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چکيده
طي جند دهه گذشتته توسعه بخش های مختل

بدون توجه به محدوديت منابع آب موج

بروز مشکالت جدی

در استتفاده يايدار از اين منابع شتده استت در اين مقاله چارچوب توسعه آمايش محور مقيد به آب و مراحل آن به عنوان
بستتری مناس

برای برای برون رفت از شرايط بهره برداری بي رويه و تممين اايداری بهره برداری از متابع ابي ارايه مي

شتود در اين رويکرد مديريت و برنامه ريزی منابع آب در بستتر اصتوم عملياتي شده آمايش سرزمين بازتعري
برنامه ريزی برای استتفاده در بخش های مختل

و آب قابل

براورد مي شتود اين رويکرد مبتني بر يچ چارچوب بين بخشي است که

در آن فرايند توستعه در هر بخش و منققه و نتيجتا تقااای استفاده ار منابع آب در آن ،با توجه به دارايي ها و ويژگي های
آمايشي و همچنين ييامدها و آثار آن بر ساير بخش های نيازمند توسعه و متقااي مصرف آب شکل مي گيرد

کليد واژهها :توسعه آمایش -محور ,محدودیت منابع ,رویکرد بین بخشی
 -1مقدمه)
ویژگی های جغرافیای طبیعی ایران و شررای اليیيی آن ،تااسیی برو مشکت و محدودیت های مخايف در مینه منابع آب
و مدیریت آن را گریزساتذیر كرده است .گیاره و تنوع بحران های آبی به گوسه ای است كه تقریبا كيیه حو ههای اجاياعی ،الاصادی و
ییرت محیيی كشور را تحت تاییر لرار داده است .برای دهه ها تاس مدیریت آب كشور به این مشکت  ،طراحی و اجرای طر ها و
تروژه های بزرگ و كوچك توسرعه منابع اب و هيزمان تشردید میراو و مشرکت مخايف بوده است .گرچه برزی ا این طر ها و
تروژه ها ا دل ميالعا جامع آب ،در مقیاس ميی با برش های منيقه ای (اسرررااسی ،حواررره ای.. ،م بر آمده اسدر بیشرررار آس ا محصرررول
تصيیيا سقيه ای و مقيعی بوده است .سیاست ها و برسامه های مدیریت آب و طر های ب ره برداری ا منابع ابی كشور می تواسیت بر
بیررار ميالعا آمایشرری در مقیاس های مخايف و با رویکردی هيه جاسبه س ر و ف ررایی به جریان تحود و مدازت توسررعه ای در
سيو ميی و منيقه ای و ساحیه ای تکوین یافاه و به اجرا در ایندر اما اتخاذ رویکرد های رشد گرا و غيبه س اه بخشی بر سظام برسامه ریزی
كشررور ،هيواره ماسع ا آن بوده تا برسامه ریزی آمایشرری بعنوان م يارین سررند توسررعه كشررور ،برای ج ت دهی به تحود الاصررادی،
اجاياعی و فرهن ی و سراماسدهی جيعیت ،فعالیت و ف را در لييرو سرر مینی به جای اه والعی زود در تحود توسعه ای كشور دست
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یابد .در والع بیریاری ا كتن تروژه های آب كشرور در بیراری بیرون ا سقشه ها و برسامه های جامع توسعه الاصادی-اجاياعی و بدون
ارتباط با طر های آمایش سر مین یا ميالعا یکپارچه منابع آب ظ ور یافاهاسد .این امر اهيیت اصت رویکردها و روش های مرسوم
را الزامی و و تازیرساتذیركرده اسررت .در این ارتباط ] Loucks [1در آزرین مقاله زود و در لالب جيع بندی تحربیا  05سرراله زود
در مدیریت منيبع آب اور سوجه به ارتباطا بین بخشی ) (interconnectednessدر مدیرین منابع آب را ارو ی می شيرد.
هدف این تحقیق معرفی رویکرد و چارچوبی سرییراياتیك برای صریاست ا محی

ییرت و منابع محدود آبی كشور ،بدون

ایجاد ماسع در میریر توسعه ماوا ن الاصادی ،اجاياعی و فرهن ی در سي ميی و منيقه ای است .در این چارچوب جدید با هدف تغییر
رویه ها و رویکرد های برسامه ریزی و تو جه به ایر گذاری سرییا های كتن الاصادی ،اجاياعی و سیاسی بر عييکرد حکيراسی آب در
ایران ،اتخاذ رویکردی ف رایی (فرابخشریم در مدیریت آب كشور تیشن اد شده است .در این راساا توجه دست اسدركاران امر توسعه به
ارور تردازان به عوام و مولفه های فرابخشی و بحران آفرین در بخش آب و محی

ییت جيب می شود و درمان درد سه ارورتا

در دایره ترفند ها و الداما بخش آب ،بيکه در زارج ا آن و به شک بینبخشی جیاجو می شود.
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 -2رويکرد توسعه آمايش محور مقيد به آب
طی چند دهه گذشراه ،منابع آب لاب اسراحصال در كشور به مرور مان محدودتر شده است .زشکیالیها ،افزایش جيعیت،
تشدید ب ره برداری های بیرویه ا منابع طبیعی به ویژه آب ،زاك ،جن
ساتایداری و عدم تعادل محی

و مرتع ،مینه را برای كاهش منابع آب در دسارس و تشدید

ییای و اجاياعی -الاصادی ،آمیخاه با مشکت س ادی و حکيراسی میاعد كرده است .تاكنون در غیاب

برسامه های آمایش سرر مین ،سقيه غایی روش ها و مدل های تیشن ادی در ميالعا منابع آب ،صرفا شرای و واعیت زود بخش آب
(به تن ایی و به صررور مجردم بوده اسررت و كيار در تصرريی گیریها و سرریاسررتهای مدیریت منابع آب (و احاياد دی ر منابع طبیعی
تجدید تذیرم ،به آیار و عوالب تصريیيا مدیریت آب بر دی ر بخشها و تصريیيا دی ر بخش ها بر وارعیت منابع آب توجه شده
اسررت .در این رابيه اگر س ویی كه به تیامدها ی ماقاب تصرريی گیری های بخشرری توجه سيی شررده اسررت ،می توان گفت كه آیار و
عوارض این تصريی گیریها تن ا تس ا برو مشک و تیدایش اسواع بحران ها به فرایند تصيی سا ی ها در بخش های مخايف با گشاه
اسرت .به عبار دی ر آیار و تیامدهای برسامه ها و الداما بخشی به شک سییاياتیك در بافت روشهای ميالعه و سحوه تصيی گیری
تیرامون طر های توسعه منابع گنجاسده سشده اسد.
بی توج ی به اررور برسامه ریزی ف رایی (برسامه ریزی آمایش سر مینم واتخاذ رویکرد بخشی در ميالعا توسعه ای ا
جييه در بخش آب ا گذشراه شیوه ای رای بوده است .شیوه برسامه ریزی الداما توسعه ای در ایران ب وسه ای است كه رلابت بر سر
منابع محدود ا جييه منابع آب را افزایش داده است و هيزمان میئولیت تذیری كنشگران را در این حیيه بشد مخدوش و ت عیف
سرازاه است .مدیریت بخشی س ر و تاره تاره توسعه ،بی توج ی به ابعاد فرابخشی تصيیيا و تاییر تذیری شدید ا عوام برون بخشی
غالباً منجر به حاكيیت گروه ها ،الشار ،س ادها و سا مانهایی با منافع مانالض در چ وس ی ب ره برداری ا دارایی های موجود در سيو
ميی ،منيقه ای و محيی شرده اسرت .ا این رو یافان روشها و راهکارهای مناسب برای هياهنگ سيودن سیاستها ،برسامه ها و الداما
بخشری ،در لالب و چارچوبی منيقی و ب

تیوساه ارورییت .این چارچوب چیزی جز برسامه ریزی آمایشی در سيو ميی ،منيقه ای

و محيی سییرت .توجه به آمایش سرر مین ،به عنوان سقشره راه و راهنيایی باددسرای برای دسرایابی به توسعه ای ماوا ن ،می تواسد تا حد
یادی این تغییر رویکرد را عييیاتی سياید .در والع سه ميالعا آمایش بدون س اه به اهداف و برسامه ها و مقا رریا بخشرری می تواسد به
اجرایی شدن زود امیدوار باشد ،سه بخش ها زواهند تواسیت بدون داشان یك چارچوب هياهنگ كننده و تيفیق گر باددسای به توسعه
مييوب و تایدار دست یابند.
رویکرد تیشرن ادی ا منظر روش شرناسی و سکوی حکيراسی آب در كشور ،توجه و حركت به توسعه مييوب كه برآمده ا
آمایش سرر مین بر محور آب و هيزمان با محدودیت آب است ،می باشد .بنابراین تاكید می شود كه منظور ا واژه آمایش یا توسعه بر
محور آب این سییررت كه آب محور آمایش و توسررعه لرار می گیرد ،بيکه مراد برسامه ریزی توسررعه بر اسرراس آب لاب برسامه ریزی در
سري هر حوارره اسرت .آب در شررای كنوسی در اغيب حواره ها دی ر سيی تواسد بعنوان یك مزیت ،مبنا و محور توسرعه لرار گیرد.
برسامه های توسرعه (كشاور ی ،صنعای و ش ریم دی ر سيی تواسند بياسند دهه های گذشاه ،بی توجه به محدودیت منابع آبی به راه زود
روسد و آب مورد سیا را ا سظام مدیریای كشرور ميالبه سيایند .مدیریت اب دی ر لادر سییرت امکاسا و هيت زود را بر تامین سفارش
های دریافای ا سررایر بخش ها در هر مان و هر مکاسی مايركز سياید .به بیان دی ر ا منظر و منافع بخش آب ،تابع توسررعه الاصررادی-
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اجاياعی كشررور ،مناطق و سواحی آن د م اسررت بر اسرراس محدودیت اب ح شررود و تعدیت د م در اهداف ،طر ها و برسامه های
ميی ،منيقه ای و ساحیه ای بعي آید .بنابراین منظور ا آمایش (توسعهم برمحور آب ،آمایشی است كه در آن معادد دزی در آمایش
و توسرعه سییا كه ساظر بر فرایندها و منابع اصيی آب ،اسرژی ،زاك ،محی

ییت ،الاصاد ،امنیت (غذا و...م است ،بر حیب آب ح

می شرود .بنابراین ميکن اسرت بخش اسرژی سیز عتليند به ح هيان معادله واحد برای براورد س

ماغیر اسرژی باشد .زتصه آسکه در

روش تیشررن ادی ،گرچه ماغیر اصرريی تصرريی سررا آب اسررت ،ولی در محاسرربه و تخصرریر این آب ،ماغیرهای جامعه ،محی

ییررت،

الاصاد ،امنیت سیز لحاظ شده و دزالت می كنند.
طی چند دهه ازیر رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب (Integrated water resources management-based
) approachیا  ،IWRMبرای ح میررای آب مورد تاكید بوده اسررت ] .[2این رویکرد با به رسرريیت شررنازان اهيیت و ارررور
احایراب یرسرییرا س ادی ) ،(institutionalدر كنار دو یرسرییا طبیعی (فیزیکیم و اجاياعی -الاصادی در فرایند مدیریت منابع
آب ،به سوعی یك رویکرد مبانی بر حکيراسی آب ) (water governance-based approachسیز می باشرررد و یا حدال سقش
مولفه حکيراسی را بیریار اساسی می شيرد .ازیرا رویکرد مبانی بر تیوسد آب -غذا -اسرژی -محی

ییت (water-food- energy-

) environment nexus-based approachسیز سررعی كرده اسررت به تعامت بین مولفه های م

در مدیریت منابع آب ،شررک

عييیاتی تری سیبت به آسچه در  IWRMبه رسيیت شنازاه شده است ،بدهد ] .[1ا این روی در كنار وجه س ادی ،در س اه كاركردی
به آب و ار ش آن ،به دو وجه الاصررادی و اجاياعی آب سیز توجه می شررودر یعنی آب به عنوان حق بشررر و حق طبیعت و آب به عنوان
كادی الاصادی .در والع تا جایی كه آب س

محی

ییت و سدگی سال (شرب و ب داشتم است ،ا جنس حقوق بشری و طبیعی و

بدون لیيت تيقی میشرودر ولی در مصرارف فراتر ا آن ،به عنوان كادی الاصادی در سظر گرفاه می شود .بنابراین تامین بخش یا جنس
اول باید میراق ا توجیه الاصادی در اولویت لرار گیرد ،لیکن الداما ساظر بر بخش و جنس دوم باید توجیه الاصادی داشاه و جبران
كننده هزینه های مربوطه با سودآوری د م باشد.
به این مواروع سیز باید توجه داشرت كه در سرند آمایش كشوری در سي مف ومی ،ميالب صحی و مارلیاسه یادی موجود
اسرت كه در آن ها به بره كنش های جيعیت ،محی

ییرت ،الاصاد توجه شده است .با این وجود ،به عيت اعف رویکرد ف ایی و

چیرگی س رش بخشی بر فرایند برسامه ریزی كشور ،تاكنون تتشهای مویری برای اجرایی شدن مفاهی و محاویا برسامه های آمایشی
صرور س رفاه اسرت .بنابراین كاری كه در ابادا و بخشی ا رویکرد تیشن ادی ارایه می شود ،این است كه چ وسه می توان یك روش
شرناسری عييیاتی و كاربردی هيراه با سراده سرا ی ،برای ح تقریبی تیچیدگی های تعامت بین بخشری ،اين حفظ رویکرد ف ایی،
ارایه كرد؟ در والع بخش م يی ا روش شناسی رویکرد تیشن ادی ،اراوه روش عييیاتی برای مواج ه ،متحظه و ح ایدهآل ها و ارمان
های توصریفی اراوه شرده در اسرناد و شرر زدما آمایش در لالب یك چارچوب مف ومی ،سرییاياتیك و م تر ا هيه ،لاب كيی
شدن و ار یابی است .رویکردی كه باوان ا گذر آن سایجه الداما و تصيیيا و سیاست ها را در بخش های مخايف كيی كرد.
 -3چارچوب مقالعات طرح جامع آب کشور با رويکرد مکاني-فمايي
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رویکرد كيی چارچوب تیشرن ادی مبانی بر ترسری وارعیت مييوب توسرعه با دیدگاه برسامهریزی ف ایی و ا س اه آب لاب
برسامه ریزی ،مقاییرره آن با واررع موجود و تعریف راهکارها و الداما هادی برای ا بین بردن شررکاف موجود بین این دو واررعیت
(موجود و مييوبم یا به حدال رساسدن آن است .چارچوب تیشن اد شده ا  7گام یر تشکی شده است.
گام  :1تهيه فهرست جهت گيری ها ،راهبردها و فعاليت های اولويت دار و مقلوب هر منققه (تحليل مواوعي)

در بخش اول اين گام ،دارايي های ( )assetsهر منطقه شااام دارايي های طبيعي ،محيط زيساا ي،
اج ماعي و فرهنگي شاناااايي شده و با هدف تعيين نقاط قوت و ضعف منطقه دا ه بندی مي شوند .در ادامه
فرصت ها و تهديدهايي که م رتب بر منطقه خواهد بود ،اعم از تهديدهای طبيعي يا تواعه اق صادی -اج ماعي،
تحلي خواهد شاد .از تحلي ماتريس قوت/ضعف و فرصت/تهديد ،جهت گيری ها و راهکارهای اصلي هر منطقه
اا خراج ميشود .در عين حال بر اااس ارزيابي راهبردی پيامدها ،جهت گيری های من خب از ميان راهبردهای
ارائه شده تعيين مي شوند.
گام  -2طراحي کالبدی-فمايي منققه (تحليل مواعي و نهادی)

فعاليت های اين گام همان طور که از نام آن بر مي آيد ،مشا م بر دو فعاليت اصلي طراحي کالبدی و
طراحي فضاايي منطقه اات .در اين مرحله و از ديدگاه پايداری و از بعد محيط فيزيکي ،نيازمند تحلي موضعي
راهبردهای اجرايي گام قب برای ح مجموعهای از مشااک ت منطقه ميباشاايم .منطقه بندی و تعيين توزيع
مکاني فعاليتها در اااط راهبردی ( )zoningيا آنچه در اصااط حات آمايش بدان طراحي کالبدی ناميده مي
شود ،در اين گام صورت ميپذيرد.
ماهيت طراحي کالبدی مناطق به گونه ای اات که در صورت نداش ن برنامه ريزی منااب جهت تواعه
فضای پايدار ،اين مناطق پ انسي آايب پذيری بااليي خواهند داشت .در واقع يک منطقه صرفا با ناحيه بندی و
 zoningمناطق مخ لف آن کام تعريف نخواهد شد ،بلکه ع وه بر موارد فوق ،مجموعه قوانين و نهادهای اداره
کننده آن هم بايد مشاخ شاوند که اين مورد در برنامه ريزی فضاايي نمود پيدا مي کند .برنامه ريزی فضايي
تنظيم رابطه بين انساان ،فضاا و فعاليت های انسان در اين فضاات .برنامه ريزی فضايي با توجه به فعاليت های
اق صاادی ،اج ماعي،کاربری اراضاي و محيطي بيشا رين تاثير را در تواعه پايدار منطقه دارد .در اين مرحله نيز
توجه به رويکردارزيابي راهبردی الزامي مي باشد.
گام  -3تهيه فهرست برنامه ها ()programs

در قالب فعاليت های مطلوب هر منطقه ،مجموعه ای از برنامه ها تعريف خواهد شااد .اين برنامه ها بر
ااااس ظرفيت های هر منطقه ،جهت گيریهای آن و اهم فعاليت ها و الب ه با عنايت به ارزيابي های راهبردی
ان خاب خواهند شااد .بايد تاکيد نمود که فعاليت ها و برنامه های خروجي مطالعات آمايش ،جهت گيری های
اصالي در ااط ک ن اات و به عبارتي شام دا ه پروژه مي باشد (به عنوان نمونه دا ه پروژه های عمراني).
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فعاليتهای من خب از ميان ان خابهای موجود بر اااس ارزيابي راهبردی پيامدهای هر فعاليت تعيين مي شوند.
انجام مطالعات  SEAبرای برنامههای پيشنهادی و اولويتبندی آنان از منظر محيط زيست در اين گام انجام مي
پذيرد.
گام -4براورد آب قابل برنامه ريزی

آب قاب برنامه ريزی به بخشااي از منابع آبي يک منطقه گف ه مي شااود که برداشاات و بهره برداری
مصاارفي آن ،لطمه ای به محيط زيساات و قابليت تاب آوری منطقه وارد نمي کند .در واقع در تعيين آب قاب
برنامهريزی بايد ااهم محيطزيسات کنار گذاش ه شود .الب ه اين تعريف از آب قاب برنامه ريزی الزاما منطبق بر
تعريف ارايه شده در ديگر اوابق و گزارش های ملي ،نظير تعريف دف ر تخصي منابع آب وزارت نيرو ،نيست .با
اين وجود در تناقض با آن نيز نميباشد و از نظر مفهومي هر دو تعريف ،منظور مش رکي را هدف قرار ميدهند.
گام  -5تخصيص و توزيع آب قابل برنامه ريزی به فعاليت ها و برنامه ها

پس از براورد آب موجود قاب برنامه ريزی برای بخش های صنعت و کشاورزی ،مي توان به عنوان يکي
از روشهای ممکن ،مسااله تخصاي بهينه آب موجود به فهراات فعاليت ها (داا ه پروژه ها) و برنامه های از
پيش تعيين شااده را در قالب يک مسااهله تخصااي بهينه دندهدفه منابع (multiobjective resource
) allocation problemفرمول بندی کرد .در ح اين مساااله تخصااي الزم اااات اولويت ها را با توجه به
ايااتهای ملي تعيين نمود .برای انجام اين گام ،اب دا آب مورد نياز بخش شرب و بهداشت از حاصلضرب ارانه
مصارف در تخمين جمعيت در افق طر)) برآورد مي شود .در ادامه آب باقيمانده قاب تخصي برای بخش های
صانعت و کشااورزی مشاخ خواهد شد .معيارهای تخصي در اين گام بر اااس اهداف تواعه از ديدگاههای
مخ لف تعيين مي شااود .توابع هدف مساااله مي تواند کمينهاااازی توابعي دون شاااخ های اج ماعي (نظير
بيکاری و ،)...ان شااار گازهای گلخانه ای و آالينده های محيطي ،مصاارف آب ،انرژی و ااااير منابع طبيعي ،توليد
زباله ،زهاب و اااير آاليندهها و بيشينه اازی توليد ناخال منطقهای و خود کفايي کشاورزی ،باشد .اين مساله
محدود به قيودی دون منابع آب قاب تخصااي  ،بودجه ،قيد کن رل نساابت جمعيت شااهری و روا ا ايي ،قيد
کن رل ضريب  ،GINIقيد حداق توليد غذا و خوداتکايي با لحاظ کردن مدل جايگزين آن (آب مجازی) و ....نيز
خواهد بود.
گام  -6مقالعه واع موجود و تعيين شکاف آن با واع مقلوب

در ادامه مطالعه و پس از ترااايم ااايمای مطلوب ،شاارايط موجود را هدف قرار داده و آنچه در شاارايط
کنوني حاکم اات را بر اااس نوع و حجم فعاليتها (دا ه پروژه ها) و برنامه ها و ميزان آب تخصي داده شده
به آنها ،ارزيابي مي نماييم .اين ارزيابي در هر منطقه بايساا ي بر اااااس شاارايط موجود مشاا م بر موارد )1
فعاليتهای مخ لف )2 ،برنامه های مخ لف و  )3آب قاب بهره برداری برای هر برنامه و هر فعاليت صورت پذيرد.
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برای تعيين شاکاف ميان اوضااع موجود و مطلوب (گام  )5هر منطقه ،کافي اات تفاوت های هر يک از بندهای
ااه گانه فوق محاابه شود و ميزان تفاوت ها ،ده به صورت منفي و ده به صورت مثبت ،به عنوان شرايط عدم
تعادل منطقه تعيين گردد .ااسس بايد توابع هادی و راهنما ) (lead functionsتعريف شوند که مسير حرکت
از فضا و بردار حالت موجود به بردار و فضای حالت مطلوب مشخ شود .ضروری اات مشارکت جامعه ،مردم و
فرهيخ گان در تعريف اين توابع در نظر گرف ه شود.
گام -7ارائه راهکارهای حذف شکاف بين واع موجود و مقلوب

در اين گام مي بايساات ااايس ا م ااا نباط جواب ها و گزينههای رفع شااکاف ميان وضااعيت موجود و
مطلوب ،بر اااس هدف ترکيب و تجميع شده نهايي که برآمده از اهداف م عدد ذکر شده مي باشد ،تعيين شود.
ع وه بر اين ،بودجه الزم برای راهکارهای ارائه شده برآورد گردد .در اين ميان ضمن تفکيک پروژه های بزرگ و
شاااخ (ک نپروژه ها) ،از اااط داا ه پروژه به پروژه های انفرادی خواهيم رااايد که الزمه هر يک ،ارزيابي
پيامدها اات .بديهي اات بعد از ارزيابي پيامدها ،بايس ي امکان حذف ،اص ) و جايگزيني برخي از پروژه ها مد
نظر قرار گيرد .برخي از روش های جايگزين پرکننده شااکاف در اين مرحله ،امکان اااا فاده از راهکارهايي نظير
تجارت حقابه ها ،جابجايي تخصاي يا ان قال بين حوضاه ای آب (راهکار آخر) اات .در خاتمه گام ها و مراح
رويکرد پيشنهاد شده فوق در شک  1نمايش داده شده اات:
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شکل  :1چارچوب رويکرد و روش شناسي نوسعه آمايش -محور مقيد به آب

تقدير و تشکر
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