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Depletion of groundwater is one of the main challenges in Iran especially in 

the arid and semi-arid lands. The aim of this study is to identify the factors 

that affect the reduction of groundwater levels and provide a water police 

strategy for a better management and groundwater monitoring in Sorkheh 

city of Semnan province. The statistical population in the quantitative part 

of the research includes villagers living in Iij, Jouin and Sufi Abad. The 

sample size was determined 160 using Cochran's formula, and factor 

analyses were used for the data. In the qualitative section of the councils, 

the regional water company and village administrators were used to analyze 

the data, the design of mental mapping and content analysis. According to 

the factor analysis results, water police factor can determine 87.4 of 

variance compared with other factors which had a high influence on the 

finding. Based on the results of multi-criteria analysis, the most important 

reason for the reduction of groundwater aquifers in these villages is the 

overexploitation and drilling of unauthorized wells. Besides, farm 

cultivation with high water need can increase water consumption causing 

stress on the water resources in the study area. According to the conducted 

survey, the water police can be considered as an approach to monitor and 

control unconventional exploitation of groundwater resources. On the other 

hand, to achieve this goal knowledge and preparing the necessary 

equipment can play a key role in this section. Thus, it needs necessary plans 

to establish it in the related organization. 
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 ،جی  ا یروستاها در ینیرزمیز آب منابع بر نظارت منظور به آب سیپل جادیا ضرورت یبررس

 سمنان ةسرخ شهرستان آبادیصوف و نیجو

 8، شیما نیکو*8یزدانی، محمدرضا 8پیمان اکبرزاده

 کویرشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران ةزدایی، دانشکدگروه بیابان 8

 چکیده  مشخّصات مقاله

 و خشف   منفاق   درویفژه  بفه  کشفور،  مهف    یهفا  چفال   از یکف ی ینف یرزمیز آب یهفا  سفرره  افت پژوهشی نوع مقاله:

 .دشفو  یمف  مختلف   یها بخ  در آب نیتأم یبرا یادیز مشکالت جادیا باعث که است خش  مهین

راهکفار   ةو ارائف  ینف یرزمیز یهفا  سفح  آب  کفاه   بر مؤثّر عوامل ییشناسا باهدفحاضر پژوه  

اسفتان سفمنان    ةدر شهرسفتان سفرخ   ،ینف یرزمیز یهفا  و نظارت بهتر آب تیریمد یبراآب  سیپل

 ج،یف ا یسفاکن در روسفتاها   انییشامل روسفتا  پژوه  یدر بخ  کم  یآمار ةجامع. رفتیانجام پذ

 نیفی تع کوکران فرمول از استراده با نمونه حج . است سمنان ةسرخ شهرستان آباد یو صوف نیجو

 انجفام  یعفامل  لیف و تحل نیسفنج  نگفرس سفاکن    ةسیو مقا لینامه تکمپرس  880شد و تعداد 

 لیمنظور تحل به یها یاریو ده یا آب منحقه ةشوراها، ادار یاز نظرات اعضا یریگرفت. در بخ  ک

آمفده در بخف     دسفت  بفه  جیشفد. نتفا   استرادهمحتوا  لیتحل ،یذهن یها نقشه نیتدو ها و فنّ داده

را  انسیف وار %4/13آب توانسفته اسفت در حفدود     سیپلف  ةاست کفه مؤلّرف   بیانگر آن یعامل لیتحل

 جینتفا  توج فه  بفا  نیهمچنف  ؛داشته است یشتریب یاثرگذار گرید یها کند و نسبت به مؤلّره نییتب

 تاهاروسف  نیدر ا ینیرزمیآب ز یها کاه  سرره لیدل نیتر مه  اره،یچندمع لیآمده از تحل دست به

 بفا  محصفوتت  کشفت  نیهمچن ؛است مجاز ریغ یها و بدون نظارت و حرر چاه هیرو یب یبردار بهره

نوشتار پفی    جینتا . با توج ه بهاست شده منحقه یآب منابع بر شتریب تن  جادیا باعث بات یآب ازین

آب  سیپلف از  اسفتراده  ،ینیرزمیز یها آب مناسب برداری بهره و نظارت در مؤثّر عوامل یبررسو  ور

 ینف یرزمیاز منفابع آب ز  یاصفول  ریغ یبردار بهره کنترل و نظارت منظوربهکارآمد  یرراهکا مثابة به

 تی ف اهم  ،بخف   نیف ا یبفرا  امکانفات  کفردن فراه  و افراد دان  زانیم به توج ه مؤثّر باشد. تواند یم

تزم صفورت   داتیف مرتبط تمه یها آن در سازمان جادیتزم است درخصوص ا نیبنابرا؛ دارد یادیز

 .دپذیر

 تاریخچة مقاله:
 8331تیر  81 دریافت

 8331 آذز 11 پذیرس

 8331 دی 83دسترسی آنالین 

 ها:کلیدواژه
 آب، منابع حراظت ،ینیرزمیز یها آب

شهرسفتان   ،یعفامل  لیتحل آب، سیپل

 .سرخه

، یزدانففی؛ پیمففان، اکبففرزاده اسففتناد:

(. 8331) شفففیما، نیکفففو؛ محمدرضفففا

 آب سیپلفف جففادیا ضففرورت یبررسفف

 ینیرزمیز آب منابع بر نظارت منظور به

 آبفاد یصوف و نیجو ج،یا یروستاها در

جغرافیفا و   .سفمنان  ةسفرخ  شهرستان
   .801-13(، 4) 3، پایداری محیط

doi: 10.22126/GES.2020.4032.2018 
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 مهمقدّ
بفه بفروز    توج فه کفه بفا    اسفت  ینف یرزمیز یهفا  آب ،خشف   مفه ینآب در مناق  خشف  و   نیتأم مه   منابع ازجمله

موضفوع باعفث    نیو ا است  یرو به افزا ها آناستراده از  ،جمعی ت رشد به رو روند و  یاقل رییتغ اثرات ،ها یسال خش 

 و شفهری  مصفارف  و کشفاورزی  آبیاری در ینیرزمیز یها آب از استراده .دشو یممناق   نیبر منابع آب ا شتریتن  ب

 منفاق   در ،ینف یرزمیز یهفا  آب ژهیف و بفه  آب منابع مدیریت(. 8313 ،همکاران و ییرضا) است افزای  به رو صنعتی

 نقفا   از بسفیاری  در زیرزمینفی  یهفا  آب از هیف رو یبف برداشت  .است برخوردار یخاص  اهم یت از خش  مهین و خش 

 ةسفاتن  اففت  روند دشوار وضع یجهان منابع در شده ارائه آمار. است شده زیرزمینی آب سح  شدید افت سبب جهان

 اففت  و بحرانفی  شرایط ایجاد باعث اخیر ةده چند در انسانی و قبیعی مختل  عوامل. دهد یم نشان را ینیرزمیز آب

 ریف اخ یهفا  سفال  در (.8311و همکفاران،   ی)اکبفر  اسفت  شفده  کشفور  ق امنف  بیشفتر  در زیرزمینفی  یها آب سح 

 از یناشف  یجفانب  یامدهایپ و یستابیا سح  افت دچار و دهش روروبه مجاز ازحد  یب یها برداشت با کشور یها دشت

 دیمسفتر ) اسفت  آتفی  یهفا  سال در وضعی ت این تشدید دهندةنشان ها ینیب  یپ ازقرفی ؛(8338 بهراملو،) دندش آن

  ،یف عم یهفا چفاه  از هیف تخل زانیف م 8338-8333 یآبف  سفال  آمفار  براساس (.8311 ،یخاتون یشیدرو و ینیجشره

(. 8333 ران،یف ا آب منابع تیریمد شرکت) است شده برآورد مکعب متر اردیلیم 8/80 ها چشمه و هااتقن  ،یعم مهین

 در و افتفه ی  یاففزا  متفر  300 بفه  متر 30 از ها چاه آب سح  افت ،مازاد پمپاژ براثر ،کرمان استان رفسنجان دشت در

 براثفر  اراك مرکفزی  در دشفت . (8313 ،نیالفد ه)خواجف  اسفت  رسیده متر 800 از بی  به اصرهان اقراف یها دشت

باعفث   هیف رو یبف برداشفت   یقرفف از و اند شده شیرین یها آب وارد شور یها آب ،ازحد  یب یبردار بهره و یسال خش 

 بفا  زیرزمینفی  یهفا  آب سفح   اففت  بررسفی  .شفده اسفت   در منحقه ینیرزمیزمنابع آب  شدنشور ازجمله یمشکالت

 یو غربف  یمرکفز  یهفا  بخف  در  ینف یرزمیزداده است کفه سفح  آب    نشان جغرافیایی اتاقاّلع سیست  از استراده

منحقفه اسفت؛    نیف بفات در ا  یهفا  یدبف برداشت با  یها چاهآن را تمرکز  لیمتر کاه  داشته است و دل 30آبخوان تا 

 80 هرسفاله  توس طم قور به یعنیمتر،  8/81 زانیسال به م 10 یکه ق دده یمنشان  ینیرزمیزتراز آب  گراف درویه

 .است افتهی کاه سح  آب  متر یسانت

برداشفت   ،یسفال  خشف   ةدیف پد دشفت  نیف در ا ینف یرزمیزعوامل اففت آب   نیتر مه  که دهد یمنشان  ها یبررس 

 بفا  .(8311، همکفاران  و یاکبر) استبرداشت  یها چاه ادیتعداد زو  کشت ریزسح    یافزا ،جمعی ت ادیازد ،هیرو یب

 یراهکارهفا  تقاضفا،  و عرضه تیریمد به ازین آب منابع بخ  در توج ه قابل یکمبودها و آب منابع بودنثابت به توج ه

 کفه  اسفت  یضرور و نبوده پاسخگو ییتنها به یا سازه یراهکارها و است( برداری بهره تیریمد) یا سازه ریغ و یا سازه

 ردیف گ قفرار  عمفل  مفالك  اثرگفذار  و داریف پا راهکار مثابة به( یتیریمد) یا سازه ریغ یراهکارها ،یا سازه راهکار درکنار

 و پفور یحجف ) یسفحح  یهفا  آب یبف یترک تیریمد ست یسیا  مستمر تیریمد یها نظام. (8333همکاران،  و )فاقمی

نظفر  در ینف یرزمیاز منفابع آب ز  هیف رو یبف  یبفردار  بهرهاز  یریجلوگ یبرا یاساس یراهکار تواند یم (8334 همکاران،

 یحف یمح سفت یز مسفائل  به کمتر توج ه و یاقتصاد سود دنکثرکراحد همچون دمتضا افهدا دجوو البتّه ؛گرفته شود

   (.8333 همکاران، و اسدی) است اثرگذار مدیریت نوع این در

 و یفرهنگف  و یاقتصفاد  و یاجتمفاع  ،ینهاد یرسم هعمدقور به باتیترت از یا مجموعه مستمر، تیریمد ست یس 

 نیف ا(. 1003 همکفاران،  و 8کفوپن  ون) است آب منابع داریپا از حراظت و  یتنظ صورت به تنها اغلب و است هنجارها

 ةاجفاز  و شفود  ینیرزمیز یها آب منابع بهتر تیریمد باعث توانند یم یمحلّ تیریمد یها ست یس سح  در ها ست یس

                                                                                                                                                                          
1- Van Koppen 



 08 ...آبادروستاهای ایج، جوین و صوفیدر  منظور نظارت بر منابع آب زیرزمینی سی ضرورت ایجاد پلیس آب بهبرر
 

 یدارا یکشفورها  یحرفاظت  تیریمد از ییها نمونه. کنند صادر را ینیرزمیز یها آب منابع از استراده عدم ای و استراده

 منفابع  تیریمد منظوربه یحراظت یها ست یس(. 1001 ،8بروکس) دارد وجود ایاسپان و کایآمر غرب ژهیو به بات، درآمد

 (.  1003 ،1شاه واستینبرگن  وان) است افتهی گسترس  یمکز و مصر هند، پاکستان، در ینیرزمیز آب

 تیریمفد  یاثربخشف  بهبود یبرا یراه منزلة به آب تیریمد یبرا یمحلّ ساتمؤس  جادیا و یمحلّ یها تسنّ یایاح 

 بفر  یمنرف  ریتفأث  یمحلّف  ینف یرزمیز یها آب بر حاک  ساتمؤس  ةتوسع جنوب در هند در. است گرفته قرار نظرمد  آب

 آب سفح   کفاه   از منحقه، ینیرزمیز یها آب منابع بر نظارت با اام  است، داشته آندراپرادس ةمنحق یاقتصاد رشد

 بانف  ) کفرد  اسفتراده  آب پلفیس  از آب پمپفاژ  میزان بر نظارت منظور به اردن کشور .است شده یریجلوگ ینیرزمیز

 بفه  توج فه  بفا  ،1088 سفال  انقفالب  از پفس  تونس کشور در(. 1000 ،3سوئیس های همکاری توسعة آژانس و جهانی

 غالفب  امفور  در اجبفار  قفانون،  به توج ه عدم همچنین و روستایی مناق  در تر رنگ ک  حضور و مرکزی دولت تضعی 

 بنفابراین  نبفود؛  کفافی  نیفز  تحری  و ارزیابی کنترل، برای یمحلّ جوامع حمایت البتّه ؛نبودند بازدارنده ها جریمه و دش

 در آب پلفیس  بعفد  بفه  1081 سفال  از(. 1083 همکفاران،  و 4کالوسفس ) یاففت  ضرورت منحقه در آب پلیس ایجاد

 در(. 1081 ،3ریالنفس  و سفانچز ) دشف  ایجفاد  آب بخ  در استرادهءسو کنترل و آب منابع بر نظارت باهدف مراک 

 اجفرای  بفرای  که اند بوده ارت  از یحتّ یا پلیس مأموران آب، پلیس بخ  نیروهای ،اردن و لبنان مراک ، کشورهای

 .  (1083 همکاران، و کالوسس) اند کرده عمل قانون

 بفرداری  بهفره  تفأثیر  تحفت  شد ت به یمن در زیرزمینی های آب ( نشان دادند که مدیریت1081) همکاران و 8قاها 

 در زیرزمینفی  آب منفابع  از حراظفت  بفاعنوان  واحدهایی ایجاد و محلّی مدیریت و بوده کشاورزی های تفع الی  رویة بی

 بفا . شفود  مفی  اسفتراده  کشفاورزی  بخ  در مراک  در زیرزمینی آب منابع از %10 از بی  .است ضروری کشور این

 اسفت؛  مشفکل  بسفیار  قفانون  اجفرای  و آن مدیریت ،یمحلّ جوامع وسیلةبه آن از استراده عتنو  و گستردگی به توج ه

بفا   جنفوبی  افریقفای  تفاون  یپدر شهر ک(. 1081 ،3براون و واکیو دل) گرفت قرار نظرمد  آب پلیس از استراده بنابراین

در  نظفارت  هفا  آن یفت مأمورکفه   دشف  ایجفاد  شفهری آب در بخف    پلفیس آب،  ینبه مشکالت عمفده در تفأم   توج ه

 یجنتفا  .گرفتنفد  یمف  نادیفده آب را  جدید قوانین بود که شهروندانیر به و تذکّ دستگیری برایمختل  شهر  یها بخ 

آب و  جدیفد  قفوانین . یاففت کفاه    یتفر ل یلیفون م 318مقفدار مصفرف آب    یاز روزهفا  یکیبود و در  بخ  یترضا

 (.  1083 ،1ینزداشته است )روب یمهم  بسیارامر نق   اینشهروندان در  همکاری

 بفا   یف مکز و مصر هند، پاکستان، ازجمله مختل  یکشورها در ینیرزمیز آب منابع یمحلّ تیریمد از ییها نمونه

 تقاضفا  در تی ف قموفّ و شکست از یبیترک ةدهند نشان که است شده یآورجمع یاسیس و یاجتماع مختل  یها نهیزم
 و اسفت  داشفته  وجفود  یمحلّف  یمیخفودتنظ  کفه  یمفوارد  در حفال  نیبفاا . است ینیرزمیز یها آب ةعرض تیریمد و

 و تقاضفا  تیریمفد  اقفدامات  جیتفرو  است؛ بوده همراه تی قموفّ با تیریمد ،کند یزیر هیپا را یمحلّ تیریمد اند توانسته
 وان) دارد ینف یرزمیز آب منفابع  یمحلّف  حراظفت  بفر  یشفتر یب دیتأک( دارد وجود یتوج ه قابل ةدامن هنوز که) عرضه

از منفاق  خشف  و    ییهفا  بخف   تفا گرفتفه و   البرز قفرار  یسمنان در بخ  جنوب استان(. 1003 شاه، واستینبرگن 

                                                                                                                                                                          
1- Brooks  
2- Van Steenbergen & Shah 
3- World Bank and the Swiss Agency for Development Co-operation 

4- Closas  
5- Sanchez & Rylance  
6- Taha  
7- Del Vecchio & Barone  
8- Robins 
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 ینف یرزمیمنفابع آب ز  ،توج فه  قابل یاستان و نبود منابع آب سحح خاص  وضعی تت علّبه. ابدی یامتداد م رانیا یمرکز
 حرفر  آب، یبفرا  روزافزون یتقاضا و جمعی ت رشد به توج ه با .استمصارف مختل   یآب برا کننده نیتأم یمنبع اصل

 اسفتان  یهفا  آبخوان در متر یسانت 30 تا ساتنه افت باعث ینیرزمیز آب منابع از هیرو یب برداشت و مجاز ریغ یها چاه

 .  (8333 ران،یا آب منابع تیریمد شرکت) است شده
 مربفو   بحران ازجمله فراوان مشکالت باعث تواند یم ،باارزس یآب منابع نیا شدنخش  برافزون  روند نیا ةادام

 ایف دن در ربفط  یذ یهفا  سفازمان  و نپژوهشگرا یبرخ که ییراهکارها ازجمله. شود مناق  نیا در نیزم فرونشست به
 و تیریمفد  بخف   در موجود نیقوان بتوانند که است دهید آموزس افراد از متشکّل یا تهیکم لیتشک ند،اکرده شنهادیپ

 یدولتف  انیف کارفرما بفه  را نیقفوان  یبرخ اصالح شنهادیپ ،ازین صورت در و کنند نظارت را انیمتصد با آب یبردار بهره

 همکفاران،  و 8یانفگ ) اسفت  شفده  شفنهاد یپ آب سیپلف عبفارت    یتف  نیا یبرا ،شدهیاد ةریوظ به توج ه با. دهند ارائه
 پلفیس (. 1083 روبینفز،  ؛1081 ،4آرکفانجو  ؛1081 ،3براون و هس ؛1081 ،1پورچر ؛1081 ،ریالنس و سانچز ؛1083
 نظفارت  ،است اثرگذار آبی های محیط و آب منابع امنی ت و سالمت بر که هایی فع الی ت زیرساختارها و بر امکانات، آب،
 محلّفی  سفح   در تصفمیمات  د ونف کنمفی  را مشخّص ها آن وظای  شرح ملّی، سح  در مرکزی های سازمان .کند می

 شفرایط  برحسفب  اختیفارات  ایفن  و دشفو  مشفخّص  بایفد  سفازمان  این اختیارات زمان تمد  و وظای  .شود می گرفته

 و یانفگ ) یابفد  توسفعه  یفا شفود   محفدود  آبفی  هفای  محفیط  تامنی ف  و سالمتیبه  مربو  خحرات به توج ه با تواند می
 ایجفاد  ضفرورت  توانفد  مفی  یمحلّ جوامع دیدگاه اخذ و موجود وضع بررسی رسد می نظربه بنابراین ؛(1083 همکاران،
 نفام بفه  ینظفارت  یرویف ن جادیا ضرورت یبررس ،پی  رونوشتار  یاصل هدف بنابراین کند؛ بیان را ای منحقه آب پلیس

 نیف ا در ینف یرزمیز آب منفابع  ةنف یبه تیریمد تا است سمنان ةسرخ شهرستان در محالعه مورد ةمنحق در آب سیپل
 و موجفود  طیشفرا  یبررس ،شد انجامپژوه  حاضر  در که یاصل گام ،هدف نیا به یابیدست یبرا. دشو اعمال مناق 

 ،ینظفارت   یتف  نیف ا جفاد یا درخصفوص  بتفوان  تفا  اسفت  بفوده  نامفه پرسف   قالب در یمحلّ انیمتصد  دگاهید یبررس
 .شود ارائه منحقه آب تیمدر در یمتولّ ییاجرا یها بخ  به تزم یها شنهادیپ

 ها روشمواد و 
 یراهکفار  مثابفة  به آب سیپل لیتشک و محالعه مورد ةمنحق در ینیرزمیز آب منابع کاه  لیدت ،جستار پی  رو در

 مرکفز  بفا  و دارد قفرار  تهفران  شرق یلومتریک 830 در سرخه شهرستان. گرفت قرار توج ه مورد آن با مقابله منظوربه
 ةشهرسفتان سفرخ   آبفاد  یصفوف  و نیجفو  ج،یا ییهاروستا ،محالعه مورد ةجامع .دارد فاصله لومتریک 10 سمنان استان

 زیف ن نیجفو  یو روسفتا  یلومتریک 11در  جیا یروستا ،یجنوب غرب یلومتریک 10در  آباد یصوف. استاستان سمنان 
 نیف بفارز ا  یهاهمشخّصاز  جاتیریص کشت و یباغدار(. 8است )شکل  شده واقعشهرستان سرخه  یلومتریک 41در 

اسفت.   دهشف  انجفام  یدانیف م ةو محالعف  یا کتابخانفه و  یحاضر، در دو بخ  محالعات اسناد پژوه  .استسه روستا 

و گفردس در روسفتاها،    یدانیف کمف  مشفاهدات م  اب یرف یو ک یدر دو بخ  کم  ،پژوه  ازین مورد یدانیات ماقاّلع
و  یصفور  یفی رواو  دشف  هیف نامفه ته پرسف   ،هاپرس  ةیاز ته پس. دش یآور جمع جامع یها مصاحبهنامه و پرس 
 یپفژوه  بررسف   ةمحفدود  یروستاها یاسالم یشورا یو اعضا نیصمتخص  د،یکم  چند نرر از اساتبه آن ییمحتوا

 کف :  یلف یخ از) کرتیل یپنج ارزش  یقبه  توج ه باپرس   18 تعداد ،اساس نیا بر. و اصالحات تزم انجام گرفت دش
 شد. آماده( 3: ادیزیلیتا خ 8

                                                                                                                                                                          
1- Yang 
2- Porcher 
3- Hess & Brown 
4- Arcanjo 
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 شهرستان سرخه ( درآباد یصوفو  نیجو ج،یامطالعه ) موردروستاهای  موقعیّت. 1شکل  

 انجفام  بفا  .شفد  اسفتراده  1هفال   تیو اسفپل  8کرونبفا   یآلرفا  آزمفون  روس دو از نامفه پرسف   ییایپا سنج  یبرا

 نشفانگر  کفه  آمفد  دسفت به 333/0 هال  تیاسپل و 330/0 کرونبا  یآلرا زانیم نامه،پرس  30 تعداد با آزمون  یپ

نرفر   133 بفا  نیو جفو  آبفاد  یصفوف  ج،یف ا یسفه روسفتا   انساکن همة ،یآمار ةجامع .بود پژوه  سنج  ابزار ییایپا

 یریف گ نمونه بنابراین ؛بود پراکنده روستا سه در پژوه  یآمار ةجامع (.8333 ران،یا یاست )مرکز سرشمار جمعی ت

 منزلفة  بفه  یدائمف  ناسفاکن  روسفتا  سه هر در .(833: 8333 همکاران، و سرمد) شد انجام متناسب انتساب با یا قبقه

 روس از. شفد  محاسفبه  نرفر  880 پفژوه   یبفرا  تزم ةنمونف  تعفداد  کفوکران  فرمول کم به و انتخاب یآمار ةنمون

 و مراجعفه  منحقفه  بفه  مرحلفه  چنفد  یقف  سفپس  ؛شفد  اسفتراده  روسفتا  هر در متناسب ةنمون انتخاب یبرا یتصادف

 :است محاسبه قابل 8 ةرابح صورت به کوکران فرمول (.8 جدول) دش لیتکم ها نامه پرس 

   8رابحة 

    

 
 

  
 

 
 
    

 
 -  

  

 برابفر  اسفتاندارد  واحفد  نرمفال  تغی فر م مقدار :Z ؛یآمار ةجامع حج  :N ؛یآمار ةنمون حج  :nدر رابحة بات  

 :d و هسفتند  جامعفه  در صفرت  آن فاقفد  که یافراد درصد :q ؛جامعه در موجود صرت نسبت مقدار=  p ؛38/8

 .است 03/0 با برابر خحا مقدار

                                                                                                                                                                          
1- Cronbach's Alpha 

2- Split-Half Coefficient 
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 روستا هر کیتفکبه نمونه حجم. 1 جدول

 (درصدنمونه ) حجم )نفر( نمونه حجم )نفر( یآمار ةجامع حجم روستا نام

 13 33 83 جیا

 81 30 38 آباد یصوف

 31 33 888 نیجو

 800 880 133 کل جمع

 و محتفوا  لیف تحل روس از ،یکم ف  بخف   یبفرا  .شفد  استراده یذهن ةنقش نیتدو فنّ از ،ها داده یریک لیتحل یبرا 

 سیمففاتر ،یعففامل لیففتحل یبففرا هففا داده بففودنمناسففب از نففانیاقم یبففرا. شففد اسففتراده یاکتشففاف یعففامل لیففتحل

 آزمفون  از شفر ،  نیف ا یبرقرار یبررس منظور به که نباشد صرر برابر دیبا جامعه در ،یعامل لیتحل هیپا یها یهمبستگ

 چفرخ   ،هفا  عامفل  تعفداد  انتخفاب  ،هفا  عامفل  استخراج ،ها داده تناسب یابیارز یعامل لیتحل در. شد استراده بارتلت

 یعفامل  بفار  و عامفل  هفر  بفه  مربو ( یهاتغی رم) یهاهیگو یبررس از پس. شود یم انجام عوامل دنکریینها و ها عامل

 .نددش یگذار نام شده ییشناسا یها عامل ،ها آن

 نتایج
. اسفت  سال 3/40 یآمار ةنمون کلّ یسنّ نیانگیاین است که م گرنابی انیخگوسپا یسنّ گروه نیانگیم و یفراوان عیتوز

 ةنمونفف %81/13 تیجنسفف ازلحففا  (.1 جدول) است سال 83 آن حداقل و سال 31 ان،یپاسخگو سنّ حداکثر

 %33 کفه  دهفد  یمف  نشان زین یآمار ةنمون نیب در لتأه  وضعی ت. دهند یم لیتشک نازنرا  %33/13 و نمردارا  یآمار

 نیکمتفر  و %81/30 بفا  پل یردیف ز یآمفار  ةنمونف  نمیفا  در سفواد  سح  نیشتریب (.3 جدول) مجردند %13 و لمتأه 

 (.4 جدول) بود %1/8 با یدکتر

 یآمار نمونه کل در انیپاسخگو یسن گروه نیانگیم و یفراوان عیتوز. 2 جدول

 حداکثر حداقل یسن نیانگیم درصد یفراوان یسن گروه

 1/88 83 سال 10 از کمتر

3/40 83 31 

10-30 33 1/18 

38-40 13 8/81 

48-30 30 3/81 

 3/13 43 38 از شتریب

 لتأهّ وضعیّت و تیجنس. 3 جدول

 لتأهّ تیجنس

 لمتأه  دمجرّ زن مرد

833 13 40 810 

 (درصد) یفراوان (درصد) یفراوان

81/13 33/84 33 13 

 یآمار ةنمون سواد سطح. 4 جدول

 باالتر و یدکتر سانسیل فوق سانسیل پلمیدفوق پلمید پلمیردیز

11 13 83 83 81 1 

 (درصد) یفراوان

81/30 81/81 88/80 13/88 30/3 1/8 



 09 ...آبادروستاهای ایج، جوین و صوفیدر  منظور نظارت بر منابع آب زیرزمینی سی ضرورت ایجاد پلیس آب بهبرر
 

 و رییف تغ دچفار ( قبفل  سال 80) گذشته به نسبت حاضر حال در (3)جدول  در منحقه آب مصرف یالگو براساس 

 تنهفا  و قنفات  راهاز یآبف  ازیف ن %33/81 درگذشته یدامدار ،یباغدار ،یکشاورز بخ  در. است شده یدیشد تتتحو 

 قنفات  بفا  %33/13 تنهفا  و چاه راهاز %81/30 بخ  نیا یآب ازین ،حاضر حال در اام  ،شد یم نیتأم آب چاه با 13/38%

 نیتفأم  چفاه  حرفر  با %33/33 تنها و انبار آب و قنات راهاز %81/80 گذشته در خانوارها شرب بخ  در. شود یم نیتأم

 دیشفد  راتییتغ نیا .شود یم نیتأم انبار آب ای قنات راهاز %13/88 تنها و چاه راهاز %33/13 حاضر حال در اام  ،شد یم

 ةنف یهز آب، یهفا  چفاه  بفه  آسفان  یدسترسف  ،هفا  قنفات  شدنخش  لیدلبه ،یآمار ةنمون نایم در آب مصرف یالگو

 (.3 جدول) است شده عنوان( مجاز ریغ چاه) چاه حرر بر نظارت عدم و قنات به نسبت آب یها چاه نییپا یدار نگه

 بفه  تنهفا  نیسفاکن  %3/33 درگذشفته  کفه  دهفد  یم نشان محالعه مورد یروستاها ناساکن نایم در پژوه  جینتا 

 دهنفدة نشان تواند یم نیا و است دهیرس %33/43 به رق  نیا حاضر حال در اام  ،اند بوده مشغول یدامدار و یکشاورز

 بفه  هفا  آن درآمفد  ایف  اند رهاشده ها باغ و ها نیزم از یاریبس که باشد دام شرب و یکشاورز منظوربه یآب منابع کاه 

 و یدامفدار  ،یکشفاورز  رازیف غ یمشفاغل  به انییروستا که شود یم باعث عامل نیا .است افتهی کاه  آب کمبود لیدل

 آب سفح   کفاه   بفه  توج فه  بفا ) ینف یرزمیز یهفا  آب سح  که معتقدند انییروستااز  %13/38. ورندآ یرو یباغدار

 عنفوان  متفر  80 از شفتر یب یحتّف  و متفر  80 تفا  8 را ینیرزمیز یها آب سح  کاه  و است هیافت دایپ کاه  (ها چاه

 (.8 جدول) دانند یم یقانون ریغ و هیرو یب یبردار بهره را ینیرزمیز آب یها سرره کاه  لیدل %33/81 .کنند یم

 یبفرا  کفه  یعفامل  لیف تحل جینتفا  سفپس  و نیسفاکن  سفنج   نگفرس  ابتدا ،تر روشن جینتا به یابیدست منظور به 

 نگفرس  ةسف یمقا پفژوه ،  یهفا  هفدف  بفه  یابیدسفت  یدرراسفتا . شد ارائه است، گرفته صورت هاتغی رم کردن خالصه

 و آمفوزس  ،یداخلف  یهفا  اسفت یس و نیقفوان  ،ها یاستراتژ ازنوع یهاتغی رم آباد یصوف و نیجو ج،یا یروستاها ساکنان

 ادیف زیلف یخ تفا  کف  یلف یخ سفح   3 بفا  کرتیل  یق در ینیرزمیز آب کاه  بر مؤثّر عوامل و یانسان منابع تیریمد

 در. گرففت  صفورت  ینف یرزمیز آب منفابع  درخصوص ها یاستراتژ ابتدا ها،هیگو ةارائ در (.3 جدول) است شده سهیمقا

 در. شفد  دهیسفنج  ینف یزم آب منفابع  تیریمفد  با ارتبا  در یداخل یها استیس و نیقوان اثرات ،ها هیگو گروه نیدوم

 نیچهفارم  در. شفد  یبررسف  مجفاز  ریغ یها چاه حرر با ارتبا  در مردم آموزس با مرتبط عوامل ،ها هیگو گروه نیسوم

 زاتیف تجه و امکانفات  ،هفا  هیف گو گفروه  نیپنجمف  در. شفد  یبررسف ( آب سیپلف ) یانسفان  منابع تیریمد ،ها هیگو گروه

 ینف یرزمیز آب سح  کاه  بر مؤثّر عوامل ه،یگو گروه نیششم در و شد دهیسنج آب سیپل با ارتبا  در یرساختیز

 (.1 جدول) شد یبررس

 انییروستا آب نیتأم ةنحو و مصرف یالگو. 5 جدول

 مصرف نوع

 حاضر حال در آب نیتأم ةنحو پیش سال 11 آب نیتأم ةنحو

 چاه انبار آب/  قنات چاه انبار آب/ قنات

 درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان
 81/30 883 33/13 43 13/38 30 33/81 880 ... و یدامدار ،یباغدار ،یکشاورز

 33/13 834 13/88 18 33/33 83 81/80 33 انییروستا شرب

 ینیرزمیز یها آب و انییروستا مشاغل راتییتغ. 6 جدول

 ها مؤلّفه
 ریخ یبل

 درصد یفراوان درصد یفراوان
 3/33 814 3/11 38 د؟یمشغول بود یگریبه کار د یو دامدار یجز کشاورز درگذشته به آیا
 33/43 30 13/38 30 اشتغال دارید؟ یگریبه کار د یو دامدار یجز کشاورز در حال حاضر به آیا

 33/1 84 13/38 848 است؟ داکردهیشما نسبت به گذشته کاه  پ یها با توج ه به عم  چاه ینیرزمینظر شما سح  آب ز به
 13/38 30 33/81 880 )حرر چاه( است؟ یقانون ریو غ هیرویب یبردار بهره لیدلبه ینیرزمیآب ز ةکاه  سرر ایآ
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 ها اسیمق یبند طبقه. 7 جدول

 5-5/4 44/4-5/3 44/3-5/2 44/2-5/1 44/1-1 ازیامت

 ادیزیلیخ ادیز توس طم ک  ک یلیخ اسیمق

 مطالعه مورد ةمحدود ناساکن نگرش و سنجش یدرراستا موجود یهاهیگو. 1 جدول 
 جوین و آباد صوفی ایج، روستاهای ساکنین نگرش

 زیاد متوس ط ک  ک  خیلی هاپرس  نگرس میانگین زیاد خیلی زیاد متوس ط ک  ک  خیلی هاپرسش
  خیلی
 زیاد

 نگرس میانگین

 (آب سیپل) یانسان منابع تیریمد: چهارم یةگو زیرزمینی آب منابع درخصوص استراتژی: اوّل یةگو

 ک  33/1 8/3 10 1/83 3/13 8/33 چاه حفر کنترل
 استخدام

 ای حرفه افراد
 متوس ط 43/3 10 33 8/13 1/83 8/1

 نیروی جادای
 آب پلیس

80 4/14 3/3 
1/
41 

 متوس ط 13/3 4/3

 کارگیری به
 پلیس نیروی
 مبنای بر آب

 مهارت

 متوس ط 38/3 3/88 3/38 4/3 3/83 80

 آب پلیس
 راهکاری

 برای مناسب
 از جلوگیری

غیر  برداری بهره
 قانونی

 زیاد 33/3 8/11 40 4/4 3/88 3/88

 آب سیپل با ارتبا  در یرساختیز زاتیتجه و امکانات: پنج  هیگو

 تخصیص
 جهت بودجه

 تجهیز
 امکانات

 متوس ط 80/3 8/80 3/38 8/10 3/83 83

 زیر آب پلیس
 های ارگان نظر

 نظامی

80 4/84 8/13 
1/
13 

 متوس ط 48/3 1/11

 اتاق تجهیز زیرزمینی آب منابع مدیریت دربارة داخلی های سیاست و قوانین: دوم گویة
 فکر

 متوس ط 84/3 3/88 4/33 1/81 3/88 1/81

 ادارات عملکرد

 و جلوگیری برای

 های چاه تخریب

 مناسب غیر مجاز

 بوده

3/33 3/11 1/81 
8/
83 

 ک  38/1 8/1

 تجهیزات
 و موجود
 نیروهای
  موجود،

 کنترل توانایی
 جلوگیری و

 متوس ط 81/1 3/3 3/18 3/88 33 4/83

 موجود قوانین

 جلوگیری توانای

 تخریب و حفر از

 غیر مجاز ها چاه

 دارد را

 ینیرزمیز آب سح  کاه  بر مؤثّر عوامل: شش  هیگو ک  80/1 1/3 3/3 8/83 3/48 1/11

 قوانین

 درخصوص

 وجودآمدن به

 باعنوان نیروهایی

 آب پلیس

4/84 1/81 80 
1/
31 

 متوس ط 13/3 8/81
 برداری بهره
 از رویه بی
 های آب

 زیرزمینی

 متوس ط 44/3 3/88 8/43 3/88 3/83 1/1

 غیرمجاز های چاه حفر با ارتباط در مردم آموزش با مرتبط عوامل: سوم گویة

 در گذاری سرمایه

 آموزش

 روستاییان

 ک  13/1 3/8 8/1 3 3/88 4/84
 کشت
 با محصول

 زیاد آبی نیاز
 زیاد 31/3 3/18 8/40 8/1 8/83 3/88

 هایی نامهبر

 منظور به

 و جویی صرفه

 کردنماشینی

 روستا در آبیاری

3/18 3/11 3/11 
1/
13 

 متوس ط 38/1 4/3
 های چاه حرر

 غیر مجاز
 متوس ط 83/3 3/83 3/38 3/88 10 1/83

 بازرسانداد تع

 برای یدولت

و  یریجلوگ

از  یبردار بهره

 ریغ یها چاه

 مجاز

1/13 8/43 3/8 
1/
81 

 ک  38/1 8/3
 کاه 
 های بارندگی

 اقلی  تغییر و
 زیاد 33/3 3/88 3/38 3/18 4/3 3/88

 های تکش

 نیاز با جایگزین

 جای به کم آبی

 نیاز با های کشت

 زیاد آب

 ک  34/8 8/3 3/8 8/3 3/38 8/33

 نظارت نبود
 برداری بهره بر
 آب منابع از

 زیرزمینی

 زیاد 13/3 40 8/11 1/83 8/83 3
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 درخصفوص . داد نشفان  را یتوج ه قابل تراوت گانه ش  یها هیگو از  ی هر درمورد ناساکن نگرس ج،ینتا براساس 

 حاضفر  حفال  در کفه  داد نشفان  ینف یرزمیز آب منفابع  بفارة در شفده  گرفتفه  کاربه یها یاستراتژ با ارتبا  در لاو  ةیگو

 یبفرا  آب سیپلف  یرویف ن جفاد یا و( کف  : نگفرس ) ندارد وجود چاه حرر از یریجلوگ و کنترلبرای  یمناسب یاستراتژ

 باشفد ( توس فط م: نگفرس ) یلتف دو ایف  ینظفام  ارگفان  نظفارت  تحت که( ادیز: نگرس) یآب منابع از حراست و حراظت

 .رسد یم نظربه یضرور

 در یداخلف  یهفا  اسفت یس و نیقوان عنوانبا دوم، ةیگو درخصوص محالعه مورد یروستاها ساکنان نگرس سنج  

 مربوقفه  یهفا  ارگفان  عملکفرد  و( کف  : نگفرس ) موجفود  نیقفوان  کفه  داد نشان ینیرزمیز آب منابع تیریمد با ارتبا 

 اصفالح  ایف  دیف جد نیقفوان  دیف با و نبفوده  مناسفب  چندان ینیرزمیز آب منابع از یبردار بهره درخصوص( ک : نگرس)

 عوامفل  عنوانبفا  سفوم  ةیگو بارةدر .دشو نیتدو( توس طم: نگرس) آب باارزس منابع نیا از یبردار بهره زمینةدر نیقوان

 و آمفوزس  درخصفوص  یگفذار  هیسفرما  که دهد یم نشان مجاز ریغ یها چاه حرر با ارتبا  در مردم آموزس با مرتبط

 کشفت  گونفه  چیهف  قفور  نیهم و ندارد وجود( ک : نگرس) ینیرزمیز یها آب کاه  عواقب از انییروستا کردنلعمحّ

 تیف حما و نشفده  یفف معرّ انییروسفتا  بفه  بفات  یآب ازین با باغات و جات یریص کشت یجا به ک  یآب ازین با ینیگزیجا

 .است( ک : نگرس) نگرفته صورت

 کفه  دهد یم نشاناست،  آب سیپل عنوانبا ییروهاین وجودآمدنبه ی وانسان منابع تیریمد رةدربا که چهارم یةگو 

 ،پفنج   ةیف گو در آن بفا  ارتبفا   در و باشفد ( توس طم: نگرس) مهارت سواد، سح  براساس دیبا روهاین نیا یریکارگ به

 بفرای  مناسفب  امکانفات  و زاتیف تجه و فکفر  اتفاق  ،روهفا ین نیف ا ییکفارا  و تی قموفّ یبرا که داد نشان نگرس سنج 

 آب سفح   کفاه   بفر  مفؤثّر  عوامفل  که شش  هیگو در .است یضرور( توس طم: نگرس) ینیرزمیز آب منابع تیریمد

 یمف یاقل راتییف تغ ،ینف یرزمیز آب منابع بر نظارت نبودکه  دهد یم نشان نگرس سنج  است، شده یبررس ینیرزمیز

 یهفا  آب سفح   بفر  را ریتفأث  نیشفتر یب( ادیف ز: نگرس) بات یآب ازین با یکشاورز محصوتت کشت و( یبارندگ کاه )

 ینف یرزمیز یآبف  منفابع  از هیف رو یبف  یبفردار  بهفره  و مجفاز  ریف غ یها چاه حرر یازقرف .است گذاشته منحقه ینیرزمیز

 (.1 جدول) است منحقه در یآب منابع نیا بر رگذاریتأث عوامل از( توس طم: نگرس)

 برابفر  آزمون جینتا(. 3 جدول) بود یعامل لیتحل یبرا ها داده بودنمناسب نشانگر 8اولکین-میر-کایزر آزمون جینتا 

 ییشناسفا  یبفرا  یعفامل  لیتحل ،داد نشان که است 03/0 از کمتر آن بارتلت مقدار و 3/0 از تر بزرگ که بود 388/0 با

د. انتخفاب شف   مهف   عامفل  1، درنهایفت  متغی فر  18تحلیل عاملی بفر روی  انجام با  .است مناسب ،یعامل مدل ساختار

 مقفدار  نیتفر  بفزرگ  از چفون  کفه  دهد یم نشان را شده استخراج یها همؤلّر از  یهر در ژهیو مقدار 1زهیر سنگ نمودار

. کنفد  یمف  اففت  سفرعت  بفه  یبعد یها عامل استخراج با ژهیو مقدار .است ینزول ینمودار همواره ،شود یم شروع ژهیو

 دهیف د هزیف رسفنگ  نمفودار  در یمحسوسف  رییف تغ بعفد بفه  سوم عامل از درواقع. است 8 از کمتر سوم عامل ةژیو مقدار

 نظفر  و هاتغی رم نیب ارتبا  به توج ه با .(1 شکل) شود یم 8 از کمتر همه بعدبه سوم یها همؤلّر ةژیو مقدار و شود ینم

 نگفرس  یبفرا  هفا  آن ةشفد  نییتب انسیوار زانیم و شدهیگذار نام یها همؤلّر ،ینظر یمبان از استراده با و انپژوهشگر

 از کفه  قفور  همفان  .شفد  محاسفبه  ینف یرزمیز آب منابع از حراظت یبرا یمناسب راهکار ،آب سیپل به نسبت ساکنان

 (%43/13) انسیف وار بفا  ینف یرزمیز آب منفابع  از حراظت یبرا یمناسب راهکار آب، سیپل ةمؤلّر است، مشخّص جینتا

   (.80 جدول) است داده اختصاص خودبه را یکمتر انسیوار( %31/4) دوم ةمؤلّر یول ،ستا
                                                                                                                                                                          
1- Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

2- Scree Plot 
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 نیجو و آباد یصوف ج،یا یروستاها در یعامل لیتحل یبرا متغیّرها بودنمناسب یبررس. 4 جدول

 بارتلت آزمون .او.ام.یک آزمون ابعاد

 00/0 388/0 نیجو و آباد یصوف ج،یا یروستاها ساکنان نگرس

 
 (ژهیو مقدار) یا زهیر سنگ نمودار. 2 شکل

 ینیرزمیز یها آب سطح کاهش به نسب مردم نگرش در مؤثّر یها مؤلّفه. 11 جدول

 یتجمع یفراوان درصد انسیوار درصد مؤلّفه نام مؤلّفه تعداد

 43/13 43/13 ینیرزمیز آب منابع از حراظت یبرا مناسب یراهکار آب، سیپل 8

 41/31 31/4 مجاز ریغ یها چاه حرر از یریجلوگ و کنترل منظوربه یمناسب یها یاستراتژ 1

 انسیف وار درصفد  نیکمتفر  تغی رم 8 داشتن با دوم ةمؤلّر و انسیوار درصد نیشتریب تغی رم 10 داشتن با اول ةمؤلّر 

 محصفوتت  کشفت  ،ینف یرزمیز آب منفابع  از هیف رو یبف  یبفردار  بهفره  ةواسح به که دهد یم نشان جینتا یبررس .دارد را

 نیف ا از یبفردار  بهره درخصوص رانهیگسخت نظارت و نیقوان دنبو و مجاز ریغ یها چاه حرر اد،یز یآب ازین با یکشاورز

 ،موجفود  طیشفرا  بفه  توج فه  بفا  تیدرنها و شود یم مشاهده ینیرزمیز یها آب سح  دیشد کاه  ،باارزس یآب منابع

 .است یضرور کشور سح  در آب سیپل عنوانبا صمتخص  و کارآمد یا اداره ای بخ  جادیا

 بحث
 وجفود  کشفور  در آب کمبفود  مشفکل  دارد، قفرار  جهان خش  مهین و خش  کمربند در رانیا کشور نکهیا به توج ه با

 یهفا  آب. اسفت  یالزامف  موجفود  طیشفرا  به توج ه با ند،دار یخوب تیریک که ینیرزمیز یها آب منابع از استراده. دارد

(. 8334 ،همکفاران  و زادهرسفت  ) شوند یم محسوب شرب و صنعت ،یکشاورز بخ  در یا هبالقو  آب منبع ینیرزمیز

 نیف ا کفه  دارد ینف یرزمیز آب یهاهسرر سحوح ادیز افت از نشان محالعه مورد ةمنحق یروستاها در شده انجام یبررس

 یناشف  آب، کمبفود  معضل نیا. است شده یکشاورز بخ ویژه به مختل  مصارف یبرا آب نیتأم مشکل باعث خود

 زیف ن کشفور  منفاق   ریسفا  در موضفوع  نیف ا ،گفر ید قفرف  از. اسفت  بفوده  منحقه ینیرزمیز یها آب مازاد برداشت از

   (.8330 پژوه، نید و یوثوق دانشور ؛8334زاده و همکاران، رست  ) است شده گزارس

کفار   بفه  زمینفه  ایفن  در مناسفب  سیاستی های برنامه و کارها راه که است نیاز زیرزمینی آب منابع از حراظت برای  

 و میرنظفامی ) شفود  ایجفاد  کشفور  در آب حکمرانفی  محلوب وضعی ت و( 8334 همکاران، و پرهیزکاری) شوند گرفته

درویشفی،   و مسفلمی اسفت ) ی زیرزمینفی تزم  هفا  آببفرداری منفابع    نظارت دقی  بفر بهفره  بنابراین  ؛(8338 باقری،

8338  .) 
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انجفام شفده    یاساس اصول علمف است و بر یا نامهپرس  و یدانیم یها یبررس بر یمبتن که پژوه  حاضر جینتا 

 یهفا  آباز منفابع   نفه یبه بفرداری  بهفره  یبفرا  نیو نظارت بر انجام قفوان  نیضرورت استراده از قوان ةدهند نشاناست، 

 در بفات  یآبف  ازیف ن با اهانیگ کشتکه  دهد یمنشان  شده انجام یها یبررس جینتا نیهمچن ؛در منحقه است ینیرزمیز

 مشفخّص  پفژوه   از آمفده  دسفت  بفه  جینتا. است شده ینیرزمیز آب منابع بر تن  دیشدت باعث محالعه مورد ةمنحق

 از تفوان  یم خصوصنیا در .ردیگ انجام یشتریب  یمستق نظارت و تیریمد است تزم محالعه مورد ةمنحق در که دکر

 یهفا  آب مصفرف  تیریمفد  بفر  کفه یا گونه به ،برد بهره یمحلّ جوامع عرف و یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع یها یژگیو

 اسفت  مسفتمر  نظارت ست یس به ازین محالعه مورد ةمنحق و سمنان استان در .ردیگ صورت یمناسب نظارت ینیرزمیز

 ؛1081 همکفاران،  و قاهفا  ؛8311 ،زادهیشفجاع ) اسفت  شده عنوان یاثرگذار اهکارر منزلة به هاپژوه  یبرخ در که

 (.  1003 همکاران، و کوپنون

 قالفب  در  یمسفتق  یهفا  نظفارت  نیا .دهد یم نشان را آب سیپل جادیا هب ازین ضرورت درواقع مستمر نظارت نیا 

 کفه  یاففراد  ،ها هیگو جینتا براساس .باشد داشته ینیرزمیز یها آب حراظت در یمؤثّر اریبس نق  تواند یم آب سیپل

 ناشف اریاخت در مناسفب  زاتیتجه و امکانات و باشند برخوردار یکاف سواد سح  از دیبا کنند یم فع الی ت بخ  نیا در

 آب پلفیس  .اسفت  گشفا راه زیف ن راسفتا  نیف ا در آب خراجاسفت  و یبردار بهره بخ  در موجود نیقوان اصالح. ردیگ قرار

 را مشخّصفی  هفای  جریمفه  توانفد  مفی  تخلف ،  وقفوع  صورت در و داده انحباق ها نامه آیین به توج ه با را موجود شرایط

  ،تخلّف  درصفورت  ها جریمه تعاری  و ها آن براساس تا دشو تهیه باید رسمی های گزارس درضمن، و دهد قرار نظرمد 

 یبرخف  در آب سیپلف  قالب در یحراظت بخ  نیا یاثربخش هرحال به (.1083 همکاران، و یانگ) دشو تدوین جریمه

 (.  1080 برگن، نیاست وان ؛1003 شاه،و  برگن استین وان ؛1001 کس،وبر) است بوده مثبت زین گرید یکشورها

 بفین  ارتباقفات  وجفود . آورد وجفود بفه  را مشفکالتی  تواند می یمحلّ جوامع در پلیس از استراده نظر داشتباید در 

 در آب پلفیس  بفه  مربفو   سفواب  . باشفد  قفوانین  اجفرای  در اخفالل  باعفث  تواند می یمحلّ افراد و آب پلیس مأموران

 و بودجفه  های محدودیت خاقربه هعمدقور به که است نبوده امیدوارکننده چندان مراک  و اسپانیا مانند کشورهایی

 ضفمانت  هف   ،آب پلفیس  بفه  مربفو   قفوانین  و ها نامه آییناست  تزم. (1083 همکاران، و کالوسس) است بوده نیرو

 بفراون،  و واکیفو  دل) گیرد قرار پذیرس مورد کاربران و یمحلّ جوامع وسیلةبه ه  و باشند داشته مشروعیت و اجرایی

 بفرداری  بهفره ، ایجاد شرایط تزم و تدوین قوانین مورد نیاز برای نظفارت بفر   نوشتار پی  روبه نتایج  توج هبا (. 1081

عفه باشفد   مفورد محال  بهینه از منابع آب موجود در منحقفة  ی برای استرادةمناسب راهکار تواند یممنابع آب زیرزمینی 

   خواهد شد.نام پلیس آب محقّکه با ایجاد تشکیالتی به

 یریگ جهینت
 ازجملفه  مختلف   لیف دتبفه  ،محالعفه  مفورد  ةمنحقف  در ویفژه به سمنان استان در ینیرزمیز آب یهاهسرر سح  افت

 باعفث  بفات  یآب ازین با یمحصوتت کاشت و مجاز ریغ یها چاه حرر ، یعممهین و  یعم یها چاه از ازحد  یب برداشت

 ضفرورت  پژوه  حاضفر،  جینتا به توج ه با .دشو جادیا منحقه در یفراوان یاجتماع و یاقتصاد مشکالت که است شده

 و موجفود  آب نیقفوان  بفه  توج فه  بفا  ینف یرزمیز یهفا آب خراجاست بر نظارت باهدف آب سیپل نامبه یالتیتشک جادیا

 یبفرا مفورد نیفاز    یاریف آب حج  درواقع. است یضرور رانمتخلّ با برخورد و برداران بهره یها سوءاستراده از یریجلوگ

 واگفذار  یمتقاضف  بفه  یقفرارداد  یقف و  یحجم صورت بهاساس آن، آب بر وشود  نییتع یکشاورز مناق  استراده در

گرفت در   تفوان  یمف آمفده  دسفت هبه نتفایج بف   توج هبا . باشد آب سیپل ةعهدبر آن استراده از چگونگی بر نظارتد. شو

ز حرفر  بفدون مجفو   عمیف   عمی  و نیمه یها چاهو  شود یماز منابع آب زیرزمینی انجام  هیرو یبمناققی که برداشت 
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 منحقفه  در آب سیپلف  جفاد یا ضفرورت بنفابراین  ؛ صفورت گیفرد   ها بخ ، تزم است نظارت و کنترل بر این شوند یم

 منحقفه،  در هفا  چفاه  نیف ا پلمفپ  و مجفاز  ریف غ یهفا  چفاه  حرر از یریجلوگ ضمن تواند یم مشکالت از یا پاره باوجود

 منحقفه  ینف یرزمیز آب یهفا  سفرره  سح  افت از تیدرنها و کند نیتضم را باارزس یآب منبع نیا از داریپا یبردار بهره

در  توانفد  یمف  ،با اقلی  خش  صفورت گرفتفه اسفت    یا منحقهکه در  جستار پی  رونتایج حاصل از  .شود یریجلوگ

 مشابه قابل تعمی  و استراده باشد. منابع آب زیرزمینی یها تیمحدودو  مناق  دیگر با شرایط اقلیمی

 منابع
 هفا  یبفاز  ةیف نظر از استراده با ینیرزمیز آب منابع ةنیبه برداشت نییتع(. 8333) رشیدف ،یاشراق ؛یعل زاده،کرامت ؛لنازا ،یاسد

 .844-813 ،(3) 13 ،وخاك آب حراظت یها پژوه  (.گرگان شهرستان یمورد ةمحالع)

 سیسفت   از اسفتراده  بفا  زیرزمینی یها آب سح  افت بررسی(. 8311) میدسادات، ح یمدن ؛ضارحمدجرگه، م ؛رتضیم ،یاکبر

 .31-84 (،4) 88 ،وخاك حراظت آب هایپژوه (، دشت آبخوان: موردی ةمحالعجغرافیایی ) اتاقاّلع

 ةمحالعف ) هفا  آن از داریف پا ةاسفتراد  در یکشفاورز  برداران بهره نق  و ینیرزمیز آب منابع موجود وضعی ت(. 8338) رضا بهراملو،

 .31-13 ،(8) 4 ،یکشاورز در آب تیریمد(. ریمال و کبودرآهنگ یها دشت در یمورد

 یاقتصفاد  راهبفرد  نییتع(. 8334) بوالرضلا ،یمحمود ؛سینح ،یرنجبر زادهیتق ؛یمهد ،ینیحس یخداداد ؛بوذرا ،یزکاریپره

 .413-433 ،(4) 1 ،ییروستا ةتوسع یراهبردها. نیقزو دشت ینیرزمیز آب منابع از حراظت یبرا مناسب

 ریتفأث  و یکشفاورز  بخ  در آب یتقاضا تیریمد(. 8334)وسی م حسام، ؛ینق یعل ،ییایض ؛هدیم ا،ینیذاکر ؛جیدم پور،یحج

 ،وخفاك  آب حراظت یها پژوه . MODFLOW و WEAP یها مدل صالاتّ کم  به بجنورد دشت آب منابع بر آن
11 (4)، 13-808. 

 .43-41 ،(34) مرتع، و جنگل .رانیا در ییزا ابانیب روند(. 8313) د جمالی س ن،یالدخواجه

 دو در لیف اردب دشت ینیرزمیز آب تراز راتییتغ روند بر آن ریتأث و یسال خش (. 8330) یعقوب پژوه، نید ؛رنازف ،یوثوق دانشور

 .سمنان سمنان، دانشگاه ،عمران یمهندس یملّ ةکنگر نیششم .ریاخ ةده

نشفریة   .لیف اردب تشف د ینف یرزمیز آب یسفتاب یا سفح   یبررسف (. 8334) عررج جعررزاده، زاده، هاش ؛ اسدی، اسماعیل؛رست 
 .41-38(، 8) 1 ،یحیمح مخاقرات یفضا لیتحل

 منفاق   زیرزمینفی  آب منفابع  شفیمیایی  آلفودگی  ارزیفابی (. 8313) بدالهع ،یقوام ؛هدیم ،یصرر ؛فشینا ،یملک ؛ضار رضایی،

 .31-13(، 3) 83 ،کردستان پزشکی علوم دانشگاه علمی ةمجلّ .سنندج شهر ةزبال دفن محلّ دست نییپا

 .آگه تهران: سوم، چاپ .یرفتار علوم در  یتحق روس(. 8333) لهها ،یحجاز ؛باسع بازرگان، ؛هرهز سرمد،

 ./.http://wrbs.wrm.ir رانیا آب منابع ةیپا محالعات دفتر (.8333) رانیمنابع آب ا تیریشرکت مد

 داریف پا تیریمفد  یاسفازه  ریغ و یاسازه یراهکارها یبررس(. 8333) نیمحمدحس راد،بیاد ؛لیع بهراملو، ؛ید احسانس ،یفاقم

 .83-33 ،(3) 8 ،طیمح یداریپا و ایجغراف. بهار - همدان دشت آب منابع

 .رانیا آمار مرکز تهران، .مسکن و نروس یعموم یسرشمار جینتا(. 8333) رانیا آمار مرکز

 .آبخفوان  از حراظفت  و ینف یرزمیز آب منفابع  تیریمفد  موانفع (. 8311جفواد )  ،یخفاتون  یشف یدرو ؛هدیم ،ینیج شره دیمستر

 .بهبهان واحد یاسالم آزاد دانشگاه بهبهان، ،ینیرزمیز یها آب یسراسر کنررانس نینخست

 - تور دشفت : یمفورد  ةمحالعف ) ینف یرزمیز یهفا  آب سفح   اففت  کاه  یراهکارها(. 8338) راحله ،یشیدرو ؛دیحم ،یمسلم

 .833-813 ،(1) 3 ،یاراض تیریمد(. هرمزگان استان

 زیرزمینفی  آب منفابع  از حراظفت  فراینفد  در آب حکمرانفی  سیسفت   ارزیابی(. 8338) علی ،یباقر ؛نیالد جاللید س ،یرنظامیم

 .33-31 (،1) 83 ،ایران آب منابع تحقیقات .ایران
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