
انسانى  هاى  تمدن  است.  بیابانى  و  خشک  ایران  فالت 
چندین هزار ساله در این نقطه از جهان همگى به اتکاء 
شکل  زیرزمینى  هاى  آب  از  بردارى  بهره  هاى   روش 
گرفته اند. برخى از مورخین و صاحب نظران، مهمترین 
عامل تأثیرگذار بر فرهنگ و تمدن مردم این منطقه در 
گذشته و حتى تا به امروز را در چگونگى بهره بردارى 
از این منابع و منازعات و مراودات مربوط به استفاده از 
آن مى دانند. چنانچه، آبادانى و پیشرفت این مناطق در 
دوره هاى ثبات طوالنى مدت سیاسى همراه با سرمایه 
گذارى در احداث و مرمت قنوات بوده و روحیه سخت 
کوشى و آینده نگرى و مماشات که در فرهنگ ساکنین 
فالت ایران نهادینه شده از این منبع نشأت مى گیرد. از 
آن سو، روحیه افول و خمودگى و مذمت کار و کوشش، 
در دوره هاى بى ثباتى سیاسى و تصاحب و یا تخریب این 
سرمایه هاى فرا نسلى نمایان گشته است. برجسته ترین 
نمونه را مى توان در اثرات روحى، فرهنگى و اقتصادى به 
جا مانده از تخریب قنوات و قحطى و آوارگى کشاورزان 

و شهرنشینان در پى حمله مغول ُجست.
همسنگ  اى  فاجعه  نیز  اکنون  هم  نگارنده،  گمان  به 
حمله مغول براى این منابع در حال وقوع است؛ منتها 
به لحاظ اینکه نسل حاضر خود در بطن این فاجعه قرار 
داده  دست  از  را  جویى  چاره  و  تشخیص  قدرت  دارد، 
است. در این مقاله سعى بر آن است سیر تاریخى شکل 
گیرى این فاجعه در حال وقوع ترسیم شود تا شاید بتوان 
بر  را  روشنگرى  خورشید  ظلمت،  ابرهاى  زدن  کنار   با 
نمایان  مجدداً  مناطق  این  ساکنین  پاك  هاى  وجدان 

ساخت.
شیوه هاى بهره بردارى از آب هاى زیرزمینى

چاه دستى
قدیمى ترین و ابتدایى ترین راه بهره بردارى از آب هاى 
ها  چاه  این  باشد.  مى  دستى  هاى  چاه  حفر  زیرزمینى، 
در گذشته، بیشتر از امروز متداول بوده و مورد استفاده 
واقع مى شدند. چاه هاى دستى با وسایل ابتدایى (بیل 
تا  و  زیرزمینى  آب  سطح  به  برخورد  عمق  تا  کلنگ)  و 
دست  با  چاه  حفر  چون  شوند.  مى  حفر  آن  زیر  اندکى 
 در اعماق زیاد با مشکالت فراوانى همراه است، لذا این 
چاه ها را اغلب در نقاطى حفر مى کنند که عمق برخورد 
به سطح آب زیرزمینى زیاد نباشد. آب این چاه ها را با 
کمک  با  یا  چوبى  چرخ  و  قرقره  طریق  از  َدلو  و  طناب 
با  سازند.  مى  منتقل  زمین  سطح  به  حیوانات (گاوَگرد) 
توجه به ساختار این چاه ها و شیوه استخراج آب از آنها، 
بهره بردارى از چاه هاى دستى تأثیرى بر سطح آب در 

سفره هاى زیرزمینى نمى گذارد.
قنات

با  زیرزمینى  تونل  یک  از  شده  تشکیل  کاریز  یا  قنات 
شیب مالیم از طرف دشت به طرف کوهستان و چند چاه 
عمودى که این تونل زیرزمینى را در فواصل مشخص با 

آن  بر  عالوه  ها  چاه  این  سازد.  مى  مرتبط  زمین  سطح 
هستند،  خارج  به  شده  حفارى  مواد  انتقال  مجارى  که 
عمل تهویه کانال زیرزمینى را انجام داده و راه دسترسى 
به  نیز  قنات  از  بازدید  و  بعدى  تعمیر  روبى،  الى  براى 
قنات  مسیر  نقطه  ترین  مرتفع  در  ابتدا  روند.  مى  شمار 
در دست احداث، مادرچاِه قنات یا گمانه حفر مى شود. 
مادرچاه اولین چاهى است که در باالدست اراضى مورد 
نظر براى ایجاد مزرعه و به منظور کشف سطح ایستایى 
سفره آبى (زه) حفر مى شود. اگر سطح زه در این نقطه 
از سطح اراضى دشت که براى ایجاد مزرعه انتخاب شده 
قنات  ایجاد  به  نقطه  دو  این  بین  توان  مى  باشد،  باالتر 
دست زد. با حفر مجراى آب، قسمتى از مسیر قنات که 
چاه هاى حفر شده در آن باالى سطح ایستایى آب قرار 
گرفته و از کف مجراى آن آب تراوش نمى کند، ُخشکه 
کار یا ُخشکان و قسمتى که چاه هاى حفر شده در آن 
زیر سطح ایستایى آب واقع شده و آبده است تَره کار یا 

تَران نامیده مى شود.
اى  گونه  به  قنات  بوسیله  زیرزمینى  هاى  آب  استخراج 
است که آب بدون کاربرد نیرویى خارجى، تنها بوسیله 
نیروى ثقل به سطح زمین روان مى شود. چون در قدیم 
امکاناتى نبوده که بتوان خیلى از سطح ایستایى آب در 
هاى  سفره  سطح  از  ها  قنات  رفت،  تر  پایین  زمین  زیر 
و  ترسالى  رو،  همین  از  و  کرده  برداشت  زیرزمینى  آب 
خشکسالى متوالى مى توانست بر روى آبدهى آنها تأثیر 

بگذارد.
استحصال آب از قنوات بر اساس توازن طبیعى الیه هاى 
گیرد.  مى  صورت  سفره  آبى  بیالن  با  متناسب  و  آبدار 
بصورت  جز  تواند  نمى  قنوات  از  بردارى  بهره  بنابراین 
جزئى و محلى موجب افت شدید سطح ایستایى آب در 
سفره شود. از این گفته مى توان چنین برداشت کرد که 
عین  در  که  است  طورى  قنات  از  آب  استخراج  ماهیت 

توّجه به نیازهاى نسل کنونى، حقوق نسل هاى آینده نیز 
در استفاده از سفره هاى آبى محفوظ مى ماند.

چاه نیمه عمیق یا پایابى
سطح  تا  ابتدا  و  دستى  روش  به  که  ها  چاه  اینگونه  در 
ایستایى آب (زه) حفر مى شوند، با ایجاد سکوى مناسب 
در عمق چاه و کمى باالتر از سطح آب، یک موتورپمپ 
گریز از مرکز نصب و با کمک مکش، سطح آب در چاه را 
کاهش مى دهند بطورى که بتوان کف چاه را عمیق تر 
حفر کرد. سپس طى مراحلى مى توان تا عمق حدود 6 
متر زیر سطح زه، کف شکنى کرد. چون با کمک مکش 
نمى توان آب را بیش از حدود 6 متر باال آورد، این نوع 
آبى  سفره  سطح  کاهش  موجب  چندان  تواند  نمى  چاه 

گردد.
چاه عمیق

چاه عمیق با دستگاه هاى  مکانیکى  حفر مى شود. عموماً 
ایستایى  سطح  از  متر  پنجاه   از  بیش   آن   آبده   قسمت  
چندین   از  است   ممکن   عمیق  چاه  رود.  مى  پایین  آب 
مشبک  فلزى  لوله هاى  که  طورى  به  بگذرد؛  آبدار  الیه 
گذرد،  مى  مختلف  هاى  الیه  از  که  آن  در   منصوب 
مى تواند از همه ذخائر آب الیه ها استفاده کند. با آغاز 
در  زیرزمینى  آب  سطح  چاه،  از  آب  استخراج  و  پمپاژ 
مخروطى  فرورفتگى  رفته،  پایین  تدریج  به  چاه  اطراف 
شکلى در سطح ایستایى آب اطراف چاه ایجاد مى شود. 
جریان  چاه،  اطراف  در  آب  سطح  رفتن  پایین  اثر  بر 
طبیعى آب زیرزمینى تغییر کرده و آب اطراف و نقاط 
دورتر با سرعتى بیشتر به سمت چاه جریان  یافته و یک 

مخروط افت ایجاد مى شود.
هاى  هاى عمیق درعمق زیاد در سفره  آنجا که چاه  از 
آب زیرزمینى حفر مى شوند، ترسالى و خشکسالى تأثیر 
تعداد  از  بردارى  بهره  اما  ندارد.  آنها  آبدهى  بر  فورى 
حد  از  بیش  مکش  با  دشت  یک  در  عمیق  چاه  زیادى 

نگاهى به سیر تحول در بهره بردارى از آب هاى زیرزمینى ایران
مریم حسنى
دانش آموخته فقه و حقوق

پرونده ویژه: بهره بردارى از منابع آب 
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منجر به افت شدید  آب از اعماق زیاد، مى تواند نهایتاً 
پدیده  این  شود.  دشت  آن  در  آب  سفره  عمومى  سطح 
قنوات  خشکیدن  و  ها  چاه  عموم  آبدهى  کاهش  باعث 
احداث شده در آن سفره آبى خواهد شد. همین ویژگى 
منفى چاه هاى عمیق ضمن آنکه مى تواند موجب توسعه 
تنش  بروز  اصلى  عامل  شود،  مدت  کوتاه  در  کشاورزى 
بین  حتى  و  آبى  سفره  یک  برداران  بهره  بین  دعوا   و 

نسل هاى متوالى آنها مى باشد.
تاریخچه

به دلیل برداشت محدود آب از چاه هاى دستى و وجود 
بیابان هاى پهناور، تکنیک استفاده از قنات در فرهنگ 
مقنیان  توسط  که  قنات  آمد.  وجود  به  ایران  کشاورزى 
ایرانى اختراع شده هزاران سال قدمت دارد. تاریخ قنات 
با  گردد.  مى  بر  باستان  ایران  دوره  به  مشخص  طور  به 
مى گذرد،  آن  اختراع  از  سال  هزار  چندین  اینکه  وجود 
هنوز هم این روش استحصال آب در بخش هاى وسیعى 
از کشور معمول و متداول است. تا قبل از ورود تکنولوژى 
حفر چاه عمیق به کشور، قنات رکن اصلى کشت و زرع 
فرهنگ  زیربناى  و  تشکیل  داده  را  خشک  نواحى  در 

شهرنشینى در فالت مرکزى ایران به شمار مى رفت.
قاعده عرفى مهمى که مى بایست در حفر قنات همواره 
تران  طول  در  کافى  فاصله  وجود  شد،  مى  توجه  آن  به 
بین رشته قنوات مجاور بود. حق و عدالت اقتضاء مى کرد 
که اگر کسى قناتى احداث کرد براى آنکه بتواند از آبى 
که استحصال شده استفاده مطلوب را در حال و آینده 
ببرد، نباید دیگران قنات دیگرى در نزدیکى تران یا مسیر 
پیشرفت قنات او حفر کنند تا موجب نقصان آب و ضرر 
و زیان او شوند. این مقدار فاصله را در اصطالح شرعى 
و عرفى "حریم" مى نامند. روایات و تفاسیر بسیارى در 
مقدار  تعیین  مبناى  که  دارد  وجود  اسالم  مقدس  شرع 

حریم را قاعده  "ال َضَرر" بیان مى کند.
قاعده الضرر یکى از معروفترین و مشهورترین قواعد فقه 
اسالمى است که بر گرفته از حدیث نبوى "ال َضَرر و ال 
ِضرار" مى باشد. شأن نزول آن، داستان معروف سمرة بن 
جندب است. روایت سمرة بن جندب در وسائل الشیعه 
یحضره  ال  ومن  کافى  در  ونیز  موات  احیاى  کتاب  در 

الفقیه در باب ُحکم حریم آمده است.
بر اساس این قاعده، تصرفات متأخر نباید طورى باشد که 
به تصرفات قانونى و متقدم موجود و توسعه طبیعى آنها 
ضررى وارد سازد. در تطبیق این قاعده با موضوع حریم 
منابع آب، اوالً اولویت زمانى در بهره بردارى از یک سفره 
مشترك اصالت دارد و ثانیاً براى تعیین اندازه حریم در 
فاصله منابع آب نمى توان حد ثابتى فرض کرد؛ بلکه باید 
به قدرى دور شد تا باعث جلوگیرى از ضرر و زیان در 

حال و آینده گردد.
مربوط  عرفى  قواعد  رعایت  با  قنوات،  احداث  دوره  در 
شد  نمى  وارد  آب  منابع  صاحبان  به  ضررى  حریم،  به 
محلى  خبره  هاى  َحَکم  به  رجوع  با  اندك  موارد  در  و 
سرمایه  و  زمان  بعالوه،  شد.  مى  برطرف  نظر  اختالف 
و  سنتى  ساختار  و  سو  یک  از  قنوات  احداث  بودن  بر 
محدود کشاورزى از سوى دیگر، زمینه اِضرار به غیر را 

بواسطه احداث قنوات جدید به وجود نمى آورد. با توجه 
به این موضوع حریم تعیین شده باعث نقصان آب چاه 
ها و قنوات مجاور نمى شد و ضررى به سفره هاى آب 

زیرزمینى وارد نمى آمد.
است  اسالم  مقدس  شرع  از  برگرفته  که  مدنى"  "قانون 
اساس  بر  حریم،  براى  فقها  نظر  و  روایات  از  تبعیت  به 
نفوذپذیرى  و  خاك  نوع  اساس  بر  را  فواصلى  ضرر  عدم 
آن در عمق زه بیان کرد. این قانون که در سال 1307 
تدوین شد پیش از آن بود که حفر چاه عمیق در ایران به 
 منظور بهره بردارى از آب هاى زیرزمینى آغاز شده باشد.

 مى توان گفت که احکام و قوانین حریم در قانون مدنى 
و قوانین دیگر تا زمان حفر چاه عمیق با ساختار قنات 
و چاه دستى مطابقت کامل داشت و دفع ضرر براساس 

عرف و قانون به راحتى ممکن.
جهت  اى  تازه  تکنولوژى  ها،  قرن  گذشت  از   پس 
بهره بردارى از آب هاى زیرزمینى متولد شد: چاه هاى 
عمیق و نیمه عمیق موتورى. این چاه ها در ایران ، بعد 
براى   سپس   و  شهرها  در  ابتدا  دوم   جهانى   جنگ   از 
آبیارى  کشاورزى  و باغهاى  مجاور شهرها احداث  شدند. 
هاى  چاه  حفر  براى  ایرانى  شرکت  نخستین  تأسیس  با 
سال هاى در  یگانگى  اسفندیار  توسط  کشور  در   ژرف 

زیرزمینى   آب هاى  از  گیرى  بهره  دوران   1324-25   
بوسیله چاه هاى عمیق در کشور آغاز شد.

پیشرفت  کنار  در  اخیر،  صده  در  جمعیت  سریع  رشد 
کشاورزى،  تنوع  و  گسترش  به  منجر  تکنولوژیک  هاى 
مدرن شدن شیوه هاى تولید، پیدایش ادوات کشاورزى 
زیر  سطح  افزایش  براى  بیشتر  انگیزه  و  نیاز  و  پیشرفته 
در  عمیق  هاى  چاه  حفر  امکان  طرفى،  از  شد.  کشت 
در  ناچیز  هزینه  صرف  با  و  روز  چند  تنها  زمان  مدت 
را  مضاعفى  انگیزه  قنات،  احداث  سنتى  شیوه  با  قیاس 
به  عمیق  هاى  چاه  گونه  قارچ  و  سریع  افزایش  جهت 
منظور تأمین نیاز آبى کشاورزى رو به گسترش بوجود 
آورد. میزان روزافزون یارانه هاى انرژى نیز در این رقابت 
عمیق  هاى  چاه  حفر  نتیجتاً،  بود.  مؤثر  قطعاً  ناعادالنه 
بعد  به   1340 دهه  از  ویژه  به  ایران  در  عمیق  نیمه  و 
گسترش روز افزون یافت و در نیمه دوم دهه 1350 به 

اوج خود رسید.
ساختن   فراهم   درعین   عمیق  چاه  تکنولوژى  پیدایش 
امکانات  بهتر براى  استحصال  آب ، موجب تغییراتى شدید 
در  ها  چاه  این  شد.  آب  منابع  از  بردارى  بهره  نظام  در 
ابتدا به صورت مکمل در کنار قنوات بودند؛ اما در مدت 
بسیارى   مشکالت   و  شدند  آنها  جایگزین  کوتاهى  زمان 
براى  سفره هاى آب زیرزمینى به وجود آوردند. از آنجا 
بیالن  به  توجه  بدون  عمیق  هاى  چاه  حفر  ابتدا  در  که 
آب سفره هاى زیرزمینى صورت مى گرفت، برداشت آب 
از میزان تغذیه سالیانه آن ها بیشتر شده و آب بیش از 
باعث  روند  این  شد.  مى  استخراج  آن  از  سفره  ظرفیت 
آب  منابع  کاهش  سفره،  سطح  گسترده  و  شدید  افت 
قنوات  شدن  خشک  نهایتاً  و  آبدهى  کاهش  زیرزمینى، 

بسیارى گشت.
دعاوى  و  مشکالت  عمیق،  هاى  چاه  حفر  افزایش  با 

بسیارى بر سر حفر چاه ها و نقصان آب قنوات به وجود 
آمد. مردم، به عادت گذشته، جهت حل اختالفات مربوط 
به حریم به َحَکم ها و کارشناسانى خبره در امر قنوات 
قوانین  و  احکام  همان  با  هم  آنها  و  کردند  مى  مراجعه 
حریم قنوات و چاه دستى، بین آنها ُحکم مى کردند. به 
دلیل اینکه این کارشناسان آگاهى جامعى از تأثیراتى که 
چاه هاى عمیق بر روى قنوات و سفره هاى آب زیرزمینى 
حتى در نواحى دوردست مى گذاشتند نداشتند، اصوالً 
و  شد  مى  قنوات  صاحبان  ضرر  به  منجر  صادره  احکام 
این باعث به وجود آمدن در گیرى ها و زد و خوردهاى 

بسیار شد.
با برداشت بى رویه آب از چاه هاى عمیق و بروز مشکالت 
فراوان در زمینه حریم و وضعیتى که براى سفره هاى آب 
ها  دادگاه  و  محلى  معتمدین  آمد،  وجود  به  زیرزمینى 
دیگر بر اساس رویه عرفى و قانون مدنى از پس دعواها 
بر نمى آمدند. در پى این اوضاع، قانونگذار بر آن شد تا 
به فکر یک سازوکار جدید براى مدیریت حریم منابع آب 
زیرزمینى باشد. در سال 1345 "قانون حفظ و حراست 
از آب هاى زیرزمینى" وضع و مطابق آن حفر چاه موکول 
به کسب اجازه از وزارت آب و برق شد. در واقع از آن 
دولت  اجازه  با  بایست  مى  صرفاً  چاه  حفر  بعد  به  تاریخ 

صورت مى گرفت.
حساس  عمیق  هاى  چاه  حفر  به  که  قنوات  صاحبان 
عمیق  نیمه  هاى  چاه  از  بردارى  بهره  به  نسبت  بودند، 
گذاشت  مى  هاى آبى  سفره  سطح  بر  ناچیزى  تأثیر  که 
کمتر اعتراض داشتند. زیان چاه هاى نیمه عمیق زمانى 
اتفاق افتاد که مجوز تبدیل اینگونه چاه ها به چاه عمیق 

صادر شد.
با حفر چاه هاى عمیق در این دوره، دشوارى و پیچیدگى 
تعیین مقدار حریم جهت جلوگیرى از ورود ضرر و زیان 
به بهره برداران قانونى پیشین، قانونگذار را بر آن داشت 
تا با تصویب "قانون ملى شدن آب" در سال 1347 تعیین 

حریم منابع آب زیرزمینى را بر عهده مهندسین
این  که  بود  آن  انتظار  بگذارد.  دولتى  شناس  آب   
کارشناسان بتوانند با استفاده از محاسبات دقیق وضعیت 
منطقه، آمار هیدرولوژیک سفره آبى و سایرعوامل مؤثر، 
بهره  دیگر  که  کنند  تعیین  نحوى  به  را  حریم  میزان 
قبلى  برداران  بهره  زیان  و  ضرر  موجب  جدید  بردارى 
وظیفه  واقع،  در  نگردد.  مشترك  هاى  سفره  آب  منابع 
برق  و  آب  وزارت  به  موجود  برداران  بهره  منافع  حفظ 

سپرده شد.
اما در عمل به دالیل متعدد اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و 
اقتصادى این انتظار برآورده نگردید. بر اثر غارت آب هاى 
بسیار  تعداد  بیشتر،  عمیق  هاى  چاه  حفر  با  زیرزمینى 
اقتصادى،  هاى  سرمایه  و  شده  خشک  قنوات  از  زیادى 
اجتماعى و تاریخى عظیمى که طى چندین هزار سال بر 
پایه آنها شکل گرفته بود نابود گشت. وزارت آب و برق یا 
بعداً نیرو که متولى حفظ منابع آب هاى زیرزمینى کشور 
به شمار مى رفت، با صدور مجوز حفر چاه هاى جدید در 
دشت هایى که خود، آنها را از حیث برداشت آب ممنوعه 

و با تراز منفى اعالم کرده بود، بخش بزرگى از
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 منابع آبى چندین هزار ساله کشور را خشکانید. این روند 
سیاست  اجراى  و  اسالمى  انقالب   نخست  سال هاى  در 
هاى مصادره اى و بازتوزیعى عدالت، ابعاد وسیع ترى پیدا 

کرد. در سال هاى اخیر نیز به دلیل  عدم توجه الزم
 وزارت نیرو به وظایف قانونى خود در مناطق ممنوعه، 
با صدور پروانه حفر چاه عمیق به عناوین و بهانه هاى 
به  کشور  آبى  سفره هاى   از  بیشترى  تعداد  مختلف، 

وضعیت بحرانى رسیده اند.
بعنوان مثال، دشت رفسنجان - یکى از بزرگترین مخازن 
آب زیرزمینى مناطق کویرى کشور - در سال 1353 با 
اعالم  ممنوعه  دشت  عنوان  به  چاه  حلقه  از 500  کمتر 
شد تا دیگر در آن دشت و باالدست آن چاهى حفر نشود. 
ولى طبق آمار سال 1379 تعداد چاه هاى پروانه دار در 
بیش  یعنى  است؛  شده  گزارش  1370حلقه  دشت  این 
از دو و نیم برابر تعداد چاه هاى زمان اعالم ممنوعیت 
دشت! بعالوه، در باالدست این سفره نیز حفر چاه مجاز 
داشته  ادامه  اواخر  همین  تا  دست  پایین  به  مضر  ولى 

است؛ مثًال در دشت بردسیر.

نتیجه گیرى
در  زیرزمینى  آب  هاى  سفره  وضعیت  حاضر  حال  در 
زاینده  حوضه  تا  گرفته  ارومیه  از  کشور  مناطق  اغلب 
کرمان  و  یزد  و  خراسان  و  فارس  هاى  استان  و  رود 
ناگوار و نگران کننده است. حقوق افراد زیادى که خود 
و  چاه  و  قنات  حفر  به  مبادرت  ابتدا  آنها  نیاکان  یا   و 
سرمایه گذارى در امر کشاورزى کرده بودند و به حکم 
شرع و قانون مى بایست از حقوق آنها حمایت مى شد 

پایمال شده و ضررهاى بسیار و حتى جبران ناپذیرى به 
آنان وارد آمده است.

خدمت  در  باید  نو  هاى  تکنولوژى  از  استفاده  چند  هر 
آن  از  استفاده  در  روى  زیاده  و  افراط  اما  باشد،   انسان 

مى تواند به آفتى براى جامعه بشرى تبدیل شود.
 متأسفانه، همگام با ورود تکنولوژى حفر چاه هاى عمیق 
بیالن  تعادل  نشد.  آن  از  صحیحى  استفاده  کشور،  به 
سفره هاى آب زیرزمینى که طى قرن هاى متمادى با 
وجود قنوات حفظ شده بود، با ورود بى رویه چاه عمیق 
سال  چند  طى  در  تنها  یکباره  به  کشاورزى  صحنه  به 
 به هم خورده و امروزه شاهد معضالت زیادى در بخش

 آب هاى زیرزمینى کشور هستیم.
عنوان  به  دولت  کشور،  در  تاریخى  عطف  نقطه  یک  در 
مسئول حفاظت از منابع آب تعیین شد تا با وضع قوانین 
و مقرراتى، هم وضعیت سفره هاى آبى بهبود یابد و هم 
به حقوق بهره برداران قانونى تجاوزى صورت نگیرد. ولى  
در عمل، قوانینى که وضع شد مأمورین را مبسوط الَید و 
وضعیت سفره هاى آب زیرزمینى را به یک فاجعه تبدیل 
کرد. مضافاً، بعد از ممنوعه اعالم شدن دشت ها، تعداد 

چاه هاى مجوزدار در آن مناطق چندین برابر شد!!
رویه اى که هم  اکنون در بهره بردارى از سفره هاى آبى 
با  سفره  زیرزمینى  آب  تخلیه  یعنى  دارد،  جریان  کشور 
روندى صعودى و بدون توجه به میزان تغذیه آن، تنها 
آبى  هاى  سفره  سطح  ساالنه  رفتن  تر  پایین  به  منجر 
کشور مى شود. این در حالى است که تغذیه مجدد یک 
سفره آبى زیرزمینى تا رسیدن به سطح تعادل اولیه به 

هزاران سال زمان نیاز دارد.

اما راه چاره چیست؟
ابتدا متولیان امر بجاى معرفى خشکسالى بعنوان منشأ 
بروز فاجعه، باید به ریشه واقعى مشکل که همانا صدور 

مجوز بى رویه بهره بردارى از این منابع است بپردازند.
قابل  نامحدود  طور  به  زیرزمینى  آب  منابع  آنکه  براى 
به  ورودى  هاى  آب  تمام  بین  باید  باشند،  بهره بردارى 
هیدرولوژیکى  تعادل  آن،  از  خروجى  هاى  آب  و  حوضه 
آب  معینى  مقدار  سفره،  یک  از  بنابراین،  باشد.  برقرار 
مى توان استخراج کرد. نمى توان در مناطقى که برداشت 
آب بیش از میزان تغذیه سفره است و به عنوان دشت 
با  را  آب  برداشت  مجوز  شوند،  مى  شناخته  ممنوعه 
داد.  مناطق  آن  باالدست  یا  و  خود  در  مختلف  عناوین 
آبى  دشت  یک  در  جدید  چاه  حفر  مجوز  هرگونه  ارائه 
بعد از ممنوعه اعالم شدن آن خالف قانون و غیرشرعى 
مجوز حفر چاه در  اساس همین منطق، دادن  است. بر 
باالدست یک دشت آبى ممنوعه از آنجا که باعث ضرر و 
زیان چاه هاى مقدم پایین دست مى شود، خالف قانون 

و غیر شرعى است.
از سوى دیگر، باید با تنقیح و وضع قوانین مناسب زمینه 
از  حراست  و  حفظ  در  برداران  بهره  مشارکت  براى  را 

سفره هاى آبى فراهم ساخت.
نهایتاً آنکه، وزارت نیرو باید مسئولیت ضررهاى وارده به 
صاحبان حقه و قدیمى قنوات و چاه هاى خشکیده و از 
صریح  نص  مطابق  و  پذیرفته  را  شده  خارج  انتفاع  حیز 
ماده 44 "قانون توزیع عادالنه آب" مصوب سال 1361 

جبران خسارت کند.

پرونده ویژه: بهره بردارى از منابع آب 
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