، کاشی- و معادن در دهه های اخیر، توسعۀ قابل 
توجه داشته اند و مرصف آب آنها به نحو قابل مالحظه ای افزایش 
یافته است. به عنوان منونه، عموم منابع تخصصی، مرصف آب برای 
تولید هر تن فوالد در دنیا را حدود 8 تا ۲5 مرتمکعب و در ایران 
را بسیار بیشرت از این ارقام و حجم تولید ساالنه ایران را حدود 50 
میلیون تن ارائه کرده اند. به عبارتی تنها، بخش فوالد بیش از 1/۲ 
میلیاردمرتمکعب در سال، آب مرصف می کند که بخش عمدۀ آن 

تبخیر و تلف می شود.

 *********************
علیرغم ویژگی های ارزشمند طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب 
زیرزمینی کشور، عدم توجه به موارد زیر در تدوین چارچوب های 

طرح را می توان از نقاط ضعف آن دانست:
- تجربه های تاریخی در زمینۀ مدیریت منابع آب زیرزمینی.

- کاهش تصدی گری دولت و دولت ساالری.
- عوامل غیر کشاورزی اثرگذار بر بیالن منابع آب زیرزمینی.

این طرح شامل پانزده پروژه است که باید توسط وزارت خانه های 
نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و کشور، در گسرته ای 
به وسعت کل ایران اجرا شوند . چارچوب کلی طرح، مبتنی بر افزایش 
قدرت نظارت و کنرتل دولت بر منابع است و یک نظام دیوان ساالری 
گسرتده، شامل بیش از350 تا ۴00 نفر اعضای شورای سیاست گذاری، 
شورای راهربی و کارگروه های استانی به اضافه یک مهندس مشاور 
ملی و 31 مهندس مشاور استانی برای سیاست گذاری، اجرا و نظارت 
بر اجرای آن، در نظرگرفته شده است )وزارت نیرو، 139۴(. الزمۀ 
موفقیت در چنین طرح گسرتده ای، تأمین امکانات مالی و سازمانی 

گسرتده می باشد که از قرار معلوم حاصل نشده است. 
از پانزده پروژه طرح، هفت پروژه شامل: ایجاد و استقرار بازار محلی 
آب، ساماندهی و کنرتل رشکت های حفاری، خرید چاه های کم بازده، 
تقویت و استقرار گروه های گشت و بازرسی، تهیه و نصب کنتور 
حجمی و هوشمند آب و برق، کنرتل، نظارت و مسلوب املنفعه کردن 
چاه های فاقدپروانه و ایجاد تشکل های آب بران، پروژه هایی هستند 
که الزم است به منظور کنرتل بحران و احیای منابع، در کم ترین زمان 
ممکن، اجرا شوند و سایر پروژه ها شامل: حفر و تجهیز چاه های 
پیزومرتی در دشت ها، تهیه و به هنگام سازی بیالن منابع آب، به روز 
منودن سند ملی آب، جایگزینی پساب با چاه های کشاورزی، اجرای 
پروژه های تغذیه مصنوعی و پخش سیالب، مطالعه و اجرای طرح های 
آبخیزداری، پهنه بندی و بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین، 
از وظایف ذاتی وزارتخانه ها هستند. بودجۀ مورد نیاز برای اجرای 
طرح، حدود ۲0 هزار میلیارد تومان و اعتبار تخصیص یافته به آن، 
طی سال های 139۴ تا 1۴00، ۲۲۴۷ میلیاردتومان است که حدود 
۶0 درصد آن برای پروژه های تقویت و استقرار گروه های گشت و 
بازرسی رصف شده  و بر اساس شواهد موجود، توفیق چندانی در 

اجرای این طرح حاصل نشده است.
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به نظر می رسد چنانچه توان سازمانی و کارشناسی رصف شده و 
بودجۀ هزینه شده برای این طرح، رصفاً در زمینۀ ایجاد، نهادینه 
پیاده سازی مدیریت  بهره برداران و  استقرار تشکل های  کردن و 
مشارکتی منابع آب زیرزمینی رصف می شد و با درس آموزی از 
تجربه های تاریخی و در جهت کاهش دولت ساالری، بخشی از 
وظایف مدیریت آب های زیرزمینی شامل مراحل صدور و متدید 
پروانه و اجرای هفت پروژه اول به این تشکل ها واگذار می شد، 

نتایج بهرتی حاصل شده بود.
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