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ارائه الگوهای جهانی مديريت پايدار منابع آب زيرزمینی 

 بخشی در كشورجهت بهبود طرح احیا و تعادل
 

 *5سامانییده عس

 
 چکیده

ی بردارهرهبآب در کشور ایران است که  نیتأممنبع  نیتریاتیحآب زیرزمینی 
در چندین  متأسفانهشود. محسوب می ریناپذاجتناب پایدار آن، از ضروریات

است  یحرانب تیوضع درنظر کمیت و کیفیت  دهه گذشته، منابع آبی کشور از
 051از  شیب تیها ممنوعدر آبخوان ینیرزمیافت سطح آب ز دیتشد و

 اردیلیم 102 یمخزن تجمع یو کسر یمحدوده مطالعات 519محدوده از 
، اجرای طرح احیاء و 1090شته است. در سال مترمکعب را به دنبال دا

 هدف متعادل کردن میزان برداشت بخشی منابع آب زیرزمینی کشور باتعادل
 یط رویوزارت ن یهاتالش رغمیتصویب شورای عالی آب رسید. عل بهآب 

 یهاروند تراز آب ،بخشیو تعادل ءدر چارچوب طرح احیا ریسال اخ 2
یاز به ن ،طرح نیا یاجرا یدر فاز بعدبنابراین . ی همچنان نزولی استنیرزمیز

ارزیابی و یافتن دالیل عدم موفقیت آن است. در این مقاله از رویکرد ارزیابی 
 یدر بازنگر یجهان یاستفاده از الگوها از طریق مطالعات تطبیقی با هدف

 جهت ،یتیریمد یهابرنامه یدر اجرا رییو تغ یبخشو تعادل ءایطرح اح
در  ینیرزمیبرداشت از منابع آب ز کردیرو رییطرح و تغ نیبهتر ا یوربهره

در ( هند و ایاسپان، کایآمر) شتازیپ یلذا کشورها استفاده شده است.کشور، 
 یقیمنابع آب جهت انجام مطالعات تطب داریپا تیریمد یهابرنامه نهیزم

با وضعیت بحران  این کشورها به دلیل مشابهت باالاست.  شده مشخص
های مدیریت پایداری، انتخاب ی طرحسازپیادهنابع آب زیرزمینی قبل از م

رح بهبود ط یکشورها در راستا نیمنابع آب در ا یداریپا نیو قوانگردیدند 
است. بر اساس  دهیاستخراج گرد ی در فازهای بعدی،بخشو تعادل ءایاح

بخشی، لعادمنظور افزایش اثربخشی طرح احیاء و تبه ،تجربیات سایر کشورها
وانه ، ایجاد پشتآب یبه اصالح ساختار حکمران ازینعامل  نیمؤثرتر عنوانبه

و بدون  ی استو مشارکت جوامع محل های مدیریتیقانونی در اجرای طرح
توان دسترسی به نتیجه ملموسی دخالت عموم مردم و یا جامعه هدف، نمی

ین همچن را متصور شد. هادر زمینه مدیریت بهینه منابع آب و احیای آبخوان
 اعمال مدیریت یکپارچه و انطباقی در جهت پایداری منابع آب الزامی است.
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Abstract 
Groundwater is the most vital source of water supply in Iran, 
and its sustainable use is an unavoidable necessity. 

Unfortunately, in the last few decades, the country's water 

resources have been in crisis in terms of quantity and quality, 

and the decline in groundwater aquifer levels has led to serious 
restrictions in more than 404 of 609 study areas, and a 

cumulative storage deficit of around 135 billion cubic meters 

in groundwater resources. In 2014, the implementation of the 

Groundwater Resources Sustainability Management Plan was 
approved by the Ministry of Energy to reduce groundwater 

abstraction. Despite the efforts of the Ministry of Energy over 

the past five years, the groundwater level is still declining. The 

use of global models in sustainability management projects can 
be a great help to better productivity of this project and change 

the approach of extracting groundwater resources in the 

country. Therefore, in this article, the leading countries in the 

field of sustainable water resources management programs 
have been identified and water resources sustainability laws 

have been extracted in these countries for implementation in 

Iran, to improve the rehabilitation and balancing plan in the 

next phases. Based on the experience of other countries, to 

increase the effectiveness of the sustainability plan, the most 

effective factor is the need to reform the structure of water 

governance and participation of local communities and without 

public participation, no tangible results can be achieved. It is 
also necessary to apply integrated and adaptive management of 

water resources. 
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 مقدمه  -5

 یست زتوسط کمیسیون جهانی محیط بار نیاول "توسعه پایدار"واژه 

توسط  "اـــرک مـــده مشتــنــآی"و توسعه در گزارشی به نام 
Brundtland et al. (1987)  سال در مجمع عمومی مطرح و همان

صوبه در م شدهارائهسازمان ملل متحد، به تصویب رسید. طبق تعریف 
ون سل فعلی بشر بدمزبور، توسعه پایدار به معنای تأمین نیازهای ن

. تعریف استهای آینده برای تأمین نیازهایشان ی نسلتعارض با توانای
ت. ـــاسقرار داده  توجه موردزیست را نیز  مزبور پایداری محیط

Alley et al. (1999) پایداری آب زیرزمینی را به معنای توسعه و ،
 اثرات مخرب کهیطوربهی نامتناهی، زمان دربرداری از این منابع بهره

د. طبق انمحیطی، اقتصادی و یا اجتماعی نداشته باشد، دانستهزیست

به قضاوت کارشناسی وابسته بوده و  "اثرات مخرب"تعبیر ایشان، 
ی معیارهای متعددی است. عالوه بر این، پایداری ریکارگبهستلزم م

بایست در قالب چرخه هیدرولوژیکی، که آب زیرزمینی آب زیرزمینی می
برداری باال از منابع آب بخشی از آن است، تعریف شود. زیرا بهره

زیرزمینی بدون در نظرگیری تغییرات سطح ایستابی، ممکن است منجر 
 منابع آب سطحی شود. مطلوب ریغبه کاهش شدید 

 

گرفته است.  کره زمین قرار خشکمهیایران در منطقه خشک و نکشور 
 اخیر باعث شده متوسط بارندگی درازمدت یهایسالوقوع خشک

متر در سال میلی 501به حدود  متریلیم 520از  ساله( 21)میانگین 
صف از ن متوسط بارندگی جهان، کمتر سومکیکاهش یابد که معادل 

 شودمیباران محسوب بارندگی قاره آسیا بوده و جزو مناطق کم
(Water Resource Management Company, 2019.)  سازمان

 اسیرا در ق رانیدر ا ینیرزمیاستفاده از منابع آب ز سرعت ستیزطیمح

 . لذا منابع آبزندیم نیتخم شتریسه برابر ب یبا استاندارد جهان
است. وضعیت بحرانی منابع آب  یحال نابود کشور در ینیرزمیز

باعث تشدید افت سطح آب زیرزمینی و کسری زیرزمینی در حال حاضر 
 519محدوده از  051که حدود  یاگونهبه ،شده هاشتحجم مخزن د

 راربرداری قمحدوده مطالعاتی کشور در وضعیت ممنوعیت توسعه بهره
آب  لیدرصد پتانس 91از  شیب یریگرفته و نکته حائز توجه قرارگ

 Iran Ministry of) مناطق ممنوعه است نیکشور در ا ینیرزمیز

Energy, 2019نیانگیکشور، ساالنه با م یهااکنون آبخوان(. هم 
 07و در  مکعب مواجه هستندمتر اردیلیم 5حدود حجم مخزن  یکسر

 102 تجمعی حدود مخزن یکسر با ینیرزمیمخازن آب ز ریسال اخ
مترمکعب آن در  اردیلیم 01اند که حدود مواجه شده یترمکعبم اردیلیم

 17مترمکعب آن در  اردیلیم 112از  شیساله و ب 07سال اول دوره  01
 2مترمکعب آن مربوط به  اردیلیم 18اتفاق افتاده است که  ریسال اخ

شده (. موارد گفته1)شکل  شودیم تاکنون 90یعنی از سال سال گذشته 
نابع آب هم م یفیمنابع است و اما از بعد ک نیا یکم اترییمربوط به تغ

ر مطالعات که د یبیبه ترت ،مواجه است یکشور با چالش بزرگ ینیرزمیز
برابر  5از  شیساله ب 17 یامنابع آب در دوره نیا یشده شور انجام

کوتاه شدن عمر  تینشان داده است. نکته حائز اهم شیافزا
 یهایبرداردر صورت تداوم بهرهمهم کشور است که  یهاآبخوان

 بودخواهد  کینزد اریمناطق بس نیا یودـوجود، نابــم هیرویب
(Water Resource Management Company, 2016, 2019 .) 

 
بخشی منابع آب زیرزمینی ، اجرای طرح احیاء و تعادل1090در سال 
هدف کاهش بـرداشت آب از این منابع، به تصویب شورای  کشور با

 الی آب رسید. ع

 

 
Fig. 1- Commulitive groundwater reservoir defict in Iran (Water Resource Management Company, 2019) 

 (Water Resource Management Company, 2019كاهش تجمعی ذخیره منابع آب زيرزمینی در ايران ) -5شکل 
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اله را در نظر گرفته س 12برنامه  کی بخشی در کشوراحیاء و تعادلطرح 
 ونیلیم 211مدت جبران برنامه در کوتاه نیاست که بر اساس ا

 7/2جبران  ،مدتانی، در م1090مخزن در سال  یمترمکعب کسر
و  1011تا سال  یعنیسال  5 یمخزن در ط یمترمکعب کسر اردیلیم

)این میزان  مخزن یمترمکعب کسر اردیلیم 151در بلندمدت جبران 
سال  12زمان در مدت (است 90جمعی مربوط به سال کسری مخزن ت

 (.Dez Ab Company, 2017)(، 1)شکل  شده است یگذارهدف
 

وجه با ت ،یبخشو تعادل ءایاح دیطرح جد یسال از اجرا نیباگذشت چند
 90ی )از سال نیرزمیحجم مخازن آب ز یدار بودن روند کسربه ادامه
 نیا است( شده جادیان میلیارد مترمکعب کسری مخز 18 تاکنون

 ینیرزمیمنابع آب ز ری: چرا روند کاهش ذخاگرددیسؤاالت مطرح م
ر د متوقف کردن آن یبرا ی و جامعیمختلف یهابرنامه نکهیا رغمیعل

ا ب شدهینیبشیپ یهابرنامه ایدارد؟ آ امهوجود داشته است اد کشور
 تواندیم 1090 در سال یبخشو تعادل ءایاح شدهتیتوجه به طرح تثب

ابت ث ریقرار است که روند برداشت از ذخا ایروند را متوقف کند؟ آ نیا
ت؟ شده اسشناخته ریکم اثر بودن تداب لیدال ایادامه داشته باشد؟ آ
های پایداری در کشورهای دیگر چه بوده است؟ دالیل موفقیت طرح

ری انیاز به ارزیابی طرح مدیریت پاید سؤاالتگویی به این جهت پاسخ
و شناسایی مشکالت موجود طرح در کشور است. در این مقاله از 

ضعف  یی نقاطشناسای جهت قیمطالعات تطب قیاز طر یابیارز کردیرو
ت ی مدیریهاطرحطرح استفاده شده است و به بررسی الگوهای جهانی 

ریت های مدیسازی برنامهپیاده نهیدر زم شتازیپ یکشورهادر  پایداری
 ای(، اسپانزونایو آر ایفرنیکال التی)ا کایآمر آب زیرزمینی مانند پایدار منابع

 مطلوب طیبه شرا یابیدر دستها آناستفاده از تجارب ، جهت و هند
قوانین است.  شده پرداخته، با صرف هزینه و زمان کممدیریت پایدار 

نکات  و گرفته است قرار یبررس کشورها مورد پایداری منابع آب در این
ر سازی دمربوط به قوانین پایداری در این کشورها جهت پیاده مفید

بخشی استخراج گردیده و تعادل ءکشور، در راستای بهبود طرح احیا
بخشی در کشور و تعادل ءاست و بر اساس آن مشکالت طرح احیا

 یهاطرحدر کشورها  ریسا یاتاستفاده از تجرب .مطرح گردیده است
ی، شبختعادلو  ءطرح احیابهتر  یوره بهرهب تواندیممدیریت پایداری 

ها و تغییر رویکرد ی مدیریتی موفق آنهاطرحسرلوحه قرار دادن 
 برداشت از منابع آب زیرزمینی در کشور، منجر شود. 

 

 هامواد و روش -0

 روش را نیاست. ا یقیمطالعه روش تطب نیدر ا قیروش انجام تحق
. هدف دکننیممقایسه، تعریف  پدیدار یا دیدگاه در پرتو کیشناخت 

 رسیدن به شناخت جهتی اسهیمقااصلی مطالعه تطبیقی، بررسی 

ن مواضع مشابه و مخالف بین امور مورد مقایسه یچندوجهی و فهم و تبی
است. امتیاز اصلی روش مطالعات تطبیقی آن است که محقق از 

مورد  وعرود و امکان وقوف بر ابعاد ناپیدای موضحصرگرایی، فراتر می
 گریاز د. کندیمو چشم را بر مسائل بیناتر  سازدیمتحقیق را فراهم 

ست. در ا ستمیدرباره س یتفکر انتقاد جادیا یقیاهداف مطالعات تطب
ها، نقاط قوت و و شکست هاتیبه موفق توانیات معنوع مطال نیا

شود تا یباعث م یتفکر انتقاد نیا نیبرد. همچن یپسیستم ضعف 
ب انجام اقدامات مناس یاخواهد بود بر ییو مبنا میکن یابیرا ارزخودمان 

در  یتیریمد یهاستمیس یهایما را با نوآور نی، همچنستمیس یبرا
 (.Vallima, 2008) کندیآشنا م یالمللنیسطح ب

 
 یابیرزا جهت یقیمطالعات تطب قیاز طر یابیارز کردیمقاله از رو نیدر ا

در جهت آن  تیعدم موفق لیدال افتنیو  یبخشتعادلو  ءایطرح اح
حجم مخزن،  یمدت جبران کسرانیمدت و مبه هدف کوتاه یابیدست

به  دیبا موضوع کی سهیبا مقا ،یقی. در مطالعات تطباستفاده شده است
 را حل یالهأو اختالف پرداخت و بر اساس آن مسکشف موارد تشابه 

و  ءایطرح اح ینگردر باز یجهانموفق  ینمود. استفاده از الگوها
مک ک تواندیم ،یتیریمد یهابرنامه یدر اجرا رییو تغ یبخشتعادل

 آبابع برداشت از من کردیرو رییطرح و تغ نیبهتر ا یوربه بهره یانیشا
 ایاسپان ا،کی)آمر شتازیپ یدر کشور، داشته باشد. لذا کشورها ینیرزمیز

آب جهت انجام  منابع داریپا تیریمد یهابرنامه نهیو هند( در زم
ابتدا  دیبا ،یقیشده است. در مطالعات تطبمشخص یقیمطالعات تطب

اثبات گردد.  میها را دارآن یکه قصد بررس یموارد یریپذسهیمقا لیدل
ها آن قیتطبکه قصد  یموارد انیضلع مشترک م کی افتنی نیبنابرا
ک رضلع مشت نیاست. ا قیتطب یاتیعمل ندیقدم اول در فرآ م،یرا دار

 یگوابست یی بوده است کهنتخاب کشورهاامطالعه در درجه اول  نیدر ا
 ییاآب و هو طیوجود شرا همچنین و ی دارندنیرزمیبه منابع آب ز دیشد

 لیدال 1. در جدول قرار گرفته است نظر مد رانیا تیمشابه با وضع
 یقیفهرست اهداف مطالعات تطب شده است. کشورها مطرح نیانتخاب ا

آب در  منابع داریپا تیریمد یهاستمیاز س یشامل آگاه قیقتح نیدر ا
 یو مردم محل از نحوه تعامل دوطرفه دولت یآگاه گر،ید یکشورها

 یخیتار یهاشهیاز ر یآگاه ،یتیریها مدها در طرحجهت مشارکت آن
 گر،ید یو اثرات حاصل از آن در کشورها یتیریمد یهاتیاز فعال یبرخ
 ییمنابع آب در کشور و شناسا داریپا تیریمد یهاستمیاز  س یآگاه

 ،از طریق مقایسه با وضعیت دیگر کشورها مشکالت مربوط به آن
در  منابع آب یکل تیبر وضع یهر کشور ابتدا مرور در ادامه در هستند.

 انیب آن کشور ینیرزمیمنابع آب ز یتیریمد خچهیآن کشور شده و تار

های پایداری در موفقیت طرحو سپس مواردی که منجر به  است شده
 ءاین کشورها شده است، با توجه به بررسی وضعیت کنونی طرح احیا

  سازی در طرحخراج گردیده است و جهت پیادهـی، استــبخشتعادل و
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Table 1- Reasons for choosing US countries (California and Arizona), Spain and India to review 

sustainability management plans 
 ی مديريت پايداریهاطرحبرای بررسی  و هند ای(، اسپانزونايو آر ایفرنیكال تالي)ا کايآمرداليل انتخاب كشورهای  -5جدول 

Reasons for choosing countries Country 

Implementation and success of the sustainability management plan in Arizona 

can be a milestone in the process of improving the status of groundwater 

resources in Iran. 
US (Arizona) 

Relatively similar conditions to Iran in terms of climate, dependence on 

groundwater resources and groundwater crisis, are also planning a groundwater 

sustainability management program, parts of which can be modeled for Iran. 
US (California) 

Experience similar to the current management of groundwater resources in Iran 

before 2000 and change of management practice after this year successfully. 

Spain 

 

Severe dependence on groundwater resources; The existence of Variable 

climatic conditions and hydrogeological status at the state level similar to the 

situation in Iran; and utilizing successful multidimensional management, which 

includes vegetation management, groundwater resource management, urban 

area management, education, and health management. 

India 

 ی ارائه گردیده است.بخشتعادلو  ءاحیا
 

 ايالت آريزونا -0-5

 وضعیت كلی منابع آب در ايالت آريزونا -0-5-5

با  یاهیو در ناح کایآمر متحدهاالتیدر جنوب غرب ا زونایآر التیا
 زانیم نیانگیم .شده است واقع خشکمهیگرم و خشک تا ن یوهواآب

 شده است در سال گزارش متریلیم 510حدود  التیا نیبارش در ا
(Tillman et al., 2011بهره .)ینیرزمیز از منابع آب هیرویب یبردار، 

های قبل از اجرای طرح زونا،یآر یو جنوب یمرکز یدر نواح ژهیوبه
و  یحفار یهانهیهز شیهمچون افزا یمشکالتی، مدیریت پایدار
 از مناطق کاهش ی. در برخبودکرده  جادیآب را ا تیفیپمپاژ، کاهش ک

 01از  شیب ی)عموماً در مناطق دارا ینیرزمیز یهاآب رهیذخ دیشد
رز و د جادیو ا نی( موجب فرونشست سطح زمیستابیافت سطح ا متر

ه شد زین یمهندس یهاسازه گریها و دساختمان یها، پشکاف در جاده
 .(Jacobs and Holway, 2004بود )

 

تاريخچه مديريت منابع آب زيرزمینی در ايالت  -0-5-0

 آريزونا

سال سابقه دارد. در  111مدیریت منابع آب در ایالت آریزونا بیش از 
برای مدیریت منابع آب  شدهانجاماز قوانین و اقدامات  ایادامه خالصه

ها، به نقل از گزارش ها و اثرات اجرای آنیرزمینی( و چالشویژه ز)به
، 1ایزوناداره منابع آب آرتوسط  شدههیتهانداز تأمین پایدار آب چشم
 شود.ارائه می 5110

 یرزمینیهای زآببه لحاظ حقوقی  یزونا،آر تأسیس ایالت یلدر اوا
 ،1910. در سال است شده شناخته یهای سطحاز آب مجزاطور به

 ی درزیرزمینکرد که آب  یبتصورا  عمومی یقانون یزوناآر یدادگاه عال
. نداشت یآب سطحمشابه  تخصیصیبود و  ینصاحب زم کیتمال
 (1981بعدی )تا سال سال  75 در یزونادر آر یرزمینیهای زآب یریتمد

 یش، افزا1901در دهه  پذیرفت.اغلب با استناد به این قانون صورت می
 برقبه  یو دسترس چاهپمپاژ  راندمانفنّاوری در  شرفتیپنبه، پ یمتق

ی کزمر نواحی در یرزمینیهای زپمپاژ آب تشدیدمنجر به  ،قیمت ارزان
الیحه جهت  دو این مشکالت. در واکنش به گردید یزوناآر ایالت

شد.  ارائه 1902سال  ایالت آریزونا در گذاریجلس قانونم تصویب به
 ندگانکنبین مصرف یرزمینیهای زبع آبمناتخصیص  یحه،ال یناول

الیحه  ؛بود یهای سطحآب مانند یحقوق یهایتاولوو ایجاد  فعلی
نمود و توسعه را الزامی می یالتا کشاورزیهای ثبت تمام چاهدوم 

. یدگردممنوع می یحت یامحدود  ایالت سطح در یهای کشاورزفعالیت
 اندر آن زم گذاریقانونتوسط مجلس  یحهالدو  از این یکهیچ لیکن

 یریتمد جامع یاستراتژ یکدر اتخاذ  یزوناآر ییعدم توانا نگردید.ید أیت
های انتقال آب سطحی از مخالفان طرح توجه مورد یرزمینی،های زآب

ه جلس ینمتحده در اولایاالت کشور. وزارت رودخانه کلرادو قرار گرفت
در  ییرزمینهای زآب ندمقانون یریتمدبرای تعیین نحوه دولت فدرال 
ود محد یرا برا یاقدامات یزوناکه آر یاعالم کرد تا زمان ایالت آریزونا،

، دهدنانجام  یرزمینیز از طریق منابع آب یکشاورزمصارف کردن 
رودخانه کلرادو به مرکز و جنوب  ایدرون حوضه آب پروژه انتقال

ید نخواهد أیت به(، 5CAPی )مرکز یزونایپروژه آریزونا، تحت عنوان آر
 یحههر دو الایالت فدرال، فرماندار  یهاعالم ین. در پاسخ به ارسید
رساند.  یببه تصو مطرح و مجدداً یژهجلسه و یکرا در  الذکرفوق

به قانون آب  یلتبد ایالت گذاریتوسط مجلس قانون یحه دومال
 یچهاین قانون عمالً  کهنیابا توجه به  لیکن شد. 1902سال  یرزمینیز

انجام  یرزمینیهای زآب کاهش ذخیرهاز  یریجلوگ یبرا اقدامی
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را  CAPطرح  اجرای مجدداً، دولت فدرال 1908در سال  داد،نمی
به  تیدرنها یرزمینیجامع آب ز قانون، 1908در سال  .متوقف کرد

که ) ایالتمهم در داخل  ه بحرانیده منطق قانون ین. ایدرس یبتصو
سعه توو را تعیین ( کشاورزی بودند یابر یکاف یرزمینیآب ز فاقد

 قانون ین، احالنیا . بای، ممنوع نمودمناطق بحران ینا رد کشاورزی
موجود و  هایپمپاژوضعیت مقادیر به  یدگیرس یبرا اقدامی یچه

مناطق  کشاورزان یاندر م یرزمینیز آب منابع ین تخصیصهمچن
های کان ادامه پمپاژ آبام قانون مزبور کهییآنجا انجام نداد. از یبحران

رار انتقاد ق شدت مورد، بهنموددر مناطق بحرانی فراهم میرا  یرزمینیز
 مینییرزآب ز اضافه برداشت ی کنترلبرا یکار یچهعمالً  یراگرفت، ز

 اعالم کرد بودجه متحدهدولت ایاالت، 1979صورت نگرفت. در سال 
 ،شدخواهد قطع هایی است که بودجه آن در لیست پروژه CAP پروژه

ه موفق ب یزوناآر ایالت هشدار داد که اگرمتعاقباً  کشور وقت یروزو 
و  حذف CAP پروژه نگردد، یرزمینیآب ز قانون جامع یک یبتصو

، آقای بروس بابیت، فرماندار 1981در سال خواهد شد.  بودجه آن قطع
ام ن ترین قوانین تاریخ این ایالت، بهوقت ایالت آریزونا، یکی از مهم
مجلس  یژهدر جلسه و( را GMAقانون مدیریت آب زیرزمینی )

 یک یادارایالت دیگری در آمریکا  یچ. هرساند یبگذاری به تصوقانون
 نیست GMA مانند یرزمینیمنابع آب ز یریتمدبلندمدت  یاستراتژ
آینده  یبلکه ثبات اقتصاد ،کندیمحافظت م ایالتتنها از اقتصاد که نه

این قانون تا به امروز مرجع مدیریت پایدار منابع  کند.یم ینتضم یزرا ن
 .استآب زیرزمینی در ایالت آریزونا 

 

 مختلف یطپاسخ به شرا یآب را برا یریتسه سطح مد  GMAقانون
که شامل سطح مدیریتی عمومی  .ه استکرد یمتنظ یرزمینیآب ز

ز مجونسبتاً محدود بوده، و متمرکز بر صدور  یالتیمقررات ا)شامل 
توسعه  یآب برا نیتأم تیها، اطالع از کفاچاه، ثبت چاه یهایحفار

 شتریب نیب ینیرزمیز یهاانتقال آب تیو ممنوع دیجد یمناطق مسکون
مناطق  یبرا یتیریسطح مد(، است التیها در سطح احوضه ریز

اص اختص یکشاورز یدتول برای یدیجد ینزم یچه) یممنوعه کشاورز
 ریغدر مصارف استفاده آب  یبرا یتیگونه محدود، اما هیچیابدنمی

کاهش و حذف ) دیشد تیریمناطق تحت مد( و وجود ندارد یکشاورز
( برای مناطقی با التیاز ا یدر مناطق خاص ینیرزمیز یهاپمپاژ آب

  (.;Miller, 2000 Jacobs and Holway, 2004) استبحران باالتر، 
 

 نموده یمرا تنظ یزوناآر یزیرزمین آب یریتچارچوب مد GMAقانون 
به موارد  GMAاقدامات صورت گرفته در قالب قانون  جمله ازاست. 

وفصل حل: (Jacobs and Holway, 2004)توان اشاره نمود زیر می
 حمایت از احداث یرزمینی؛های زآبدر مصرف  یاختالفات حقوق

ه ب آب رودخانه کلرادو انتقالمنظور بهکیلومتر  201 ی به طولکانال

(؛ CAPی )مرکز یزونایپروژه آریزونا، تحت عنوان مرکز و جنوب آر
ه یرزمینی، کهای زآباضافه برداشت کاهش  یبرا ییهابرنامه تدوین

ع آب اداره مناب تأسیس شده بود؛ سطح ایستابی منجر به افت شدید
 یزونا بوده استآر یالتیدر دانشگاه ا مرتبط دانشکده یکو یزونا آر
(Jacobs and Holway, 2004 Tadayon, 2005;.) 
 

 ايالت كالیفرنیا -0-0

 ایفرنیكالوضعیت كلی منابع آب در ايالت  -0-0-5

شده است.  واقع کایآمر متحدهاالتیا یدر جنوب غرب ایفرنیکال التیا
( رانیا چهارم کی باًی)تقر لومترمربعیک 050971 التیا نیمساحت ا

در شمال  متریلیم 0211از  لتایا نیبارش ساالنه در ا زانیاست. م
طور است و به ریدر جنوب شرق متغ متریلیم 111غرب تا کمتر از 

 یاتینقش ح ینیرزمیز یهاآب در سال است. متریلیم 511 نیانگیم
 01 باًیمنابع تقر نیا کهیطوردارند، به ایفرنیمنابع آب کال نیدر تأم

 کنند،یم نیرا تأم ایفرنیکال یهااستفاده در مزارع و شهر درصد آب مورد
 82. ابدییم شیدرصد افزا 51تا  یسالمقدار در دوران خشک نیکه ا

آب  نیتأم ینفر برا ونیلیم 01حدود  یعنی ایفرنیکال تیدرصد از جمع
 اضافه یزانم محاسبه وابسته هستند. ینیرزمیز یهاشرب به آب

 یفرنیاالک دانشگاه یدرولوژیتوسط مرکز ه یرزمینیبرداشت منابع آب ز
مترمکعب و سه  یلیاردسه م یزانه مــب 5111تا 5110های سال ینب

سال  یک) 5115مترمکعب در سال  یلیاردم 9 یعنیمقدار  نــیبرابر ا
 خشک( بوده است یسال بحران یک) 5110خشک( و سال 

(Konikow, 2015 Chappelle et al., 2017;). 
 

 نیبا بدتر 5119تا  5111ی هابین سال ایفرنیکال کهنیبا توجه به ا
 حفاظت از یبرا یروبرو است، در نظر گرفتن راه خیتار یسالخشک

 یو کشاورز ستیزطیمراقبت از شهرها، مح یارزش برا منابع با نیا
در حال  ایفرنیدر کال ینیرزمیز است. استفاده از منابع آب یضرور التیا

 لیلبه د ندهیتقاضا در آ نیا هک شودیم ینیبشیاست و پ شیافزا
 شیو افزا ییآب و هوا راتییتغ ریتحت تأث ،یکاهش منابع آب سطح

 نفر  ونیلیم 08از  5109کشور در سال  نیا تی)جمع تیجمع

  افتیخواهد  یشتریب شی(، افزادینفر خواهد رس ونیلیم 21به 

(CWF, 2014; U.S. Census Bureau, 2019.) 

 

 یفرنیاتاريخچه مديريت منابع آب در كال -0-0-0

امل کرد که ش یبرا تصو یچارچوب قانون یک یفرنیاکال 1910سال  در
 ینقانو یستمبود. در آن زمان س یسطح آبمنابع آبه حق یستمقانون س
احبان ص ،جهیوجود نداشت، درنت یرزمینیبرداشت آب ز یبرا یمشخص

 خود بودند و ازین مورد یزانبه م یرزمینیآب ز برداشتمجاز به  ینزم
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به  برداریبهرهمیزان  یگیریپ یرا برا یاریاخت یا یتمسئول یسکچیه
 طیمستقل از شرا گیرییمقادر به تصم برداربهرهعهده نداشت. هر 

 ,Hanak and Harter) بود بردارانبهره یگرعملکرد د یاحوضه و 

 یرا برا یسیونی، کمJerry Brown ، فرماندار1978سال  در (.2017
رفتند که گ یمها تصمداد، آن یلتشک یفرنیاقانون حقوق آب کال یبررس

 اتییرتغ یجادا یجاحفظ کنند و به قانون قبلی را یچارچوب اساس
 شتریذکر است که بکنند. قابل یدگیخاص رس یهابه نقص یرچشمگ

. بود ینییرزمهای زآب یریتمد ینهدر زم یسیونکم یشنهادیپ ییراتتغ
و  حصالزمان ا مرور به نیاکالیفردر  مینیزیرآب ز مدیریت یهااستیس

 توانیرا م یفرنیادر کال یرزمینیآب ز یریتدم واقع . درستا شده لیتکم
فرنیا زیرزمینی در کالیآب  یریتنمود. مد یمتقس ی کلیبه دو بازه زمان

 نقانو گونهچیه یالتا یندر ا و نبوده است یالزام 5110تا سال 
 ،حدواای جرا قابلیت با مینیزیرآب ز منابع مدیریت جهت یگیرافر
 نقانو، 5110در سال پایدار منابع آب  مدیریت. باهدف شتاند دجوو

 یالتدر ا ربا لیناو ایبر 0 (SGMA)مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی
 ن،قانو ینا سساا بر. شد غبالا (Brown) توسط دولت براون کالیفرنیا

 تثبیتو  زیسایدارجهت پا هاودهمحدو  مناطق تمامی یبندلویتاو باید
راستا، در  یندر هم د،شو مشخص 5101تا سال  مینیزیرآب ز منابع
حوضه را  یرحوضه و ز 0 212(DWR) سازمان منابع آب 5110سال 

نمودند،  بندییمتقس یینبه اولویت باال، متوسط و پا یریتتقدم مد یبرا
بحران، در  یزانحوضه را با توجه به م 157حوضه،  212سازمان از  ینا

 95واقع  حوضه در 157 ینکردند، ا یبنداولویت متوسط و باال طبقه
 ینبر ا و عالوه کندیرا تأمین م یفرنیاکال یرزمینیدرصد از منابع آب ز

 نیدر ا کنند،یاستفاده م یرزمینیکه از آب ز یتیدرصد از جمع 88
 (.Rogers, 2016; Moir et al., 2018)  اندشدهها واقعحوضه

 
 لویتدر او یطاشر تریننیابحرو  شتدابر خنر بیشترین با یهایانبخوآ
تا سال  یدبا هاودهمحد تمامی( در 1اند: قرارگرفته یرز یهابرنامه ایجرا

 مینهدر ز رندهیگمیو تصم ییاجرا یهاهستگاها و د، آژانس5117
و  زیساارپاید برنامه( 5 دد؛گر دیجاو ا شناسایی مینیزیرآب ز مدیریت

 نیابحرو  باال فتو ا شتدابر انمیزدارای  که هاییانبخوآ طیاشر تثبا
 یگرد زیساارپاید برنامهو اجرا شود؛  ینتدو 5151تا سال  یدبا باشندمی

 ینوتد 5155 لسا تا باید نیز باالو  متوسط لویتدارای او یهاآبخوان
 و هسیدر تثبا به 5101تا سال  یدبا هاانبخوآ تمامی( 0 د؛شو اجرو ا

 کهی( درصورت0آب(؛  ازتر یشافز)ا شوند ءحیاا نمکاا رتصودر 
و  مناطقدر  هگیرندتصمیمو  ییاجرا یهاهستگاو د هانسآژا

 با تمااقدا صحیح ایجرو ا ییزربرنامه به نسبت مختلف یهاودهمحد
 مرجعیعنوان به یالتیآب ا منابع مدیریت مرکز ،شوند جهامو مشکل
 تسهیلرا  هابرنامه ایجرا ندو رو ردهداکیپ ودور عموضو به باید باالتر
  (.California Legislative Information, 2014کند )

 در سطح حوضه و یستیبا یرزمینیآب ز یریتمد ید،طبق قانون جد
انجام  2(GSAآژانس پایداری آب زیرزمینی )به نام  یتوسط سازمان
ر د انندتویمدر هر حوضه برداران بهره یرو سا یمحل یهاشود. شرکت

 بریرهعبارت است از:  GSAمشارکت کنند. وظیفه  GSAتشکیل 
 ؛ تهیه وهاوضهـح رـیا ساــتوسعه و ارتباط ب ینهدر زم یزحوضه آبر

 یابیارز یش،پا؛ 5(GSPهای پایداری آب زیرزمینی )سازی برنامهپیاده
 قانون ین. درواقع در ایداریبه اهداف پا یابیروند دست یدهو گزارش

 زمینییرآب ز ینفعانبرداران و ذبه بهره یریت،و مد یزیربرنامه هیفوظ
و  ینقش نظارت یدولت یهاشده است و ارگان حوضه سپرده یکدر 

در  یارگان دولت نیترمهممنابع آب کالیفرنیا  دارند. سازمان حمایتی
 یزی،ردر همه مراحل برنامهایالت، منابع آب در سطح  یریتمد ینهزم

 یینمراحل با تع نظارت داشته و در همه این GSA بر یابی،اجرا و ارز
 به  غیرهها و تجربه ینها، انتشار راهنماها، ارائه بهترچارچوب

  ;Smith and Abhold, 2016) کندیها کمک ماهداف آن یشبردپ

Girard, 2016.) ب چارچو یفرنیاراستا، سازمان منابع آب کال یندر هم
ای هکه باید توسط آژانس یرزمینیب زآ یداریبرنامه پا یک یکل

گردد را مشخص کرده است، که طبق  ینتدو پایداری آب زیرزمینی
 نیهدف تدو ینبا ا یدبا یرزمینیآب ز یداریچارچوب، برنامه پا ینا

 رحط یکدر افق  کهینحوبه یرزمینیو استفاده از آب ز یریتمد"شود: 
 ینامطلوب یامدطرح، پ آن سازییادهبلندمدت و در طول پ یبرداربهره

در جهت کمک  یفرنیامنابع آب کالسازمان  5115در سال . "یافتداتفاق ن
 برای تدوین برنامه پایداری یرزمینیآب ز یداریپا یهابه آژانس

یریت منتشر کرده است. در این مد یهاروش یننام بهتر با یگزارش
ه س تواند بهیک حوضه میاست:  یدهگرد یحتشر یرزگزارش موارد 

شکل مدیریت شود. حالت اول آن است که در کل حوضه یک آژانس 
های برداران و شرکتپایداری آب زیرزمینی تشکیل شود و تمامی بهره

محلی حوضه در آن مشارکت داشته باشند. حالت دوم آن است که در 
پایداری آب زیرزمینی تشکیل شود و برای کل  یک حوضه چند آژانس
مشترک تهیه گردد.  (GSPداری آب زیرزمینی )حوضه یک برنامه پای

در حالت سوم در یک حوضه چند آژانس پایداری آب زیرزمینی 
یک برنامه پایداری برای محدوده خود آماده  هرکدامو  شدهلیتشک
های همکاری بین آژانس نامهتفاهمکنند، در این حالت بایستی یک می

ن حدود اختیارات و پایداری آب زیرزمینی حوضه تدوین شود و در آ
  .مشخص گردد هرکدامهای مسئولیت

 
 یدر سطح حوضه، الزام یریتمد یبرا یتوجه است که حتقابل یاربس
خاص هر حوضه و  یطساختار واحد وجود ندارد و مطابق شرا یک یبرا

( و یمحل یها)شرکت مدخالنیذ یتبسته به تنوع و محدوده فعال
. آنچه ردیشکل بگ تواندیم یمتفاوت یابرداران(، ساختاره)بهره ینفعانذ

در سطح حوضه  انیهمه متصد ینب یو همکار یمهم است هماهنگ



 

 

 

 5566، تابستان 0ن، سال شانزدهم، شماره تحقیقات منابع آب ايرا

Volume 16, No. 2, Summer 2020 (IR-WRR) 

577 

 

 ییدتأ یبرا یفرنیااست و کامالً مشخص است که مالک سازمان آب کال
 است.  یو همکار یهماهنگ یناز وجود ا ینانساختار، کسب اطم

 
بر  دیأکبا ت توسط دولت براون یفرنیامنابع آب کال یشاز طرح پا بعد
 7 (CWF)یفرنیاآب کال یاداز بن یرزمینی،منابع آب ز یریتمد یتاهم

 یراب هایییهجهت ارائه توص ینفعاناز ذ ییتا شورا یددرخواست گرد
 و دهند یلتشک یرزمینیهای زآب یدارپا یریتبه مد یابیدست

 یهگذار تهبه فرماندار براون و مجلس قانون هجهت ارائ ییهاگزارش
آب و طرفداران  یهاکشاورزان، آژانس یندهشورا از نما ین. ادنماین

ز مردم ا یعیوس یفذکرشده، ط یشورا ید. درگرد یلزیست تشکمحیط
 یارا بر هایییهتوص یالت،مسائل آب از سراسر ا ینهتجربه در زم با

در  گیرییمهدف تصم با یرزمینیهای زآب یدارپا یریتبه مد یابیدست
 ینمشترک ب یهانشست ینا .ارائه دادند یاو منطقه یسطح محل

که  یدردگ هایییهمنجر به ارائه توص یفرنیاآب کال یادو بن ینفعانذ
 یفرنیاالک یرا برا ینیرزمیمنابع آب ز یدارپا یریتیو مد یچارچوب حفاظت

 یدارپا یریتمد" یف( تعر1اند از: عبارت هایهتوص ین. اکندیفراهم م
ا در سطح کشور ب یریتیبرنامه مد یکتوسعه  (5؛ "یرزمینیمنابع آب ز

 ینهادها یجاد( ا0 ؛هاحوضه ریهمه ز یبرا بندییتاولو یستمس یک
 یاراتابزار و اخت دنفراهم کر( 0؛ یرزمینیمنابع آب ز یمحل یریتمد
 داری؛یبه پا یابیجهت دست یرزمینیمنابع آب ز یمحل یریتمد یبرا
منابع  یریتمد( 5ی؛ محل انیرتوسط مد یریتیمد یهاتوسعه طرح (2

با در نظر گرفتن منابع آب  یکپارچهصورت به یدبا یرزمینیآب ز
 گریزیست و دآب، استفاده مجدد، نظارت بر محیط یفیتک ی،سطح

نقش واضح و هماهنگ  یجاد( ا7؛ آب، انجام شود یریتیمد یراهبردها
 یاز حقوق مالکان شخص یتحما( 8 کمک، نظارت و اجرا؛ یدولت برا

بندی مناسب برای اجرای طرح مدیریت ( اعمال زمان9؛ و حقوق آب
 نیاضافه برداشت اتفاق افتاده در طول چند با توجه به اینکه پایداری
به تعادل دارد. عدم  یدنرس یتوجه براقابل زمانکیبه  یازدهه ن

ممکن  یو منابع آب سطح ییآب و هوا یطدر رابطه با شرا یتقطع
 یدبا یرزمینیهای زآب( 11؛ را گسترش دهد ازینزمان مورد یناست ا

 یشوند و نه بر اساس مرزها یریتموجود مد یهاحوضه ریدر سطح ز
( 15یرزمینی؛ های زآب یریتمد یبرا ی( تأمین منابع مال11یاسی؛ س

ب آ یمتق یشبا استفاده از افزا یآب در مناطق شهر یوربهره یشافزا
 یآب مصرف یوربهبود بهره( 10 ؛ کنندهرفتار مصرف ییردر جهت تغ

به  یدسترس( 10؛ کشاورزان یبرا یمال یهامشوق یقاز طر یکشاورز
 ;CWF, 2014) شهروندان یشترو درک ب یریتمد یاطالعات برا

WEF, 2016; Hanak and Jezdimirovic, 2016.) 

 كشور هند -0-5

 هنددر  يرزمینیمنابع آب ز یتوضع -0-5-5

را به خود اختصاص داده است.  ایدن تیجمعاز  15% کشور هند حدود
از آب  0% و است ایدنکل از مساحت  02/5کشور حدود % نیمساحت ا

 نیکشور قرار دارد. متوسط حجم بارش ساالنه ا نیدر ا ایدن نیریش
 1859حدود فقط حجم،  نیمترمکعب است که از ا اردیلیم 0111 کشور

مترمکعب از  اردیلیم 1150دسترس بوده که قابل آن رمکعبمت اردیلیم
 اردیلیم 000و از منابع آب سطحی مترمکعب  اردیلیم 591)آن 

 ردگییاستفاده قرار م موردی( نیرزمیز از منابع آبمترمکعب 
(Kulkarni et al., 2009 .)کاربران  نیترگاز بزر یکیعنوان هند به

 نآدر  ینیرزمیز یهاآب تیریمد و در جهان است ینیرزمیز منابع آب
ن ی تأمیاصل عمنب ینیرزمیز یهاروبرو است. آب یادیز هایبا چالش

درصد از آب  81در هند است و در حال حاضر حدود آب کشاورزی
 یها. آبگرددتأمین می ینیرزمیز آبمنابع کشور از این در  یکشاورز

 هستند، تیاهم تأمین آب شرب نیز دارایعنوان به ینیرزمیز
 یهااز آب ییمناطق روستاشرب  آب از 91% باًیتقر کهیطوربه
  ;Kulkarni and Shankar, 2010) شودیتأمین م ینیرزمیز

Jha and Sinha, 2009).  
 

 58، حدود 5110در سال  ،ینیرزمیز یهاآب تیریمد تهیدر گزارش کم
( یشده در سطح ملشناخته یادار یهند )واحدها یهادرصد از بلوک

 یبحران ،یبحران مهینمطمئن،  تیوضع در ینیرزمیدر سطح توسعه آب ز
 1992مقدار در سال  نیا کهیدرحال ،اندشده واقع ،یبحران ازحدشیب ای

 1992 یهاسال نیب تیوضع عیسر رییتغ. بوده است صددر 0 زانیبه م
 در نظر گرفته شود ندهیآ یهشدار برا کیعنوان به دیبا 5110و 

(Planning Commission, 2007). 
 

 تاريخچه مديريت منابع آب زيرزمینی در هند -0-5-0

حق برداشت تمام  نیهر مالک زم ی، برا1885شده در سال قانون ارائه
قانون  نی. اکردیدر ملک خودش را فراهم م یو سطح ینیرزمیآب ز

 ینیرزمیز یهاجهت برداشت آب یتوجهقدرت قابل نیبه مالکان زم
قوانین در راستای  یک سری 5112در سال وزارت منابع  .دادیم

پایداری منابع آب زیرزمینی و قانونمند کردن استفاده از آب، وضع 
اجباری مالکان چاه، نیاز به دریافت  نامثبتکردند. این قوانین شامل 

مجوز برای حفر چاه جدید، محدود کردن عمق حفر چاه و ایجاد مناطق 
 ودند.دنی بآب آشامی کنندهنیتأمحفاظتی اطراف منابع آب زیرزمینی 

 یهالیمجدد پتانس ینیبازب الزامات این قانون شامل موارد زیر است:
 منظیت ؛آب موجود تیفیبا توجه به ک ی وعلم هیبر پا ینیرزمیآب ز
ذیه برداشت بیشتر از تغ کهیطوربه ینیرزمیاز منابع آب ز یبرداربهره
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 یسطح یهاآب نگو هماه کپارچهو مدیریت ی صورت نگیرد؛ توسعه
در  ینیرزمیآب ز منابع ازحدشیببرداشت از  یرجلوگی ی؛نیرزمیو ز
 .ایاز ورود آب در یریجلوگ یساحل برا یکینزد
 

 دیگرد بارگذاریآب  یمل استیس قانون، 5115در سال  ن،یعالوه بر ا
استفاده،  یورتقاضا، بهره تیریمربوط به مد یدیکه اصول کل

بر اساس این . ردکیم انیآب را ب یگذارمتیو ابعاد ق هارساختیز
 5110چارچوب آب را در سال  به دولت قانون مربوط سیاست ملی آب،

 یآب در راستا یمل استیو س داریپا تیریمد حهیالکرد.  بیتصو
 ریزیطرح یاصول اعتماد عمومبر اساس  ینیرزمیز یهانظارت بر آب

ده فااست یکه منابع برا کندیم نیتضم ی. اصول اعتماد عمومگردید
 شود. دولت لیتبد یخصوص تیبه مالک تواندیاست و نم یعموم
 نفعیافراد ذ یبرا را یعیمنابع طب نیا یحفاظت و نگهدار تیمسئول

 یدولت موظف است که برا ن،یمردم، به عهده دارد. عالوه بر ا یعنی
 ها است، فراهمآن هیمناسب که جز حقوق اول تیفیشهروندان آب باک

منتفی گردید  1885الیحه، قانون مربوط به سال  بر اساس این. دینما
(Suhag, 2016) .یمل یاستسقانون ، از منابع آبمنظور حفاظت به 

فانه منص گذارییمتق کند ویم تعیینآب را  گذارییمتضرورت ق ،آب
 مقررات آب یمسازمان تنظ یجادا یقمختلف را از طر هاییکاربر یبرا
(WRAدر هر ا )مقررات آب،  یمتنظ ن. سازماندکیم یشنهادپ یالت

رت صوو به کندیم ییناستفاده تع تعرفه آب را بر اساس حجم مورد
به  ازیشدن نمؤثر واقع یبرا یاستس ین. اشودیانجام م یبررس یادوره
 قانون در(. Hamilton, 2012) اجرا دارد قابل یقانون یهایسممکان

 ت از منابع آببرداشکه  گردید شنهادیپ 5110آب در سال  یمل
محدود  ،استخراج یبرا ازیاستفاده از برق موردن میزانبا  دیبا ینیرزمیز

تا تعادلی بین نیاز کشاورزان و استفاده پایدار منابع آب زیرزمینی  شود
استفاده از روش  8یگذارمتیق یهااستیس ونیسیکم .ایجاد گردد

دد، را گرای را که باعث کاهش مصرف آب و برق میآبیاری قطره
تر از برق کم ایاگر کشاورزان بتوانند از آب  نیهمچنکند. توصیه می

ده آب/برق نشاستفاده یبرابر با واحدها ،استفاده کنند شدهنییتع سقف
امر  نیاخانگی وجه نقد دریافت خواهند کرد.  یهانهیبا نرخ هز

 تیریمد یهاروش گریو د یاقطره یاریکشاورزان را به استفاده از آب
کند یم قیر قطره آب تشوـدر ه دیتول شیافزا یآب در مزرعه برا

(Jha and Sinha, 2009 Perveen et al., 2012;.) سال  حهیال در
 به قانون زیآب باران را ن یسازرهیمورد ذخ ی، وزارت توسعه شهر5112

اشت برد یقانون ساختارها نیآب اضافه نمودند. طبق ا داریپا تیریمد
 ایمترمربع  111با مساحت باالتر از  ییهاام ساختمانآب باران در تم

 (. MWR, 2015)احداث گردد  دیبا شتریب
 

 هند در یمشاركت تيريمد خچهيتار -0-5-5

 هند در یمشاركت تيريمد جاديا خچهيتار -

 یارکتمش تیریبه مد یدولت تیریو تغییرات ساختاری گذار از مد رویه
ده ش است که در ادامه بدان اشاره افتهی در هند طی سه مرحله تکامل

 (:Singh, 1991است  )
 
و  شیدای، مفهوم مدیریت مشارکتی در مرحله پ1981دهه  لیاوا در

 دگاننیشروع اولیه بود و مشارکت کشاورزان به حضور و مشارکت نما
 نیتأم هنیدر زم یتیریمد ماتیتصم ستمیس نیشد. در اها محدود میآن

ه و ب گرفتیها صورت مآن ندگانینما قیطرمنابع آب کشاورزان، از 
 نیا تیریتوسعه و مد ،یزیرکشاورزان در برنامه تعدم مشارک لیدل
 نبود. زیآمموفقیت یتیریمد ستمیس
 
 تیریبر مد دیآب با تأک یمل استیس نیاول 1981نیمه دوم دهه  در

طور به دیکشاورزان با استیس نیا یط .دیرس بیبه تصو یمشارکت
ر د ژهیوبه ،یاریآب یهاستمیس تیریمختلف مد یهاجنبه مداوم در

دهند.  شیمشارکت خود را افزا زانیبها، مآب یآورآب و جمع عیتوز
در راستای آموزش کشاورزان در  دیداوطلبانه با مؤسساتهمچنین 

 حالنیآب عمل کنند. باا تیریمسیر استفاده بهینه از آب و نحوه مد
این هدف کشاورزان بدون وجود یک  مشخص شد که برای رسیدن به

 کیین کنند. بنابرا فایا ینقش مهم توانندینم یانجمن رسم ایساختار 
 نیا جادی. اما اددیگر یها طو تشکل منانج جادیا یمراحل ادار یسر

 ماندند. یکاغذ باق یها تنها بر روتشکل
 
مشخص شد که حتی صرف وجود یک ساختار در  1991دهه  لیاوا در

تواند مدیریت مشارکتی مطلوب را ایجاد انجمن و تشکل نیز نمیقالب 
که مدیریت مشارکتی بدون انتقال  دی. در حقیقت مشخص گرددینما

ریزی جذاب بوده مالکیت و حقوق تنها بر روی کاغذ و در سطح برنامه
 جادیاز ا کالیمفهوم راد کیو در عمل ممکن نخواهد شد. لذا 

 منابع نیها تحت پروژه تدوآن یمالهای کشاورزان و گردش تشکل
ران بشد، که در آن هزاران تشکل آب بیتصو یآب توسط بانک جهان

 ازجمله تخصیص، یبرداری و نگهداربهره تیو مسئول شدهلیتشک
 . شتگذاها را بر عهده تشکل میبها و هزینهآوری آبجمع

 
در  ،انهگگذار به مدیریت مشارکتی بعد از طی این مراحل سه باوجود

تجهیزات و  یو نگهدار ری. تعمتی وجود داشتعمل باز هم مشکال
 یهاخسارت ییتأسیسات مورد غفلت قرار گرفت و حتی در جاها

 تمسیو س یاریآب یهارساختیها وارد شد. لذا وضعیت زبه سازه یعمد
ی که در ابتدا مدیریت مشارکت ییایآب رو به وخامت گذاشت و مزا عیتوز
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ر رفت. اکث نیاز ب جیتدرگرفته بود به مبنای آن پاکشاورزان بر 
ز ها اناتوان شدند. ارزیابی یاریهای آببران و کمیتههای آبتشکل

لت دو تیبقا و پایداری به حما یها براوضعیت نشان داد که تشکل
 دگردیها منجر به شکست موابسته هستند و عملکرد مستقل آن

(Singh, 1991.) 
 
 ازیبر ن دی، مجدداً با تأک5112آب در سال  یمل استیهمین دلیل س به

داشت که مدیریت منابع آب برای مصارف  انیب یمشارکت تیریبه مد
ران که بین برداتنها بین بهرهگوناگون باید با یک رویکرد مشارکتی نه

ا دخالت تنها ببرداران عجین شود. این سیاست نهدولتمردان و دیگر بهره
 ریبرداران و سابا حضور بهره نیلف، بلکه همچنمخت یدولت ادهاینه

 ،یزیرمختلف برنامه یهامؤثر و قاطع در جنبه یاوهیذینفعان آب، به ش
منابع آب باید ایجاد شود. همچنین  یهاطرح تیریتوسعه و مد ،یطراح

نجام در سطوح مختلف ا دیبا یو نهاد یالزم قانون راتییدر این مسیر تغ
 نیمناسب زنان را نیز در مدیریت منابع آب تضمگیرد تا بتواند نقش 

مانند  یهای محلبران و انجمنهای آبطور خاص، تشکلکند. به
برداری و بهره ینگهدار اتیدر عمل دیاـب غیره و یشهردار

ا آمادگی ـد تــشون ریطور مداوم درگهــو امکانات آب ب هارساختـیز
در اختیار سازمان محلی را  امکانات نـایه ــاشند کـن را داشته بــای

 (.Jha and Sinha, 2009) قرار دهند
 

 كشور اسپانیا -0-0

 اسپانیا در يرزمینیمنابع آب ز یتوضع -0-0-5

میلیون  01111حدود  ااسپانی در منابع آب زیرزمینی تغذیهمتوسط 
(. استفاده از MMA, 2000شده است ) زده نیتخم مترمکعب در سال

 1951مترمکعب در سال میلیون  5111از  ایاسپاندر  ینیرزمیز یهاآب
 است افتهی شیافزا 5111 مترمکعب در سالمیلیون  5211به 

(Molinero et al., 2011.) به  ینیرزمیز یهادرصد از آب 72 باًیتقر
 ارهکت ونیلیمکی. حدود شودمصرف آبیاری کشاورزی پرداخته می

 تحت آبیاری در مساحتدرصد از کل  01ه حدود ــ، کوسعت زمین
 گرددرزمینی آبیاری میــاست، توسط منابع آب زی ایاسپان

(Hernandez-Mora et al., 2007.) منبع تأمین  ینیرزمیز یهاآب
 00نفر از  میلیون 10 یعنی) ایاسپان تجمعی 02% یبرا یآب خانگ

 (. Sahuquillo et al., 2003) نفر( است ونیلیم
 

گزارشی اروپا،  هیلعمل چارچوب آب اتحاددستورا سازیبه دنبال پیاده
  ای، توسط مقامات آب اسپان"تشریح وضعیت اولیه" تحت عنوان

(MMA, 2000; Lopez-Geta, 2007.) گردیداروپا ارائه  هیبه اتحاد .
ت. شده اس شناخته تیبه رسم ایدر اسپان آبخوان 599گزارش،  نیطبق ا

درصد(  07) 529جموع درم ،یفیو ک یکم یهابا در نظر گرفتن جنبه
در وضعیت خطر  WFD یطیمحستیاهداف ز ها، طبقآبخوان نیاز ا

آبخوان به دلیل وضعیت کمی و بقیه به دلیل شرایط  89قرار داشتند )
خطر معرفی گردیدند  در وضعیت بدون هااز آن (55%) 180 ،کیفی(

 رمنتظ( 07%) 525(، و زیستی خوب قرار داشتند طیمح طدر شرایها )آن
اطالعات  عواق . دربودندخود  یطیمح طیشرا نییتع یبرا شتریب یابارزی

 ستینها در دست کافی برای تعیین وضعیت دقیق این آبخوان
(Hernandez-Mora et al., 2007). 

 

تاريخچه قوانین مديريتی منابع آب زيرزمینی در  -0-0-0

 اسپانیا

ت آب با سطح فعالیهای از طریق سازمان ایآب در اسپانمنابع  تیریمد
 1951در اواخر دهه  هاگیرد. این سازماندر حوضه آبریز، انجام می

ر این دآب  تیریمد یبزرگ برا شرفتیپ کی اند وشروع به کار نموده
 .مرکزی قرار دارنددولت  ها تحت مدیریتاین سازمان اند.کشور بوده
در  به جوامع خودمختار )که اکل کشور ر 1978 سال یقانون اساس

. های محلی تقسیم کردشود(، با دولتیم دهینام "مناطق" نجایا
 حوضه کیکه  یرودخانه، زمان زیآبر ضهحومدیریت منظور حفظ به
مدیریت آن به عهده منطقه قرار دارد،  چند ایمخصوص در دو  ریزآب

 کیطور کامل در داخل حوضه به کهی. هنگاماست ستیزطیمح وزارت
دولت  کامل به عهده طوربهآن  تیریرد، مدمنطقه مشخص قرار دا

 .است یامنطقه
 
ی را که بیش از این نیرزمیز یهاآب ،1982در سال  ایانون آب اسپانق

دارایی عمومی معرفی  عنوانبهشد جز اموال خصوصی محسوب می
کرد و مدیریت آن در هر حوضه به سازمان آب آن حوضه محول نمود. 

ده ش دیبرداران تأکبهره یهاانجمن یریگقانون به لزوم شکلاین در 
برداشت همه اضافه  یدارا یهاقانون، در حوضه نیبود. طبق ا

عضو شوند و با  ینیرزمیآب ز یهابرداران موظف شدند در انجمنبهره
 کتشارم یتیریبرنامه مد یسازادهیو پ یزیربرنامه نهیسازمان آب در زم

رداشت آب ممنوع اعالم گردید ، صدور مجوز جدید برای بداشته باشند
و سازمان آب آن حوضه نسبت به تدوین برنامه مدیریتی اقدام نموده 

را تعیین نموده است. این  کنندهمصرفو مقدار مجاز برداشت برای هر 
 بود. شده فیتعربرای منابع آب سطحی  1855قانون در سال 

 
و د است، بوده ی مواجهادیآب با مشکالت ز نیقواناین  یسازادهیپ

در  یاتجربه چیه یاحوضه یهاسازمان( 1 برجسته آن شامل:مورد 
مناسب  یالو م یمنابع انسانفاقد نداشتند و  ینیرزمیآب ز منابع تیریمد
با  همچنین. بودند شده واگذارجدید  یهاتیمسئول رسیدگی به یبرا
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نتی س تیریو مد یتوسعه، نگهدار مشکل تغییر ناگهانی از وضعیت
 کارکنان ن،یهمچنجدید مواجه بودند. اهداف  به ینیرزمیآب ز منابع

، که در مهندسان عمران بودندحوضه رودخانه  یهاآژانساصلی این 
 ا،یجغراف ،هیدروژئولوژی ست،یزطی)اقتصاد، مح گرید یهانهیزم

 دیجد یهاتیبه مسئول یدگیرس جهت( رهیو غ یشناسآموزش، جامعه
های تاریخی استفاده از داده( فقدان 5. نبودندتخصص  یخود، دارا

اده استف میزان معتبر موجود در یها، دادهرو نیا از منابع آب زیرزمینی،
این  هک ستند،یو حجم کل استخراج در دسترس ن ینیرزمیآب زمنابع از 

 .(Molinero et al., 2011) سازدیمؤثر آب را دشوار م تیریمد عامل
 

 ستیزطیمحاجرای این قانون، وزارت  سال 12و بعد از  5111 در سال
 ینیرزمیمنابع آب ز تیوضعکه عنوان کرد  اسپانیا طی گزارشی

عنوان حوضه حوضه به کی یهمچنان نامطلوب است و اعالم رسم
ود در بهب یریبرداشت، تأث یهاتیمحدود جادیبرداشت و ا اضافه یدارا

 کهنیه به اگزارش با اشار نینداشته است. در ا ینیرزمیآب ز تیوضع
 یصورت رسمدرصد به 52هزار چاه موجود در اسپانیا تنها  211 از

 ییو عدم توانا رمجازیغ یهاچاهحفر مجوز هستند،  یشده و داراثبت
به  لیها، تبدتعداد آن شیاز افزا یریآب در کنترل و جلوگ یهاسازمان

از  ینیرزمیبرداشت آب ز نیشده است. همچن چالش بزرگ کی
از مصارف  یقیدق طالعاتموجب شده است تا آمار و ا رمجازیغ یهاچاه

 نیکل برداشت وجود نداشته باشد و بنابرا زانیو م ینیرزمیآب ز
ه گزارش ب نیدر ا با مشکل مواجه شود. یزیرو برنامه یریگمیتصم

 یهااناست که سازم شده انیب گونهنیاتفاقات ا نیا یابیشهیدنبال ر
اند ناموفق بوده ینیرزمیآب ز تیریدر مد یمومآب در جلب مشارکت ع

آب  یهاسازمان نییباال به پا های مدیریتیاستیو علت آن را وجود س
 12این گزارش طی . طبق داندیبه کشاورزان م ماتیتصم لیو تحم

 ،حوضه دارای اضافه برداشت 15از مجموع ، سال اجرای این قانون
 0شکیل شد و از این تعداد در برداران تحوضه انجمن بهره 2تنها در 
 هیبرداران تهبا مشارکت بهره ینیرزمیز آب تیریبرنامه مدحوضه 

 .(Fornés et al., 2005) دیگرد
 

به دنبال تدوین یک طرح  5110در سال  ایاسپان ستیزطیزارت محو
 یشیاندهم کی یاقدام به برگزار ینیرزمیآب زاصالحی برای مدیریت 

 آب تیریدر مد ازهایکمبودها و ن نیتریاصل نییتع یبرا یعموم
نشست عمومی با حضور اساتید  5 ینمود. پس از برگزار ینیرزمیز

آب و مؤسسات  یهابرداران، سازمانبهره ندگانیدانشگاه، نما
توسط  5112در دسامبر  یاصالحات قانون شنهادیپ تینها در ،یقاتیتحق

 تیتقو( 1 داشت:تمرکز  یدیبر سه حوزه کلکه ارائه شد این گروه 
 یاجبه ای کهی، به گونهنیرزمیز یهابرداران آببهره یهانقش انجمن

 ،یریگمیتصم ،یزیربرنامه فهیها وظانجمن این سازمان آب،

 اقدامات (5؛ رندیگحوضه به عهده  کیرا در  یابیو ارز یبرداربهره
انین ایجاد قوو  WFD9با توجه به الزامات  ینیرزمزی آب حفاظتی منابع

( 0 و ینیرزمــیه حفاظت از منابع آب زــوط بــمربد ــدیـج
 و ینیرزمـیمنابع آب ز تیریدـم یراــب یادار یندهایرآـف سازیساده

 ندهایآرـف نــیدر ا ودمختارــهای خانــمشارکت سازم
(Hernandez-Mora et al., 2007). 

 

 اروپا هيدستورالعمل چارچوب آب اتحاداجرای  -0-0-5

WFD بهبود و پایداری منابع آب سطحی، حفاظت،  یچارچوب برا کی
رده فراهم ک در سراسر اروپا ستیزطیمح زیرزمینی و ساحلی و همچنین

 و یزآب یهاستمیاز زوال اکوس یریشامل جلوگدستورالعمل  نیا .است
به  ینیزمزیرو  یآب سطحمنابع  در صورت امکان، بازگرداندن

حفاظت دستورالعمل ن، مجلس اروپا آ از است. پس "خوب تیوضع"
این  .ردک بی، را تصوتخریبو  یدر برابر آلودگی نیرزمیآب زمنابع از 

 یهاجنبهبه صراحت به ،WFD طیالزامات و شرا حفظبا  دستورالعمل
 دارد دیتأک ینیرزمیز یهاآبمدیریت منابع مربوط به  یدیکل

(Hernandez-Mora et al., 2007).  انتقال قوانینWFD  درون
است  نشده انجامکامل  طوربهقوانین آب اسپانیا در حال حاضر 

(Hernandez-Mora et al., 2007). مناسب  یبه اجرا یابیدست یبرا
WFD 1است:  یدو مجموعه مختلف اقدامات ضرور ا،یدر اسپان )

 ،یقانون دگاهیاز د .یو اقدامات قانون تیری( مد5و  یکیاقدامات تکنولوژ
 دیرس بیبه تصو 5112در سال  1982حات قانون آب سال اصال نیاول

 یمعرف ایرا به قانون اسپان WFDو زبان  یدیکل میاز مفاه یکه برخ
اصالحات توسط  نی، احالنیباا(. Sahuquillo et al., 2009) کرد

 رایگرفته است، ز انتقاد قرار مورد انیو دانشگاه ستیزطیمحطرفداران 
معتقد  زین یاری. بسکافی صورت نگرفته است دازهانبهقوانین انتقال  این

در اسپانیا نیاز به تصویب قانون  WFD اجرای کامل یبرا هستند که
 است. جدید 

 

 ايجنت -5

الذکر جهت در ابتدای این بخش تجربیات موفق کشورهای فوق
الگوبرداری در کشور ایران استخراج شده و نتایج این تجربیات در قالب 

ه است. همچنان عوامل پیش برنده و بازدارنده موفقیت جدول ارائه شد
بندی ارائه گردیده های مدیریتی این کشورها به عنوان جمعدر طرح

شورها ک نیموفق ا اتیتجرب یریکارگدرباره امکان بهاست و در نهایت 
و  یارائه شده است و درباره اصالحات قانون یلیتحل ران،یدر کشور ا

تقال ان ی)برا رانیا ینیرزمیآب ز یساختار حکمراندر  ازین مورد یاهیرو
    منتخب( بحث شده است. یموفق کشورها اتیتجرب
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استفاده از تجربیات موجود در زمینه پايداری منابع آب  -5-5

 در ايالت آريزونا در آمريکا

مثال خوب از  کی کایدر جنوب شرق آمر زونایآر یآبخوان آبرفت
اجرا و به  یبخشو تعادل ءایاح ندیفرآ هااست که در آن ییهاآبخوان
ظ و حف یمناسب برا یهایگذاراستیآن س لیدل که است دهیثمر رس

 ینیرزمیآب ز تیریقانون مد بوده است.ی نیرزمیمنابع آب ز تیریمد
(GMA ) کی یداراشده است یب تصودر این ایالت  1981که در سال 

نها از تکه نه ستا ینیرزمیمنابع آب ز تیریبلندمدت مد یاستراتژ
 نیتضم زین را ندهیآ یبلکه ثبات اقتصاد کند،یمحافظت م التیاقتصاد ا

 ینیزمریمنابع آب ز داریپا تیریقانون تا به امروز مرجع مد نی. اکندیم
 یبایکه دست دیمشخص گرد زین 5111و در سال  هست زونایآر التیدر ا

از منابع  یبرداربهره یداریپا یکه درمجموع در راستا GMAبه اهداف 
 5111تا  1911های بین سال .باشدیم ریپذاست، امکان ینیرزمیآب ز

میلیارد مترمکعب در حجم ذخایر آب  2/1این ایالت با کاهش ساالنه 
سال  51بعد از  5111زیرزمینی مواجه بوده است. در حالی که در سال 

 011نی از اجرای طرح پایداری در این ایالت، حجم ذخایر آب زیرزمی
میلیون متر مکعب افزایش داشته است و این روند افزایشی از سال 

 دار بوده است.تاکنون ادامه 5111
 

 رق ارزانبه ب یدسترساین ایالت به این نتیجه رسید که ، 1901دهه در 
در  ینیرزمیز یهاپمپاژ آب دیمنجر به تشدیمت یکی از عوامل مهم ق

ذشت از گ بعد مادر کشور  متأسفانه .هست زونایآر التیا یمرکز ینواح
مت وقتی آب قیگیرد. یمسال به کشاورزان یارانه برق تعلق  همهنیا

اضافه برداشت آب مشوق اعطا ندارد و برق هم ارزان است، یعنی به
تواند این باشد که تعرفه آب از طریق تعرفه ها میکنیم. یکی از راهمی

عت تر از برق صنزی گرانیعنی قیمت برق کشاور .برق محاسبه شود
های باشد، چراکه ارزش آب نیز در آن مستتر است. با استفاده از پمپ

توان محاسبه کرد که اگر مصرف آب از حد معینی گیری میاندازهقابل
البته الزم به  .فراتر رود، یک جهشی در قیمت برق در نظر گرفته شود

 ایده مالک و از متضرر شدن کشاورزان خر یریذکر است جهت جلوگ
 یهاکامالً کارشناسانه باشد و جنبه دیبا متیق شیافزا نیا ،یشتیمع

 لحاظ گردد. یتیریمد میتصم نیکشاورزان در ا یمختلف زندگ
 

برای سراسر  GMA قانونیکپارچه نبودن و عمومیت نداشتن طرح 
ایالت آریزونا یکی دیگر از مواردی است که الزم است به آن اشاره 

مختلف آب که در این قانون با توجه به شرایط  یورطبهگردد. 
 یریتی تعریف گردیده است. سه سطح مد یرزمینیز

 
 دانشکده تأسیس GMAازجمله اقدامات صورت گرفته در قالب قانون 

ی تدوین راب یزونا جهت ایجاد پشتوانه علمیآر یالتیدر دانشگاه ا مرتبط

 و مختلف مصارف در نایزوآب آر یریتمد و قوانین هایاستس یو اجرا
ه بوده است. الزم ب یزوناآرایالت  برایرودخانه کلرادو  فعحفاظت از منا

ی جهت همراهی شرکت علمذکر است که وجود یک چنین فضای 
مدیریت منابع آب برای ارزیابی پیشرفت طرح و در صورت نیاز تغییر 

اقدامات مهم  گرید. هستشده بسیار ضروری یفتعرهای در پروژه
(، در AWBA) زونایاداره بانک آب آر سیتأس الت،یا نیدر ا یتیریدم

 به منابع آب یبوده است که منجر به کاهش وابستگ 1995سال 
های آب حفظآب با عرضه به کمبود  ایالت یریپذیبآس وشد  ینیرزمیز
کمبود عرضه کاهش  هایزماناستفاده در  یدر آبخوان برا یرزمینیز

ه هایی کهی خصوصی است که آب را از حقابهبانک آب: بنگایافت )
انک دهد. بکننده آن اجاره میاندازاند، به نفع پسانداز شدهدر بانک پس

حفاظت از منابع آب زیرزمینی از طریق سازوکار بازار آب  درواقعآب 
از  میلیارد مترمکعب آب 11 باًیتقر AWBA، 5110سال . تا (است

 های احتمالی عرضه آببرابر کمبودمحافظت در  یرا برا CAPپروژه 
 .(ADWR, 2014) کرده است یرهذخ
 

 دو دههدر  شدهکسبهای تمام موفقیت باوجودالزم به ذکر است که 
هنوز این قانون با در نظر گرفتن تغییرات  GMAقانون  یپس از اجرا

سال  2و هر  هستی روزرسانبهشرایط آب و هوایی و جمعیتی در حال 
سرلوحه  گیرد. بنابراینون مورد ارزیابی و بازبینی قرار مییک بار این قان

قرار دادن موارد اجرایی ذکر شده در این قانون مدیریت موفق منابع 
آب و استفاده از تجربیات موفق این کشور کمک زیادی به روند بهبود 

 وضعیت منابع آب زیرزمینی در کشور خواهد کرد.
 

 منابع آب یداريپا نهیزم موجود در اتیاستفاده از تجرب -5-0

 کايآمر ایفرنیكال التيدر ا

 آب داریپا تیریمد کردیرو یسازادهیدر پ شرویاز مناطق پ یکی
سبتاً مشابه ن طیداشتن شرا لیهست. به دل ایفرنیکال التیا ،ینیرزمیز

در  التیا نیعملکرد ا یمبان ا،یفرنیکال التیبا ا رانی( ایمی)ازنظر اقل
 .ردیقرار گ یمورد بازخوان دیبا ینیرزمیآب ز تیریمد
 
نشست، فرو ،ینیرزمیآب ز دیگانه افت شدشش یارهایمع ایفرنیکال در

شور آب یشرویپ ،یسطح یهاکاهش آب ،ینیرزمیآب ز تیفیافت ک
 تیوضع نییتع یبرا کیاستراتژ ریو کاهش ذخا یدر مناطق ساحل

 یونگها چگنگرفته و بر اساس آ مبنا قرار ینیرزمیمنابع آب ز یداریپا
 وندــشیمشخص م ینیرزمیآب ز زا دارــیپا یردارــببهره

(Derakhshan and Davary, 2018)هااریمع نیا فیو تعر یی. شناسا 
 یورضر ینیرزمیمنابع آب ز داریپا تیریکشور جهت مد یهادر آبخوان

 هیکشور الزم است تا کل یهادر سطح آبخوان نیاست. بنابرا
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و بر اساس آن حداقل تراز  رندیقرار گ شیمورد پا یبحران یپارامترها
 نییهر آبخوان تع یبرا یتیریمد یهاو برنامه داریپا یبردارو تراز بهره

 شود. 
 
و اجرا  مدرآکا یهایزیربرنامه منجاو ا ئهدر ارا که اردیمو ترینمهم از

 کالیفرنیا یالتدر ا مینیزیرآب ز منابع مدیریت اریگذسیاست زهحودر 
 شدر ،ییاهوآب و  اتتغییر لعماا ،ستا هشد ایهیژو توجهآن  به

 ستیزطیمح حفاظت افهدو ا مینیزیرآب ز ازتر تنوسانا ،جمعیت
 ،پویاییو دارای  دهنبو مطلق عملیاتی برنامه هیچ ،گریدیعبارتاست. به
 تمااقدا ایجرا به مملز یمحل نمتولیااست و  حصالو ا تغییر قابلیت

و  ءایاح یتیریدر طرح مد یانطباق تیریاعمال مد. باشندمی صالحیا
ه است ک یجمله موارد در کشور از ینیرزمیمنابع آب ز یبخشتعادل

 شود.  یالگوبردار ایفرنیاز قانون آب کال دیبا
 

 یاردجمله مو از یو مشارکت یمحل تیریمد ،یانطباق تیریبر مد عالوه
 یبخشو تعادل ءایاحطرح  گانههای پانزدهپروژه درهر چند که است که 
ها در اولویت اجرای این برنامه متأسفانهمطرح شده است ولی در کشور 

 کی ایفرنیدر کال ینیرزمیآب ز داریپا تیری. قانون مدقرار نگرفته است
ت که در اس یمشارکت یمحل تیریمد یسازادهیپ یتوجه برانمونه قابل

نار آن انعطاف و در ک دهیمشخص گرد یخوبهب ودیها و قآن چارچوب
خاص هر حوضه وجود دارد. دنبال کردن  طیلحاظ کردن شرا یالزم برا

تن مشارکت و توانمند ساخ نهیزم در ینیرزمیآب ز داریپا تیریقانون مد
ز ا یبیبا ترک داریتوسعه پا یهابرنامه یسازادهیو پ یمحل ینهادها

 آب منابع تیدر بهبود وضع ییسزانقش به یو محل یکنترل دولت
 در کشور خواهد داشت.  ینیرزمیز

 
 داریاپ تیریقانون مد هیدر رابطه با ته یحت یمشارکت تیریمد اعمال

 کهیطورشده است. به در نظر گرفته ایفرنیدر کال ینیرزمیمنابع آب ز
 یابیتدس یبرا ییهاهیجهت ارائه توص نفعانیاز ذ ییرابطه شورا نیدر ا

 نینچ جادیاست. ا شده لیتشک ینیرزمیز یهاآب داریپا تیریبه مد
 کردیرو رییبه همراه تغ ،ینیرزمیمنابع آب ز یتیریمد ،یمشورت ستمیس

 نیه بهترمشکل را ب ییدر کشور، امکان شناسا نییاز باال به پا یتیریمد
در  ییگفتگو به دنبال توافق نها نی. چون اکندینحو ممکن فراهم م

 فیو درک کامل ط ییشناسا یبلکه بر رو ست،یها نحلمورد راه
شده است.  متمرکز نفعانیذ یهادهیو ا هاینگران د،یاز عقا یعیوس
 تیریاست که در بحث مد یاز مسائل یکی هارساختیسن ز شیافزا
و  هیتصف ره،یذخ ،یآورها در جمعنقش آن لیمنابع آب به دل نیتأم

 ابع آبمن ایفرنیکالشده است.  در نظر گرفته ایفرنیدر کال لیتحو
ال مه و استحص یاآب در یسازنیریش ،یافتیباز یهامانند آب نیگزیجا

 نیتأم ستمیدر س یداریاز پازل پا ییهاعنوان بخشبه ،یآب جو دیو تول

و  یسالخشک تیریمد یهابرنامه جادیا  کرده است. یمنابع آب معرف
از شدت کمبود  یریجلوگ یبرا یتیریاز اصول مد یاداشتن مجموعه

الت این ای ینیرزمیمنابع آب ز یداریکه در طرح پا است یواردازجمله م
  .شده است در نظر گرفته

 
 ایفرنیدر کال 5112کاهش داوطلبانه استفاده از آب که در سال  برنامه

داد برنامه داوطلبانه تع نی. در ادیمواجه گرد ییباال تیاجرا شد با موفق
در حقوق خود در  یئبه کاهش جز لیبران تماآبهاز حق یتوجه قابل

امه نشان دادند. برن منابع آب موجود در آینده صیتخص نیبرابر تضم
مترمکعب آب  ونیلیم 182حدود  ییجوکاهش داوطلبانه موجب صرفه

 افتیدر یبه ازا رانیداوطلبانه در ا یهابرنامه نیهمچن یشد. اجرا
 مصرف خواهد کرد. یسازنهیبه به یاریکمک بس پاداش

 
 نیاطالعات است به هم تیبازار آب شفاف شرفتیعامل در پ نیترمهم

ور منظباز و شفاف به یهاقانون داده ایفرنیدر کال 5115سپتامبر  لیدل
وط مرب اتییآب با الزام نمودن جز یهابازار یبرا تیفراهم آوردن شفاف

 دهیرس بیبه تصو یدسترسداده قابل گاهیپا کیبه معامالت آب در 
 نیا رایاست ز یضرور زین رانیدر بازار آب ا نهیگز نی. اعمال ااست

مناسب آب  متیکه ق دهدیو فروشندگان آب اجازه م دارانیامر به خر
 کنند. نییآب تع یهامعامله ریبا سا سهیرا بر اساس مقا

 
ه ک ییهاپروژهدر کالیفرنیا برای مختلف  یها و نهادهاآژانس یهمکار

نهادها، منجر به  نیا یاست. همکار یالزامدارند مجوز  افتیبه در ازین
مجوز را کاهش  افتیدر یهانهیهز شود،یممجوز  افتیکاهش زمان در

 شود.اجرای فرایندهای مدیریتی میروند  در ریو مانع تأخ دهدیم
مختلف کشور  یهادر نهادها و وزارتخانه یمتأسفانه عدم همکار

 منابع آب یردایبه پا یابیمشهود است و بدون شک دست یخوببه
 مقدور نخواهد بود. یهمکار نیبدون ا ینیرزمیز

 
که  تاس شده حاصل جهینت نیا ایفرنیشده در کالانجام قاتیتحق با

از کمبود آب،  یناش یاجتماع یدر رابطه با هنجارها یرساناطالع
آب است  ییجوصرفه یمؤثرتر از ارائه اطالعات در مورد چگونگ

(Fielding and Hornsey, 2016; Seyranian, et al., 2015 .)
 از مشکالت کمبود آب یرساناطالع نهیکه در زم یمشکل نیتربزرگ

 لیبه دل یجوامع محل یبرا هیوجود خواهد داشت ملموس نبودن قض
در  وهیش نیکارآمدتر نیمنابع آب است. بنابرا وقفهیآسان و ب یدسترس

 یناش کالتمش دنیشک ریجهت به تصو لمیو ف شنیمیارائه ان نهیزم نیا
 و وزارت آموزش مایس و صدا یآب است که به همکار ناپایداری منابع از
 است. ازین نهیزم نیپرورش در ا و
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ه استفاده ب ایفرنیکال منابع آب یداریبه پا یابیدست یهایاستراتژ در
که در  یکه توسط افراد بوم یدانش یعنی )یسنت یطیمحستیدانش ز

 (شده ادجینسل قبل ا نیبودند و در چند عتیطب با یکیارتباطات نزد
آب  منابع تیریبه مد یادیامر کمک ز نیشده است. توجه به ا دیتأک

 یخیتار هنیشیب رانیخصوص که کشور اخواهد کرد به شورک ینیرزمیز
 در ینیرزمیمنابع آب ز تیریاحداث قنات در جهت مد نهیدر زم یقو

 دارد. یریمناطق خشک و کو
 

 دارياستفاده پا نهیكشور هند در زم اتیاده از تجرباستف -5-5

 منابع آب   از 

 منابع آب داریپا تیریمد نهیدر زم یادیز یهاتالش راًیهند اخ کشور
وشش پ تیریکه شامل مد یچندوجه تیریاز مد یریگبا بهره ینیرزمیز
 تیریو مد یمناطق شهر تیریمد ،ینیرزمیآب ز ریذخا تیریمد ،یاهیگ

تغییرات سطح آب زیرزمینی داشت است، انجام داده است. آموزش و به
دهد که با اجرای نشان می 5112تا   5112های در کشور هند بین سال

های مطالعاتی از محدوده 77%های مدیریت پایداری در این کشور طرح
 00% کهیطوربه ،سطح آب زیرزمینی مواجه بوده استبا افزایش  هند

 10% و متر 0تا  5افزایش بین  51%، متر 0از افزایش کمتر از مناطق 
 (.5دهند )شکل متر را نشان می 0افزایش بیشتر از 

 

 
Fig. 2- Groundwater level fluctuation between 2015-

2005, India 
تغییرات سطح آب زيرزمینی در كشور هند بین  -0شکل 

 0250تا  0220های سال

و  ینیرزمیآب ز ریذخا بهوجه توجه هند، تقابل یاز راهکارها یکی
 نیکوچک است. همچن یها در روستاها و شهرهانظارت بر حفر چاه

 ییجوصرفه شیافزا سازنهیزم ،یو بهداشت یتمرکز به مسائل آموزش
که در کشور هند  یموارد در مصرف آب شده است. یشهروندان هند

را  است دهیرس تیمنابع آب به موفق یبخشو تعادل ءایاح نهیدر زم
 ریز یهانهیموارد شامل گز نینمود ا یکشور الگوبردار یبرا توانیم

نابع م داریپا تیریمد یواحد برا یاستراتژ کی یسازادهیاست: عدم پ
 اتیبا خصوص ینواح ر،یمتغ ییآب و هوا طیشرا لیآب به دل

 نیمتنوع در ا یمحل یهاورسوم و سنتمتفاوت و آداب یدروژئولوژیه
نطقه در هر م ینیرزمیمنابع آب ز یتیریمد طیشرا کهی طور کشور به

ن آ ییایو جغراف یدرولوژیه ،یکیدروژئولوژیه تیبا توجه به وضع
 یالگو ،ینیرزمیز یهابه آب یدسترس ،ییآب و هوا طیمنطقه، شرا

 فیآن منطقه تعر یو اقتصاد یوساز اجتماعآب و ساخت یبرداربهره
و  یو صنعت یمصارف کشاورز یانرژ یهاتعرفه شیاست؛ افزا دهیگرد

کنترل  یبرا یامهیو جر یپرداخت یهاو اعمال قانون یگذارمتیق
 یتسن یهاستمیس ءایاح سترس؛ا خصوص در مناطق پر برداشت به

 جیحوضه و ترو تیریبرداشت و مصرف آب؛ توجه به توسعه و مد
 ؛ینیرزمیآب ز هیتغذ شیکمک به افزا لیها به دلحفاظت از جنگل

از منابع آب  یدرک عموم جادیآموزش به کشاورزان جهت ا طرح
کشــت صورت گرفته  یزیرها در برنامهو مشارکت دادن آن ینیرزمیز

، کشت یاصالح الگو توانیپروژه را م نیعمده ا یاست. دســتاوردها
در اســتفاده از  ریچشمگ تیباال آمدن سطح آب در آبخوان، موفق

 و یمال یهایگذارهیبازگشــت ســرما و نوین یــاریآب یهــاروش
 ینیرزمیبهتــر منابع آب ز تیریمد لیبه دل یرونق اقتصــاد شیافزا

 پایین به باالاز  یتیریمد کردیرو ریی(؛ تغHamilton, 2012دانســت )
 یهادنها دیجاا سمت بهکشور هند  کهیطوربه ،یمحل تیریبه مد

. ستا هشد کسب مینهز یندر ا یشمندارز ربتجا نتاکنوو  فتهر یمحل
 یهاسازمان با یکدنز ریهمکا لتیدو یهاسازمان ر،کشو یندر ا
 محلی معتبر یهادنها یگرو د ورزانکشا یهایاونتع ،محلی لتیدوغیر
 ینیرزمیآب ز تیریمد یسازنهیبه موجب طریق ینا بهداده و  توسعهرا 

  .(Hamilton, 2012اند )شده
 

منابع  یارديپا نهیزم شور اسپانیا درك اتیاستفاده از تجرب -5-0

 آب 

 یاعالم رسم نهیقانون در زم یسال اجرا 12و بعد از  5111سال  در
 جادیاضافه برداشت و ا یعنوان حوضه داراحوضه به کی

 نیا ینیرزمیآب ز تیدر بهبود وضع یریبرداشت، تأث یهاتیمحدود
وجود  را یمشکل، عامل اصل نیا یابیشهیکشور حاصل نشده است. ر

 لیآب و تحم یهاسازمان نییباال به پا یتیریمد یهااستیس
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ل موضوع در سا نینمودند. جهت رفع ا یبه کشاورزان معرف ماتیتصم
 یبرا یطرح اصالح نیبه دنبال تدووزارت محیط زیست اسپانیا  5110

ا ب یعموم یشیاندهم کی یاقدام به برگزار ینیرزمیآب ز تیریمد
آب و  یهابرداران، سازمانبهره ندگانیاه، نمادانشگ دیحضور اسات
در  ازهایکمبودها و ن نیتریاصل نییتع یبرا ،یقاتیتحقمؤسسات 

 کردیرو رییبه تغ ازیها ننشست نیا جهی. نتدیگرد ،ینیرزمیآب ز تیریمد
نمود.  یرا الزام یمشارکت تیریمتمرکز به مد تیریاز مد ایدولت اسپان

متمرکز و  تیریسال تجربه مد 51ز حدود بعد ا ایاسپان کهیطوربه
ست د جهینت نیبه ا اریبس نهیمختلف و صرف هز یهاتیاعمال محدود

 یبدون جلب مشارکت عموم ینیرزمیمؤثر آب ز تیریکه مد افتی
باال  یوردست نیبا وضع قوان یو جلب مشارکت عموم ستین ریپذامکان
 نتایج(. Molinero et al., 2011حاصل نخواهد شد ) نییبه پا

 سپانیادر ا انبخوآ چنددر  کتیرمشا مدیریت مینهدر ز که تحقیقاتی
 توجه یشافزا موجب یکدیگر با ورزانکشا تعامل کهداد  ننشا شد منجاا

 تمایل یشافزا همچنینو  هشد یطیمحستیز ملاعوو  نیناقو بهها آن
 Esteban) شودیم گریاز موارد د یاریدر بس یها جهت همکارآن

and Dinar, 2013لیدل هب یمشارکت تیریمد تیاز موفق ی(. بخش 
و  ینیرزمیمنابع آب ز تیریمد یبرا یادار یندهایفرآ یسازساده

-Hernándezاست ) ندهایخودمختار در فرا یهامشارکت سازمان

Mora et al., 2010یهاانجمن تیعوامل مهم موفق گری(. از د 
 یالگوها یمورد اثرات منف کاربران در انیم یدرک عموم جادیا یکاربر

همه کاربران و اشخاص متأثر، از  یکنترل نشده و دانش کاف برداشت

ز استفاده ا نیآبخوان است؛ عالوه بر ا یکیدروژئولوژیه یهایژگیو
  وژهپر هر منجاا الیلد حیو تشر دممر معموبرداران و بهره اتنظر

شده و  یمردم محل ضایتر جلببه منجر  ی،کاربر یهاانجمنتوسط 
در  تسریعو  دبهبو جهت بیشتر چه هر ریهمکاو  کترمشا تموجبا

مشخص  0همان طور که از شکل  آورد.می همافرها را پروژه ایجرا
منجر به  5111است اجرای طرح مدیریت مشارکتی در اسپانیا از سال 

بهبود وضعیت سطح آب زیرزمینی در این کشور شده است و بیشترین 
و از زمانی اتفاق افتاده است که  5112یریتی از سال تأثیر این طرح مد

طرح مدیریت مشارکت به عنوان یک قانون مورد تصویب قرار گرفته 
سالی و همچنین اجرای مدیریت های مدیریت خشکاست. وجود طرح

های الی بین سسالخشکمشارکتی منجر به غلبه بر وضعیت شدید 
 (.De Stefano et al., 2015در این کشور شده است ) 5118تا  5112

 
در  ینیرزمیمنابع آب ز یتیریمد نیقوان خچهیتار حیتوجه به تشر با

 یکنون تیریشده در فصل اول و باال، مد بر اساس اطالعات ارائه ایاسپان
 ز،ین رانیا است. در ایبه تجربه اسپان هیشب اریبس رانیدر ا ینیرزمیآب ز
شده و  ممنوعه اعالم عنوان دشتمخزن به یکسر یدارا یهادشت
 اریتعداد بس وجود نیا اما با شود،یصادر نم دیجد یبرداربهره هپروان

و  اءیعالوه، در طرح احدر کشور وجود دارد. به رمجازیچاه غ یادیز
با  یشده است ول دیبران تأکآب یهاتشکل جادیبه لزوم ا یبخشتعادل

 نهیمز نیدر ا یشرفتیپ چیه باًیطرح، تقر نیا یسال از اجرا 2گذشت 
است. دهمشاهده نش

 
Fig. 3- Evolution of groundwater management in Spain (De Stefano et al., 2015) 

 (De Stefano et al., 2015) تکامل مديريت منابع آب زيرزمینی در اسپانیا -5شکل 
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 کیور در کش ینیرزمیمنابع آب ز تیریدر مد رسد،یبه نظر م نیبنابرا
 تیریمد تیبه سمت تقو هایزیربرنامه دیالزم است و با کردیرو رییتغ

حضور و مشارکت  ،یمشارکت تیریسوق داده شود. در مد یمشارکت
و  یبرداربهره ،یریگمیتصم ،یزیردر همه مراحل برنامه نفعانیذ

 .ردیگیتوجه قرار م مورد یابیارز
 

 قیطبیبندی تجربیات كشورهای منتخب مطالعه تجمع -5-0

های مدیریت پایداری در کشورهای تجربیات حاصل از بررسی طرح
ت، اطالعا تیریمد ،یساختار سازمان تیریمد الذکر در چهار زمینهفوق
ل ی در جدومال تیریمد قیآب از طر نیو تأم یانسان یروین تیریمد
عوامل اجرایی و مدیریتی  0است. همچنین در جدول  شده ارائه 5

های مدیریت پایداری با استفاده از تجارب طرح برنده شیپبازدارنده و 
مهمی در  ریتأثاست. توجه به این عوامل،  شده ذکرسایر کشورها 

 کیدر  بخشی خواهد داشت.و تعادل ءارزیابی و بازطراحی طرح احیا
 لیبه شرح ذ توانیپژوهش را م نیحاصل از ا یاصل جینتا ،ینگاه کل

 برشمرد:
منابع آب  یدارسازیپا یهار اثربخشی طرحعامل د نیمؤثرتر -1
 آب و یاصالح ساختار حکمران ،یمورد بررس یدر کشورها ینیرزمیز
 برداران بوده است.مشارکت فعال بهره نهیزم جادیا

منابع  یدارسازیپا یهاحطر ایجرا ایبر زمال جتماعیا بستر جادیا -5
ها رحط نیا تیدر موفق یانکارنشدن اتیاز ضرور یکی ،ینیرزمیآب ز

 .باشدیم
 یهاطرح زیآمتیموفق یاجرا نیجهت تضم یپشتوانه قانون جادیا -0
 است. یضرور ،ینیرزمیمنابع آب ز یدارسازیپا
ابع من یدارسازیپا یهاطرح یو به روزرسان یانطباق تیریاعمال مد -0

حائز  اریشده در طول زمان، بس حادث راتییبا توجه به تغ ینیرزمیآب ز
 . است تیاهم

به  دیبا ینیرزمیاز منابع آب ز یبردارآب قابل بهره زانیم نییتع -2
منابع  نیا یبرا ینامطلوب امدیکه در افق بلندمدت پ ردیصورت گ ینحو

 ن،یفرونشست زم ،ینیرزمیگانه افت تراز آب زشش یارهایرخ ندهد. مع
ق شور در مناطآب یشرویپ ،یسطح اناتیآب، کاهش جر تیفیافت ک
 نیتراز جمله مهم ،ینیرزمیآب ز کیاستراتژ ریذخا شکاهو  یساحل
ز منابع ا یبردارآب قابل بهره زانیم نییتع نهیهستند که در زم یموارد
 .انددهیلحاظ گر ،یمورد بررس یتوسط کشورها ینیرزمیآب ز

ع مناب یدارسازیپا یهاطرح یاجرا یتعریف افق زمانی معقول برا -5
 یاتیار حبسی ،یآت یوهایو سنار یایط فعلبا توجه به شر ینیرزمیآب ز

رداشت باست که اضافه یضرور زینکته ن نیتوجه به ا نیاست. همچن
 کیبه  ازین ،ینیرزمیآب ز یهاچند دهه از سفره یگرفته طصورت

 ها بخوانآ دنیبه ثبات رس جهیو در نت ینیگزیجا یتوجه برازمان قابل 

 دارد. 
 شرفتیپ تیو وضع جینتا یگذارتراکاقدامات و به اش یمستندساز -7

ر جهت د یانیکمک شا تواندیم ،ینیرزمیمنابع آب ز یدارسازیپا یاجرا
 باشد. یجلب مشارکت مردم

 
نتایج دو تحقیق ارائه شده در زیر در زمینه مطالعات تطبیقی نیز 

ای رهمچنین بر اعمال مدیریت مشارکتی و ایجاد پشتوانه قانونی ب
 یکردهایرو Holley et al. (2020) کید دارد.های مدیریتی تأطرح

توسعه  تیریمد یهاطرح یاجرا یرا برا یاسیس یرهایممکن و مس
و فرانسه، بر اساس مطالعات  ایدر استرال ینیرزمیمنابع آب ز داریپا

 لیلوتحهیمطالعه به تجز نیاند. در انموده لیوتحلهیتجز یقیتطب
 متحدهاالتیو ا یلیش مانند ییهابا کشور ایفرانسه و استرال یاسهیمقا
پرداخته شده است.  یاساس یهاها تفاوتشباهت ییشناسا یبرا

منابع آب  داریپا تیریمد یشده در الگو ییاختالفات شناسا نیتریاصل
و  یکشورها مربوط به نقش دولت، جوامع محل نیدر ا ینیرزمیز

 بازار آب هستند. یهاسمیمکان
 

Nagaraj (2006) یهامنابع آب یتیریمد یهاطرح هسیبه مقا 
 االتیدر مقابله با مشکالت اضافه برداشت در هند و غرب ا ینیرزمیز

متحده پرداخته است. در هر دو کشور مشکالت مربوط به توسعه و 
 نیا کایوجود دارد. در غرب آمر ینیرزمیاضافه برداشت منابع آب ز

حت ت یمحلبا کنترل  یمؤسسات نهاد سیتأس قیمشکالت را از طر
کشور شامل  نیراستا در ا نیشده در انظارت هستند. اقدامات انجام 

 سطوح یسازادهیمناطق مختلف با درجات بحران جهت پ ماتیتقس
مشخص کردن حقوق  یچارچوب برا کی جادیمتفاوت، ا یتیریمد

 ،آببرداشت منابع  یصدور مجوز برا ،ینیرزمیکاربران منابع آب ز
 دیجد یهاثبت چاه یبرا یمهلت قانون و اعالم هیسهم صیتخص

ا حد ت هانامهنییآ نیا یبرا یپشتوانه قانون جادیا نیهستند. همچن
 ریکشور شده است و تأث نیمنجر به کنترل اضافه برداشت در ا یادیز

طقه در من ینیرزمیاستفاده و حفاظت از منابع آب ز یبر الگو یقیعم
عدم وجود پشتوانه  لیه دلکه در کشور هند، ب یداشته است. در حال

نترل ک یثرؤاضافه برداشت به طور م نیا یمحل ینهادها یبرا یقانون
 .شودینم
 

بخش در كشور بر مشکالت مربوط به طرح احیا و تعادل -5-8

 اساس مطالعات تطبیقی

و  ءمشخص است اجرای طرح احیا 1همانگونه که در شکل 
ر به جبران کسری حجم نه تنها منج 90ی در کشور از سال بخشتعادل

 این دار است.مخزن نشده است بلکه این روند کاهشی همچنان ادامه
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های پایداری، در حالی است که در کشورهای دنیا بعد از اجرای طرح
های بهبود وضعیت سطح آب زیرزمینی حاصل شده است و طرح

 یبخشتعادلو  ءکه برای احیااند. با وجود اینپایداری موفق بوده
ریزی شده پروژه طرح 12های کشور یک طرح جامع و کامل با خوانآب

(، اما بر اساس مطالعات تطبیقی انجام شده به دالیل 0است )جدول 
 ر درموارد زیزیر این طرح با موفقیت روبرو نشده است و الزم است که 

 بازبینی طرح در نظر گرفته شود.
 

 
Table 2- Experiences from the sustainability management plans in California and Arizona, Spain and India 

 های كالیفرنیا و آريزونا، كشورهای اسپانیا و هندهای مديريت پايداری در ايالتتجربیات حاصل از بررسی طرح -0جدول 

Improving the 

organizational and 

management structure 

Data management and 

information updating 

Human resource 

management and 

measures to attract 

local support 

Water supply through 

financial management 
Country 

1- Establishment of water 
bank 

2- Water supply through 

water transfer projects 

1- establishment of a 

relevant college at 
Arizona State 

University 

2- The voluntary water 

use reduction program 
3- General education 

Information and data 

sharing 

1- Participatory 

management 
2. Lack of definition of 

nationwide management 

plan for the whole state 

3- Develop adaptive 
management 

 

 

US (Arizona) 

1- Paying attention to old 
infrastructures 

2- Pricing of groundwater 

resources 

3- Improving water use 
efficiency in agriculture 

4- Expanding the water 

market 

6- Seawater desalination 
7- Applying artificial 

groundwater recharge 

plans 

8- Using traditional 
environmental knowledge 

1. General education 

2- Access to 

information and data 
related to water 

resources for better 

management and 

understanding of 
citizens 

3- The voluntary water 

use reduction program 

1-Defining six 
criteria for 

determining 

minimum aquifer 

levels and minimum 
levels of sustainable 

groundwater 

extraction 

2- Correct timing in 
the implementation 

of the sustainability 

plan 

3- Information and 
data sharing 

1- Participatory 

management 
2- Implementing drought 

management plans 

4- Integrated 

management of water 
resources 

US 

(California) 

1- Pricing of groundwater 
resources based on finite 

source 

2. Expanding the water 

market 
3- considering the issue of 

virtual water 

4- Seawater desalination 

5- Improving water use 
efficiency in agriculture 

1- General education 

2- simplifying 

administrative processes 
for groundwater 

management 

Information and data 
sharing 

1. Participatory 

management 

2- Management based on 

the basin border, not on 
the political border 

3- Implementing drought 

management plans 

Spain 

 

1- Pricing of groundwater 
resources based on finite 

source 

2- Gradual elimination of 

all subsidies related to 
water supply for industry 

and agriculture 

3- Rainwater storage 

4- Applying artificial 
groundwater recharge 

plans 

5- Investing in 

modernizing irrigation 
systems 

1- Encouraging the self-
centered protection of 

water resources through 

education system and 

communication 
programs 

 

1. Local management 

through the 

establishment of a Water 

Regulatory Authority 
(WRA) in each state 

2- Reviewing the 

groundwater potentials 

on a scientific basis and 
according to the 

available water quality 

3- Integrated 

management of water 
resources 

India 
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Table 3- Progressive and deterrent factors of sustainability management projects using the experiences of 

other countries 
 های مديريت پايداری با استفاده از تجارب ساير كشورهاطرح برنده شیپعوامل اجرايی و مديريتی بازدارنده و  -5جدول 

Project promoting factors Project barriers Sector 

Prioritize for consumption, restriction and 

prohibition of agricultural development 

Private ownership of groundwater resources 

Executive 

Require a permit to drill a new well 
Access to cheap electricity, and subsidies related to water 

supply to industry and irrigation sector 

Prohibiting pumping in the critical areas 
Competition in the exploitation of water resources and 

protection of farmers' market share 

Leasing of agricultural land by the government and 

elimination of agricultural water consumption 

Existing multi-year permits for water-related projects that 

have hampered the development of current local water 

resources projects 

Get help from the academic sectors to solve 

executive problems 

Lack of independence of local institutions to operate freely 

and to be influenced by external pressures in decisions 

Flood and wastewater management, creating an 

efficient irrigation system and diversifying water 

supply sources 

Unfair management performance that results in a loss of 

stakeholder support 

Creating a reliable and accessible database 

Lack of complete knowledge of hydrological and 

hydrogeological processes that affect the aquifers and make 

stress on the groundwater levels 

Public encouragement to participate in a voluntary 

reduction program 

Lack of calculation of groundwater potentials on a scientific 

basis and according to the available water quality 

Get help from the academic sectors to solve 

Management problems 

Water resources management based on political boundaries 

management 

Close monitoring of central management on local 

management activities 

Failure to provide the necessary tools and authority for local 

government institutions 

Establishment of a water bank to preserve 

groundwater in the aquifer for use in times of 

shortage 

Lack of transparency on how to decide and use the budget 

Proper time management in the implementation of 

sustainability programs 

Lack of asset management plans 

Local management, integrated water resources 

management and attention to adaptive management 

Lack of regulation of the framework of laws based on 

extensive local classifications 

Simplify administrative processes for groundwater 

resources management and participation of 

independent organizations 

Lack of sufficient knowledge to express effective 

management solutions 

 

ها جهت اجرا در یک بازه زمانی کوتاه تعریف حجم باالیی از پروژه -
از سجهیو نت یر بخش اصلطرح ب یسبب عدم تمرکز مجر مدت که

 شود؛ می هاتیفعال
و عمومی برای کل کشور بدون توجه به  کپارچهتعریف یک طرح ی -

  متفاوت اقلیمی و فرهنگی و هیدروژئولوژیکی در کشور؛ طیشرا
، مدتانیمدت، ماهداف کوتاه یینافق زمانی معقول در تععدم تعریف  -

 ؛ و بلندمدت
لحاظ نشدن مالحظات و نظرات ی و کتمشار تیریعدم توجه به مد -

ها و پروژه نیدوــعرصه آب در ت نفعانیو ذ یبخش خصوص
صورت در کشور به ینیرزمیمنابع آب ز تیریمد کردیها: رودستورالعمل

صورت به ماتیتصم کردیرو نیبوده است. در ا نییو از باال به پا تمرکزم
و  شودیممنتقل  ترنییاتخاذ شده و سپس به سطوح پا یمرکز

شده  فیعرت نییو باال به پا یصورت رسمسطوح کامالً به نیارتباطات ب
د هستن ییهابرنامه یبرداران ملزم به اجراساختار، بهره نیاست. در ا
و  هایریگمیدر تصم یشده است و خود نقش نیباال تدو وحکه در سط

د برداران در رونعدم مشارکت بهره نیندارند. هم هایزیربرنامه
 یراتنها در اجها نه باعث شده است تا آن ،یزیرو برنامه یریگمیتصم

مشارکت و  ینیرزمیمحافظت از منابع آب ز یدولت برا یهابرنامه
 یدولت نیمأمور یرو در رو یدر موارد بلکهنداشته باشند،  یهمراه

 ؛ستندیبا
 کی در یداریپا فیتعر یمنابع آب: برا کپارچهی تیریعدم اعمال مد -

به  ینیرزمیو منابع آب ز یپرداختن به منابع آب سطح ز،یحوضه آبر
 یربردامنابع آب قابل بهره ریصورت مستقل موجب بروز خطا در مقاد

 زیحوضه آبر کی یداریپا فیالزم است در تعر نی. بنابراشودیم
و مسائل  یطیمحستیز یازهاین ،ینیرزمیز ،یمجموعه عوامل سطح

 یبدهشود تا بتوان آ دهید گریکدیبا  یآب یاهبدنه تیفیمربوط به ک
 تیحوضه را با ماه کیدر  یزیربرنامهقابل داریمنابع آب پا ای داریپا
این در حالی است که در در نظر گرفت.  یصورت احتمالو به یرقطعیغ

بخشی فقط بحث کمیت آب زیرزمینی و تعادل ءتعریف اهداف طرح احیا
 ایداری کیفی نادیده گرفته شده استدر نظر گرفته شده است و بحث پ

محیطی سطحی و زیست آبو همچنین توجهی به پایداری منابع 
 نگردیده است؛ 

، این در حالی است که حطر ایجرا ایبر زمال جتماعیا بستر انفقد -
 ؛استمنابع آب  یداریاز پا یجز جدانشدن یاجتماع یداریپا
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تغییرات آب و  اعمال مداومعدم اعمال مدیریت انطباقی )عدم  -
هوایی، رشد جمعیت، نوسانات تراز آب زیرزمینی و اهداف 

 (؛محیطیزیست
 ،یو موانع قانون ییقضا ،یادار ،یلحاظ نشدن الزامات ساختار -

 یراب نیگزیجا یشغل یهانشدن فرصت یو معرف یکاری)ب یاجتماع
مشارکت در  یبرداران برابهره رشیفقدان پذ رمجاز،یبرداران غبهره

 ینهاد یهاتی(، محدودغیرهو  یاجتماع هیظ منابع آب، فقدان سرماحف
مراجع  انکاررقابلیو اثر غ اراتیو اخت فی)تداخل وظا یو ساختار

)در  یفن یهاتی(، محدودغیرهخارج از سازمان آب و  یریگمیتصم
 یالمللنیو ب یاسی(، سغیرهاز آب و  نهیبه تفادهاس یهایتکنولوژ نهیزم

 اجرای طرح؛در ( می)تحر
به عنوان مثال پروژه  ،هاپروژه یاجرا ی صحیح دربندتیاولوعدم  -

جهت اجرا نداشته مسکوت مانده  ییباال نهیکه هز یمشارکت مردم
اف گز نهیمجاز با هز ریغ یهااست و پروژه نصب کنتور و بستن چاه

ست ا یضرور نه،یله هزأرا  قرار گرفته است. عالوه بر مسدر اولویت اج
از  یانسدادها و نصب کنتورها، در بستر ریطرح نظ یسلب اقداماتا ت

 هایآگاه شیافزا ،یمشارکت تیریدر حوزه مد گرید یاقدامات اصالح
  ؛ردیصورت پذ یو بهبود حکمران

تلف که های مخدر دوره نصب کنتور یمتول مرتبط با نیقوان تغییر در -
 15در ماده ری که برداران شده است، به طواعتمادی بهرهباعث بی
در  .است بردارعادالنه  آب، هزینه خرید کنتور چاه با بهره عیقانون توز

اعتبار هزینه خرید کنتور چاه از محل طرح  نیتأم 90بودجه سال 
 یدر نظر گرفته شده و بازپرداخت آن به صورت اقساط یبخشتعادل

کنتور  هزینه خرید، (11تبصره  -شده است )بند و نییتع یتوسط متقاض
( ماده 1090تا  1091رنامه پنجم )ــدر ب نهواپرآب دارای  یهاچاه

و همچنین  1092در بودجه سال است،  مالک عهده به ،0 بند –101
کل  رویآمده است که وزارت ن 1095بودجه سال  حهیال 8تبصره 

 هایهوشمند چاه ای یو نصب کنتور حجم هیمربوط به ته یهانهیهز
 هیتغذ ،یبخشتعادل» هایز محل اعتبارات طرحرا ا یمجاز کشاورز

در ، پرداخت کند« قانون نیا 1شماره  وستیپ لیو کنترل س یمصنوع
( هزینه خرید کنتور 1011تا  1095قانون برنامه ششم ) 02بند )ح( ماده 

 ؛( گذاشته شدالتیتسه اعطای با) بردارچاه به عهده بهره
 نییانسداد و تع یهاتورالعملها: در دسوجود تناقض در دستورالعمل -

باال به  از یتیریرابطه مد کیبرداران رابطه سازمان آب با بهره ف،یتکل
 تیریاست، اما در دستورالعمل مد شده فیو با اعمال قانون، تعر نییپا

و  یاجتماع هیسرما تیبر لزوم تقو غیرهو  نهیو مصرف به یمشارکت
الً خود کام یدو مقوله به جا شده است. هر دیبرداران تأکبهره رکتمشا
 کیاز  توانیم ایاست که آ نیهستند، اما سؤال ا یو منطق حیصح

مجاز( را مسدود نمود  مهین ای رمجازیبردار )هرچند غطرف چاه آب بهره
 و مشارکت داشت؟  یانتظار همکار گریو از طرف د

 کهیطوربه، عموم یطرح برا یمراحل اجرا یسازعدم شفاف -
. این تمختصر اس اریبس میبرنامه عظ نینسبت به ا ،کار یزمستندسا

تواند مقدمه خوبی برای جلب سازی میدر حالی است که شفاف
 مشارکت مردمی باشد؛

توسعه شبکه آبیاری نوین بدون توجه به کاهش ظرفیت برداشت و  -
کشت: در اغلب مناطق با اجرای این طرح، میزان برداشت  یتعیین الگو
برداران با حفظ ظرفیت ب کاهش نداشته است. زیرا بهرهاز منابع آ

برداشت آب، اقدام به توسعه اراضی و تغییر الگوی کشت به سمت 
ه طرح کمکی ب نیا یاند و اجرابیشتر نموده ودههای با ارزش افزکشت

 ؛نجات منابع آب کشور نداشته است
ا: هی آبخوانبخشتعادلسیاست متناقض خودکفایی غذایی با  -

ه تغییر معیار ب ازیزایی بر پایه منابع آب و مشکالت معیشتی که ناشتغال
 دیولت نیگزیجا دیوری در کشاورزی دارد )تولید به ازای هکتار بابهره

 ؛به ازای آب مصرفی شود(
 رانیکارشناسان و مد ،یو انسان ینهاد یهاتیمحدود بودن ظرف -

 ؛هااستانو اجرا در مراکز و  یزیراندرکار برنامهدست
  ی با وزارت نیرو؛وزارت جهاد کشاورز تیو حما یعدم همکار-

 

 گیری نتیجه -0

ا ب قوانین پایداری منابع آب زیرزمینیبهبود  یمطالعه در راستا نیدر ا
 یهاطرحبه بررسی الگوی جهانی  یالمللنیاستفاده از تجارب ب

های مهی برناسازپیاده نهیدر زم شتازیپ یکشورهادر  مدیریت پایداری
و  ایرنفیکال التی)ا کایآمر مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی مانند

ی تیریمد یهاطرحتجارب و  است. شده پرداخته، و هند ای(، اسپانزونایآر
 کردیرو رییتغجهت الگوبرداری در کشور و کشورها  نیا موفق در

چه آن است. شده ، استخراجینیرزمیبرداشت از منابع آب زمدیریت و 
های مدیریتی منابع آب زیرزمینی در کشور طرحمشخص است تاکنون 

 یهامحدوده یحجم برداشت برا نییبا تع نفعانیمشارکت ذ بدون
ع آب مناب هیتغذ لیپتانس تیو اغلب بدون توجه به محدود یمطالعات

زیرزمینی را فراهم نموده  آبموجبات ایجاد بحران منابع  ،ینیرزمیز
دولت  نیب تیو شفاف یبخش یآگاه مشارکتی، تیریمد کردیروبا  .است
 ادشنهی. لذا پرا مدیریت نمود شده جادیابحران  توانیم نفعانیو ذ

 یکارآمد برا یکاروگذاران حوزه آب سازو قانون رویوزارت ن گرددیم
 نیا نموده و در دستور کار قرار دهند. فیتعر کردیرو نیا یسازپیاده

( جلب اعتماد کنشگران 1خواهد داشت:  یم در پمه جهیدو نت کردیرو
منابع آب  یداریطرح پا یسازپیادهدر  شانیا تیحما افتیو در

 ها وقوفبه مشکالت طرح یصورت تجرب( کنشگران به5 و ینیرزمیز
بهبود الزم را اعمال خواهند نمود. ،یابیو در هر مرحله ارز افتهی
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Table 4- Description of 15 projects of groundwater sustainability in Iran (Iran Water Resources 

Management Company, 2017) 
 (Iran Water Resources Management Company, 2017در كشور ) بخشیو تعادل ءپروژه طرح احیا 50تشريح  -0جدول 

 
بر اساس تجارب کشورهای آمریکا، اسپانیا و هند در زمینه مدیریت 

راهکارهای عملی جهت بهبود مدیریت پایداری منابع آب زیرزمینی، 
بخشی در قالب چهار راهبرد منابع آب کشور در قالب طرح احیاء و تعادل

 در کشور یساختار سازمان تیریمد (1است:  دهیدر کشور ارائه گرد یاصل
ایجاد سیستم مشورتی در بازبینی طرح پایداری، توسعه از طریق 

سازی مدیریت انطباقی و یکپارچه، مدیریت مشارکتی و محلی، پیاده
های سنتی برداشت آب اصالح ساختار اداری و مدیریت سیستم

 برداریمدیریت اطالعات از طریق تعیین میزان آب بهره( 5 ،زیرزمینی
ی اقدامات و به تندسازمس، گانهششبا توجه به معیارهای 

 قیاز طر یانسان یروین تیری( مد0 ،ی اطالعات موجودگذاراشتراک
های کاهش داوطلبانه، جذب نیروی انسانی توانمند ایجاد برنامه

 و ازی افکار عمومیـسهای مختلف و آگاها نیاز در بخشــمتناسب ب
نبع م گذاری آب مبتنی بربا قیمت یمال تیریمد قیآب از طر نی( تأم0
، ذخیره آب از طریق در نظر گرفتن مسئله آب مجازی، ذخیره ریپذانیپا

های آبیاری کشاورزی و ایجاد اولویت آب باران، مدرنیزه کردن سیستم
های مطالعاتی بر اساس های پایداری در محدودهدر اجرای پروژه

 اولویت بحرانی بودن آن محدوده.
 

 هانوشتپی

1-Arizona Department of Water Resources 

2- Central Arizona Project 

3- Sustainable Groundwater Management Act (SGMA) 

4- Department of Water Resources 

Three categories of projects Project Aim Responsibility 

Projects that produce and 

record data and information on 

aquifer resource status and 

consumption 

Install new observation and exploration 

wells  

To complete the 

groundwater monitoring 

network of the country 

Ministry of Energy 

Equip observation wells with automated 

measuring tools 

Calculating water budget of every basins 

based on conceptual models by collecting 

data  

To update the database of 

the study areas in the 

country 

Projects to control, monitor and 

exploit groundwater resources 

Strengthen and deploy patrol and 

inspection teams  

To prevent unauthorized 

new drilling 

Enhance the scientific level of drilling 

companies, track the movement of drilling 

machines through GPS installed on 

equipment  

Study the establishment and behavior of 

local water markets 

To manage water demands 

and implement optimal 

water use price mechanisms 

Establish agricultural cooperation schemes 

and provide them with technical and 

financial support, strengthen farmers’ 

participation in groundwater resource 

management  

To develop participatory 

management 

Ministry of Agriculture 

Jihad 

Inform and acknowledge public opinion 

Update the National Water Document  To define the water 

requirements of crops and 

determine optimal 

cultivation patterns 

appropriate for the climate. 

Carry out subsidence studies in plains  To tracking how 

groundwater resources 

respond to exploitation, and 

observe plain regions over 

time to identify future 

hazards. 

Geological Survey of 

Iran 

Projects that lead directly to 

water storage in aquifers 

Replace wastewater with agricultural wells  Supply water for critical and 

restricted aquifers 

Ministry of Energy 

Provide and install volumetric and smart 

meters on wells 

To track well abstraction 

Implement artificial recharge and 

flood distribution projects  

To prevent decreases in 

groundwater levels, ground 

subsidence, and saline water 

intrusion. 

Study and implement watershed 

management plans  

to conserve water and soil 

resources and increase water 

infiltration into aquifers 

Ministry of Agriculture 

Jihad 
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5- Groundwater Sustainability Agency 

6- Groundwater Sustainability Plan 
7-California Water Foundation 

8- Commission on Price Policy 
9-Water Framework Derective 
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