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برداری از منابع عمومی آب بررای مصرار  صیص و اجازه بهرهتخ"قانون توزیع عادالنه آب،  21مطابق با ماده  

)مجلس شورای اسرالمی، اباليیره مرور    "شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است

(. بنابراین ضرورت داشت تا فرآیندی برای انجام این وظیفه قانونی توسط وزارت نیرو تدوین و بره 1/2/1362

دهه های گذشته باتوجه به اینکه در ايلب مناطق هنوز تقاضاهای آب کمتر از منرابع موجرود   اجرا درآید. در

بود، لذا یا تنش معنی داری وجود نداشت و یا در نقاط پر تنش که دارای عرصه های وسیع زراعی بودند کره 

موردی چراره اندیشری  به جهت آن عدم انطباق توزیع نیاز آبی با منابع موجود دارای ابعاد گسترده بود، بطور

آبیاری در   نوینالزم صورت می گرفت. پیامد این چاره اندیشی ها وجود سدهای بزرگ و شبکه های وسیع و  

 این مناطق با قدمت زیاد است.

با گذشت زمان و افزایش تعداد تقاضاها و همچنین بروز تنش های آبی با فراوانی زیاد، سبب گردید تا مدیران 

سازه های متعدد تنظیم آب و صدور مجوزهای زیاد برای حفر چاه با رویکرد تأمین آب و   آب اقدام به احداث

پاسخگویی به تقاضاهای موجود نمایند. با این اقدامات، مدیران در هر حوضه آبریرز بتردریب برا پدیرده هرای 

دیده ها مری نمود. از جمله این پاز چالشهای مدیریت آب را معرفی می  ینیجدیدی مواجه شدند که شکل نو

های جدید در باالدست آنهرا، توان به کاهش منابع آب ورودی به سدهای احداث شده قبلی در اثر ایجاد طرح

بری رویره و ایجراد پدیرده هرا و   یهااز آبخوانها بدلیل برداشت  ریکاهش مداوم سطح آب زیرزمینی در بسیا

 و نظایر اینها اشاره نمود.  یستیز یط پیامدهای مح

ا ، با بروز چالشهای جدید، ناگزیر رویکرد مدیریت آب کشور از منظر صرفاً تأمین آب و پاسخگویی اوص  ینا با

ها و تصمیمات مختلف بر منرابع آب بایست تبدیل به فرآیند نظام مند با لحاظ اثرات فعالیتبه متقاضیان می

رورت داشت به جای نگراه سراده دیگر ض  ارتگردید. بعبها میبعنوان منابعی ضروری برای ادامه سایر فعالیت

صرفاً تأمین آب برای متقاضیان، ابعاد مختلفی نظیر توزیع عادالنه، توسعه پایدار و توجه به منافع ذینفعان )با 

 لحاظ ساختارها و قوانین و مقررات( وارد فرآیندهای تصمیم گیری در مدیریت منابع آب کشور گردد.

اکم بر فرآیند تخصریص آب در کشرور، برنامره عملیراتی و اجرایری الذکر و وضعیت حتوجه به مطالب فوق  با

استقرار یك نظام تخصیص آب منسجم و یکپارچه از اواخر دوره برنامه دوم و اوایرل برنامره سروم توسرعه در 

معاونت امور آب وزارت نیرو آياز شد که هد  اصلی آن نظام مند نمودن فرآیند تخصیص آب به متقاضیان و 

 و توسعه پایدار منابع آب بود. های آبریزه منابع آب مبتنی بر مدیریت بهم پیوسته حوضههای توسعطرح
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ای آن هرم بردون محردودیت هرای های آب منطقهبه اینکه سپردن وظیفه تخصیص آب به شرکت  یتعنا  با

قری توانست منجر به رقابت های محلی يیرمنطبرداشت و چارچوب های الزم جهت رعایت در سطح ملّی، می

نظرام تخصریص   ادار سازد، لذ زا شود و مالحظات توسعه ملّی در طرح های توسعه منابع آب را خدشهو تنش

شد که ضمن مخدوش نکردن وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو، دامنره معقرول و آب باید به گونه ای طراحی می

 یی حفظ نماید.ای را نیز در راستای سیاستهای تمرکززداهای آب منطقهمنطقی اختیارات شرکت

 1378این هد ، اولین دستورالعمل اجرایی نظام تخصیص آب جهت عملیاتی نمودن ایرن نظرام در سرال    با

ای ابالغ شد. در این دستورالعمل گردش کار متقاضی های آب منطقهبه شرکت  15/4/1378تهیه و در تاریخ  

امرور آب اعرالم   ادخود که توسط ستای تا سقف اختیارات  های آب منطقهطوری طراحی شده بود که شرکت

نمودند و برای موارد باالتر از سقف تعیین شده، پرونده متقاضی گردید، رأساً مجوز برای متقاضی صادر میمی

 گردید.به ستاد امور آب و کمیسیون تخصیص آب ارسال می

مل مورد بازنگری قررار ، دستورالع1380از یك دوره اجرای آزمایشی این دستورالعمل، از نیمه دوم سال    پس

ای، ویررایش جدیرد دسرتورالعمل در های آب منطقرهگرفت و پس از انجام هماهنگی و تعامل الزم با شرکت

های بره پرونرده  یدگیای ابرالغ گردیرد. در ایرن ویررایش، رسرهای آب منطقرهبه شرکت  10/3/1382تاریخ  

های آب زیرزمینری و قالب سقف تخصریص  ای و درهای آب منطقهتماماً توسط شرکت  یستبا  یمتقاضیان م

شود( صورت گیرد و پرونرده متقاضریان بره سرتاد امرور آب سطحی )که توسط مدیریت آب کشور تعیین می

ای متقاضری های آب منطقره  شرکتهای توسعه منابع آب که در واقع  ارسال نگردد. اگرچه در خصوص طرح

ی آنها بعهده وزارت نیررو اسرت. بعبرارت دیگرر وزارت آن هستند، بررسی چنین تقاضاهایی و صدور مجوز برا

نیرو بررسی کننده تقاضاهای کالن مناطق و صادر کننده مجوزهای کالن برداشرت آب در سرطح واحردهای 

هیدرولوژیکی بوده و بررسی تقاضاهای خرد و در داخل هر واحد هیدرولوژیکی با اجرازه برداشرت معرین )در 

 ط وزارت نیرو( بعهده شرکت های آب منطقه ای است.قالب سقف تخصیص تعیین شده توس 

دستورالعمل تخصیص آب تحت عنروان نظرام نامره تخصریص آب بره همرراه روش شناسری بررسری   سومین

جهت اجررا بره شررکتهای آب منطقره ای ابرالغ   22/5/87تخصیص آب طرحهای توسعه منابع آب در تاریخ  

 یصو مسئولیتها، روش انجام کار و چگونگی بررسی تخص  گردید. در نظام نامه و روش شناسی اباليی وظایف

آب طرحهای توسعه منابع آب به همراه مثال به طور مفصل ارائه گردیده  است. نظامنامه مرذکور بره منظرور 

روشن نمودن فرآیندهای درخواست، بررسی و صدور مجوز تخصیص آب و در نهایت پایش و گزارش گیری از 

اکنون با گذشت نزدیك به دو دهه از شروع عملیاتی ای تهیه شده است.منطقه  آن برای شرکتهای سهامی آب

نمودن فرآیند تخصیص آب در مدیریت بخش آب کشور و نیز گذشت بریش از یرك دهره از ابرالغ نظامنامره 

تخصیص آب، و از طر  دیگر به جهت افزایش روزافزون تقاضا برای منابع آبی محدود، نیاز به ارتقرا و بهبرود 
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فرآیند بر اساس تجارب حاصل از این دو دهه و همچنین بر مبنای تجارب جهانی، بیش از پیش احساس   این

 گردد. می

حاضر را به عنوان یکی  کتاب ترجمه و تدوینریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو، در همین راستا، دفتر برنامه

 در دستور کار خود قرار داد. ،آبریزریزی تخصیص آب در سطح حوضه در زمینه برنامهاز مراجع معتبر 

خوشبختانه در شرایط حاضر به جهت در جریان بودن تغییرات ساختاری بخش آب وزارت نیرو و تاکید بیشتر 

نامه کنونی تخصیص آب کشور و تعریرف ای، امکان اعمال موارد اصالحی و تکمیلی در نظامبر رویکرد حوضه

انتشرار  باامید است ای )استانی( ایجاد شده است. ای و منطقهحوضهها و وظایف در سه سطح ملی،  مسئولیت

گامی هر چند اولیه در راستای تبیین بیشتر اهمیت، ضرورت و ابعاد گسترده مسئله تخصریص   ،این مجموعه

  برداشته شود.کشور  سطحآب در 

 

 کله  صدیقه ترابی پلت 

 ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو مدیرکل دفتر برنامه  
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 چکیده

 

 

 

المللری، تری در  حرل تعارضرات بینها و توافقات تخصیص آب، نقش مهمبا افزایش کم آبی در جهان، برنامه

تر اهدا  و رویکردها مورد بازنگری قرار گرفته و کامل  ،کنند. اگرچه با گذشت زمانملی و محلی آب پیدا می

که چه مقدار آب بررای اسرتفاده انسران در این تعیین فرآیند را    آب  اند، اما همچنان بنیان اصلی تخصیصشده

. ایرن دهرد ، تشرکیل میبرداران رقیب تقسیم شوددسترس قرار دارد و این آب چگونه باید بین مناطق و بهره

 سراز و کرارپرداختن به این مسائل را در مقیاس حوضره آبریرز، بره ویرژه از طریرق    نوینرویکردهای    ،کتاب

 دهد.مورد توجه قرار می ،سیاسی -یتخصیص آب بین مناطق ادار

در حوضه آبریز گردید. آب ریزی تخصیص  منجر به تحول مهم در برنامه  های اواخر قرن بیستمبرخی از چالش

 ها عبارت بودند از:این چالش

 های آبافزایش برداشت ◄

های آبی سازههای مناسب برای ساخت تخصیص بیش از حد آب در حوضه های آبریز و فقدان وجود مکان  ◄

 بیشتر

 برداران با تقاضاهای مختلف آبتر بهرهرشد و تغییر شرایط اقتصادی و به تبع آن تنوع گسترده  ◄

 رفتن کارکردهای سیستم رودخانههای آب شیرین و از بینتنزل اکوسیستم  ◄

 .های اخیر()در زمان تغییر اقلیم ◄

سازی بیشتر بر بهینه  ،تخصیص آب در حوضه های آبریز  ریزیها، در حال حاضر برنامهدر پاسخ به این چالش

زیسرتی و همچنرین های تفصریلی اقتصرادی، اجتمراعی و محیط استفاده از منابع آب موجود با کمك تحلیل

ریزی متمرکز شده است. در این تغییر رویکرد، در واقع برنامه ،کنندگان رقیبها بین استفادهبستانبررسی بده

های جدید جهت تأمین تقاضاهای رو به رشد، تدابیر تأکید بر روش سنتی ساخت سازهتخصیص آب به جای  

 مدیریت تقاضا را در دستور کار قرار داده است. 

در برنامه ریزی تخصیص آب در حوضه های آبریز، ايلب به قواعد مفصرل دربراره  نویندر نتیجه، رویکردهای  

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ناشی از سرناریوهای مختلرف زیستی،  سازی پیامدهای محیط نوسانات و متوازن
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تخصیص آب می پردازد. بنابراین، در چنین شرایطی در تردوین برنامره هرای تخصریص آب، بره جرای ارائره 

ی یای از قواعد ثابت، الزم است این برنامه ها در سناریوهای مختلف احتمالی شرامل سرناریوهامجموعه ساده

های مختلرف تقسریم گرذاری آب و براسراس گزینرههای نر شرایط اقتصادی، مشوق  برای تغییر اقلیم، تغییر

 های  رویکردهای جدید عبارتند از:تدوین شود. ویژگی ،منافع حاصل از مصر  آب به جای تقسیم خود آب

های رودخانه و با شناخت ظرفیت طبیعی سیستم  :زیستتوازن بهتر بین حق برداشت آب و حفاظت از محیط  ◄

تر تقاضاهای آب برای مصار  های تفصیلیهای طبیعی از یك طر  و ارزیابیهای حفاظت از سیستمورتضر

آب در مصار  مختلف، امکان بیشتری بررای ایجراد ایرن تروازن فرراهم   کاراییمختلف نظیر بررسی وضعیت  

 شود. می

همیت رژیم جریران بررای حفرظ با شناخت ا  :زیستیهای موشکافانه و مبتنی بر ریسک جریان محیطارزیابی  ◄

 ها برای جوامع انسانی. های آب شیرین و خدمات و کارکردهای رودخانهاکوسیستم

آب در  -و يالباً محدودکننرده -با شناخت نقش محوری  :کنندگان آبمصرفدرک بهتر ارزش آب وتقاضاهای   ◄

 کنندگان آب و نیازهای متفاوت آنان.مصر اقتصاد و طیف متنوع 

مربوط به  تغییرات اقلیم، اقتصراد و  هررایبا شناخت عدم قطعیت  :تخصیص آب  پذیری بیشتر در شیوهفانعطا  ◄

 های تخصیص آب برای پاسخ به این تغییرات.، و نیاز به نظامجمعیت

 تخصیص آب فرآیند

 فرآیند این یابد. کنندگان فردی تبلور میتخصیص آب معموالً در اعطای حق استفاده از آب به برداشت  فرآیند 

تواند مستلزم تخصیص آب در سطوح متنوع اداری و جغرافیایی شامل سطح ملی، حوضه آبریز، زیرحوضه می

 ای باشد. و یا منطقه

این کتاب بر تخصیص آب در مقیاس حوضه آبریز تمرکز داشرته کره معمروالً براسراس برنامره تخصریص آب 

شرود. ها یا مناطق سیاسی مشخص میآب برای زیرحوضهای  های منطقهگیرد. در این برنامه، سهمصورت می

های واقرع در داخرل یرك کشرور دارد. در تردوین برنامره ای بر تخصیص آب در حوضههمچنین تمرکز ویژه

 تخصیص آب در سطح حوضه باید مسائل زیر مورد توجه قرار گیرد:

به طرور ها )حوضه  بینآب    تقسیمه نحوه  د نتواند تعیین کنریزی تخصیص آب در سطح ملی، که میبرنامه  ◄

 .باشد ها ای( یا بین استانحوضههای بین، با انتقالمثال

الزامی بوده و تصمیمات تخصیص آب در سطح حوضره را تواند  میای، که  ای یا زیرحوضههای منطقهبرنامه  ◄

 تحت تأثیر قرار دهد.
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ابلیت اطمینان الزم برای تأمین آب تأثیر تواند بر سطوح قکنندگان منفرد آب در یك حوضه، که میمصر   ◄

 بگذارد.

 های مدیریت سیل، توسعه برقابی و حفاظت منابع آب،برنامه نظیرهای مرتبط با آب، سایر برنامه  ◄

تواند شرامل ریزی تخصیص آب مستلزم توجه به حجم کل منابع آب در یك حوضه است. این منابع میبرنامه

ای باشد. مقدار آب در دسترس حوضههای بینو نیز منابع آب حاصل از انتقالسطحی و زیرزمینی،    منابع آب

 برای تخصیص، تابع این حجم کل با کسر موارد زیر خواهد بود:

سریالب  بره طرور مثرالتواند ذخیره یا استفاده شود،  تواند در عمل استفاده شود )آبی که نمیآبی که نمی  ◄

 نشده( کنترل

هرای جریان  بره طرور مثرال)  گررددمنظور میخانه برای تأمین نیازهای اکولوژیکی  آبی که در سیستم رود  ◄

 زیستی(.محیط 

 نشان داده شده است. 1ارتباط بین این اجزا برای یك سیستم آب سطحی در شکل

 

 

 برداری و آب قابل تخصیص ارتباط بین مجموع منابع آب سطحی، آب قابل بهره  -1شکل

 

باً مستلزم ارزیابی تفصیلی وضعیت موجرود بررای شناسرایی حجرم منرابع آب، تدوین برنامه تخصیص آب يال

زیستی است. این اطالعات مصار  فعلی آب و تقاضای مورد انتظار در آینده و نیازهای آبی برای اهدا  محیط 
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توانرد برر پایره پیامردهای اجتمراعی، شود، کره میاستفاده می  آب  برای تدوین سناریوهای مختلف تخصیص

 نشان داده شده است. 2در شکل فرآیند ای از این زیستی ارزیابی شود. نمونهادی و محیط اقتص

توانرد این رویکرد باید با شرایط موجود تطبیق داده شود. به طور مشخص، ماهیت ارزیرابی فنری مقت ری می

 بسته به سطح توسعه در بخش آب و تنش آبی در یك حوضه تفاوت زیادی داشته باشد.

 

 

 ریزی تخصیص آب برنامه  رآیندف  -2شکل

 

 تخصیص آب اهداف

ای از اهردا  سیاسرتی فراگیرر انجرام ریزی تخصیص آب در حوضه معموالً برای دستیابی به مجموعرهبرنامه

 :استشامل موارد زیر  شود. در بسیاری از کشورها، این اهدا می
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کننده. این ویژگری های مختلف مصر تخصیص آب به شیوه منصفانه و عادالنه بین مناطق و گروه  :انصاف  ◄

دسرت در بین نواحی باالدست و پائیننیز  سیاسی مختلف و    -تواند شامل رعایت عدالت بین مناطق اداریمی

 حوضه آبریز باشد.

های وابسته به آب شیرین را به رسمیت ای که نیاز اکوسیستمتخصیص آب به گونه  :زیستحفاظت از محیط  ◄

حمل رسوب، تغذیه آب زیرزمینری، جرذب پسرماند و کرارکرد   نظیرکلیدی آب شیرین  شناخته و از خدمات  

 کند.ها حفاظت مصب

ای که از توسعه اقتصرادی و اجتمراعی حمایرت کنرد. ایرن شریوه تخصیص آب به گونه  :های توسعهاولویت  ◄

موجرود بره آب های  های اسرتراتژیك بررای توسرعه و حفاظرت از وابسرتگیتواند شامل حمایت از اولویتمی

 )مصار  فعلی( باشد.

بره ویرژه بررای مردیریت  ،های تخصریص آب بایرد منرابع و تقاضراها رابرنامه  :ساختن عرضه و تقاضامتوازن  ◄

 .، متعادل سازند نوسانات طبیعی منابع آب و جلوگیری از کمبودهای مکرر یا يیرمنتظره آب

 آترین استفاده از منابع آب را میسر سازد.که کار ایتخصیص آب به گونه :استفاده از آب کارایی یارتقا  ◄

 کنندگان رقیبمصرفبندی آب بین سهم

گیری درباره چگرونگی تقسریم منرابع آب برین منراطق مختلرف بره المللی، رویکردهای تصمیمدر سطح بین

 زیر صورت گرفته است: همچون مواردهای مختلفی روش 

، روانراب و عوامرل دیگرر در هرر ابعرادصیات فیزیکری حوضره )برپایه خصو  به طور مثالتقسیم به نسبت،    ◄

 منطقه(، یا بر پایه جمعیت ساکن و یا براساس منابع آب حوضه.

وری کنرونی ، سطوح وابستگی به آب و یا کارآیی و بهرهبرداشتبرپایه سابقه    به طور مثالموجود،    برداشت  ◄

 در مصر  آب

 ریزی توسعه.های رشد یا همسویی با برنامهبینیبر پایه پیش به طور مثالآینده،  برداشت  ◄

بطور معمول، مقداری از آب قابل تخصیص، قبل از اینکه بین منراطق مختلرف تقسریم شرود، بررای مقاصرد 

آب ممکرن اسرت بررای ترأمین نیازهرای   ایرن میرزان  شرود.میدار اختصاص یافته و یا کنار گذاشرته  اولویت

های ملی یا استراتژیك، مانند تأمین نیرو کنرار گذاشرته شرود. اولویت  زیستی، مقاصد خانگی و یا برایمحیط 

 فرآینرد بطور معمول به تأمین این اهدا ، هم در زمران اعطرای حرق برداشرت )بلندمردت( و هرم در طرول  

 شود.تخصیص ساالنه آب، اولویت داده می

 



10 

 

 تعریف حق برداشت آب

تخصیص آب، مواردی هستند که حرق برداشرت منراطق و کلیدی عملیاتی در برنامه و یا موافقتنامه    اقدامات

کردن حررق برداشررت وجررود دارد. هررای گونرراگونی برررای مشررخصکننررد. راهبررران مختلررف را تعریررف میآب

ترین رویکرد، به عواملی شامل هیدرولوژی محلی، ماهیت و گستره زیرسراخت آب، ظرفیرت پرایش و مناسب

صلی مختلف بسرتگی خواهرد داشرت. رویکردهرای تعریرف حرق سازی و اهدا  تقسیم آب در شرایط فپیاده

 :استبرداشت شامل موارد زیر 

چنین رویکردهایی مستلزم ساز و کاری برای تبدیل حجم میانگین بره   -متوسط ساالنه یا ماهانه  هایبرداشت  ◄

 از آب، براساس شرایط فصلی است. برداشتحجم واقعی 

کنندگان رقیرب ترأمین تمام شرایط و مقدم بر سایر مصر   حجمی از آب که در  -شدهحداقل حجم تضمین  ◄

 خواهد شد.

 ها، صر  نظر از حجم آب در دسترس در یك سال خاص.سقف برداشت -حد برداشت آب  ◄

حداقل حجم روزانه، ماهانه یا ساالنه آبی که از یك منطقه به منطقه دیگر وارد  -عبور جریان مشخص از مرز  ◄

 شود.می

 از حجم آب یك رودخانه در یك زمان معین. درصدیسهم آب براساس  -ن در دسترسدرصدی از جریا  ◄

مواقعی که چندین شاخه فرعی مشترک وجود دارد، ممکن است حق برداشت   -های فرعیبندی شاخهسهم  ◄

 های مختلف تخصیص داده شود. آب از شاخه

در یرك زمران  موجرودقواعد تقسریم  آب براساس زیرساخت، حق برداشت و سهم -برداری بیشترعدم بهره  ◄

 هیچ تغییری که برداشت کل آب را افزایش دهد. بدون مجوز خاص و 

 با نوسانات روش برخورد

ریزی تخصیص آب  کننده برنامه های تعیین سالی و فصلی منابع آب، یکی از چالشرویارویی با نوسانات درون 

بستگی دارد. يالباً شکلی از    اولین باردر    رداشت آبهای بمجوز ترین رویکرد به چگونگی تعریف  است. مناسب

تخصیص آب ساالنه برای تبدیل حق برداشت بلندمدت حجم مشخصی از آب، براساس شرایط حاکم    فرآیند 

برداران مختلف آب را مشخص کند و  ممکن است اولویت نسبی بهره   فرآیند فصلی مورد نیاز خواهد بود. این  

مواقعی  در  ویژه  به  است،    بنابراین  آب  از سهم کامل  که  می که حجم آب کمتر  اطمینان دهد  مناطق  تواند 

های  (. در چنین رویکردهایی، ظرفیت 3بردار چگونه تحت تأثیر قرار می گیرند )شکلهای بهره مختلف و گروه 
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ت  بران برای تعدیل در شرایط تغییرات منابع آب و پیامدهای مختلف اجتماعی و اقتصادی ناشی از تغییرا آب

 شود.)به ویژه کاهش( در تأمین آب شناسایی می 

 

 فصلی  ات برای رویارویی با نوسان مجوزهای برداشتتعدیل   -3شکل

 

 عدم قطعیت روش برخورد با

اقتصرادی، سرطوح براالی عردم   -تغییرات کنونی و آتی وابسته به اقلریم و توسرعه اجتمراعی  هایمشخصهاز  

تغییرات متوسط حجم منابع آب، نوسان بیشتر اقلیمی و اطالعات   تواند بهاست. عدم قطعیت میآنها  قطعیت  

 محدود درباره ماهیت و تأثیر تغییرات محتمل مرتبط باشد.    

ریزی در شرایطی . به طور کلی، برنامهگذار هستند و عوامل دیگر در عدم قطعیت درباره آینده تأثیر  موارد  این

 که با آینده نامطمئن روبرو هستیم باید:

 های آینده نیستند.کننده گزینهطمینان دهد که تصمیمات، سلبا  ◄

را   گیرنرد،، از جمله رویدادهایی که خرار  از سرابقه تراریخی قررار مینشدهبینیپاسخ به رویدادهای پیش  ◄

 پذیر سازد.امکان

 های پایش را برای مشاهده تغییر برقرار کند.نظام  ◄
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ی آب باید به اندازه کافی ثبات داشته باشند ترا بتواننرد از عهرده اهای منطقههای تخصیص آب و سهمبرنامه

سناریوهای آینده، از جمله تغییررات در حجرم منرابع آب، کرارآیی اسرتفاده از آب و تقاضراهای آب برآینرد. 

 د:ند شامل موارد زیر باش نتوانرویکردها می

حجم منابع آب و تخصیص   تعیینر  کاری دآمیز در تخصیص آب، شامل محافظهاتخاذ یك رویکرد احتیاط  ◄

 بردارانآن بین مناطق و بهره

بندی ساالنه با هد  در نظر گرفتن ماهیت نوسانات احتمالی در طرول گنجاندن ساز و کارهایی برای سهم  ◄

 زمان.

 های احتمالیاطمینان از وجود احتماالت تغییر در شرایط، مانند تخصیص  ◄

 پذیرشدن بازتخصیص آبکانپیش بینی ساز و کارهایی برای ام  ◄

 ی گستردهسناریوها با استفاده اززیستی های محیط اطمینان از حفاظت جریان  ◄

 ریزی تخصیص آبقواعد طالیی برنامه

 ریزی تخصیص آب شناسایی شده است:« برای برنامهقاعده طالییالمللی، ده »براساس تجارب بین

آب برا   یصتخصر  یزیرمهم است که برنامه  یابد،یم  یشافزا  یبکه فشار بر آب به تدر  ییهادر حوضه .1

 .یابد  یوند پ زیستییط و مح یاقتصاد ی،تر توسعه اجتماعگسترده یزیربرنامه

 وابسته است. ینهاد یکاف یتآب حوضه به وجود ظرف یصموفق تخص فرآیندهای .2

 باشد.موجود در حوضه  یهاو چالش یچیدگیبازتاب پ ید آب با یصدر برنامه تخص یچیدگیپ سطح .3

 الزم است. یصتخص یمقدار آب موجود برا یفدر تعر یاقابل مالحظه احتیاط .4

 .یردآب حوضه قرار گ یصتخص یزیربرنامه یمبنا ید با زیست،یط مح یآب نیازهای .5

 شوند. ینکنندگان تأممصر  یگرآب به د یصاز تخص یشپ ید با ینمع هاییتبا اولو یآب نیازهای .6

 یصدر برنامره تخصر  یرد آب با  ییو اهردا  کرارآ  یار دارنرد، بررسرکه تحت فشار قر  ییهاحوضه  در .7

 مشخص شود.

 یهادر پررداختن بره نوسرانات آب در سرال  یکسرانیروشرن و    یکردرو  ید آب با  یصتخص  هایبرنامه .8

 مختلف داشته باشد.

را منظرور   یریپرذ تا بلندمدت، انعطا   یاندر م  یتبا شناخت عدم قطع  ید آب با  یصتخص  هایبرنامه .9

 کنند.
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مجوزها  یامنطقه   یهاسهم   یلتبد   برای .10 به  محل   یآب  فرد  یبرداشت  برا  ی، و  روشن    یص تخص  ی و 

 الزم است. یشفاف  یند ساالنه آب، فرآ
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بررسی حجم منابع آب برای استفاده در یك حوضه آبریز یا یك منطقره و   فرآیند ، به  آب ریزی تخصیصبرنامه

، فرآینرد شود. نتیجه ایرن  برداران مختلف گفته میها، یا بهرهتعیین چگونگی تخصیص آب بین مناطق، بخش

که حجم   -شودلت یا نهاد دولتی تهیه میدو  توسط معموالً    -است. این برنامه، ابزاری است  برنامه تخصیص آب

هرا کند. این برنامره ممکرن اسرت آب را مسرتقیماً بره منراطق و/ یرا بخشآب برای تخصیص را مشخص می

توافققق  ی را برای تخصیص منابع آب موجود تعریرف نمایرد. همچنرین،  فرآیند تخصیص دهد، یا ممکن است  

بندی منبرع مشرترک ها درباره چگونگی سرهمد که طر شوشده گفته میبه یك توافق مذاکره  بندی آبسهم

ها و يالباً به معنای وسیع به کار رفته و شامل توافق برنامه تخصیص آبرسند. در این نوشتار،  آب به توافق می

 شود.ها میبرنامه

های مختلف است. این مفهوم ها و بخشبرای تخصیص بین مناطق، گروهموجود  ، حجم آب  آب قابل تخصیص

گیررد. در گذشرته آب قابرل تخصریص همرواره از منظرر مورد بحث قرار می 9مهم با جزئیات بیشتر در فصل

شد. این مفهوم، مقدار کل منابع آب در حوضه آبریز یرا منطقره را شناخته می  آورد مطمئن  به عنوان  مفهوم،

کند. در ، توصیف میدارد  برداریبهره  قابلیتکه بر اساس شرایط هیدرولوژیکی و توسعه زیرساخت در حوضه  

کننده دیگر های اخیر، ضرورت کنارگذاشتن آب برای حفظ سالمت اکولوژیکی نیز به عنوان عامل تعیینسال

 داده شده است. نمایش 4شده در شکلبه رسمیت شناخته شده است. این نگاه به شکل ساده

کار می ه ی از ساز و کارهای مختلف بدر این نوشتار به مفهوم وسیعی برای پوشش دادن طیف حق برداشت آب

ها شرود. سرهمهرا یرا افرراد داده میحق بلندمدت سهمی از منابع آب به مناطق، بخش  ،آن  بر اساس رود که  

 2-5بخرشد )بره نهای دیگر تعریف شروممکن است به صورت حجم ثابت، متوسط حجم ساالنه و یا به شیوه

 رت است از:مراجعه نمائید(. انواع مختلف حق برداشت عبا

بررداران آب در ایرن سیاسی یرا بره بهره  -حق اعطاشده به یك منطقه اداری  :ای آبهای منطقهسهم  ◄

، یرا مسرتقیماً بره شردهذیل این حق بین زیرمنراطق تقسریم  موجود  ، آب  پس از آنمنطقه مشخص.  

 یابد.کنندگان آب تخصیص میبرداشت
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فرد )مانند یك کارخانه، زارع، ناحیه آبیاری یرا شررکت حق یك بنگاه یا   :مجوز یا پروانه برداشت آب  ◄

 پروانرهتأمین آب( برای برداشت آب از یك آبراهه یا آبخوان. این موارد يالباً به شکل مجوز یرا صردور  

ها بره مفهروم های دیگرر هسرتند. اصرطالح مجروز برداشرت آب در برخری زمینرهشکل  وبرداری  بهره

اشکال حق برداشت آب را شامل شود. در این کتاب، مجروز برداشرت رود تا تمام  تری به کار میوسیع

 کننده آب دارند. ها در سطح برداشتشود که افراد یا بنگاهآب به مجوزهایی اطالق می

 

 

 زیستیهای محیط مجموع منابع آب، آب قابل تخصیص و جریان   -4شکل

 

معین است. در واقع، حجرم واقعری  ، حجم آب در دسترس ذیل حق برداشت در هر سال یا فصلتخصیص آب

آب در دسترس برای برداشت توسط دارنده حق برداشت، در یك زمان خاص است. معموالً حق برداشت آب، 

تعیرین   فرآینرد شرود. بره  بنردی برین دارنردگان مختلرف، تعیرین میبراساس شرایط ساالنه و قواعرد اولویت

 تخصیص آب ساالنه گفته می شود. یند فرآهای آب برای یك سال )یا هر دوره دیگر(، تخصیص

به ستانده تولیدشده به ازای واحرد آب   کارآیی آبرود.  های مختلفی در این گزارش به کار میبه شیوه کارآیی

شده برای این منظور گفتره شده برای گیاهان و آب برداشتبه نسبت آب تأمین ،کارآیی آبیاریشود.  گفته می

استفاده از آب، بره ارزش اقتصرادی تولیدشرده بره ازای واحرد آب گفتره   تصادیکارآیی اقشود. در نهایت،  می

 شود.می

 



 

۳ 

 

 مقدمه

 

 سابقه

ریزی و طراحی منابع آب ( و مؤسسه برنامهWWF)  1صندوق جهانی طبیعت  بینکتاب حاضر، نتیجه همکاری  

بررسری و  سرازیوظیفره هماهنگ  GIWP(، وزارت منابع آب جمهروری خلرق چرین اسرت. GIWP)  2و برقابی

های جرامع حوضره، اسرتراتژی ملری آب و تردوین های آب چرین، شرامل برنامرهبازبینی شماری از سیاسرت

در ابتردا بررای پشرتیبانی ایرن  ،استانی آب را بر عهده داشته است. این کترابنبیهای جدید تخصیص  برنامه

ت آب در نظر گرفته شد. محصول های مدیریبرای چالش  نوینها از طریق بررسی و انتشار رویکردهای  فرآیند 

آورد که فراهم  را  های تخصیص آب حوضه  شناسیعمومی و روش   فرآیند درباره    یمند های نظامنهایی، تحلیل

 نویسندگان معتقدند کاربرد همگانی دارد.

مدیریت منرابع آب را  نمحصول نهایی این همکاری، سه کتاب بوده است، که به همراه هم، سه مسئله بنیادی

مردیریت ریسرك سریل. ایرن   ریزی حوضه آبریز، تخصریص آب در حوضره ودهند: برنامهورد توجه قرار میم

 ها عبارتند از:کتاب

 ریزی استراتژیك حوضهها و رویکردهای برنامهریزی حوضه آبریز: اصول، رویهبرنامه  ◄

تخصیص آب در حوضه )کتاب ریزی ها و رویکردهای برنامهریزی تخصیص آب در حوضه: اصول، رویهبرنامه  ◄

 حاضر(

 مدیریت ریسك سیل: رویکرد استراتژیك  ◄

المللی این موضوعات تهیه شده است. نتایب ایرن بررسری، ها بر اساس بررسی تجربه بیننویس این کتابپیش

مبنای تدوین این سه کتاب را شکل داده است که شماری از مطالعرات مروردی را دربراره ایرن سره موضروع 

 کند.یمستند م

ریزی تخصریص آب در حوضره: تجربره و برنامههای گزارش تحلیل تجارب،  آموختهاین کتاب، بر اساس درس 

تهیه شده است. گزارش تحلیل تجارب شامل مطالعات موردی تفصیلی دربراره رودخانره  المللیهای بیندرس 

)استرالیا(، کلرادو )ایاالت متحده(، دارلینگ   -فریقای جنوبی(، موریآایندوس )پاکستان(، رودخانه اینکوماتی )

 
1 World Wide Fund for Nature 
2 General Institute of Water Resources and Hydropower Planning and Design 
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در اسپانیا است. آب  ریزی تخصیص  چاپاال )مکزیك(، کاوری )هند(، رودخانه زرد )چین( و تکامل برنامه  -لرما

 شود.در این کتاب به فراخور به آنها ارجاع داده می

صریص آب در حوضره و ریزی تخهای برنامهو چارچوب  فرآیند درک عمومی درباره    یاین کتاب با هد  ارتقا

، از جمله اینکه چگونه و چه زمان این فنون ممکرن آب تخصیص  فرآیند توصیف فنون موجود برای پشتیبانی  

های فنی درباره جزئیات ابزارها و شیوه  ، انتشار راهنمااین کتاب  د، طراحی شده است. هد ناست استفاده شو

های ارزیرابی شناسریروش   )بره طرور مثرالهنرد  دتخصیص آب را شکل می  فرآیند هایی که بخشی از  تحلیل

 .( نیستتفصیلی هیدرولوژیکی، اکولوژیکی یا اقتصادی

 ارجاع به منابع

دهرد. ارجراع می  ،اند ها بررسری شردهکه در گزارش تحلیل تجربره  یهای آبریزاین کتاب به فراخور به حوضه

افزون بر این، درباره تجربیات کشور چرین، ها یافت.  توان در گزارش تحلیل تجربهمنابع تفصیلی بیشتر را می

که در دسترس عمومی  است بر پایه مستنداتیکه اتکا دارد،  GIWPهای اع ای تیم بیشتر مطالب بر مشارکت

 « مشخص شده است.GIWPقرار ندارند. در این دست موارد، مرجع مطلب با »

 دامنه

تخصیص آب از )تمرکز دارد   ای آبهای منطقهمسهدر حوضه و اعطای  ریزی تخصیص آببرنامهحاضر بر    کتاب

. در بسیاری از موارد، (سیاسی مختلف  -میان مناطق اداری  -معموالً یك رودخانه مشترک  -یك منبع مشترک

شود و این شیوه تمرکرز اصرلی ایرن ریزی تخصیص حجمی آب برای مناطق، در سطح حوضه انجام میبرنامه

یگر، برنامه تخصیص آب ممکن است چندین شاخه فرعی یك رودخانره، دهد. در موارد دکتاب را تشکیل می

آبخوان فرامرزی را تقسیم نماید. در این موارد   منابع آبیا چندین حوضه آبریز را پوشش دهد، یا ممکن است 

 زیادی حاکم خواهد بود. حد گیرد، تا که در اینجا مورد بحث قرار می آب نیز همان اصول تخصیص

بررداران داخرل ها یا بهرهها معموالً در میان زیرمنطقهای آب مناطق تعریف شده باشد، سهمهسهم  زمانی که

ای یا بخشی، های تخصیص زیرمنطقهفرآیند ای آب، از طریق  های منطقهشود. سهممنطقه تخصیص داده می

فردی برداشرت در نهایت باید به مجوزهای برداشت فردی آب تبدیل شوند. مسائل تفصیلی توأم با مجوزهای 

ای تمرکز دارد. با این ریزی تخصیص آب در حوضه یا منطقهبر برنامه  این کتابآب موضوع این کتاب نیست،  

ایجراد ، مهم آن است که تخصیص آب در سطح فردی، هماهنگ با برنامه فراگیر تخصریص آب حوضره وجود

یزی آب را در نظر بگیرند، به ویژه مواقعی رهای ملی برنامههای حوضه باید تمام تصمیم. همزمان، برنامهگردد

گیرد. در این کتاب، این دست مسائل تا آنجا که با تخصیص آب در ای آب صورت میحوضهبینهای  که انتقال

 شوند.در نظر گرفته می ،یابد سطح حوضه ارتباط می



 

5 

 

، با توجه بره وجودا این . بشودداده میمسائل مرتبط با آب سطحی و نیز آب زیرزمینی پوشش   ،این کتابدر  

 شود که معمروالً تمرکرزای، توجه بیشتری به مسائل آب سطحی معطو  میتأکید بر ترتیبات تقسیم منطقه

های گونه که گفتره شرد، آب زیرزمینری از جنبرهترتیبات تخصیص آب در سطح حوضه هستند. همان  اصلی

ریزی ای بجرا در برنامرهزیرزمینری، مالحظره  شده چرخه آب است. از جملره آنکره آبحیاتی و يالباً فراموش 

که یك برنامه به ترتیبات تقسیم آب برای یك آبخوان فرامررزی   زمانیآید، به ویژه  تخصیص آب به شمار می

پردازد، مواقعی که منابع آب سطحی و زیرزمینی به هم پیوسته هستند و مواقعی که آب زیرزمینی، منبع می

 آید.ه( برای یك یا چند منطقه به شمار میجایگزین آب )کنونی یا بالقو

 نکته احتیاطی درباره واژگان

شود، رویکردها و فنون مدیریت آب همیشره مترأثر از شررایط، گونه که در سرتاسر این کتاب تأکید میهمان

هرای مهمری د. این گفته بدین معنا است که همیشه تفاوتنگیرسابقه تاریخی مکان خاص شکل می  و  نهادها

بررای   ییالگون رویکردهای اتخاذشده در کشورهای مختلف وجرود خواهرد داشرت. از ایرن رو، هریچ تركمیا

 تواند وجود داشته باشد.مدیریت منابع آب نمی

های مختلف به کار های یکسان که در زمینهو واژه مفاهیمآورد. زبانی را نیز پدید می  مشکل تطبیق،  تنوعاین 

های مانند حقوق آب و برنامه مفاهیمترین اییار متفاوتی داشته باشند. حتی پایهتوانند معنای بسروند، میمی

هرای مختلرف پوشرش های بسیار متفراوت را در مکانای از رویکردها و ایدهمدیریت منابع آب، آرایه گسترده

 تردوین« را ، بسیاری از کشورها »استراتژی ملی منابع آب« یا »برنامره ملری منرابع آببه طور مثالدهد.  می

و محتروای ایرن  اهدا های مختلف حقوقی، سیاسی و نهادی بدین معنا است که ، نظاموجودکنند. با این  می

ها ممکن است آب را ، این برنامهمتمرکزهای  تواند بسیار متفاوت باشد. از یك سو، در برخی نظامها میبرنامه

ها ممکرن اسرت تنهرا های دیگرر، ایرن برنامرهها به تفصیل تخصریص دهردد در کشرورمیان مناطق یا حوضه

هرای ها برای تحلیل رویکردها در بافت. تالش د ك را بدون محتوای تشریحی مشخص کنگیری استراتژیجهت

 آفرین شود.تواند مشکلمی ،هابدون درک روشن این تفاوت ،مختلف

نامره صرفحات مختلرف در واژههرای  . تعریرف واژهدر این کتاب به کار رودواژگان همخوانی    شده استتالش  

شده در این نوشتار و کاربرد آنها در ، الزم است در تفسیر رویکردهای مشخصوجودپیشین آمده است. با این  

 های مختلف احتیاط شود.                   وضعیت

 ساختار کتاب

تخصریص آب  فرآینرد کتاب حاضر در دو بخش سازماندهی شده است. بخش نخست، فلسفه و اجزای کلیدی 

تری د. بخرش دوم، توصریف مفصرلشروو چارچوب تخصیص آب در مقیاس حوضه توصریف می  شدهمعرفی  
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. ایرن بخرش شرامل نمایرد آب ایجراد میسازی چرارچوب تخصریص  های کلیدی در پیادهدرباره برخی از گام

یسرتی و زهایی دربراره رویکردهرای تعیرین آب در دسرترس بررای تخصریصد ارزیرابی نیازهرای محیط فصل

هرا سرازی اقتصرادی و ارزیابید و استفاده از مدلآب های تخصیصسازی آنها در قالب برنامهرویکردهای پیاده

 ریزی تخصیص آب است.برای پشتیبانی برنامه
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 نقش، تاریخچه و سیر تحول تخصیص آب

 

 

 

 

 خصیص آبنقش ت -1-1

ایرن است.    از یك منبع طبیعی محدود  برداران رقیبمناطق مختلف و بهره  تعیین سهم  فرآیند ،  تخصیص آب

کنندگان مصرر نیازهای تمرام    قابلیت تامینیابد که توزیع و موجودی طبیعی آب  زمانی ضرورت می  فرآیند 

تخصریص آب به بیان ساده، . ندارد -بندی موجودی و یا قابلیت اطمیناناز نظر کمیت، کیفیت، زمان  -آب را  

تواننرد می هایی، چه زمان، و به چره منظرور، از چه مکانچه مقدار،  کسانی  آن است که چه  ساز و کار تعیین

 .را انجام دهند آب برداشت 

، شرامل تولیرد کشراورزی، توسرعه اجتمراعی  اهدا ای از  دسترسی به آب همواره برای تأمین طیف گسترده

 قواعرد و  سرابقه تنظیم شده اسرت.زیست، حفاظت از محیط   -های اخیردر سال  -عمومی و  اقتصادی، سالمت

 . گرددمیباز های باستانی بابل، روم و چین بندی آب به دوران تمدنسهمساز وکارهای 

های تخصیص آب در حل تعارضات ها و توافقدر سطح جهانی افزایش یافته است، برنامه  یآببه نسبتی که کم

 در شررایطی کرهاند.  پیدا کرده  ایاهمیت فزاینده  ،دسترسی به آب  در خصوصای و محلی  المللی، منطقهبین

بره انرژی  ای مهم برای تولید  ، نهادهشدهتبدیل  برای تولید يذا و رشد اقتصادی    ایعامل محدودکنندهبه  آب  

ای تخصیص آب اهمیرت فزاینرده، چگونگی  روبرو بوده  با اُفت سریع  های آبیسالمت اکوسیستم  و  آمدهشمار  

  یافته است. 

اند و رویکردهای مختلفی برای محاسبه، تعریف و مدیریت منابع تکامل یافتهتخصیص با گذشت زمان    اهدا 

از  برداشرتکه حرق کسانی  تصمیم درباره    فرآیند ، تخصیص منابع آب، همچنان  البته  آب شکل گرفته است.  

 :دهد میموارد زیر تشکیل تخصیص آب را  نبنیات. باقی مانده اس  ،د نآب موجود را دار
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هرای تواند شامل بررسری مکانتعیین اینکه چه مقدار آب برای تخصیص در دسترس است. این کار می  -1

شررایط در  یرا    و  های مختلف سرالمختلف، منابع مختلف )مانند آب زیرزمینی و آب سطحی(، در زمان

 اقلیمی مختلف باشد.

 برداشتبرداران رقیب تقسیم شود: چه کسی حق مناطق مختلف و بهره  بینب باید  تعیین اینکه چگونه آ -2

منراطق اداری یرا جغرافیرایی مختلرف،   برینتخصیص آب ممکن است    فرآیند ؟  را دارد  از چه میزان آب

 تمایز قائل شود. ،منفردکنندگان مصر کنندگان و های مختلف و )در نهایت( برداشتبخش

و   آبریرز  حوضره  درریزی تخصریص آب  ها را با تمرکز برر برنامرهی پاسخ به این پرسشرویکردها  نوشتار،این  

 کند.توصیف می ،مناطق مختلف بینتخصیص آب 

 

 تاریخچه تخصیص آب -1-2

 تاریخی  هایخاستگاه

کاری، ذخیره يذا از میالد، جوامع اولیه کشاورزی عمدتاً بر امرار معاش از طریق دیمقبل    3000  سال  پیش از

استقرار دائمی تکوین تکنولوژی آبیاری در هزاره سوم پیش از میالد،  ،  وجودبا این    نشینی متکی بودند.کوچ  و

و   ه، مرازاد يرذا را فرراهم آوردرسروبافزایش تولید در مزارع آبی و ينری از    پذیر ساخت.امکان  را    کشاورزی

های بسیار بزرگتر رشد تمدن  ،این روند   .های امرار معاش آزاد کردسایر روش   یافتنبخشی از جمعیت را برای  

 .پرذیر سراختامکان  ،دادگراهی هرزاران هکترار را پوشرش مری  کره  ،های پیچیرده آبیراریامانهرا پیرامون س 

هرای مناسربات ارضری و تخصریص آب را بررای نظامگیری  ، شرکلینهای متمرکزتر و بزرگترر زارعرجمعیت

 آبیاری ضروری ساخت.بزرگ های امتداد کانالاطمینان از تأمین آب برای مزارع همیشگی در 

های بزرگ آبیراری شرکل ای، نخست بر پایه مدیریت سامانهیکپارچگی سیاسی و اقتصادی در مقیاس منطقه

سروق  -تمردن های توسعهزمینه –اشتغال در هنر، اقتصاد، مهندسی و علوم  بهگرفت و بدین ترتیب مردم را 

های بزرگ رودخانره در های انسانی در امتداد سیستمترین تمدنه قدیمیبنابراین جای شگفتی نیست ک  .داد

دیرد مرواد مغرذی های آبیراری و تجتخصیص آب در امتداد سامانهخیزتر جهان شکل گرفتند.  مناطق حاصل

های باسرتانی تمردندر از ایرن رو، ها را هزاران سال تداوم بخشید. این تمدنخاک از طریق سیالب، بالندگی 

های شانگ و ژو در چین )در رودخانره در نیل(، بابل )در دجله و فرات(، هاراپان )در سند( و امپراتوریمصر )

     . مشاهده کرد های آبیاری پیرامون سامانهرا ترین رویکردهای تخصیص آب قدیمیتوان می، زرد(

های بزرگ رودخانه داد سیستمدر امت، در روزگاری که موجودی آب بسیار بیشتر از تقاضاها بود،  هااین تمدن

برر تخصریص آب میران زارعران منفررد در امترداد   های اولیره تخصریص آببنابراین، راه و رسمرشد کردند.  
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، قانون پیش از میالد(  1750  -1795در بابل باستان، حمورابی پادشاه بابل )های آبیاری تمرکز داشت.  سامانه

 .تدوین کررد رباره موضوعات بسیار گوناگون از جمله تخصیص آبای از قواعد دمجموعه را به عنوان  حمورابی

آبیراری در   های حاصل از ذوب بر  زمستان تکیه داشرت.آبیاری در دره خشك دجله و فرات بر آب  ،در بابل

قرانون حمرورابی گرفرت. های آبیاری صرورت میای از سدهای ذخیره کوچك و کانالتابستان از طریق شبکه

بیش از حرد آن را مقررر برداشت  شده و نیز کنترل  عادالنه از آب ذخیرهبرداشت  عد ناظر بر  ای از قوامجموعه

 کرده است.

نخسرتین   -کند در امتداد مسیر شمالی جاده ابریشم که از استان گانسو عبور می  -در کریدور هگزی در چین

ها به در این نواحی، حقابه  پیش از میالد ساخته شد.  100  سال  آبیاری در دوران سلسله هان يربی در  نواحی

پریش از مریالد در دوران   700  سرال  شکل رسمی از زمانی که نخستین قانون رسمی آب معرفی شد، حدود

 ابعرادیرك کانرال برا در  آبرهاسرازی تخصیص آب به مناطق مختلف، با تخصیص یافته است.  ،سلسله تانگ

 زمرانمردت  معرادل حجرم ثابرت آب برود.بر روی هرم    که  شد و برای دوره زمانی مشخص تعریف می  معین

 شد. این شیوه بیش از یك هزار سال متداول بود.گیری میندر اندازهسوزاندن چوب کُ اب برداشت

و مجموعه قابل توجهی از قواعرد را برا گذشرت به ان باط درآورد تمدن روم نخستین تمدنی بود که قانون را 

قواعدی کره  (یمیالد 528 سال  امپراتور روم در)نیان  ن ژوستینیان، به فرماقانون ژوستی  در  زمان شکل داد.

در بخشری از  .ه شرد گررد آورد ، از جمله قواعد تخصیص آبسال تمدن روم انباشته شده بود  1300در طول  

گوید کره آب این دکترین می  را مدون ساخت.  1بار دکترین همجواری  نیان برای نخستین، ژوستیفرآیند این  

، کسرانی کره مالرك وجودبا این  رانی به همگان تعلق دارد.  جویبارها برای ماهیگیری و کشتیها و  در روخانه

رودخانه هستند، حق دارند از آب برای آسریاب، مقاصرد خرانگی و کشراورزی اسرتفاده   کنارهاراضی واقع در  

بسریاری از ی، در ردکتررین همجروارانی بره وجرود نیراورد. تا زمانی که اختاللی در کشرتی  -کنند   «معقول»

بنیراد رویکردهرای ، و استفاده »منطقی و عادالنه«  اصول تخصیص آب باقی ماندهکانون  ز  کشورها تا امروز نی

 .ه استرا شکل داد مناطققرن بیستم به تخصیص آب میان 

، تفصیل بیشتری بره ایرن اصرل دادنرد و یرك یها، مهاجمان ژرمنی در اسپانیا در قرن ششم میالدویزیگوت

رانی جلروگیری نتی را برای ممنوعیت ساخت سدها یا بندهایی که از مهراجرت ماهیران و کشرتیفرمان سلط

ای های رودخانهسیستمدر   توسعه آبیاری را    ،، حکمرانان متوالییمیالد  1000تا سال  مقرر کردند.    ،د نکنمی

ردنرد، کره مسرتلزم کای برای افزایش درآمدهای مالیاتی برای پادشاهی تشرویق میکوچکتر به عنوان وسیله

 های حاکم بر تخصیص آب بود.قواعد و روال
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قابل توجهی از قواعد تکامل یافته است که نره تنهرا نراظر بره »اسرتفاده   به مجموعهتخصیص آب  در نتیجه،  

امکران مطالبره  ،دیده اراضریمعقول و عادالنه« آب بر پایه دکترین همجواری است، بلکه به مالکران خسرارت

 1680اسرپانیا در سرال   هکرارلوس پادشرا  آورد.آب در باالدست را فراهم میبرداشت    ناشی ازجبران خسارت  

د کره آب بررای رکبود، ولی اشاره میالزامی  مجوزهای انحرا  آب  اخذ  آن    بر اساس قوانینی را صادر کرد که  

 ، 17ترا  12ز قررن ا .درکررا معرفری می  مفهوم اولویت استفادهبه بیانی دیگر،    -خانگی نامحدود استمصار   

گرفتگری در علی ريرم اثررات آنهرا برر آب  ،هامفهوم اولویت استفاده را به نفع آسیاب  یعُرفی انگلیسمقررات  

اصول مشابهی نیز در قانون ناپلئون در فرانسه در   .، بیشتر توسعه داددستباالدست و کاهش جریان در پائین

 رانیو نیز حقوق کشرتی از منابع آببرداشت وار را در مجکه حقوق مالکان اراضی هگنجانده شد  1804سال  

 .مشخص کرد

آب به دست مالکان اراضی همجوار، معقول و برداشت اصل محوری که در این زمان استقرار یافت این بود که 

ایرن   شرد.میو سیستم رودخانه قابل قبول در نظرر گرفتره  کنندگان  مصر برخی اثرات بر دیگر    ه وبودکارآ  

، وجرودبا ایرن  .قرار گرفت قرن بیستم  درهای جهان  در بسیاری از بخش  گیری قانون آبربنای شکلزی  ،اصل

مجموعه رو به رشد قواعد و اصول تخصیص آب، مدیریت منابع آب همچنان متمرکرز برر گیری  شکلحتی با  

ه ندرت اثررات در گسرتره های رودخانه باقی ماند و ببرداران منفرد در امتداد بازهبهره  درباره  موضعیاقدامات  

 حوضه را در نظر داشت.

       های اولیه تخصیص در سطح حوضهبرنامه

در آب تخصیص ساز و کارهای   برداری و انحرا  آب در قرن نوزدهم گسترش یافت، نیاز به  به نسبتی که بهره

بار در قررن نخستین    تخصیص آب در سطح حوضهساز و کارهای  در چین،  شد.  می  آشکارترسطح حوضه نیز  

اکنون استان گانسو است( که  )  هگزیدر کریدور    ساز و کار  این  نوزدهم در دوران سلسله کینگ شکل گرفت.

: داشرتچندالیره  آب  ایرن نظرام تخصریص    های آبریز شیانگ، هی و شولی برود.شامل حوضه  کهشد    تدوین

دربراره موضروع   اسرتاندارق،  شد. در يیاب توافهای حوضه آبریز تخصیص داده میشهرستان  بینآب  نخست،  

سپس آب توسط شد.  گرفت، و در صورت نیاز، این تصمیم از پشتیبانی نیروی نظامی برخوردار میتصمیم می

آب معموالً برر پایره اصرل حفاظرت از   یافت.ها و سدهای شهرستان تخصیص میحاکم شهرستان میان کانال

اضی زراعی موجود بررای آبیراری و الزامرات تولیرد يلره گرفتن مساحت اررنظ  دردست و با  برداران پائینبهره

شد. در توافقات يالباً بر روی سنگ حك می برای کمك به مدیریت و کاهش اختالفات،  شد.تخصیص داده می

 شد.زارعان واقع در امتداد شبکه کانال تخصیص داده می بیننهایت، آب 

در حوضره، توسرعه ظرفیرت   آب  تخصریصده  عمتوافقات    جهانی  گیری نخستین مجموعهکلیدی شکلعامل  

های آبری سراخت سرازه آب برود. زیرادمهندسی برای ساخت سردها برا پتانسریل ذخیرره و انحررا  مقرادیر 
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برداران در حوضره اثرات مهمی بر بهره ،آببرداشت پتانسیل بار مقیاس بدین معنا بود که برای نخستینبزرگ

گذاری قابرل مالحظره الزم بررای سراخت برر ایرن، سررمایه  وهعرال.  شتندا  موضعی  اثرات  و صرفاً  شتگذامی

ار قواعد رسمی دربراره دسترسری بره های دخیل را تشویق یا متعهد به استقرهای بزرگ آبی يالباً طر پروژه

            کرد. گذاری آنها میب، برای تسهیل و حفاظت سرمایهآ

مناطق واقع در   بینآب  موجودی  تفصیل تقسیم    با  در مقیاس حوضه،  آب  های تخصیصو برنامهتوافقات  این  

، ها در حوضرهگسرتره سراخت سرازه  محردود سراختن  یا  وهای مشترک  الزامات مربوط به آب  تعیین  حوضه،

 .گرایش به سادگی داشتند 

های میسور و مدرس برر سرر گسرترش کشراورزی آبری در ایالت بیندر هند، تعارضات در اوایل قرن نوزدهم 

این  دست به وجود آمد.های پائینو اثرات بالقوه آن بر تولید برنب در بازه  یی حوضه آبریز کاوریهای باالبخش

میسور موافقت کرد که آن،  بر اساس های این دو ایالت انجامید. دولت  میان  1892در سال    یوضعیت به توافق

بعردی دربراره کراوری در   توافرقمدرس، هیچ گونه تأسیسات جدید آبیاری نسازد.  ایالت  بدون کسب رضایت  

در این توافق حجم آبی که باید از در پاسخ به ساخت یك سد در کریشناراجاسگرا صورت گرفت.    1924سال  

 .شد دست مشخص هایی برای مساحت قابل آبیاری در باالدست و پائینسد رها شود و محدودیت

و نیاز بره مجادله درباره ساخت سد هوور  ، متأثر از1922نامه رودخانه کلرادو در سال  به همین صورت، توافق

در شرکل گرفرت.    ،ها و منافع سرد جدیرد های سهیم در حوضه درباره توزیع هزینهتت مین توافق میان ایال

های پائینی حوضه کلرادو، سهم از منابع آب این رودخانه را تهدید ها در بخشسریع ایالتتوسعه همان زمان، 

این عوامل به همرراه ساخت.  های باالدست حوضه محدود میسعه آتی را در ایالتکرد و بنابراین، دامنه تومی

ایالتی برای پرداختن به مسائل تخصیص آب در سطح حوضه بود. ایرن  بیننامه گیری توافقهم، محرک شکل

 .آید به شمار مینامه نخستین توافق در نوع خود در ایاالت متحده توافق

 رادی آبهای انفها و برداشتحقابه

به موازات تحوالت در شیوه تنظیم آب در مقیاس حوضه، ضوابط مربوط به دسترسی فردی به منابع آب نیرز 

گفته شد، بیشتر قواعد  پیش از اینهمان گونه که  ای با گذشت زمان تغییر یافته است.به شکل قابل مالحظه

نیان رای نخستین برار در قرانون ژوسرتیاولیه درباره حقوق آب، از دکترین همجواری نشأت گرفته است که ب

این دکتررین، حرق مالکران و مناطق دیگر جهان اقتباس شد.   یعُرفی انگلیسمقررات    تعریف شد و بعدها در  

های معرین کررده اسرت آب رودخانره، مشرروط بره محردودیت از اراضی همجوار را برای برداشت و اسرتفاده

      برداران، و نظایر آن(. حد بر سایر بهره بیش ازتأثیر  عدم به مفهوم استفاده معقول)
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کررد، که تغییرات در شریوه مردیریت آب در مقیراس حوضره را ایجراب می  مقیاس بزرگ  هایتوسعه  همچون

های آب افرزایش یافرت، به نسبتی که برداشرت  .ساخت  ضروریانفرادی آب نیز تغییراتی را  مصار   گسترش  

برداری بیش از حد کوشید تا به تعارضات رو به رشد و ریسك بهرهیاصولی عمومی مانند دکترین همجواری م

 یك منبع مشترک بپردازد.

، پیررو تصرمیم   1»تصررفات پیشرین«  در يرب ایاالت متحده، حقوق مالکان اراضی همجوار در قالب دکترین

ایرن ل گرفرت.  شرکدو ایالت بر سر رودخانره کلررادو )وایومنیرگ و کلررادو(    بیندادگاه عالی درباره اختال   

اسرتفاده مفید  بردارانی که در گذشته آب را برداشت کرده و از آن برای مقاصد  دکترین جدید، بر حقوق بهره

ایرن دکتررین در صحه گذاشته و حفاظت کررد.    ،کنندگان بعدی آباند، در برابر اثرات ناشی از برداشتکرده

   صه شده است. خال 2، حق او تقدم دارد«برداشت کردههرکه زودتر » عبارت

 هایهرا و دسرتگاهای دولتفزاینردهاست، بره شرکل ایجاد کرده بنیاد حقوق آب را  ،در حالی که رویه ق ایی

 آن اسرت این قبیل مقررراتمبنای اند. اجرایی آنها به اعمال مقررات درباره دسترسی به منابع آب اقدام کرده

بره طرور   در نهایت به دولرت تعلرق دارد.  ،کنترل آنهاو  برداشت  که مالکیت منابع آب طبیعی، یا حداقل حق  

چارچوبی را (  2002قانون آب چین )کند که آب »در مالکیت« دولت است. مقرر میچین ، قانون اساسی مثال

نظام کنونی   (1998فریقای جنوبی )آقانون ملی آب   کند.آن، دولت آب را مدیریت می  بر اساس مقرر نمود که  

دار مردم« در مورد منابع آب اعالم نمود را لغو کرد و دولت ملی را »امانتهمجواری  دکترینحقوق مبتنی بر 

بره همرین   های کشرور را بره دولرت داد.گذاری درباره »استفاده، کنترل و جریان« تمام آبو اختیار مقررات

، کنترل و جریان آب در اند که حق آنان را در استفادهها قوانینی را به تصویب رساندهصورت در استرالیا، ایالت

      کند. می بیانها ها و آبخوانآبراهه

کنندگان معموالً بر پایه نظام صدور مجوز بوده اسرت و برداشرت  فردیآب در سطح    برداشت،  نویندر دوران  

 شرود.داشته باشند. بدین شیوه، امکان کنترل برداشت آب فراهم میرا  آب باید مجوز یا شکلی دیگر از اجازه  

پمر  خراص یرا دیگرر تأسیسرات برداشرت آب(،   ظرفیت  به طور مثالجوزها ممکن است تأسیسات مجاز )م

چنرین نظرامی در گرذر مساحت مجاز برای آبیاری، حجم واقعی آب، یا طول زمان آبیاری را تعریف نماینرد.  

از   هرد ت آب،  تر شده و اکنون مجوزها طیفی از مفاد شامل زمران برداشرای پیچیدهزمان، به شکل فزاینده

در .  گیررددربر می  ،تواند انتظار داشته باشد را که دارنده مجوز می  تأمینآن و سطح قابلیت اطمینان  برداشت  

دهد حقابه خود را خرید و فروش برداران امکان میبرخی موارد، این قبیل حقوق قابل مبادله هستند و به بهره

 نمایند.

 
1 Prior appropriation 
2 first in time, first in right 
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 های آبتری بر حجم و زمان برداشرتدهد کنترل بسیار بیشمکان مینظام صدور مجوز به مدیران منابع آب ا

تر آن اسرت کره ایرن سراز و کارهرا بررای نکته مهم.  داشته باشند   گیردای که از آب صورت میو نیز استفاده

در مقیراس حوضره را اثرربخش آب  ها و توافقرات تخصریص  ، برنامرهبرردار فرردیبهرهمدیریت آب در سطح  

شرده بررای حوضره مطابقرت مشخصهای فراگیر  دهند استفاده آب با قواعد و هد ینان میسازند، و اطممی

 دارد.

 در حوضه  آب تخصیص نوینریزی برنامه

حوضره بره  آب هرای نسربتاً سراده تخصریصها و توافق، و اکنون در قرن بیست و یکم، برنامه1900سده  در  

است کره بایرد در   رقیب  وضعیت، بازتاب طیفی از مسائل  این  اند.تر دادهتدریب جای خود را به اسناد پیچیده

منرافع رساندن  حداکثربه  ،مدیریت منابع آب در مقیاس حوضه مورد توجه قرار گیرد، و چالش انجام این کار

 .است زیستیاقتصادی، اجتماعی و محیط 

را بر پایه جریان الزم برای   دستهای پائینکه تنها حقوق ایالت  -نامه رودخانه کلرادورویکردهایی مانند توافق

های نسربی هایی داده اسرت کره سرهمجرای خرود را بره برنامره  -کند عبور از نقطه میانی حوضه تعریف می

رویکررد در طررح تخصریص همین  .کنند های مختلف همجوار را بر پایه میانگین آورد ساالنه تعریف میایالت

 .نیز اتخاذ شده است (1991دوس در پاکستان )های ایننامه آب( و توافق1987آب رودخانه زرد )

فریقرای جنروبی( و آاال )مکزیرك(، اینکومراتی )چاپر  -های لرما، مانند حوضهآب  یدتر تخصیصهای جد برنامه

و تعریرف چگرونگی   موجرود  تری را بررای بررسری منرابع آبهای پیچیردهدارلینگ )استرالیا(، شریوه  -موری

 .اند گرفتهاران مختلف به کار بردمناطق و بهره بینبندی آب سهم

اکنرون يالبراً در چرارچوب   -حداقل در داخل یك کشرور مسرتقل  -در حوضهآب  تخصیص    نوینریزی  برنامه

گونه که پیش از این گفته شد، قوانین در چین، آفریقای جنوبی و شود. همانریزی آب انجام میقانونی برنامه

را برای مدیریت منابع آب مقرر کرده و مبنا، و يالباً الزام را   ولتداسترالیا، و بسیاری از کشورهای دیگر، حق  

آورنرد. بره جرای های تخصریص آب فرراهم میسرازی برنامرههای دولتری بررای تردوین و پیادهبرای دستگاه

ریزی تخصیص آب مطابق با اصرول و فرآینردهای الساعه در حل اختالفات آب، اکنون برنامهرویکردهای خلق

 گیرد.برداران صورت میمناطق و بهره بینو تقسیم آن موجود آب  منابعشده برای ارزیابی روشن تعریف

هایی کره از سازی سراز وکارهرای تقسریم آب رودخانرهالمللی نیز قواعد حاکم بر مذاکره و پیادهدر سطح بین

رودخانره اینردوس،   هند و پاکستان درباره  بین،  به طور مثالکنند، طراحی شده است )مرزهای ملی عبور می

ریزی اصول کلری جهرانی هایی نیز برای پیهای کلرادو و براوو(. تالش مکزیك و ایاالت متحده درباره رودخانه

های از آب  برداریبهره  در خصوصهای مشترک، از جمله قواعد هلسینکی  ها درباره آبنامهبرای تدوین توافق
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المللری در سرال های بینرانی از آبراهرهيیر کشتی  برداریهرهو کنوانسیون حقوق ب  1966المللی در سال  بین

شود، استفاده »معقرول و عادالنره« از صورت گرفته است. از جمله مفادی که در این قواعد منظور می  1997

 های مشترک است: به عبارتی اصول تخصیص آب.رودخانه

 

 و تخصیص آب پیوسته  همبهمدیریت  رویکرد    -1کادر

های مهرم ای از توافقات و بیانیرهبه مجموعه ،زیستی کره زمینهای محیطافزایش آگاهی درباره چالشم قرن بیستم، در نیمه دو

، برا نرام آینرده 1987تلند در سرال ناین رویدادها عبارتند از گزارش براگذاشت. مدیریت  منجر گردید که اثرات عمیقی بر شیوه

، به طور مشخص مسئله منرابع آب را مرورد 1992اصول دوبلین در سال  پایدار داد.مشترک ما، که شکلی تازه به مفهوم توسعه  

و چهار اصل را تعیین کرد، که اهمیت آب برای زندگی، توسعه و اقتصادد اهمیت مدیریت مشرارکتی منرابع آبد   هتوجه قرار داد

های پرس از آن، جنبره  میت شرناخت.نقش محوری زنان در مدیریت آبد و منزلت آب به عنوان »کاالی اقتصرادی« را بره رسر

            تدوین یافت.   (IWRM) منابع آبپیوسته همبهمختلف این اصول در مفهوم مدیریت 

زیست و توسعه پایدار کره در سازمان ملل درباره محیط  1992بر اساس کنفرانس سال    یافتهتدوین، برنامه عمل  211دستور کار  

عنوان بخشی از اکوسیستم، یك منبع طبیعی و  نین تعریف کرد: »بر پایه فهم آب بهرا چتگی  پیوسهمبهریودوژانیرو برگزار شد،  

 2همیراری جهرانی آبکنرد.« بررداری آن را تعیرین مییك کاالی اجتماعی و اقتصادی کره کمیرت و کیفیرت آن ماهیرت بهره

(GWP  ،)توسعه و مدیریت هماهنرگ آب، اراضری و ی که  فرآیندرا چنین تعریف کرده است: »پیوسته منابع آب  هممدیریت به

پایرداری دیردن ای عادالنره و بردون لطمهمنابع وابسته را به منظور حداکثرساختن توسعه اقتصادی و رفراه اجتمراعی بره گونره

 سازد.«های حیاتی محقق میاکوسیستم

ه اقتصرادی و اجتمراعی تروأم برا های توسرعها و محردودیتها در واقع پاسخی به تنزل وضعیت و تخریب اکوسیسرتماین تالش

های جرامع مردیریت این فلسفه در الزام چارچوب مدیریت آب اتحادیه اروپا بررای برنامرهتوسعه ناکارآمد و تخصیص آب بودند.  

های بررای تردوین برنامره 2002اجالس سران درباره توسعه پایردار در سرال   کشورهای حاضر در  و تعهد  2000حوضه در سال  

درآمرد و برا درآمرد ، شرماری از کشرورهای کم1990در این دوره، و بره ویرژه از سرال    در سطح ملی اتخاذ شد.ی  پیوستگهمبه

و ترتیبات جدید نهادی و مدیریت در مقیاس حوضره   دادهعیاری را در سیاست آب و قانونگذاری صورت  اصالحات تمام  ،متوسط

ریزی تخصریص در زمینه برنامرهبود. پیوستگی همبهباً بر پایه اصول این اصالحات يالگنجاندند. خود های حقوقی را در چارچوب

حوضره بره عنروان واحرد   نشرناخت  که تبلور این اصول باشند عبارتند از به رسمیت  ترین رویکردهاییدر حوضه، شاید مهمآب  

 کننده مشروع آب.زیست به عنوان استفادهبنیادی مدیریت منابع آب و نیازهای محیط

 

 
1 Agenda 21 
2 Global Water Partnership 
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 های تخصیص آب حوضه در قرن بیستم ها و برنامه توافق  -5شکل

 

       روندها در تخصیص آب

جدیرد یرا   هراییرا توافق  هاو تردوین برنامره  آب  تر در تخصریصبه سمت رویکردهای پیچیرده  حرکتيالباً،  

 آب حوضرهمعموالً ناشی از افزایش کمیابی و رقابت بر سر منرابع   ودر اثر یك بحران پدید آمده    ،شدهبازبینی

بره   1900دارلینرگ در اوایرل دهره    -زیستی در حوضره مروری، بحران عمده محیط ه طور مثالب.  بوده است

سرازی طررح پیادهدارلینگ و اعمال سقف برداشت در گستره حوضه منجر گردیرد.   -بازنگری در توافق موری

ای رودخانه بود. شدن دورهبه خشك  واکنشی  ،درباره رودخانه زرد و مقررات پیرو آن  1987تخصیص آب سال 

های جدیررد، همزمرران بررا ديديررهکنندگان مصررر تررأمین آب برررای  در راسررتایدر مرروارد دیگررر، اصررالح 

 1998ریزی تخصیص پیررو قرانون آب سرال برنامه توانرا می که نمونه های آن  ، ضرورت یافتهزیستیمحیط 

 .عنوان کرد مکزیك 1992فریقای جنوبی و قانون آب سال آ

های های اولیه برا هرد  اسرتفاده عادالنره آب در سرامانهریزی تخصیص آب به تدریب از نظامراین، برنامهبناب

های کوچك، و در نهایت های رودخانه، به مدیریت حوضهآبیاری، از طریق مدیریت انحرا  آب در امتداد بازه

های اخیرر، در سال  افته است.تکامل ی  سیاسی  -مناطق اداری  بینها  های بزرگ و تخصیصبه مدیریت حوضه

بررداران برر بهره  اتآب در کشراورزی، اثررات نوسران  مصرر درباره  تری  نگاه جامع  ،ریزی تخصیص آببرنامه

 اتخاذ کرده است. ،زیستمختلف، و به شکل فزاینده، تأمین نیازهای آب محیط 

چاپاال   -دارلینگ، لرما  -ایندوس، موریشامل کلرادو،    -اند در قرن گذشته پیاده شدههایی که  ها و برنامهتوافق

ها این نمونهنماینده این جابجایی با گذشت زمان در رویکرد تخصیص آب در حوضه هستند.    -و رودخانه زرد
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ساختن فشرارهای با متوازن کرده وریزی تخصیص آب را پررنگ های دیگر، ماهیت رو به تکامل برنامهو نمونه

 د.نکنزیستی دست و پنجه نرم میمطالبه پایداری محیط  رشد جمعیت و اقتصاد، به همراه

یابد، آب افزایش می  برداشتبه نسبتی که   نشان داده شده است.   6با گذشت زمان در شکل  فرآیند تکامل این 

ریزی شرود. بنرابراین تمرکرز برنامرهها و افرزایش موجرودی آب ترأمین میتقاضا در ابتدا با توسعه زیرساخت

 توسرط شده ها و چگونگی استفاده از آب تأمینبرداری از زیرساختن مرحله، توسعه و بهرهدر ایآب  تخصیص  

قررار  توانرد در دسرترس از حجم آبی کره می آب فراتربرداشت   ،، با گذشت زمانوجودبا این  تأسیسات است.  

 یابد. گیرد افزایش می

 

 ت تا مدیریت تقاضا در حوضه: توسعه زیرساخ آب  ریزی تخصیصتحول فنون برنامه  -6شکل

 

بر مقدار آبی که در دسرترس اسرت   را  ، قید دیگریزیستمحیط افزایش آگاهی درباره نیازهای  بر این،    عالوه

زیسرتی هرای اقتصرادی و محیط و بحران  گرفترهتقاضای آب از موجودی آن پیشی    افزاید. در این شرایط،می

آید، که تنها برر در حوضه الزم می  آب  تر تخصیصرچهیکپا  فرآیند در این مرحله است که  تواند پدید آید.  می

سرازی منرافع حاصرل از بلکه به دنبال بهینه نداشته وبرداری تأسیسات تمرکز  مسائل مرتبط با ساخت و بهره

 ، مدیریت تقاضا و تأمین نیازهای طبیعت است. موجود منابع آب

 

     مطرحهای نوظهور و مسائل چالش -1-3

کوشند به رشد سرریع تقاضرای آب و خردمات آب، و در نتیجره ر تخصیص آب حوضه مید  نوینرویکردهای  

ای در ایرن زمینره از مردیریت منرابع آب پیشرفت قابل مالحظرهپاسخ دهند.    ،فشار بر منابع آب در دسترس 

 باقی است.همچنان گیری این رویکردها در شکل یشماری مسائل ،وجودصورت گرفته است، با این 
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تخصیص بیش از حد ها و رشد سریع جمعیت، شناخت اهمیت کارکرد اکوسیستم  .زتخصیصضرورت با  ◄

کنرونی )يالبراً برا ارزش های برداشرتهای آبریز، فشار برای بازتخصریص آب از بسیاری از حوضهدر    آب

ای از نظرر بازتخصریص چرالش عمردهفرآینرد ، وجودبا این  جدید را پدید آورده است.مصار  پائین( به 

های موجود حقوق و تخصیص آب ممکن است مانع جدی در برابر . نظاماستی، اقتصادی و اداری  سیاس 

معمروالً منرافع سیاسری قدرتمنردی برا د.  نیا نیازمنرد تردوین مقرررات جدیرد باشر  بوده وبازتخصیص  

ن بازتخصیص مستلزم آ.  وجود دارد  قدرتمند کشاورزی  سیاسی  هایبرداران کنونی آب، به ویژه البیبهره

است که وابستگی اقتصادی کنونی به آب، حتی با اینکه ارزش اقتصادی پائینی بره ازای واحرد مصررفی 

در نیازمنرد و نیرز    برودهاین کار مستلزم جبران خسارت قابل توجره    داشته باشد، مورد توجه قرار گیرد.

وجرود ایرن . سرتا تر اجتماعی و اقتصادی توأم برا تغییررات در امررار معراش نظرگرفتن مسائل گسترده

انرد. برا تشرخیص دادهرا  ها بدین معنا است که بسیاری از کشورها نیاز به بازتخصیص اساسی آب  چالش

    .به دست آمده است سازی آندر پیادهکمتری های موفقیت ،تا به امروز وجوداین 

زیسرت را محیط بیشتر کشورهای جهان نیازهای آبی  ،  امروزهدر حالی که    .زیستنیازهای محیط  تأمین  ◄

آبری  نیازهرای ترأمینبرا ایرن حرال شناسرند، بره رسرمیت می های باالدستی خودسیاستدر قوانین یا  

های فنی زیست، هم با چالشتأمین نیازهای محیط یك چالش باقی است.  به صورت  زیستی هنوز  محیط 

ای جریران های شناسرایی نیازهرشناسریدر حرالی کره روش های سیاسری روبررو اسرت.  و هم با چالش

علمی و قابل استوار  رویکردهای    تدوینهای  اند، چالشای ارتقا یافتهزیستی به شکل قابل مالحظهمحیط 

بنردی آب بررای نیازهرای های سیاسی در اولویتچالش هموارهباقی است.    همچنانسازی در عمل  پیاده

منافع حاصرل از عملکررد نکه  آبرداران آب وجود خواهد داشت، به ویژه  زیست نسبت به سایر بهرهمحیط 

از نظر سیاسی  ،وابسته هستند   هااکوسیستممنافع    بهیی که  هاگروه یا  بوده وها يالباً ناشناخته تماکوسیس

 .ندارند  کافی قدرت

اهمیتی را که تغییر اقلیم برای تخصریص و مردیریت ریزان آب، برنامه امروزه در حالی که .تغییر اقلیم  ◄

 ایشناسایی چگونگی انجرام ایرن کرار در عمرل بره شریوهبا این حال  کنند،  یآب خواهد داشت درک م

در ترکیرب برا رشرد سرریع اقتصرادی و جابجرایی این مورد چالش مهمی باقی است. به صورت    ،عادالنه

بره مردیریت تغییررات سرریع نیراز   آب  ریزی تخصریصالگوهای تقاضای آب، بدین معنا است که برنامه

 خواهد یافت.

کشورهایی مانند هند، پاکستان، استرالیا و ایاالت متحرده کره  . های فدرالدر نظام  آبریز  حوضه  مدیریت  ◄

های مشرترک های مهمی در مدیریت منابع آب در حوضهبا چالش امروزههای سیاسی فدرال دارندد نظام

 برینر حقروقی آوهای آبری الرزامتوافق قالبها در در گذشته، بسیاری از این حوضه  بزرگ روبرو هستند.



 ریزی تخصیص آب در حوضه آبریزامه برن

20 

 
  

های پذیری، و رسریدگی بره اختالفرات از طریرق رویرهپذیری محدود یا بدون انعطا ها، با انعطا ایالت

 امرروزهتغییرر، های حقروقی ثابرت و بی، توافقوجودبا این  .اند مدیریت شده  ،های ملیطوالنی در دادگاه

مناسرب نیسرتند و ایرن   آب  پذیر تخصریصانطباقپذیر و  ، انعطا مفصلریزی  برنامه  نوینبرای الزامات  

ها با درک ایرن مانند استرالیا، ایالتدر برخی موارد    آورد.ها وارد میوضعیت فشار زیادی را براین حوضه

 اند.ریزی آب را به مراجع ملی واگذار کردهچالش، اختیارات حقوقی برنامه

، از جملره قواعرد پیچیرده دربراره تخصریص نروینهای برنامرهدر  تر  یرویکررد تفصریل  .ظرفیت نهادی  ◄

سرازی و زیستی، نیازمند ظرفیت نهادی اساسی بررای تهیره، پیادههای ساالنه و الزامات محیط تخصیص

گیران و تصرمیمهای تر از خواسرته، ظرفیرت نهرادی يالبراً عقربوجرودبا این ها است. اجرای این برنامه

 ریزان است.برنامه

 

 های آبریزبرخی حوضهسیر تحول تخصیص آب در  -1-4

های آبریرز های تخصریص آب در حوضرهتوان با برنامرهروندهای تخصیص آب در قرن گذشته را به خوبی می

دارلینگ )اسرترالیا( و   -فریقای جنوبی(، موریآکلرادو )ایاالت متحده(، ایندوس )هند/ پاکستان(، اینکوماتی )

          داد. نمایشچاپاال )مکزیك(  -لرما

های آب )ماننرد کلررادو( ترا تعریرف سرهم  جابجایی تدریجی از رویکردهای سراده در ارزیرابی و  ،هامونهاین ن

زیسرتی آب و بررسری ارزیابی و تخصیص آب، شناسایی الزامات محیط در    امروزهتری که  ای پیچیدههرویکرد

 دهند. نشان می ،شودساالنه به کار گرفته می اتنوسان

 رودخانه کلرادو

بندی آب در این حوضه برر اسراس سهمکند. کلرادو پیش از ورود به مکزیك، از هفت ایالت عبور میرودخانه  

ابرزاری هسرتند کره   هانامرهتوافقاسرت.    1922نامه سال  ترین آنها توافقمهمکه  ها است  ای از توافقمجموعه

های ذیربط به شرمار ان طر سنگ قرارداد حقوقی میهمو  اند  قانون اساسی ایاالت متحده فراهم آمده  مطابق

قرانون ایرالتی و نیرز فردرال را جایگاه  نامه  قانونگذاران ایالت و کنگره، این توافق  آن توسط   تصویب  باآیند.  می

 .خواهد داشت

( بره طرور مسراوی 1922)بر اساس برآورد سرال  موجود آب منابعبندی  نامه رودخانه کلرادو برای سهمتوافق

، برر توافرق  بر اساس   .ه استطراحی شد   ،دستدر باالدست حوضه و سه ایالت در پائینمیان چهار ایالت واقع  

دست میلیارد متر مکعب باید از باالدست حوضه به پائین 9.25، به طور متوسط ساله  10پایه متوسط متناوب  
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ر مکعب باید میلیارد مت  1.85کند که حداقل . پیمان بعدی میان ایاالت متحده و مکزیك، مقرر میجریان یابد 

 از مرز مکزیك عبور کند.

برداری از منابع آب در حوضه، و به ویژه ساخت یك مخزن بزرگ )که در نامه در نتیجه افزایش بهرهاین توافق

هایی وجود همزمان، ديديه .آمد  پدید های تأمین آب  نهایت به سد هوور تبدیل شد( برای مهار سیل و چالش

دست حوضه که بره سررعت در حرال های پائینبدین معنا است که ایالت  تصرفات پیشین  ینداشت که دکتر

های باالدست حوضه را رشد هستند، ادعای بخش اعظم منابع آب حوضه را خواهند داشت و از این رو فرصت

یافتن به توازن میان تأمین تقاضاهای نامه به دنبال دستبنابراین، این توافقبرای توسعه آتی رد خواهند کرد.  

، با هنامپایش رعایت توافقسازی و پیادهداشتن آب برای باالدست حوضه بود.  دست و محفوظ نگاهآب در پائین

تخصریص روشرن و شرفا  آب در نامره ایرن توافق.  نسبتاً ساده است  ای آبهای منطقهتوجه به ماهیت سهم

را  ار آبی که فرراهم خواهرد برودبرداران متعدد آب درباره مقد سطح قابل مالحظه قطعیت برای بهره  و  حوضه

    .ریزی کرده استپی

 

 
 نقشه حوضه آبریز کلرادو  -7شکل
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بنا به چند دلیل، موجودی واقعی آب کمترر از مقردار آفرین نیز بوده است. نامه مشکل، این توافقوجودبا این  

آب  منرابعها مطابق سهم نامه ساز و کاری را برای تعدیلهمزمان، این توافقاست.    1922برآوردشده در سال  

در نتیجره، آب دارد. از دسرت حوضره حرق حجرم ثرابتی پائینصررفاً در هر سال فراهم نکرده اسرت: موجود  

 رها کند. را که عمالً موجود است درصد مقداری 50باالدست حوضه يالباً باید بیش از 

وخریم کیفیرت   افرت.  سرته ازیسرتی دیرده نشرد هرای محیط نامره بررای جریانهیچ تمهیدی در این توافق

بر این، اکنون قوانینی کره  عالوهها منجر شده است. ست به فشارهای فزاینده برای تأمین این جریانیزمحیط 

بره همرین   .گرفته اسرتقرار    آب  های معین است، در تعارض با توافقات تخصیصمستلزم حفاظت ویژه گونه

هرای ، تعهداتی را بررای ایالت)حفاظت شده(  سایتسر  یك رامبیانیه دلتای رودخانه کلرادو به عنوان  صورت،  

 نامه جرای گیررد.تواند ذیل توافقکه نمی کند زیستی مشخص میهای محیط ریانتأمین ج  در جهتباالدست  

 زیستی وجود دارد.زیستی برای توجه به تنزل وضعیت محیط های محیط ای از جانب البیفشار فزاینده

هرا ایالت  بینبه صراحت از مبادله  اند.  ها تدارک ندیدهایالت  بینبرای مبادله آب    ها هیچ تمهیدی رانامهتوافق

نشده با بیرون یك ایالرت،   مبادله آب استفادهچراکه  کند، ولی تحقق آن در عمل دشوار است،  جلوگیری نمی

ی در تقاضاها در تواند تأثیر مهماین گزینه می  وجود،با این    شود.میفرض  کشیدن از پتانسیل رشد آتی  دست

در  هاتالش پیشبرد به همین صورت، ساز و کارهایی برای .  داشته باشد   زیستیا برای محیط و  های دیگر  ایالت

 .وجود ندارد زیست، یا الزامات محیط أمین نیازها در ایالت دیگرکاهش مصر  در یك ایالت برای ت راستای

کره اکنرون در   مجوزهاییاست، و  بینی نکرده  پیشافق را  نامه بازنگری تودر رأس همه این مسائل، این توافق

بره بیرانی  اند که تعدیل آنها بسیار دشوار خواهرد برود.شود، آنچنان تثبیت شدهکننده داده میسطح برداشت

 اند و هیچ مسیر روشنی برای انجام این کار در آینده وجود ندارد.ها تعدیل نشدهدیگر، تخصیص

که از تخصیص نروادا بیشرتر   ایجاد کرده، تقاضاهایی را  الس وگاس   شهر  نشدهبینیتوسعه پیش،  به طور مثال

نامه صورت در زمانی که مذاکرات درباره توافقدر نتیجه چالش مستمر تأمین آب به وجود آمده است.    وشده  

، وجرودبرا ایرن    شده برای نوادا کرم برود.های مشخصالس وگاس شهرک کوچکی بود و تخصیصگرفت،  می

ای ماننرد بانرك آب را و تمهیردات ویرژه آوردهای را بر منابع آب وارد وسعه سریع الس وگاس، فشار فزایندهت

      برای اطمینان از تأمین تقاضاهای شهری ضروری ساخته است.

مناطق مختلرف   بینبندی منابع آب  سهم  براینامه رودخانه کلرادو، نمونه خوبی از یك ساز و کار ساده  توافق

، منرافع چنرین سراز و کراری را پررنرگ دهد ها می، به ویژه با قطعیتی که به ایالتاین نمونه  آید.شمار میبه  

های سراالنه را دهرد کره تعردیلناپرذیر را نشران میهای یرك رویکررد انعطا همچنین، محردودیتکند.  می

ا با گذشت زمان و تغییر اقلیم، ، و بازنگری رندادهزیستی تخصیص  ، آب را برای مقاصد محیط نکردهپذیر امکان



 نقش، تاریخچه و سیر تحول تخصیص آب : ۱فصل 

 

2۳ 

 

تواند در هایی که میبر این، مشکالت و ناکارآمدی  عالوهها و عوامل دیگر تدارک ندیده است.  تقاضاها، اولویت

 نماید.میگوشزد  را شودمواقعی که یك حوضه به عنوان یك واحد مدیریت نمی

  رودخانه ایندوس )پاکستان(

ورود بره  پرس ازرسرد. در نهایت به پاکستان می و پس از عبور از هند   فتهگررودخانه ایندوس از چین نشأت  

ای نامره، هنرد و پاکسرتان پیمان1961در سرال    کند.پاکستان، در مسیر خود تا دریا از چهار استان عبور می

 رعریمطابق این پیمان، هند امکان یافت تا از سه شراخه فدرباره مدیریت فرامرزی این رودخانه ام ا کردند.  

 یابد.د، و مابقی آب به پاکستان تخصیص میبرداری نمایکه در قلمرو آن قرار دارد، آزادانه بهره

که به ام ای نخست وزیر پاکستان رسید، موجودی آب پاکستان میان چهار استان   1991نامه سال  در توافق

نامره سرازی ایرن توافقهدر پی آن، سازمان مدیریت سیستم رودخانه اینردوس بررای پیاد  .شد تخصیص داده  

میلیارد متر مکعب( و متوسط  144نامه، کل آب در دسترس برای تخصیص )تقریباً این توافقتأسیس گردید.  

گیری تصرمیمپس از یك دوره مذاکره سیاسری طروالنی،  (.  1کند )جدولسهم ساالنه هر استان را تعیین می

ی آبی، معیار اصلی در تقسریم آب در دسرترس ، جمعیت و مساحت اراضوسعت.  صورت گرفتها  درباره سهم

 شود.نامه، کم یا زیاد میشده در این توافقهای ساالنه بر پایه فرمول مشخصسهم بود.

 

 ( 1991های ایندوس )نامه آب ر توافقبندی آب براب سهم  -1جدول

 تخصیص منابع آب  استان 

 )میلیارد متر مکعب( 

 69 پنجاب 

 1/60 سند 

NWFP 1/7 

 7/4 نبلوچستا

 7/3 گیری ابزار اندازههای فاقد کانال

 7/144 مجموع

 

ها، به طور کلی به عنوان سراز و کرار است و علی ريم برخی کاستی  ایچند صفحه  نامه، سند کوتاهاین توافق

به اجماعی که درباره آن شرکل گرفرت و حمایرت موفقیت آن  است.    مورد استفاده قرار گرفتهبندی آب  سهم

 شود.نسبت داده می ،هانتمام استا
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جمله تفسیر مواد مربوط بره سراخت آن  از    که  نامه آب اختالفاتی را به وجود آورده استوجود ابهام در توافق

زیستی، به سبب اختال  برر سرر مسرئول . به همین صورت، الزامات حداقل جریان محیط است  جدید مخازن  

آوردن آب ی بر اینکره زیرسراخت جدیرد بررای فرراهمتأمین این آب، منافعی که خواهد داشت و دعاوی مبن

 . تأمین نشده است ،بیشتر الزم است

 

  
 نقشه رودخانه ایندوس  -8شکل
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های فصرلی و نیرز ترالش بررای گنجانردن نیازهرای نوسانبر اساس    نامه، با گنجاندن تدابیر تعدیلاین توافق

، به جرای وجودبا این دهد. را نشان می بتر در تخصیص آبه سمت یك رویکرد پیچیده  حرکت  ،زیستمحیط 

 عمدتاً متأثر از نیازهای موجود بوده است. آب تخصیص فرآیند ، ارزیابی جامع تقاضاهای آتی

، به طور مثال. ه استهای مختلف در نظر گرفته نشد دیگر راهکارهای موجود تأمین آب برای استاندر نتیجه،  

به همین صورت، . نشانی از آن نیستهای دیگر  ارد که در استانمنابع بزرگ آب زیرزمینی در پنجاب وجود د

های محدودیت. ه استیازهای آبی اکولوژیکی تعریف نشد زیست بر پایه درک نداشتن آب برای محیط  محفوظ

 ترأمیندر عمرل ، برود زیست در نظر گرفته شردهکه حجم محدودی که برای محیط سبب شد   نامهاین توافق

 هستند.  همچنان مطرحر این حوضه . این مسائل دنشود

 رودخانه زرد

بره دریرا استان  9 و عبور ازکیلومتر  5500پس از طیشود، رودخانه زرد که »رودخانه مادر« چین نامیده می

آید و برخری از نخسرتین های جهان به شمار میبرخی از نخستین تمدنخاستگاه    ،این حوضه آبریز.  ریزدمی

های در سالاین حوضه مدیریت رودخانه در چین در این حوضه شکل گرفته است.   قواعد، مقررات و نهادهای

مندسرازی تخصریص سراالنه آب و ، قاعدهبریهای چین برای طراحی نظام حقابرهاخیر، در نوک پیکان تالش 

بع آب در اگیری مدیریت منتوان معر  جهتمدیریت این حوضه را میاجرای آزمایشی مبادله آب بوده است. 

 ل چین دانست.ک

 

 
 نقشه حوضه آبریز زرد   -9شکل
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بررداری آب در حوضره آبریرز زرد بره شرکل قابرل ، بهره1949از زمان تأسیس جمهوری خلق چین در سال  

در مقایسره برا   -  سرانه و به ازای واحد اراضی قابل کشرت  -موجود    آب  منابع  است.  ای افزایش یافتهمالحظه

اری از م، افرزایش تقاضرا بره کمبرود آب در شر1980و    1970های  ر دهرهدهای جهانی پائین است.  میانگین

»طررح تخصریص آب   1987ن مسائل، هیئت دولت در سرال  ایتالش برای حل و فصل  در    ها انجامید.استان

 58میانگین موجرودی سراالنه آب سرطحی بررای مصرر  )بررآورد    ،در این طرح  رودخانه زرد« را ابالغ کرد.

رداری بریازده استانی که از این رودخانه بره عنروان منبرع آب بهره بینشخص گردید و میلیارد متر مکعب( م

میلیارد متر مکعب از متوسط حجرم سراالنه را بررای حمرل  21همچنین  (.  9تخصیص یافت )کادر  ،کردند می

برای حمل بار بسیار زیاد رسوب رودخانه جریان  این حجم  زیستی تخصیص داد.  رسوب و دیگر مقاصد محیط 

 داشت. نیز رای مدیریت ریسك سیلباهمیت باالیی زرد به دریا در نظر گرفته شد که 

شردگی کامرل ها بره خشكبرداشرتدر نتیجره، اضافه.  بروداین طرح هنوز اجرا نشرده    ،ده سال پس از اعالم

ال به نقطره بحرانری خرود در سرتنش  این    دست رودخانه به مدت طوالنی منجر شد.های بزرگی از پائینبازه

شرود، این تدابیر که اکنون اجرا می مطابقای از تدابیر مقرراتی شد. رسید که منجر به تدوین مجموعه  1997

نامره سرال شرده در توافقهای مشخصآب بر پایه ساالنه میان یازده استان، بر اساس موجودی فصلی و سهم

شرود )و در دوره او ، تفکیرك میماهانه  مجوزهای برداشت  های ساالنه به  تخصیص  یابد.تخصیص می  1987

ده روزه(، و جریانی که باید از مرز استانی عبور کند نیز تعریف شده است و کمیسیون حوضره برر اجررای آن 

 نظارت دارد.

جابجرایی بره سرمت رویکررد   نمونره دیگرری ازنامه ایندوس، طرح تخصیص آب رودخانره زرد  همانند توافق

 ،سرگذشت رودخانه زرد. آید به شمار میای  های منطقهدولت بین  ،هتر در تخصیص آب در سطح حوضپیچیده

سازی برنامه تخصیص آب وجود دارد، و به ویژه تبردیل یافتن از اینکه ساز و کاری برای پیادهاهمیت اطمینان

 .کند می پررنگهای ساالنه یا فصلی را ای آب به حجمهای منطقهسهم

در حالی که    کند.تخصیص را ثابت می  فرآیند دولت مرکزی نیرومند در    تجربه رودخانه زرد، منافع دخالت یك

حل باقی است، ظرفیرت دولرت چرین در اعمرال برنامره راهسازی  پیاده  ای در  های سیاسی عمدههنوز چالش

 حل مسائل تخصیص اهمیت بنیادی داشته است. در جهتای های منطقهتخصیص برای دولت

انبوهی از مسائل روبرو هستند که بسیاری از آنها در مناطق دیگر ین حوضه با مدیران آب در ا  ،در حال حاضر

بندی کاهش رواناب حوضه به دلیل تغییرات کاربری اراضی، از جمله درختکاری و تراس جهان نیز وجود دارد.  

ی هراکاهش  یهای اقلیمرو مردلهای اخیر کاهش یافتره  بارندگی در حوضه به طور کلی در دههیافته است.  

سابقه رواناب در چند دهره اخیرر حراکی از آن اسرت کره   کنند.بینی میبیشتر را در بارندگی در آینده پیش
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 زمران)1987شرده در سرال  درصد کمتر از بررآورد انجام  10میانگین رواناب ساالنه در این حوضه نزدیك به  

 است. (طرح تدوین

حوضره کره صرنعتی و معردنی در میان  براالیرشد    ، شاملهمزمان، این رودخانه باید اقتصاد رو به شکوفایی

بندی تقاضاها و این وضعیت به تغییرات در سطح و زمانرا پشتیبانی کند.    هتر تحت تأثیر کشاورزی بودپیش

 منجر شده است.آنها نیز قابلیت اطمینان الزم در تأمین 

در حال   چین منحر  خواهد کرد،  تسه به شمالپروژه انتقال آب جنوب به شمال، که آب را از رودخانه یانگ

بره تخصیص آب نیاز  ساز و کارهای  ریزی شده است.  برنامه  2014و تکمیل فاز نخست آن تا سال    بودهانجام  

های واقع در حوضه آبریز زرد آب بیشتری را برای استاناحتماالً این پروژه    به دلیل آنکه، خواهد داشتتعدیل  

 .آوردمیفراهم 

های فرعری شراخه ،وجود دارد. طررح کنرونی در تئروری  آب  گسترش دامنه طرح تخصیص  در نهایت، نیاز به

اکنون توجره بره اعمرال آفرین بوده است.  ها مشکلشود، ولی در عمل تنظیم این شاخهرودخانه را شامل می

 شرود.های فرعی به آبراهه اصرلی معطرو  میهای مورد نیاز از شاخهتر درباره ورود جریانضوابط سختگیرانه

طررح   در حالی که  های اخیر رشد سریعی داشته استهای آب زیرزمینی در حوضه در دهههمزمان، برداشت

بندی آب سرهمساز و کارهای  وقتی دولت چیناین مسائل، رود. تنها برای آب سطحی به کار می  1987سال  

        . برانگیز خواهند بودالش، چکند مجدداً ارزیابی جاری،  یدر کشور را به عنوان بخشی از بازنگری مل

 چاپاال  -حوضه آبریز لِرما

این حوضه در شرایط تخصیص بریش از حرد قررار   کند.چاپاال در مکزیك، از پنب ایالت عبور می  -حوضه لرما

بندی آب بره مهمی برر سرر سرهم  اتشود و تعارضدر کشاورزی آبی استفاده می  آن  و بخش اعظم آب  داشته

که به ام ای دولت  2004نامه تخصیص آب سال سطحی در این حوضه بر اساس توافق آبوجود آمده است.  

ای برر اسراس مفراد برولتن سراالنهگیررد.  صرورت می  ،بران رسریدهفدرال، پنب دولت ایالتی و نمایندگان آب

 .کند های مختلف به شکل ساالنه مشخص میشود که موجودی آب را برای مناطق و بخشنامه تهیه میتوافق

چاپاال تدوین شد. در این شورا اع ای   -کمیسیون ملی آب به همراه شورای حوضه لرما  توسط   ،نامهاین توافق

 بران( ح ور دارند.دولتی و يیر دولتی )شامل نمایندگان آب

دارنده  000,400نامه از پشتیبانی مدل پیچیده تخصیص آب برخوردار بود. این مدل، تقاضاهای تدوین توافق

، شرامل آب بررای نامرهتخصیص نیز در ایرن توافق  اولویتآب در حوضه را منظور کرده است.    رداشتبمجوز  

 .است بوده مقاصد شهری
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با اینکه تخصریص شود. زیستی بر اساس الزام حفظ ترازهای آب در دریاچه چاپاال مدیریت مینیازهای محیط 

جامعه محلی بره و  نتیجه ملموسی دارد    این حالبا    ،های تفصیلی علمی نبودهزیست بر پایه ارزیابیبه محیط 

داشته باشد، حتری اگرر بره طرور کامرل   به همراهمنافع اکولوژیکی  تواند  نیز میو    ،تواند درک کند آسانی می

 تعریف یا درک نشود.

 . تهیه توافق بهاست  در یك نظام واحد   البتهبندی آب بر اساس توافق،  ای از سهمنمونه  2004نامه سال  توافق

، به آب  ریزی تخصیصای برای پشتیبانی برنامهکه به شکل فزاینده  ههای فنی تفصیلی تکیه داشتنوع ارزیابی

 شود. های تحت تنش متداول میویژه در حوضه
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دلیل تخصیص  به    کند.پررنگ می  ،آنهااختصاص  پس از ها را چاپاال چالش کاهش تخصیص  -نمونه حوضه لرما

پایه بررای کراهش سراز و کارهرای خالقانره و مشروقداشرت بیش از حد که از قبل به جا مانده بود، ضرورت 

بررداران کنرونی و مبتنی بر بهبود کرارآیی بهرهاحتماالً  ها به کار گرفته شود. این قبیل ساز و کارها  تخصیص

 آوردن مشوق برای انجام آن خواهد بود.فراهم

به این سازد،  را محدود می  2004نامه  نامه رسمی درباره تخصیص آب زیرزمینی، اثربخشی توافقفقدان توافق

نامه آب در نتیجه، توافقشود که منابع آب سطحی محدود شود. بر آب زیرزمینی اتکا میيالبا زمانی    دلیل که

آب سرطحی ز ا برداشرت، به جهت آنکره آب زیرزمینری بررای جبرران هرر گونره محردودیت دربراره سطحی

های آتی باید مدیریت تمرام تالش .  برداری آب زیرزمینی را تشدید کرده استبهرهگاه بیش  ،برداری شدهبهره

 منابع آب حوضه را مورد توجه قرار دهد.

 حوضه آبریز اینکوماتی 

ان فریقرای جنروبی، موزامبیرك و سروازیلند جریرآو در داشرته فریقا قررار آدر جنوب حوضه آبریز اینکوماتی  

بخرش المللی اسرت. نامه بینیافته قرار دارد و موضوع یك توافقتخصیصدر وضعیت بیشاین حوضه  یابد.  می

فریقای جنوبی در برنامه دولت به عنوان منطقه توسعه آتی در نظر گرفته شده است و نیز پارک ملی آواقع در  

 زیستی مهم کروجر در این بخش قرار دارد.محیط 

بازتخصیص الزامی آب انتخاب کرده   فرآیند ی، بخش واقع در کشور خود را برای آزمودن  فریقای جنوبآدولت  

هرای نرژادی و جنسریتی و اصرالح تبعی در راسرتای  بازتخصیص الزامی، آزادسازی آب    فرآیند هد     است.

ات بالقوه رساندن اثربه حداقل  نیز  زیستی وهای محیط المللی با تأمین جریاناطمینان از عمل به تعهدات بین

 فرآینرد بررد، ایرن  برداران موجود است. با توجه به اینکه این حوضه در وضعیت تنش آبی بره سرر میبر بهره

  برداران کنونی آب است. مستلزم محدودسازی قابل توجه بهره

فریقرای آچارچوبی را برای تخصریص آب در آن بخرش از حوضره کره در فریقای جنوبی،  آدپارتمان امور آب  

شرده را  شرنهادیهای پتخصیصزی و قواعد باهای کمّاین چارچوب، هد .  ه استقرار دارد تدوین کردجنوبی  

ایرن کرده اسرت.    های بازتخصیص مشخصکردن ریسكآب، با هد  حداقلبرداشت  مختلف  های  برای بخش

معیارهرای متفراوت تخصریص بررای   البترهنیسرت،    سیاسری  -چارچوب شامل تخصیص آب به مناطق اداری

های ، تا اندازه زیادی در نتیجه محدودیت، این چارچوبوجوداست. با این    های مختلف تدوین شدهرحوضهزی

 .هنوز پیاده نشده است سیاسی
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های تفصیلی هیدرولوژیکی و اقتصادی برخوردار بروده اسرت. در ایرن بازتخصیص از پشتیبانی ارزیابی  فرآیند 

هرای مختلرف )کشراورزی، ده است که سرطوح کرارآیی را در بخشنیز انجام ش   1مطالعات الگویابیها،  ارزیابی

 صنعتی، شهری( مشخص کرده و اثرات احتمالی هر گونه محدودسازی را در نظر گرفته است.
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مبنری برر محفروظ   ،زیستی، آب الزم برای تأمین الزامات مقرر در قروانین ملریهای محیط در ارزیابی جریان

سطح دستکاری )و تلویحراً سرطح ، تعیین  فرآیند این  شده است.    شناسایی  ،زیستداشتن آب برای محیط نگاه

های مختلف آب را که بسته به ، حجمفرآیند زیستی( قابل قبول را تعیین کرده است. این تنزل وضعیت محیط 

 
 ها مفید واقع شود.  ر تعیین اهداف و ارتقای روشتواند دهای موجود که به عملکرد مطلوب منتیی شده است و میشناخت بیترین راه و رسم  1
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 یهابسرتانتوجه به بدهزیستی الزم خواهد بود مشخص کرده و بدین ترتیب  شده حفاظت محیط سطح توافق

 پذیر ساخته است.  زیستی را امکانو نتایب محیط موجود آب  منابعمیان 

های تخصیص اولویت ، تعیینموجود مند به شناسایی منابع آبرویکرد نظامای از حوضه آبریز اینکوماتی نمونه

مللی(، ارزیابی تقاضاهای آب الزیستی و رعایت تعهدات بینداشتن آب برای مقاصد محیط محفوظ نگاه)شامل  

هرای و گروهمنراطق  برینوبی برای بازتخصریص آب چارچ تدوینکارآیی، و سطوح  های مختلف بر پایهبخش

در توجره بره نقرش  نوینمعر  رویکردهای این حوضه  همچنین،  آید.  بردار و نواحی مختلف به شمار میبهره

نامه تاکنون، اهمیت مقوله نشدن این توافقپیاده. استآب های مختلف تخصیص اقتصادی آب و اثرات تصمیم

جودی آب برای ، به ویژه با توجه به چالش فزاینده بازتخصیص آب، و به عبارتی دیگر، کاهش موسازی راپیاده

 کند.برجسته می، برداران کنونیبهره

          دارلینگ -حوضه آبریز موری

و بخش اعظم کشاورزی آبری در اسرترالیا   را در برگرفتهایالت    دارلینگ در استرالیا، چهار  -حوضه آبریز موری

با این در سطح ایالتی است، های قانونی تخصیص آب عمدتاً مسئولیتبا اینکه    گیرد.در این حوضه صورت می

 دسال وجرو  100ها و دولت فدرال با قدمت نزدیك به  ایالت  بینهای گوناگون(  نامه )به شکلیك توافقحال،  

ایرن ام را شرد.    1917های رودخانه موری است کره در سرال  نامه آبت. نخستین مورد آن، توافقداشته اس 

نامره توافق اصرالح شرده اسرت. ،هاها به شکل ادواری با توافق بر سر گنجاندن تغییر نیازها و چالشنامهتوافق

های گونراگونی در آن هپس از آن، اصالحی  .به ام ا رسید   1987بار در سال  دارلینگ، نخستین  -حوضه موری

 اقل جریرانحد   دست حوضه است.بندی برای پائیننامه شامل ترتیبات تفصیلی سهماین توافق  صورت گرفت.

 ،دسرت مروریبندی مساوی آب باقیمانرده در پائینماهانه که باید برای استرالیای جنوبی تأمین شود و سهم

بر اساس وضرعیت  نین، شامل حد برداشت برای حوضهمچکند. هولز را مشخص میمیان ویکتوریا و نیوساوت

 . است 1994مبنا در سال 

ریزی و مدیریت حوضره بره دولرت های سهیم، اختیارات معینی را در حوزه برنامه، ایالت2008  سال  در اواخر

وضه حبرای کل مقتدرتر و تهیه نخستین برنامه حوضه  این کار، امکان ایجاد یك سازمان فدرال واگذار کردند.  

هرم )برنامه جدید حوضه، حدود پایردار برداشرت آب را    فراهم آورد.  ،به تصویب رسید   2012را که در نوامبر  

برنامره ترأمین آب  در برگیرنردهها مشخص کررده و در تمام زیرحوضه  (برای آب سطحی و هم آب زیرزمینی

 باشند.  همخوانی داشتهحوضه های ایالتی تخصیص آب باید با برنامه برنامهزیست است. مورد نیاز محیط 

 ،بندی آب میان مناطقبرای سهم  مذاکره  بر پایه  نامهای از یك توافقدارلینگ، نمونه  -نامه حوضه موریتوافق

بندی ساالنه و نیز الزامات پایش و تهیره این توافق به تفصیل قواعد سهم  آید.نظام فدرال به شمار مییك  در  
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ای از یك رویکررد شده در برنامه جدید حوضه، مدل پیچیدهوب مشخصچارچگزارش را مشخص کرده است.  

 گذارد.ریزی حوضه را به نمایش میپائین در برنامهبه  باال

سازی جامع هیدرولوژیکی با هد  تعیین مجموع آب در دسترس برای تخصیص انجام برای تهیه برنامه، مدل

لف تغییراقلیم فراهم خواهرد برود توجره شرده اسرت. در این کار، به آبی که ذیل سناریوهای مختشده است.  

در حرد )  این برنامه، کاهش قابل توجره.  ه استزیستی نیز انجام شد اقتصادی و محیط   -های اجتماعیارزیابی

 کند.کردن تنزل سالمت اکولوژیکی حوضه مقرر میبرای متوقف های موجودرا در تخصیص (درصد  20

ریزی تخصیص آب است. پیش روی برنامه  نوینهای نگ، نماد بارز چالشدارلی  -تحوالت اخیر در حوضه موری

. سابقه عدم توافق استآور های مشترک در قالب یك توافق الزامهای مدیریت آبدشواریشامل ها این چالش

. در حرالی کره گردبرازمی  1901سرترالیا در سرال  بر سر چگونگی مدیریت حوضره بره تشرکیل فدراسریون ا

ها به دولت فدرال ظرفیت سی عمده همچنان باقی است، با این حال، واگذاری اختیارات ایالتهای سیاچالش

آب در این حوضه فراهم آورده است.  در خصوصجانبه های یكگیریبیشتری را برای دولت فدرال در تصمیم

راه را برای یرك  (هیمهای س به جای اتکا بر توافق ایالت)اختیار وزیر آب دولت فدرال در تدوین برنامه حوضه  

 تر در مدیریت منابع حوضه هموار کرده است.رویکرد استراتژیك

های اصالحات آب در استرالیا، تنزل قابل مالحظه وضرعیت اکولروژیکی در سیسرتم یکی از بزرگترین پیشران

ا بروده های اکولوژیکی حوضه و خردمات آنهردارلینگ، در ترکیب با شناخت رو به رشد اهمیت دارایی  -موری

زیست تغییر کررده اسرت. برای توجه به نیازهای آبی محیط   ناست. رویکردهای تخصیص آب به شکل بنیادی

های برنامره  امرروزهزیستی شناسرایی شرده اسرت.  های جامع جریان محیط زیست در قالب ارزیابینیاز محیط 

اکولروژیکی را فرراهم   ا اهرد در سطوح حوضه و ایالت ملزم هستند آب مورد نیاز برای تحقرق  آب  تخصیص  

ها و کارکردهای رودخانه حفاظت شود، چه سطح از حفاظت باید درباره آنهرا نمایند. اینکه کدامیك از دارایی

 .       امروزه استهای مهم به کار رود و چه مقدار آب برای تحقق آن نیاز است، موضوع بحث

تخصریص   ای کره بریش از انردازهب را در حوضهریزی آدارلینگ، چالش بزرگ برنامه  -این وضعیت در موری

میلیاردهرا دالر بررای بازگردانردن متعهرد صرر   کنرد. برر ایرن اسراس، دولرت ملری  پررنگ می  ،یافته است

میلیرارد دالر اسرترالیا بررای   3.1گذاری  به سطح پایدار شده است که از آن جمله سررمایه  ی آبهاتخصیص

هرای پیشرنهادی و اعتراض عمرومی را دربراره کاهش  ته این موضوع،البزیست است.  برای محیط   آببازخرید  

های فنری تهیره برنامره حوضره مسرتلزم تأثیر بالقوه آنها بر جوامع محلی برانگیخته است. در حالی که جنبه

 هایمجروز برداشرتعمدتاً مرتبط برا کراهش )مهارت و منابع قابل مالحظه است، با این حال مسائل سیاسی 

سرازی نخسرتین برنامره بزرگترین مرانع در برابرر تصرویب و پیاده  (رات بالقوه آن بر جوامع محلیآبیاران و اث

 آید.دارلینگ به شمار می -دهنده کل حوضه موریپوشش
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 2فصل 

  آب حوضه یصدر تخص نوین یکردهایرو 

 

 

 

 وضههای تغییر رویکرد در تخصیص آب حپیشران -2-1

 ریزی تخصیص ای را در برنامههایی که تا پایان قرن بیستم نمایان شدند، تحول قابل مالحظهاز چالش  تعدادی

 ها به شرح زیر است:. این چالشاند ایجاد کردهحوضه  آب

. رشد جمعیت و به ویژه گسترش کشراورزی آبری، افرزایش قابرل تروجهی را در های آبرشد برداشت  ◄

کند که برداشت آب در پنجراه سرال گذشرته سره . سازمان ملل برآورد میه استردآب پدید آو  برداشت

های پریش برابر شده است. رشد پیوسته جمعیت و تقاضای يذا و کاالهای دیگر، تقاضای آب را در دهره

اکنون تعارضاتی را بر سر منابع موجود و نیاز بره اسرتفاده کرارآتر از رو افزایش خواهد داد. این فشار، هم

(، عامل رشد 13برای تأمین طیف وسیعی از نیازها پدید آورده است. شهرنشینی )شکلموجود  منابع آب  

 ها و نیز فشار بر منابع آب ناشی از افزایش تقاضای يذا و انرژی و تولید فاضالب است.برداشت

آبریرز   های. در بسریاری از حوضرههای بیشققترمنابع آب حوضه و فقدان سققاختگاه  حدتخصیص بیش از    ◄

. دلیل آن است که تمام وجود نداردهای جدید  جهان، دیگر امکان تأمین تقاضای فزاینده با ساخت سازه

هرای مناسرب بررای سراخت اکنون استفاده شده )حوضه بسته شده اسرت( و یرا مکانرواناب حوضه هم

رای منرابع آب های جدید وجود ندارد. این وضعیت بدین معنا است که رقابت بسریار شردیدتری برسازه

، رویکرد جدیدی در باشد  کنندگان جدید آب برای مصر نیاز به تامین وجود خواهد داشت و اگر  موجود  

 .خواهد بودمدیریت آب الزم 
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 شهرنشینی در آسیا   -13شکل

 

 تروام شردن آن برا ترکیرب رشرد تقاضراها و .افزایش تأثیرگذاری متقابل منابع آب سطحی و زیرزمینققی  ◄

های سطحی و زیرزمینی انجامیده است. به ویژه، افزایش برداشرت آب زایش برداشت از آب، به افآبیکم

تر ساخته زیرزمینی در ترکیب با کاهش تغذیه آبخوان، ارتباطات میان آب سطحی و زیرزمینی را پررنگ

 است.

قرن بیستم  در حالی که مصر  آب در اوایل  .کنندگان آبتر مصرفرشد و تغییر اقتصاد و تنوع گسترده  ◄

شود. تری از صنایع استفاده میآب برای پشتیبانی طیف گسترده  امروزهدر سیطره کشاورزی قرار داشت،  

مختلرف آب در  مصرار توسعه را پشتیبانی کند، مستلزم توجره بره    اهدا ای که  تخصیص آب به گونه

ی هرابخش در بینتواند میبندی و به ویژه قابلیت اطمینان تأمین آب های رقیب است: تأثیر زمانبخش

 ای متفاوت باشد.به شکل قابل مالحظه مختلف

ها و برداشت آب، اثرات منفری سدسازی افراطی بر روی رودخانه  .زیستیرفتن کارکردهای محیطاز بین  ◄

داشرته اسرت.   ایهای رودخانرهزیسرتی سیسرتمها و کارکردها و خردمات محیط ای بر اکوسیستمعمده

بره   2005ترا    1970های  است که جمعیت اکوسیستم آب شیرین در فاصله سرالاز آن    برآوردها حاکی

نفروذ آب شرور در   نظیررها، اثرات فراگیرری  شدن آبراههتکهنصف کاهش یافته است. برداشت آب و تکه

برر جرای گذاشرته اسرت.   ایهای رودخانرهها و نواحی دلتا و تغییرات در حمل رسوب در سیستممصب

و نیازهرای آنران را ترأمین  کررده کنند که جوامع انسانی را پشتیبانیی خدماتی فراهم میهای آبمحیط 

شرود. شرناخت ارزش رفرتن برخری از ایرن دسرت خردمات منجرر میکنند و انحرا  آب، بره از بینمی

فر 
د ن

ار
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م
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های تخصیص آب منجر آورند، به تغییراتی در راه و رسمهای رودخانه و خدماتی که فراهم میاکوسیستم

ها و کارکردهای مهم شود جریان آب برای حفاظت داراییدر تخصیص آب تالش می  امروزهه است.   شد 

 زیستی تأمین شود.محیط 

شده در موجرودی و بینیها درباره تغییر اقلیم و تغییرات پیش. در  چند دهه اخیر، نگرانیتغییر اقلیم  ◄

آب پذیرتر تخصیص های انعطا راه و رسمگیری نوسان آب و فراوانی رویدادهای حدی، به ضرورت شکل

 منجر شده است. آبیمو ظرفیت پاسخ بهتر در برابر ک

حوضره، برر پایره فلسرفه جدیرد  آب  ریزی تخصیص  گیری رویکردهای جدید در برنامهها، به شکلاین چالش

، تأکیرد برر دگاهدیرمنجر شده است. از جمله پیامدهای این   ،مبنی بر اینکه آب باید به اشتراک گذاشته شود

بره منظرور گنجانردن موضروعات شهرنشرینی،   در تخصریص آب،پرذیرتر  پذیرتر و انطباقرویکردهای انعطا 

 گسترش صنایع، تغییر اقلیم و عدم قطعیت درباره موجودی وتقاضاهای آتی آب بوده است.

 

 در حوضه       آب تخصیص نوینریزی های برنامهویژگی -2-2

نداشته است، با این   نتغییر بنیادی  موجود( بندی منابع آبیعنی سهم)لی تخصیص آب  در حالی که منظور اص

ای در گرذر حوضه، به شکل قابل مالحظره  آب  ریزی تخصیصبرخی از مالحظات کلیدی پیشران برنامه  ،حال

 در رویکردهای تخصیص آب منجر شده اسرت. ایرن تحرول ترا  یزمان تحول یافته است. این روند، به تغییرات

با پشرتیبانی از توسرعه زیرسراخت  آب ای در فصل اول مورد بحث قرار گرفت و بر جابجایی از تخصیصاندازه

 ،زیسرتیمتناسب با محدودیت منابع، در شرایط رشرد اقتصرادی و قیرودات محیط آب  منابع آب به تخصیص  

 ای دارد. تأکید ویژه

غییرات، تقاضاهای فزاینده آب برای تأمین نیازهرای های کلیدی این تگونه که در باال گفته شد، پیشرانهمان

رفتن بسریاری های آب شیرین و از بینرشد اقتصادی و رشد جمعیت، در ترکیب با تنزل وضعیت اکوسیستم

تر نویندر ماهیت رویکردهای   یاز کارکردهای سیستم رودخانه بوده است. این موارد و عوامل دیگر، به تغییرات

 توان برای این رویکردها برشمرد:های زیر را میحوضه منجر شده است. ویژگی آب یصریزی تخصدر برنامه

 کنندگان، به جای ساخت و ساز مهندسی میان مصرف روابط و مبادالتتمرکز بر   -1

اند و تخصریص داده شردههایی که بیش از انردازه  تخصیص آب در حوضه معموالً در حوضه  نوینریزی  برنامه

ریزی شود. بدین معنا که تمرکز برنامهبه کار گرفته می ،یا موجودی اضافی ندارند  داشته وموجودی محدودی 

سرازی تخصیص آب در حوضه به شکل اساسی جابجا شده و اینك تمرکز بیشتری بر مدیریت تقاضرا و بهینه

برای تأمین تقاضای های جدید تر بر ساخت سازهاستفاده از منابع موجود دارد. این نگاه جدید، از تأکید سنتی
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های اقتصادی، اجتمراعی دارد و تحلیل  نگیرد. رویکرد جدید در تخصیص آب تفاوت بنیادیفزاینده فاصله می

شرود. از ایرن رو، بنیراد کنندگان رقیب را شرامل میمیان مصر   روابط و مبادالتزیستی، و ارزیابی  و محیط 

اقتصرادی اسرت ترا آنکره برر پایره   -اجتمراعی  وعموضرتخصیص آب در حوضه، بیشتر یك    نوینریزی  برنامه

ریزی حوضره در برنامره نروینهای هیدرولوژی و مهندسی باشد. این رویکرد نیازمند فنون جدید و نیز مهارت

 است.

 کنندگان آبدرک بهتر ارزش آب و الزامات مصرف  -2

منراطق تبردیل شرده و از آنجا که آب به عامل محدودکننرده توسرعه اجتمراعی و اقتصرادی در بسریاری از  

میان مصرار  رقیرب آب، بره   مبادالتها و  اند، انتخابمحدودتر شدهموجود نیز  آب    منابعهای افزایش  گزینه

تر ارزش آب شرده های عمیرقدرک بهتر و تحلیلمسبب اند. این ضرورت، ای ضرورت پیدا کردهشکل فزاینده

حوضره و ملری شرده، ح  ودر سطهای توسعه  هد   ، توجه بیشتری بهآب  تخصیص  نوینریزی  است. در برنامه

به کار گرفته شده، توجه   آب  های تخصیصاقتصادی برای پشتیبانی تصمیم  -تر اجتماعیهای تفصیلیارزیابی

و ارزیابی  شدهکنندگان مختلف معطو  ها و مصر بیشتری بر کارآیی مصر  در تعیین الزامات آب در بخش

 آید.تخصیص آب به شمار می فرآیند ای محوری در همؤلف امروزهزیستی، جریان محیط 

. در بخشری کنند ایجاد میهای آب  تری را درباره ارزش و درک بسیار پیچیده  شدههمه این مالحظات ترکیب  

تمرکز  ،بندی موجودی و قابلیت اطمیناننکنندگان آب، از جمله زما، بر الزامات تفصیلی مصر فرآیند از این  

های تأمین آب شهری و تولیدکنندگان مختلف ها، سازمانها برای نیروگاهو پیامد محدودیتشود. الزامات  می

کنندگان آب، سطوح باالتر قطعیرت برداشت امروزهای متفاوت باشد. تواند به شکل قابل مالحظهکشاورزی می

کاهش داده شود، آنها ممکن است    آب  و امنیت تأمین، قواعد روشن درباره اینکه چگونه و چه زمان تخصیص

 کنند. و احتمال رویداد آن را مطالبه می

 زیستی ارزیابی تفصیلی و مبتنی بر ریسک جریان محیط  -3

آوردن رژیرم جریران الزم بررای حفرظ ها، تأکید بیشرتری برر فرراهمرودخانهسالمت    درک اهمیت  تقایبا ار

تروجهی بره های تخصریص آب، از بیامرهشرود. از ایرن رو، برنزیستی میمحیط   عمدهها و کارکردهای  دارایی

زیست )مانند جریان پایه حداقل(، پایه برای محیط جریان  داشتن مقدار  زیست، به محفوظنیازهای آبی محیط 

در هرای الزم  زیسرت را بررای ترأمین جریانهای نوینی که اهدا  و ترتیبات تفصیلی مدیریت محیط و برنامه

 تکامل یافته است. ،د گیرنتحقق این اهدا  در نظر می جهت

زیستی حوضه آبریز تکیه دارنرد. مشخصره ایرن های جامع نیازهای محیط هایی معموالً بر ارزیابیچنین برنامه

های طبیعی وابسته به رودخانه و منافع حاصل از آنها برای جمعیت انسانی رویکرد، نخست درک ارزش محیط 
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تواند با دستکاری رژیرم جریران تنرزل یافتره و در می است. دوم، شناخت اینکه وضعیت و کارکرد اکوسیستم

های مختلف رژیم جریان، مقاصرد مختلفری را دادن این قبیل منافع منجر شود. سوم، جنبهنتیجه به از دست

ها احتماالً به نوعی بر وضعیت رودخانه سازند و در حالی که همه برداشتبرای کارکرد اکوسیستم برآورده می

 مختلف وجود دارد.    ابعادهای مختلفی همراه با تغییرات گوناگون در ، ریسكگذارند تأثیر می

 

 درک بهتر ارزش آب  -2کادر

آب   منرابعهای فزاینده تفصیلی ارزش اقتصادی آب، از جمله درک اثررات تغییررات در  بر تحلیلآب  تخصیص    نوینریزی  برنامه

ای در حوضه اینکوماتی، مجموعه  آب  ریزی تخصیصا دارد. در برنامهاتک  ،های مختلف، ذیل سناریوهای گوناگوندر بخشموجود  

انجرام  ،های مرالیهای مختلف، از جمله کارآیی و نیز تحلیلاز مطالعات الگویابی برای درک تأثیر کاهش مجوزهای آب بر بخش

سه سرناریوی مختلرف کراهش  دارلینگ شامل ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی در -نویس برنامه حوضه موریشد. تهیه پیش

ها همچنرین برر پایره ارزیرابی منرافع گیریهای اقتصرادی مختلرف برود. تصرمیمتخصیص آب بر مناطق، جوامع محلی و بخش

و حوضره  2009اقتصادی خدمات اکوسیستمی رودخانه بوده است. در این ارزیابی، سه سناریو مقایسه شد: طبیعی، مبنای سال 

یارد متر مکعب آب به رودخانه. تغییرات تدریجی در کیفیت آب و خدمات اکوسیستم در نظر گرفته میل  8/2در شرایط بازگشت  

شد و تالش گردید تا منافع اقتصادی این تغییرات، از جمله تعیین ارزش پرولی تولیرد يرذا و فیبرر، جرذب کرربن، کیفیرت آب 

 ی شود.کاهش ریسك سیل، کمّ  های تصفیه آب(، پیشگیری از فرسایش، گردشگری، و)شامل افزایش هزینه

                   

کننرد و برر شرناخت زیستی سیسرتم رودخانره را شناسرایی میهای محیط ، ارزش نوینهای  از این رو، برنامه

های همراه آن( متکی هسرتند ترا اهردا  جریران را پیوندها میان تغییر جریان و کارکرد اکوسیستم )و ارزش 

 ها تعیین نمایند.را برای حفاظت از این ارزش  تعریف کرده و قواعد مدیریت

 اهدافنیازها و  در شرایط تغییرپذیری بیشتر، انعطاف  -4

هایی که تحت تنش قرار دارند، نیاز به تغییر در شیوه تخصیص تغییرات سریع اقتصادی و اجتماعی در حوضه

هرای زکند. تعردیل مجونیاز را تشدید میدهد. تغییر اقلیم احتماالً تنها این  آب را با گذشت زمان افزایش می

تواند از طریق مقررات )مانند بازبینی برنامه می (شامل کل حجم، و نیز افرادی که این مجوز را دارند )برداشت  

های فردی باید بره محقق شود. سهم مناطق و حقابه  آب  موجود حوضه(، یا ساز و کارهای بازاری بازتخصیص

 هایهای آبریرز، برنامرهپرذیری را فرراهم آورد. در بسریاری از حوضرهین انعطا ای ساماندهی شود که اگونه

 پذیر سازد، بلکهنه تنها باید با مسائلی دست و پنجه نرم کنند که تغییرات آتی را امکان  آب  تخصیص  امروزی

روبررو   ،رسد دیگر مناسرب نیسرتند های گذشته آب نیز که به نظر میبا مسائل ناشی از اصالح تخصیص  باید 

کنندگان کنونی کشاورزی بازتخصیص یافته و آب شوند. يالباً این تغییرات الزم هستند تا آب بتواند از مصر 

 مورد نیاز مصار  رو به رشد شهری و صنعتی که ارزش اقتصادی باالتری دارند تأمین گردد.
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 زیستی در آفریقای جنوبیجریان محیط  تعیین  -3کادر

ریزی آب الزامی کرده اسرت. برنامه فرآیندقای جنوبی، تعیین »ذخیره محفوظ« را به عنوان بخشی از آفری 1998قانون آب سال 

علمری تعیرین  فرآینرد(. ماهیرت 16، قسرمت1998شامل آب الزم برای حفاظت اکوسیستم آبی اسرت )قرانون آب   ،این ذخیره

ای گرفته )کره ظرر  چنرد روز انجرام طالعه کتابخانهای گوناگون باشد و ممکن است از متواند به شکل قابل مالحظهذخیره می

تواند چندین سال وقت ببرد( را شامل شود. رویکرد به کاررفتره، شود( تا یك ارزیابی جامع بر اساس مطالعات میدانی )که میمی

بسرتگی خواهرد  ،جریرانها در اثر تغییر رژیرم های مورد نظر و ریسك احتمالی برای داراییریزی، ارزش داراییبه شرایط برنامه

 داشت.

 

تر این مفهوم که چره آبری بررای تخصریص در عمیقپذیری بیشتر در تخصیص آب به درک  ضرورت انعطا 

تر در پرداختن به نوسران دسترس است نیز منجر شده است. این موضوع پیوند نزدیکی با رویکردهای پیچیده

 الذکرفوقشده  های شناساییدر پرداختن به پیشران  ی و فصلی دارد. این مهمسالبین، شامل نوسان  آب  بعامن

 منرابعتر کردن دقیقگیرند، مشخصها تحت تنش بیشتری قرار میبسیار ضرورت دارد. به نسبتی که سیستم

زیسرتی و ارتقای ساز و کارها برای توجه به نوسان، در راستای پیشگیری از تعارض و اثرات محیط موجود  آب  

موجود مستلزم آب  برداری از منابع  ود. همزمان، به حداکثررساندن منافع حاصل از بهرهش تر میحیاتی  ،منفی

فراتررفتن از مفهوم متوسط ساالنه، و به جای آن، توجه به طیف کامل هیدروگرا  و چگونگی اسرتفاده از آن 

وده و در برابرر دهنرده نوسران فصرلی بررا که بتوانرد بازتاب  آب  های تخصیصاست. این رویکرد، نیاز به نظام

های پیچیده بره نوسران رو بره افرزایش، کرانون پررنگ ساخته است. پاسخ  ،شرایط مختلف ساالنه پایدار باشد 

، آب  تخصریص  نروینهای  در پیچیدگی برنامه  ،ها برای سازگاری با تغییر اقلیم خواهد بود. این تغییراتتالش 

 یابد.د تفصیلی تخصیص ساالنه آنها بازتاب میکنند، و قواعرا تعریف می مجوزهای برداشتای که شیوه

 

 آب منابع  رویکردهای پیچیده در درک نوسان  -4کادر

با موارد جدیدتر نشان آب  تر تخصیص  های قدیمیتوان با مقایسه توافقرا میموجود  آب  منابع  پیچیدگی رو به افزایش در درک  

متوسط جریان رودخانه، در نقطه میانی حوضه، در مقایسره برا سرابقه   ( مبتنی بر1922نامه رودخانه کلرادو )در سال  داد. توافق

آب  منرابعمبتنی بر ارزیرابی متوسرط سراالنه نیز ( 1991نامه ایندوس )جریان در سی سال گذشته بود. به همین صورت، توافق

 . ه استبر پایه سابقه تاریخی جریان بودموجود 

تری دارنرد. چرارچوب دارلینرگ، رویکردهرای پیچیرده  -اینکوماتی و مروری  در حوضه آبریز  آب  های تخصیصفرآینددر مقابل،  

کنرد. ایرن شریوه، رواناب به شیوه استوکستیك ارزیرابی می-سازی بارشاینکوماتی، مقدار آب تولیدشده را با مدل  آب  تخصیص

قابرل   احجرامایرن کرار، طیفری از    . براکنردتولیرد میهای معلوم بارندگی  شمار زیادی سناریوی رواناب چندساله را بر پایه داده

کنندگان برداشتها را برای هر یك از سازی شده و اطمینان از تأمین و حداکثر کاهشبر پایه سوابق تاریخی شبیهآب  تخصیص  

برر تعریرف  ،قرار گرفت. این مقردارموجود آب  منابعدارلینگ، مبنای تعیین   -سازد. پروژه آبدهی پایدار موریپذیر میآب امکان

 رواناب و تغذیه آب زیرزمینی مبتنی بود. -های بارشها و سناریوهای اقلیمی و توسعه، و تولید مدلزیرحوضه
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های گذشته، هم حوضه را نسبت به برنامه آب تخصیص  نوینهای  ترشدن فزاینده برنامهها، پیچیدهاین ویژگی

کنرد. از دگی خرود برنامره، برجسرته میو هم پیچیآب  شده در تهیه برنامه تخصیص  های انجاماز نظر تحلیل

های مدیریت آب با ظرفیرت و منرابع الزم بررای طراحری، پرایش و جمله عوامل دخیل، نیاز به وجود دستگاه

 سازی این قبیل رویکردهای پیچیده است.پیاده

 وری استفاده از آبافزایش تمرکز بر مدیریت تقاضا و کارآیی و بهره  -5

در تخصریص آب  امرروزهوری بیشتری استفاده شرود،  که آب باید با کارآیی و بهره هایی از این دستديديه 

تواند شامل گنجاندن تدابیر قابل توجره مردیریت تقاضرا بره عنروان اند. این رویکرد میحوضه محوریت یافته

ر حوضه، و ارزیابی کرارآیی موجرود اسرتفاده از آب بره عنروان بخشری از معیرا  آب  بخشی از برنامه تخصیص

 آب در حوضه باشد.                         تخصیص سهم

های سنتی آبیاری، کارآیی آب پائینی دارند. این موضوع درباره برخی از صنایع ها و راه و رسمبسیاری از طرح

حل توان هم بخشی از مشکل و هم بخشی از راه، کارآیی پائین آب را میوجود)قدیمی( نیز وجود دارد. با این 

ارز آب توانرد هرمنست. گستره قابل توجهی برای »تولید بیشتر با آب کمتر« وجود دارد و کارآیی پائین میدا

پذیرانه آب را کراهش تواند اثرات اجتماعی منفی تخصیص انطباقنیافته باشد. ارتقای کارآیی آب میتخصیص

مرتبط با بازارها و تغییر اقلیم برقررار کنش مثبتی با دیگر فشارهای  داده یا خنثی سازد، و بدین ترتیب، برهم

 سازد.

 تر تخصیص آب حوضههای پیچیدهها و برنامهتوافق  -6

سرازی نترایب و متوازن اتنوسران در خصروصيالباً بر پایه قواعرد پیچیرده  ،در تخصیص آب نوینرویکردهای  

گیرنرد. بره جرای شرکل می  ،زیستی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سناریوهای مختلرف تخصریص آبمحیط 

ممکن است شامل یرا مبتنری برر سرناریوهایی   آب  تخصیص  نوینهای  ای از قواعد ثابت، برنامهمجموعه ساده

های دهند چگونه استفاده آب ممکن است در پاسخ به تغییر اقلیم، تغییر اقتصراد، مشروقباشند که نشان می

 تغییر کند.  ،آب به جای تقسیم خود آب مصر گذاری آب، و تقسیم منافع نر 

حوضه در حال گذار آب های تخصیص در این رویکردها، برنامهالزم پذیری برای گنجاندن پیچیدگی و انعطا 

ها و پذیرتر هستند. در حرالی کره برنامرهتر، و انعطا تر، طوالنیاز سندهای نسبتاً ساده، به سندهای پیچیده

نامره سرال چند صفحه داشته باشند )همانند توافق  حوضه ممکن است تنها  آب  تر تخصیصهای قدیمیتوافق

چاپاال و   -های آبریز لرماحوضه مانند حوضه  آب  تخصیص  نوینهای  ها و توافقرودخانه کلرادو(، برنامه  1922

هرای تر و روش های پیچیدهد چندین صدصفحه حجم داشته باشند. این قبیل توافقنتواندارلینگ می  -موری
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سازی، پایش و اعمرال ضروابط ه، مستلزم افزایش قابل توجه در ظرفیت نهادی برای پیادهتر به کاررفتپیچیده

 است. 

        

 ده قاعده طالیی در تخصیص آب حوضه -2-3

حوضه، با شرایط محلی، تاریخ، وضعیت طبیعی، اقتصاد و نهادها   آب  ریزی تخصیصرویکرد مناسب در برنامه

المللری، ، برر پایره تجربره بینوجرودنقصی وجود ندارد. با این مول بیش تعیین خواهد شد: هیچ رویکرد جهان

های سرازی برنامرهتوانرد بره راهنمرایی تهیره و پیادهتوان تشخیص داد که میاز اصول کلیدی را می  تعدادی

 شوند:تخصیص آب حوضه کمك نماید. این موارد در قالب ده قاعده طالیی به شرح زیر توصیف می

با   آب  ریزی تخصیصیابد، مهم است که برنامهافزایش می   به تدریجهایی که فشار بر آب  هدر حوض  :1قاعده

 زیستی پیوند یابد.محیطاقتصادی و تر توسعه اجتماعی،  ریزی گستردهبرنامه

کننده مهمی برای توسعه و رشد اقتصادی یك منطقه باشدد همزمران، تواند عامل تسریعمیموجود  آب    منابع

در ترأثیر برر کرارکرد   نکن است به محدودیتی برای این امور تبدیل شده و نیرز نقرش بنیرادیفقدان آب مم

بسرتان میران مسرتلزم بده  آب  های تخصریصاکوسیستم داشته باشد. مواقعی که آب کمیاب اسرت، تصرمیم

یرد ریزی تخصیص آب باهای اقتصادی است. بنابراین، برنامهتقاضاهای مختلف آب در مناطق مختلف یا بخش

های اقتصادی راستا شود. این کار نیازمند تهیه سناریوها و تحلیلاقتصادی آینده هم  اهدا توسعه و    اهدا با  

 گیران اقتصادی و سیاسی در تهیه برنامه تخصریصو نیز تعامل با تصمیم  آب  ریزی تخصیصبرنامه  فرآیند در  

 است. آب

 ت کافی نهادی وابسته است.حوضه به وجود ظرفی آب  های موفق تخصیصفرآیند :2قاعده

شوند، نیاز به افزایش ظرفیت و پیچیردگی نهادهرا بررای تر میپیچیدهآب  های تخصیص  به نسبتی که برنامه

های حوضره برر ، مواقعی که برنامهبه طور مثالشود.  تر میسازی، پایش و اعمال برنامه نیز پررنگتهیه، پیاده

کرافی ، بایرد ظرفیرت دارنرد های پیچیرده تخصریص سراالنه آینرد فر  موجود نیراز بره  آب  منابعنوسان    اساس 

 وجود داشته باشد. الزامات نیزسازی و پایش مطابق با تغییر پیاده

 های موجود در حوضه باشد.باید بازتاب پیچیدگی و چالش آب  سطح پیچیدگی در برنامه تخصیص :3قاعده

 آب  ر، این احتمال وجود دارد که توافرق تخصریصبرداران بسیاهای بزرگ، پیچیده و متنوع، و بهرهدر حوضه

در برخی شرایط صدها صفحه حجم دارند. در   آب  های تخصیصبرنامه  امروزهحوضه پیچیده و تفصیلی شود.  

ها ممکن است نیراز بره پیچیردگی چنردانی نداشرته باشرند. یا کمتر تحت فشار، برنامه  و  ترهای سادهحوضه

 .درنظر بگیردها عات موجود و ظرفیت نهادها را برای اجرای توافقپیچیدگی برنامه همچنین باید اطال
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 ای در تعریف مقدار آب موجود برای تخصیص الزم است.احتیاط قابل مالحظه :4قاعده

آب، بیش از حد تخصیص داده شده باشد، از نظر   کهزمانیتخصیص آب پرهیز شود.  باید مراقب بود تا از بیش

یافته، های تحت فشرار یرا کرامالً تخصریصبازتخصیص آن دشوار است. در سیستمسیاسی، اقتصادی و مالی،  

گردد.  تامینزیستی گرفته شود تا نیازهای آبی محیط  مد نظر قرارباید  آب  آمیزتر در تخصیصرویکرد احتیاط

ضه پرهیز در حو موجود آب منابعبه همین صورت، باید مراقب بود تا از اشتباه رایب برآورد دست باالی مقدار 

، در مراحل بعدی تخصریص داده شرود. تغییرر ی موجود استآب بیشتر  اگر ثابت شد   شود. بهتر آن است که

 اقلیم دلیل مهم دیگری است که باید احتیاط بیشتری به خر  داد.

 . قرار گیردحوضه   آب ریزی تخصیصمبنای برنامهباید زیست،  نیازهای آبی محیط :5قاعده

 ،تداوم کارکردهای کلیدی که بسیاری از خردمات بره آن وابسرته هسرتند   وزیست  حیط آب مورد نیاز برای م

ی در ، حتری مرواقعی کره اطالعرات کمرنیازهراباشد. این  آب  ریزی تخصیص  برنامه  محورحیاتی است و باید  

هرای مختلرف، از جریان  تنروعزیستی باید ضررورت  های محیط . تخصیصمنظور گردداست نیز باید    دسترس 

های . تخصریصتشرخیص دهنرد را در زمران مناسرب سرال   جریانراز جریان حداقل و ترازهای باالی  جمله ت

 .گیرند نه فقط در نقاط مرزی مورد توجه قرار  و امتداد طول رودخانهدر زیستی باید محیط 

 د.نکنندگان تأمین شوهای معین باید پیش از تخصیص آب به دیگر مصرفاولویت با نیازهای آبی  :6قاعده

اجتمراعی و اسرتراتژیك آب را نیرز   نیازهرایزیستی است، بلکره  این نیازها نه تنها شامل نیازهای آبی محیط 

 ، و هم در تخصیص ساالنه آب اعمال شود.آب ها، هم باید در تهیه برنامه تخصیصشود. اولویتشامل می

بایقد در برنامقه تخصقیص کارآیی آب    اهدافهایی که تحت فشار قرار دارند، بررسی و  در حوضه  :7قاعده

 مشخص شود.

اسرت ها و مناطق مختلف  هایی که بر پایه ارزیابی کارآیی نسبی آب در بخشاین شیوه ممکن است تخصیص

سرازی ریزی و پیادهکلری برنامره  فرآینرد های تفصیلی کرارآیی آب، بخشری از  و یا تدوین طرح  در برگرفته  را

 باشد. آب تخصیص

های آب در سقال  اتباید رویکرد روشن و یکسانی در پرداختن به نوسقان  آب  های تخصیصبرنامه  :8قاعده

 مختلف داشته باشد.

در مردیریت آب   جهرانی  ای بسریاری از اختالفراتسال به سال، علت ریشره  اتتمهیدات ناکافی درباره نوسان

هرای ا بخش، ناخواسته به ضرر منراطق یرآب  شده تخصیصهای ضعیف طراحیآید. برنامهحوضه به شمار می

ها ممکن است فاقد ساز و کار روشن یا توافقی برای پرداختن بره ایرن شود. همین طور، توافقخاص تمام می

آید. رویکردهای کم و بیش پیچیده برای انجرام ایرن کرار وجرود ، تعارض پدید میآن  مشکل باشد. در نتیجه
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سازی ماهانه منابع تر بر پایه مدلهای پیچیدهها یا مازاد، تا روش داشته که از قواعد ساده برای تقسیم کسری

کننده پیوند یابد: زارعران آب را شامل می شود. چنین راهکارهایی باید با شیوه تخصیص آب در سطح مصر 

بینی باشد تا ارزش کامل آب را هایی هستند که هم قابل اطمینان و هم قابل پیشو صنایع نیازمند تخصیص

باید رویکردهایی را برای پرداختن به خشکسالی شامل شود: از نظر سیاسی،   آب  صیصهای تخدریابند. برنامه

 .شودتواند دشوارتر ، میبه وقوع پیوسته باشد دوین راهکارها زمانی که خشکسالی ت

منظور   پذیری راانعطاف  ،باید با شناخت عدم قطعیت در میان تا بلندمدت  آب  های تخصیصبرنامه  :9قاعده

  .کنند

تروان بره سرادگی نمی  امروزهشود.  منجر می  آب  به نیازهای متفاوت تخصیصاحتماالً  شرایط اقتصادی  تغییر  

پرذیری برا ضررورت سال آینده پدید خواهد آمد. ضرورت انعطا  50دانست که چه فعالیت اقتصادی ملی در 

تواند می  پذیری هیدرولوژیکی متمایز است. سطح ممکن انعطا  اتبه نوسان  آب  های تخصیصپرداختن برنامه

عیین شود. بازتخصریص آب بررای تعردیل در برابرر شررایط تغییریافتره تهای سیاست ملی  متأثر از چارچوب

بر پایه بازار محقرق   آب  آوردن امکان بازتخصیص، یا با فراهممجوزهای برداشتتواند از طریق بازنگری در  می

 شود.

محلی و فردی، و برای تخصیص روشقن   وزهای برداشتمجای آب به  های منطقهبرای تبدیل سهم  :10قاعده

 شفافی الزم است. فرآیند، آب ساالنه

های روشنی وجود داشته باشد که مشخص کند چگونه و بره دسرت چره کسری فرآیند ضروری است قواعد و  

شود که از آن جمله می توان بره وظرایف نهرادی روشرن گرفته می  آب  های ساالنهها درباره تخصیصتصمیم

 اتای و فرردی در پاسرخ بره نوسرانمنطقره  مجوزهرای برداشرتره کرد. شفافیت درباره چگرونگی تغییرر  اشا

 هیدرولوژیکی در حوضه الزم است.
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های دهد. ایرن کتراب برر سرهمهای مدیریت منابع آب را تشکیل میتخصیص آب،  هسته اصلی بیشتر نظام

مناطق مختلف تمرکز دارد. این فصل، با  بینیص آب )معموالً در سطح حوضه( ای آب و چگونگی تخصمنطقه

مجوزهرای ای با دیگر اجزای نظام تخصیص آب، شررایط حراکم برر های منطقهتوصیف چگونگی ارتباط سهم

آب برا اعطرای مجروز در سرطوح   برر اسراس آنهرا،  کرهروشرهایی  کند. همچنین،  را مشخص می  برداشت آب

هرای بندی آب در مقیاس یابد، و چگونگی سرهمکننده فردی تخصیص میمحلی و برداشتای، حوضه،  منطقه

های دیگرر بر این، درباره ارتباط میان تخصریص آب و جنبره  عالوهدهد.  مورد بحث قرار می  را  زمانی مختلف

 شود.نظام مدیریت منابع آب، از جمله مدیریت سیل و برقابی بحث می

 

 ر تخصیص آبد مفاهیمها و تعریف -3-1

ای را کره ، شریوهفرآیند آب است. این    مصر تخصیص آب در نهایت مستلزم اعطای مجوز برداشت و    فرآیند 

کند. ایرن قبیرل مجوزهرا، هرم در یرك توصیف می  ،ها، مناطق و افراد مختلف تقسیم شودگروه  بینآب باید  

، مجوزهرای مختلرف بخرش  ر ایرندکند.  های متفاوت بسیاری پیدا میحوضه و هم در شرایط مختلف، شکل

 .   شودمیدر حوضه توصیف  آب ریزی تخصیصچارچوب برنامه ،فرآیند و در این  شدهتعریف 

رود. در ایرن های گوناگونی نیز به کرار مریهای متفاوت مجوزها در نقاط مختلف جهان، تعریفبر شکل  عالوه

شوند. واژگان به کاررفته در مردیریت آب ف میهای کلیدی به کاررفته در این کتاب تعری، برخی از واژهبخش

ها در این نوشتار و جاهای دیگر  ناهمخوانی تعریف واژه بیندر کشورهای مختلف متفاوت بوده و ممکن است 

 وجود داشته باشد.
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برای استفاده در یرك حوضره )یرا منطقره( و موجود آب  منابعارزیابی حجم  فرآیند ، 1آب ریزی تخصیصبرنامه

کنندگان مختلف تخصریص داده شرود بره شرمار مصر ها یا  چگونه باید در میان مناطق اداری، بخشکه  این

دولرت تهیره  توسرط معمروالً  که  است. این برنامه، ابزاری است  2برنامه تخصیص آب،  فرآیند آید. نتیجه این  می

یماً بره منراطق، کند. این برنامه ممکن است آب را مسرتقآب موجود را برای تخصیص مشخص می  و  شودمی

تخصیص منابع موجود را تعریف نمایرد.   فرآیند یا ممکن است    و  کنندگان تخصیص دهد مصر ها و/ یا  بخش

های دخیل شود که طر گفته می  به یك توافق بر اساس مذاکره  3نامه تعیین سهم آبتوافقبه همین صورت،  

  اند.بندی منبع مشترک آب به توافق رسیدهبر سر چگونگی سهم

موجود است. این   دادناست که چه مقدار آب برای تخصیص  آنریزی تخصیص آب نیازمند درک روشن برنامه

 کند:های زیر برای توصیف منابع آب استفاده مینوشتار از واژه

حجم کل منابع آب در یك منطقه یا حوضه. این حجرم ممکرن اسرت )بسرته بره   :4مجموع منابع آب  ◄

 ب زیرزمینی و هم آب سطحی باشد.  شرایط( شامل هم منابع آ

حجم آبی که به شکل بالقوه برای برداشرت فرراهم اسرت. اینکره چره میرزان از  :5برداریآب قابل بهره  ◄

مجموع آب در دسترس است، به هیدرولوژی سیستم و زیرساخت موجود آب بستگی خواهد داشت. بره 

یرر ایرن صرورت در دسرترس قررار نگیررد، آبی که ممکن بود در ي  ذخیرهبا    ،مخازنبیان ساده، ساخت  

 (.های آتینگهداشت سیالب برای استفاده در زمان) تواند آب در دسترس را افزایش دهد می

های مختلف تخصیص داده شود. ها و بخشتواند به مناطق، گروهحجم آبی که می  :6آب قابل تخصیص  ◄

زیسرتی محیط  اهردا زم بررای ترأمین بررداری، منهرای آب الآب قابل تخصیص بر پایره آب قابرل بهره

شرود. برر ایرن اسراس، آب قابرل تخصریص در یرك حوضره بره زیسرتی( تعیرین میهای محیط )جریان

زیست بستگی خواهد داشت. تعیین آب قابل درباره نیازهای آبی محیط   هیدرولوژی، زیرساخت و تصمیم

 های علمی و هیدرولوژیکی است.بر ارزیابی عالوههای پیچیده، تخصیص در یك حوضه مستلزم تصمیم

نشران داده  14شرده در شرکلمورد بحث قرار گرفته و به شکل ساده  9این مفاهیم با جزئیات بیشتر در فصل

های یابد تا با جزئیرات بیشرتر، جنبرهاند. این نمودار مفهومی در مراحل گوناگون در این کتاب، بسط میشده

هرای بنردی گامدهنده زماناست که این نمودار، نشان  ذکریان  را نشان دهد. شا  آب  تخصیص  فرآیند مختلف  

ترتیرب   قصرد نمرایشدهرد، و  را نشان می  آب  بلکه اجزای مختلف تخصیص  ،مختلف در تخصیص آب نیست

 
1 Allocation planning 
2 Water allocation plan 
3 Water sharing agreement 
4 Total water resources 
5 Utilizable water 
6 Allocable water 
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توانرد زیسرت نمیآب الزم برای تأمین نیازهرای محیط  در خصوص، تصمیم به طور مثال.  نداردتقسیم آنها را  

های آب برای اسرتفاده مصررفی باشرد: بخرش اعظرم ایرن درباره تقاضاها و تخصیص  گیریمستقل از تصمیم

 بودن، تکرارشونده است.، به جای متوالیفرآیند 

رود در این گزارش، به شکل گسترده برای پوشش طیف مجوزهای مختلف به کرار مری  1مجوز برداشتمفهوم  

شود. مجروز آب بره دارنرده آن حرق ا داده میهکه بر اساس آن، سهم بلندمدت آب به مناطق، افراد یا تشکل

کند. مجوزها ممکن است به شکل حجم ثابت، میرانگین حجرم مندی از سهمی از آب موجود را اعطا میبهره

 مراجعه نمائید(. مجوزهای آب عبارتند از: 2-5بخشهای دیگر تعریف شوند )به ساالنه، یا به شیوه

بران در این منطقه آب  در دسترس برای  یك منطقه اداری یا  حق اعطاشده به  :2ای آبهای منطقهسهم  ◄

 بررانآباین مجوز میان زیرمناطق تخصیص یافته یا مستقیماً به   مطابق باآب موجود    ،پس از آنخاص.  

 شود.         تخصیص داده می

ه آبیاری یرا کارگاه، زارع، منطق  به طور مثالحق یك تشکل یا فرد )  :3پروانه آب  ، حقابه یاحق برداشت  ◄

یا اجازه  پروانهشرکت تأمین آب( برای برداشت آب از یك آبراهه یا آبخوان. این موارد يالباً در قالب یك 

رود و تمرام تری بره کرار مریدر برخری شررایط، در معنرای گسرترده  4شوند. واژه حقابهمشابه اعطا می

رود کره ای اطالق به حقوقی به کار مریگیرد. در این نوشتار، اصطالح حقابه برمجوزهای آب را در برمی

 کننده دارند.     ها در سطح برداشتافراد یا تشکل

، بره طرور مثرالهای تخصیص آب ممکن است حجمی از آب را برای بخش خاصی محفوظ نگراه دارد )برنامه

شرود. ایرن شرناخته می 5مجوز بخشققیبرای تأمین کشاورزی یا خانگی(. در این نوشتار، این موضوع با عبارت 

ریزی های سیاسرتی یرا برنامرهشوند، بلکه تصرمیمها معموالً منجر به حق برداشت یا تخصیص آب نمیمجوز

 شوند.ها در این بخش عملی میهستند که از طریق اعطای مجوزهای آب به افراد یا تشکل

نی دیگرر، حجرم ، حجم آب موجود برابر مجوز در یك سال یا فصل معین اسرت. بره بیرا6تخصیص ساالنه آب

بنردی برر پایره شررایط سراالنه و قواعرد اولویت بروده کره واقعی آب در دسترس برای برداشت دارنده مجروز

  فرآینققدهای آب بررای یرك سرال، تعیرین تخصریص فرآینرد شود. تعیین می ،آببرداشت مختلف   مجوزهای

 
1 Water entitlement 
2 Regional water shares 
3 Abstractor rights, water rights or water licences 
4 Water right 
55 Sectoral entitlement 
6 Annual water allocation 
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نشان داده   15ریزی ساالنه در شکلهریزی بلندمدت و برنامبرنامه  بینشود. ارتباط  نامیده می  1تخصیص ساالنه

 شده است.

بندی آب، از جمله اعطای مجوزهرای تعیین چگونگی سهم  فرآیند درباره    تخصیصتوجه داشته باشید که واژه  

 رود. آب نیز به کار می

های دولرت و نظرام گرفته از سیاسرتوجود دارد. این شروط، نشرأتمتعددی  در مجوزهای آب شروط  عموماً  

 ، این نظام موارد زیر را مشخص خواهد کرد:به طور مثالوجود است. م مقررات

 بریندر شررایط فصرلی مختلرف )شرامل تعیرین اولویرت موجرود  آب    منرابعساز و کار تعیین میزان    ◄

 های مختلف برداشت(  مجوز

 مدت زمان مجوز  ◄

 کند.شروط دیگر، شامل مصرفی که مجوز مشخص می  ◄

 

 
 برداری و آب قابل تخصیص دهنده ارتباط میان مجموع منابع آب، آب قابل بهره ن نمودار مفهومی نشا -14شکل

 در نظر گرفته شود. فرآینددهد. در برخی شرایط، آب زیرزمینی نیز باید در این  یادآوری: این شکل تنها آب سطحی را نشان می

 

دیگر، دستگاه دولتری مجوزهرای شود. به بیانی  تخصیص داده می  ،در بیشتر موارد، آب در قالب فرآیند اداری

دهرد. در های مجروز، تخصریص میریزی و یا در پاسخ به درخواسرتبرداشت آب را یا از طریق فرآیند برنامه

 
1 Annual allocation process 
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انرد. ایرن رویکردهرا روی آوردهآب به رویکردهای بر مبنرای برازار در تخصریص   امروزهمقابل، برخی کشورها  

 برینو در  شرده کنند. مجموع منرابع آب مشرخصجاز عمل میمعموالً بر پایه مبادله در چارچوب برداشت م

قواعرد   مطرابق برا  هسرتند   شود. سپس دارندگان این مجوزهرا مجرازبرداران تخصیص داده میمناطق یا بهره

به کار رود: مواقعی نیز  تواند در اعطای مجوزهای جدید  مبادله، مجوزهای خود را بفروشند. رویکرد بازاری می

ای تخصیص فراهم است، مجوزها ممکن است از طریق فرآیند مزایده یرا پیشرنهاد قیمرت که آب بیشتری بر

 د.ناعطا شو

 

 

 ساالنه  یزیربلندمدت و برنامه  یزی ربرنامه   بین  یزدهنده تماآب، نشان یصتخص  فرآیند -15شکل

 

 آب ی در تخصیصاچندمرحلهرویکردهای  -3-2

کنندگان فردی استد فراتر از برداشت  بین  موجود  آب  منابع  تخصیص آب معموالً تقسیم  فرآیند نقطه انتهایی  

های گونراگونی بررای شود. راهاین نقطه، آب يالباً خار  از حوزه اختیار دستگاه ذیربط مدیریت آب جابجا می

 دستیابی به این هد  وجود دارد.

از طریق یك ممکن است فرامرزی، آب در حوضه  مولفههای کوچکتر بدون در برخی موارد، به ویژه در حوضه

شرامل  -ترهای پیچیردهکنندگان فردی تخصیص داده شود. در نظاممستقیماً به برداشت  ایمرحلهفرآیند تك

ممکرن اسرت الزم   -ای وجود داردحوضهبینهای  که انتقالهای فرامرزی، و مواقعیهای بزرگتر، حوضهحوضه

ها، تواند نخسرت بره حوضره. در این حالت، آب میای صورت گیردباشد تخصیص آب با رویکردی چندمرحله
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در  فرآینرد برداران فردی تخصریص داده شرود. ایرن کنندگان یا بهرهسپس به مناطق، و در نهایت به برداشت

 نشان داده شده است.  16شکل

 

 

 آب  یصسطوح چندگانه تخص -16شکل

 

ر مورد رودخانره زرد، آب در سره سرطح شود. دگوناگونی به کارگرفته می  هایروش این چارچوب در عمل به  

، و دادهها تخصریص  (. در آفریقای جنوبی، برنامره ملری، آب را میران حوضره11شود )کادرتخصیص داده می

دهد. در استرالیا، در حالی که کنندگان تخصیص میسپس برنامه تخصیص حوضه، آب را مستقیماً به برداشت

های زیرحوضره مراتبی از برنامهدارلینگ، سلسله  -حوضه موری  وجود ندارد، درآب  هیچ برنامه ملی تخصیص  

کنندگان بر پایه استراتژی حوضه ها مطابق برنامه حوضه وجود دارد. در انگلستان، مجوزها به برداشتدر ایالت

هایی از رویکردهای مختلف را در چین، اسرترالیا، آفریقرای جنروبی و انگلسرتان نمونه  17شود. شکلداده می

 شود.دهد. در ادامه، توضیحات بیشتری درباره این رویکردها داده میمیش نمای

 (،مانند هند، چین، پاکستان و ایاالت متحرده)در جوامعی که از نظر سیاسی و هیدرولوژیکی پیچیده هستند  

اری ای و ناحیه آبیها در سطوح ملی، منطقهها و توافقگرفته از تصمیمتواند نشأتتخصیص آب میات  تصمیم

 گیری وجود دارد:باشد. دو عنصر کلیدی در این فرآیند چندالیه تصمیم
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 و انگلستان  یجنوب یقایفرآ  یا،استرال ین، آب در چ یصتخص  یمراتب ابزارهاسلسله  -17شکل

ا اینکه سند  تواند وجود داشته باشد. در استرالیا، بدیگری نیز ذیل برنامه استانی می آب های تخصیصیادآوری: در چین، برنامه

 دهد. ( وجود دارد، ولی آب را در سطح ملی تخصیص نمی2004سیاست ملی آب )

 

 تخصیص آب در چین   -5کادر

تخصریص آب   فرآینردی تکرارشونده است. در چین،  فرآیندتخصیص آب در سطوح چندگانه اداری یا جغرافیایی معموالً    فرآیند

ای را کره رویکرد، برنامه ملی آب، کل موجودی ملی منابع آب و نیز شیوهای پیچیده است. در این  شامل یك رویکرد چندمرحله

 سازد.مشخص می  ،ها )مکانی( تقسیم شودها )اداری( و حوضهاستان بینحجم کل باید  

مستلزم توجره   فرآینددهد. این  های مورد نظر تخصیص میاستان  بینحوضه را  آب  سپس برنامه تخصیص آب در حوضه، منابع  

هرر اسرتان در حوضره   برداشرت آب  هایمجوزو نیز مجموع    -بر پایه برنامه ملی  -برای تخصیص در حوضه  موجود  آب  منابعبه  

 مورد نظر است )به بیانی دیگر، سهم استان از کل منابع ملی(.

 فرآیندحوضه( و    یافته بهباال به پائین )بر پایه آب تخصیص  فرآینداز این رو، تعیین سهم یك استان از منابع آب حوضه مستلزم  

های مختلرف معرادل کرل سرهم اسرتانی، مطرابق مقردار های استانی برای حوضهپائین به باال )برای اطمینان از اینکه تخصیص

 ( است.است  شده در برنامه ملیمشخص

 

بر عهده   گوناگونواحدهای اداری مختلف، مسئولیت تخصیص آب را در شرایط    .گیریمحدوده تصمیم  ◄

احدها ممکن است بر پایه مرزهای حوضره، مرزهرای سیاسری یرا مرزهرای محردوده خراص دارند. این و

مانند ناحیه آبیاری باشند. از این رو، تخصیص ممکن است شامل ترکیبری از نهادهرا برر   ،زیرساخت آب

 ها( باشد.ها یا طرحپایه مرزهای سیاسی )کشورها یا مناطق( و مرزهای هیدرولوژیکی )حوضه

های مختلرف تواند به سطوح مختلف نهاد سیاسی در وضرعیتگیری میقدرت تصمیم  .اختیار سیاسی  ◄

های تخصریص های واحد، دولت ملی معموالً قدرت بیشتری درباره تصمیممحول شود. به ویژه، در نظام
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ای یرا ایرالتی ممکرن اسرت هرای منطقرههای فردرال، دولتهای فدرال دارد. در نظامآب نسبت به نظام

 تواننرد میهای ملری  های فدرال، دادگاه، حتی در نظاموجودهای بیشتری داشته باشند. با این  مسئولیت

 ای حکم صادر کنند.های منطقهدولتتوسط شده های تهیهها و برنامهگیریدرباره مشروعیت تصمیم

طوح مختلف ها را در این س سطوح مختلف دولت، نوع و محتوای برنامه  بین  ماتمسئولیت تصمی  تقسیم  شیوه

 هایمجوزیافته در تخصیص آب برای اطمینان از همخوانی میان تر آنکه، رویکرد نظامتعیین خواهد کرد. مهم

اهمیرت دارد. ایرن وضرعیت  آب اعطاشده در سطوح مختلف و حفظ انسجام کلیرت نظرام تخصریص  برداشت

ی یرا توانرایی مبادلره سرالبین همیشه آسان نیست. ناهمخوانی در جزئیات، مانند شیوه پررداختن بره نوسران

 منجر شود. ات مختلفتواند به مشکالت و تعارضمی ،هامجوز

شود. اهمیت رویکررد توانمنرد و براال بره پرائین در در سطح ملی تعیین می  آب  تخصیص  فرآیند زمینه اصلی  

های برهپیوسرتگی و جنهمها )پیچیردگی، بهای، بسته به ماهیرت حوضرهبه شکل قابل مالحظه  آب  تخصیص

هرا معمروالً اسرتقالل بیشرتری در تغییر خواهد کررد. در یرك نظرام فردرال، ایالت  ،دیگر( و نیز نظام سیاسی

احتمرال  براتخصیص آب دارند، در حالی که در یرك نظرام واحرد، دولرت مرکرزی   در خصوصگیری  تصمیم

 کند.ها را دیکته میو استراتژی اهدا بیشتری 

 توان برای چارچوب ملی تخصیص برشمرد. این اجزا عبارتند از:را می یمختلف با توجه به این موضوع، اجزای

، فرآینرد قواعرد تخصریص آب تعیرین کننرده ،قروانین و مقررراتاین   .حقوقی و مقرراتیملی چارچوب   ◄

ملری و   اهردا   تواننرد می. قوانین ملی  ، هستند گیری داردگیری و اینکه چه کسی قدرت تصمیمتصمیم

زیستی را الزامی نماینرد. چرارچوب ه تخصیص آب تعریف کنند و حفاظت از نیازهای محیط کلی را دربار

ملی حقوقی و مقرراتی تقریباً در تمام کشورها وجود دارد، حتی در کشورهایی ماننرد ایراالت متحرده و 

 شود.ها سپرده میهند که مدیریت آب به ایالت

های تخصریص گیریتصرمیم  فرآینرد تنها جزئیات    برنامه ملی ممکن است نه  .آب  برنامه ملی تخصیص  ◄

ها را نیرز ای و اولویتهای منطقهمجوزرا مشخص سازد، بلکه موجودی ملی منابع و برخی از اجزای  آب  

در   مصرر ای، آب موجرود بررای تخصریص و  حوضهبینهای انتقال  محل  تواند میتبیین کند. همچنین  

 مورد نظر را مشخص کند. آن برداشتی از اهدا  ها، و برخهای مختلف، مناطق یا بخشحوضه

هرا های مدیریت آب در کشرورهای واحرد و فردرال وجرود دارد. ایرن تفاوتدر نظام  ایهای عمدهتفاوتيالباً  

هرای تراریخی دربراره مترأثر از توافق  ،سیاستی خاص در بخرش آب  اتتصمیمبه جای تاثیرپذیری از  معموالً  

 .هستند بنیادهای ملی  تدوینی و ایالتی در زمان های ملدولت بینتقسیم قدرت 
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ریزی تفصیلی تخصیص آب، نامتمرکز اسرت، ولری ، هم در چین و هم در آفریقای جنوبی، برنامهبه طور مثال

های مدیریت حوضه های حوضه )در مورد چین( و سازمانگیرد. کمیسیونملی صورت میمقتدر در چارچوب 

، در هرر دو مرورد، وجرودکنند. با ایرن  حوضه را تهیه می  آب  های تخصیصمه)در مورد آفریقای جنوبی( برنا

شوند، کره   تأیید های ملی مطابقت داشته باشند و در سطح ملی  ها و برنامههای حوضه باید با استراتژیبرنامه

 شود.وزیر امور آب انجام می توسط هیئت دولت و در آفریقای جنوبی  توسط در چین 

بارزترین آنها در هند و ایاالت متحده اسرت کره   .های فدرال وجود داردکمتری در نظام  هماهنگی ملی بسیار

های ایالتی درباره تخصیص آب محدود آب یك »موضوع ایالتی« بوده و اختیارات ملی برای اثرگذاری بر دولت

ریزی و برنامرهشرود، است. در هر دو مورد، هیچ برنامه یا استراتژی ملی اساسی برای تخصیص آب تهیره نمی

 شود.                               آور هستند انجام میطوالنی و توافقاتی که از نظر حقوقی الزام اتحوضه از طریق مذاکرآب تخصیص 

 ای دارند.های فدرال مانند ایاالت متحده و هند، نقاط ضعف قابل مالحظهنظام

بره تراتژیك را در تخصیص و توسعه منابع آب دشوار سازد: تواند اتخاذ رویکرد اس نخست، فقدان نگاه ملی می

 .اشاره کرد ریزی زیرساخت جدید برنامهتوان به می طور مثال

ندارنرد:  الزم را تواند به ترتیبات مدیریتی منجرر شرود کره انعطرا می آب دوم، استفاده از توافقات تخصیص

نامه رودخانه کلرادو بره تخصریص ناکرارآی آب افقایالتی در توبین    آب  پذیری درباره تخصیصفقدان انعطا 

 این رودخانه منجر شده است.

زیستی های محیط اعمال حفاظت از جریان برایمداخله  در جهتهای ملی سوم، توانایی محدودی برای دولت

 وجود دارد.

حل خواهد شرد، و ها يالباً به دشواری حوضه بین بدین معنا است که اختال مرکزی  در نهایت، فقدان اقتدار  

 (.6)کادر خواهد آمد های حقوقی مستمر به وجود و اختال  آب در نتیجه، مشکالت قابل مالحظه تخصیص

هرای فردرال در مردیریت آب از کشورهایی که به لحاظ تاریخی دارای نظام تعدادیبا وقو  بر این مشکالت، 

 های ایالتی اختیارات قابرل مالحظرهترالیا، دولتاند. در اس های واحد گرایش پیدا کردهاند، به سمت نظامبوده

، با توجره بره ضررورت وجرود برنامره حوضره بررای 2008دارلینگ را در سال    -درباره مدیریت حوضه موری

، دولت هند اعالم کرد کره سرازمان 2009پرداختن به مشکالت حوضه، به دولت ملی واگذار کردند. در سال  

دارلینگ،    -پردازد، هر چند در مقایسه با موریای واحد میحوضه به شیوهحوضه آبریز گنگ، به مشکالت این  

 اختیارات بسیار کمتری به آن واگذار شده است.
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 آبی در جنوب غربی ایاالت متحده   اتتعارض  -6کادر

ذخیره آب قررار   شدن، جورجیا در ایالت آتالنتا، بزرگترین شهر ایاالت متحده در جنوب شرق، در آستانه تمام2007در تابستان  

های همسایه، آالباما و فلوریدا، بر سر تخصیص آب، نزدیك به دو دهه اسرتمرار جورجیا و ایالت  بینمدت  داشت. اختال  طوالنی

برود. در او  خشکسرالی جورجیرا، مقامرات   شدههای فدرال محول  به دادگاه  اتنامه، تمام تصمیمداشته است. عدم وجود توافق

از فشرار  های سرنگینبارشدر ادامه، دیدند. تدارک می  با خطوط انتقال  دوردستمخازن  را برای انتقال آب از    هاییایالت، برنامه

 راهکارها به اجرا رسید.این از   اندکیتعداد  این ایالت کاست و 

ق برر سرر تخصریص آب ها اجازه داد به توافها، کنگره ایاالت متحده به ایالتایالت  بین، در یکی از موارد اختال   1997در سال  

، تروافقی حاصرل نشرد و 2003پایان خواهد یافت. تا سرال  2003  سال  دست یابند، و مقرر کرد که مهلت دستیابی به توافق در

از  ،صرادرکرد کره آتالنترا ی، یکی از قاضیان فدرال چنرین حکمر2009ها بازگشت. در سال  به دادگاه  آب  های تخصیصاختال 

 کرده است. اقامه دعوا در دادگاه همچنان ادامه دارد.آب برداشت می ور يیرمجازبه ط  دریاچه مورد اختال ،

 

 ریزی ملی تخصیص آببرنامه -3-3

گیری میران مراجرع ملری، های ملی تخصیص آب، بره شریوه توزیرع اختیرارات تصرمیممحتوا و دامنه برنامه

 فرآینرد ترر از همره بررای  ارد. مهمای و حوضه بستگی خواهد داشت: هیچ الگوی استانداردی وجود ند منطقه

آب در دسرترس را بررای منراطق و   -مستقیم یا يیرر مسرتقیم  -تخصیص، برنامه ملی تخصیص ممکن است

در سرطوح تابعره را تعیرین نمایرد  آب های تخصیصهای تابعه مشخص سازد، و بنابراین حدود برنامهسازمان

 (.18)شکل

 همه اجزای زیر باشد:شامل برخی یا  تواند میبرنامه ملی تخصیص 

 به طور مثال تعیرینتعریف نماید،   آب  ملی را برای فرآیند تخصیص  اهدا برنامه ممکن است    :اهداف  ◄

های دیگر، و نیز رویکرد کلی در دسرتیابی بره ایرن دار برای توسعه یا اولویتهای اولویتمناطق یا بخش

یا عمومی )مانند حفاظت از مناطق معرین،   زیستی خاصهای نهایی محیط هد   تواند میها. برنامه  هد 

نیز کمّی کارآیی استفاده از آب را   اهدا ها یا فرآیندها( را مشخص سازد و ممکن است  ها، گونهزیستگاه

 تعیین نماید.

ها، شرامل منرابع تك حوضرهرا در کشور و در تك  موجود  برنامه ممکن است مجموع منابع آب  :منابع  ◄

مناطق مختلرف بررای   بینمشخص نماید. برنامه ممکن است آب موجود را    آب زیرزمینی و آب سطحی

هرای فرامررزی را ای یرا جریانحوضههای بینآینده تخصیص داده، و نیز منافع یا تعهدات توأم با انتقال

 مشخص سازد.نیز مشخص نماید. همچنین، ممکن است فرآیند تخصیص منابع را 
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های ملی توسعه زیرساخت آب، مانند زیرساخت ها و طرحولویتبرنامه ممکن است شامل ا  :زیرساخت  ◄

های برداشت مرتبط با آن باشرد. ایرن کرار ممکرن اسرت شرامل تأمین آبی که باید ساخته شود و مجوز

 ای و حجم آب توأم با آنها باشد.حوضههای کنونی و آینده انتقال بینپروژه

 

 استراتژی ملی آب آفریقای جنوبی  -7کادر

کنرد کند. این قرانون ملرزم میآفریقای جنوبی، وزیر امور آب را به تهیه استراتژی ملی منابع آب ملزم می  1998آب سال  قانون  

ها و ترتیبات نهادی مربوط به حفاظت، استفاده، توسعه، مردیریت و کنتررل ها و روال، رهنمودهای برنامهاهدا ها،  که استراتژی

 ود.منابع آب در استراتژی ملی تعیین ش

ای کنرونی و حوضرهبینهرای  شرده آب در نروزده محردوده مردیریت حوضره، شرامل انتقالبینیاین استراتژی، موجرودی پیش

ها را برای نوزده محردوده مردیریت های مدیریت حوضهکند. این استراتژی چارچوب تهیه استراتژیمشخص میرا  پیشنهادشده  

، و نیرز موجرودی 2025و  2000های )بررای سرالموجود  آب    منابعای و  حوضهنبیهای  ها، انتقالکند. محدودهحوضه مقرر می

 مشخص شده است.   مطابق شکل زیر بالقوه( در این استراتژی 
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 آب   یصتخص ی آب در برنامه مل یصنمونه تخص -18شکل

 

 ریزی تخصیص آب در حوضهبرنامه -3-4

ممکرن اسرت   آب  تخصریص  فرآیند تر،  تر و پیچیدههای بزرگهمان گونه که پیش از این گفته شد، در حوضه

نخسرت بره   ،کنندگان فردی تخصیص یابرد پیش از آنکه در نهایت به برداشتشامل چندین گام باشد و آب،  

 نشان داده شده است. 19شود. رویکرد دوم در شکلها تخصیص داده مناطق و/ یا بخش

یه برنامه ملی تخصیص آب )مواقعی کره یرك برنامره برداری در یك حوضه معموالً بر پامجموع آب قابل بهره

 آب  شود. تهیه برنامره تخصریص( تعیین می9وجود دارد( و/ یا ارزیابی موجودی در محدوده مورد نظر )فصل

در تصرمیم  بره ایرن دلیرل کرهزیستی نیرز باشرد،  های محیط حوضه باید شامل ارزیابی آب الزم برای جریان

زیستی با تعیین الزامات جریان محیط  فرآیند برداشت را تعیین خواهد کرد. این موضوع، حدود پایدار   خصوص

 گیرد.مورد بحث قرار می 10جزئیات بیشتر در فصل

 شود:موارد زیر تقسیم می بینآب قابل تخصیص  پس از آن،

ای، و بررای مقاصرد اسرتراتژیك، ماننرد حوضرهبینترأمین الزامرات    به طرور مثرالدار،  مقاصد اولویت  ◄

 های برقابی.طرح نظیر های مهم ملیوژهپر

 مناطق مختلف، بر پایه مرزهای اداری، مرزهای زیرحوضه یا تقسیمات دیگر.  ◄
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  یآب برا یامنطقه  یهاسهم   یزو ن یص،و آب قابل تخص زیستییط مح هاییان جر یفآب حوضه، با تعر یصتخص -19شکل

 مختلف  یمناطق ادار 

 

 حوضه  آب ای تخصیصهآب زیرزمینی و برنامه  -8کادر

نامره سرال حوضه به مسئله آب زیرزمینی توجه نداشتند. در واقع، از میان توافق  آب  های تخصیصدر گذشته، بسیاری از برنامه

حوضره  1992نامره سرال اینردوس، توافق 1991نامه سال رودخانه زرد، توافق 1987رودخانه کلرادو، تخصیص آب سال   1922

اند. در همه این چاپاال، هیچ یك به صراحت به این مسئله نپرداخته  -لرما  2004سال    آب  نامه تخصیصدارلینگ و توافق  -موری

 آفرین شده است.توجهی مشکلموارد، شاید به استثنای کلرادو، این بی

استفاده از   های تخصیص آب برای آب سطحی يالباً به رشد قابل مالحظه در، معرفی برنامهکارآمدهای مقرراتی  در يیاب کنترل

منجرر شرده  مررتبط هسرتند،آب زیرزمینی، به همراه اثرات منفی بر آب زیرزمینی و نیز منابع آب سطحی که با آب زیرزمینی 

 است.

در مواقعی که میان منابع آب سطحی و آب زیرزمینی پیوستگی وجود دارد، یا مواقعی که آب زیرزمینی منبع مهرم روشن است  

 های موجود برای مناطق مختلف درجهت تأمین تقاضاهای آبی آنها به شمار آیرد،تواند از گزینهاین رو مییا بالقوه آب بوده و از  

. هماننرد تأثیرگرذاری برر در نظرر گرفتره شرود آب تخصریص فرآینردبخشی از هر گونه ارزیرابی و  به عنوان  آب زیرزمینی باید  

، و ظرفیت گذاشتههای وابسته به آب زیرزمینی تأثیر  اکوسیستم  تواند بربرداشت نیز میموجودی آب برای مقاصد مصرفی، بیش

تواند به نشست زمین نیرز منجرر زیستی محدود سازد. برداشت آب زیرزمینی میهای محیطآب زیرزمینی را برای تأمین جریان

ضوابط برداشرت آب  کند آب زیرزمینی را تخصیص دهد، باید توجه داشت که شود. حتی مواقعی که برنامه تخصیص تالش نمی

 زیرزمینی باید تقویت شود. 
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بره ای.  و منطقه  ایملی، حوضه  -دار ممکن است در چندین سطح پدید آید تخصیص آب برای مقاصد اولویت

ای ممکن است تصمیم بگیرد اهدا  اسرتراتژیك دیگرری را، يیرر از مرواردی کره از ، دولت منطقهطور مثال

و بر این اسراس آب  (مثالً برای توسعه برقابی)مقرر شده است، برگزیند جانب دولت ملی یا کمیسیون حوضه  

زیستی در چندین سطح تخصیص های محیط را تخصیص دهد. به همین صورت، آب ممکن است برای جریان

زیستی دیگری را يیر از مواردی کره در های محیط ها و اولویتای ممکن است داراییداده شود: دولت منطقه

برر آب مرورد نیراز  عرالوهتری را، و آب اضرافه نمرودهتعیرین    ،ه شناسایی و حفاظت شرده اسرتبرنامه حوض

هرا زیست که در برنامه حوضه محفوظ نگاه داشته شده است، بررای ترأمین نیازهرای آبری ایرن داراییمحیط 

 تخصیص دهد.

 

 1987طرح تخصیص آب رودخانه زرد سال    -9کادر

میلیرارد مترر مکعرب   58تدوین شد. این طرح، میانگین آورد ساالنه رودخانه را    1987طرح تخصیص آب رودخانه زرد در سال  

میلیارد متر مکعب برای اطمینان از وجود جریان کافی برای انتقرال برار رسروب زیراد ایرن   21کرده است. از این مقدار،    برآورد

استان که برر منرابع آب ایرن رودخانره اتکرا دارنرد   یازده  بینمیلیارد متر مکعب باقیمانده    37رودخانه کنار گذاشته شده است.  

تخصیص داده شده است. این طرح همچنین آب در دسترس برای کشاورزی را با توجه به مقاصد دیگرر مشرخص کررده اسرت. 

برران در اند و بررای تخصریص بره منراطق و آبشده در این طرح به صورت میانگین آورد بلندمدت مشخص شردهمقادیر تعیین

 های استانی قرار دارند.دولتدسترس 

 

 

هرای ایالت  برینحوضه وجرود دارد. توافقرات معمروالً    آب  های تخصیصتوافقات و برنامه  بین  ایعمده  تفاوت

گیرد. این توافقات صورت می ،ها یا مناطقی که در یك نظام سیاسی فدرال قرار دارند استان بینخودمختار، یا 
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منراطق واقرع در یرك حوضره تمرکرز داشرته و  بینمعموالً بر شرایط مرزی آور هستند و الزام از نظر حقوقی

آب های تخصریص  دهنرد. از سروی دیگرر، برنامرهجزئیات کمی از مدیریت در سطح زیرحوضه را پوشش می

ها همیشره از نظرر شروند. برنامرهسازمان یا کمیسیون حوضه در یك نظام واحد تهیره می  توسط حوضه يالباً  

ای و بخشری در نیستند و يالباً جزئیات قابل توجهی را درباره برداشت آب در سرطح منطقره  آورحقوقی الزام

 دهند، و راه برای بازنگری و اصالح آنها هموارتر است.حوضه پوشش می

 

 ایهای تخصیص آب زیرحوضه و منطقهبرنامه -3-5

در برنامره تخصریص   طرور مثرالبه  مراجع ذیربط قرار دارد تا    اختیارشده برای مناطق، در  سهم آب مشخص

ها، میان ذینفعان محلی تقسیم شود. مجدداً، بسته به پیچیردگی سیسرتم و سیاسرتای یا زیرحوضه،  منطقه

 برای موارد زیر تخصیص داده شود:آب ممکن است 

 برای زیرمناطق  ◄

 های مختلف )مانند کشاورزی، صنعت، خانگی(برای بخش  ◄

 ای(های استراتژیك در سطح محلی یا منطقهتدار )اولویبرای مقاصد اولویت  ◄

زیستی، از جمله برای مواردی يیر از آنچه در برنامه فراگیر حوضره برای تأمین نیازهای جریان محیط   ◄

 تعیین شده باشد.               

 

 ی مناطق ادار  بینآب   یصتخص -20شکل

 

کنندگان فردی اعطا شود مشرخص به برداشت هایی را که باید مجوز تواند می آب در حالی که برنامه تخصیص

موجود آب    منابعها چارچوبی را برای انجام چنین کاری فراهم آورند: یعنی  تر آن است که برنامهسازد، متداول
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مجوزهرا   پرس از آن،های آب در دسترس را مشخص کنرد.  های مختلف حوضه یا منطقه و برداشتدر بخش

 اعطا شود. کنندگان فردیبه برداشت ، آبممکن است از طریق نظام صدور مجوز

 

 دارلینگ  -های منابع آب زیرحوضه در حوضه موریبرنامه  -10کادر

دارلینرگ مقررر کررده اسرت. ایرن برنامره،   -موریحوضه  را برای  آب  استرالیا، تهیه برنامه تخصیص    2007قانون ملی آب سال  

ها، حداکثر میانگین حجم ساالنه آب را که کند. این برنامهص میهای کل حوضه مشخ»حدود برداشت پایدار« را برای زیرحوضه

 منرابعدارلینرگ،  -نامه موجود حوضه مورید. این حدود، به همراه توافقننمایتعیین می  ،ممکن است از زیرحوضه برداشت شود

های تخصریص آب کره هکنند. این آب در نهایت از طریرق برنامررا برای تخصیص در چهار ایالت حوضه مشخص میموجود  آب  

 فرآینرد،  2007یابد. قرانون آب سرال  تخصیص می  ،اندها مطابق با قوانین ایالتی تهیه شدههای مدیریت آب ایالتدستگاه  توسط

ایالتی باید از نظر مطابقت برا برنامره حوضره و حردود پایردار  آب های تخصیص، برنامهفرآیندرا منظور کرده است. در این   تأیید

 های ایالتی با برنامه حوضه در حال انجام است.شود. چگونگی همسوشدن برنامه  تأییدبرای آن شده  تعریف

 

 

 آب  ای تفاوت زیادی با برنامه تخصریصزیرحوضه یا منطقه  آب  سازی و محتوای برنامه تخصیصفرآیند آماده

ای در سرطح برنامره  آید، کره معمروالً برهحوضه نخواهد داشت. تفاوت کلیدی در نتیجه مقیاس به وجود می

تر آنکره، مجوزهرای شود. مهمتر منجر میها و ترتیبات مدیریت تفصیلیها، برداشت، اولویتاهدا تر با  پائین

ای یا بخشی باید مشخص شده و هماهنگ با برنامه فراگیر های محلی، منطقهبرداشت اعطا شده مطابق برنامه

 مدیریت شود.    آب، انسجام نظام تخصیص حوضه یا برنامه تخصیص ملی، برای اطمینان از
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 های زمانی مختلف      تخصیص آب در مقیاس -3-6

یا الزامرات و آب معموالً به صورت میانگین حجم ساالنه، با ارجاع به دیگر آمارها   برداشت  بلندمدت  مجوزهای

د به حجم واقعی آبی کره فصلی، بای  اتشوند. سپس این مقادیر برای احتساب نوسانجریان بلندمدت بیان می

معموالً سراالنه   فرآیند در هر نقطه زمانی خاص قرار خواهد داشت، تبدیل شود. این    مجوزدر دسترس دارنده  

شرود. ایرن کرار، سراز و کرار شرناخته می  تخصیص سراالنه  فرآیند یا فصلی انجام شده و در این نوشتار با نام  

ای انجرام شرود ( است و باید به گونهآب های تخصیصیمحوضه )و دیگر تصمآب  سازی برنامه تخصیص  پیاده

 حوضه را از نظر حجم و ت مین تأمین عملی سازد. آب های برنامه تخصیصکه هد 

تواند در چندین سطح پدید آید، همران اصرول نیرز که می  آب  های بلندمدتتعیین تخصیص  فرآیند   همچون

 ارتباطرات برینانسجام نظام تخصریص آب بره شرناخت  رود. در نهایت،  های ساالنه به کار میبرای تخصیص

ای، محلی و فردی، هر دو بر پایه بلندمدت یا ساالنه بسرتگی تخصیص و استفاده آب در سطح حوضه، منطقه

ای های منطقرهرا با شروع از سرهممجوزها دهد که چارچوب تخصیص آب را در چین نشان می  11دارد. کادر

 کند.زارعان در ناحیه آبیاری در یك سال خاص منظور می هایآب در سطح حوضه، تا حقابه

 شود.می توضیح داده 6های ساالنه با جزئیات بیشتر در فصلرویکردهای تعیین تخصیص

 

 ریزی حوضهبرنامه اهدافهمسویی با دیگر  -3-7

ها بسته به رنامهریزی در حوضه است. دامنه کامل بهای برنامهریزی تخصیص آب معموالً یکی از فعالیتبرنامه

 شامل موارد زیر باشد: تواند با این حال میشرایط محلی تغییر خواهد کرد، 

های سرطوح عرالی را انداز و فعالیتاستراتژیك، که چشم اسناد، طرح جامع یا دیگر برنامه حوضه آبریز  ◄

بنردی اهردا  آل راهنمرای اولویتکند. برنامه حوضه آبریز باید در حالرت ایردهبرای حوضه مشخص می

 رقیب در حوضه باشد.        

تواننرد ها می. این برنامرهشوند طراحی می  سازی برنامه حوضه آبریزبرای پیاده  ، محورهای موضوعبرنامه  ◄

د. برنامره نرانی باشرهای مرتبط با حفاظت منابع آب، مدیریت سیل، توسعه برقابی و کشتیشامل برنامه

 نبا توجه به اهمیت بنیرادی  وجود،رنامه موضوعی قلمداد شود، با این  تواند یك بتخصیص آب حوضه می

 تخصیص آب، ممکن است در برنامه حوضه آبریز گنجانده شود.

و  اهردا نیرت برنامره حوضره آبریرز را عملری سراخته و برا قصد و  بسیار مهم است که برنامه تخصیص آب،  

 نی داشته باشد.های موضوعی همخواهای تجویزشده در دیگر برنامهفعالیت
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 های ساالنه در رودخانه زرد و تخصیص  مجوزهای برداشت آب  -11کادر

های اسرتانی ها عبارتنرد از حقابرهشرود. ایرن حقابرههای بلندمدت در چندین سرطح تخصریص داده میدر رودخانه زرد، حقابه

های ده به نرواحی آبیراری، یرا بره شررکتهای اعطاشهای برداشت )مانند حقابه)اعطاشده مطابق برنامه تخصیص حوضه(، حقابه

کند. سپس آب بر پایره ن میکل ناحیه تعیی ه آبیاری که سهم آنان را از سهمهای فردی زارعان در یك ناحیمجوزتأمین آب(، و  

 های گونراگون،های بلندمدت گروهنخست بر پایه حقابهشود. این تخصیص تخصیص داده می، مجدداً در همه این سطوح،  ساالنه

شرکل . این اجزا و ارتباط آنها برا یکردیگر در است  های کنونی یا مورد انتظارو دوم، شرایط فصلی، از جمله ذخیره آب، و جریان

 زیر نشان داده شده است.

 

 

تواننرد برر یکردیگر ترأثیر بگذارنرد. های موضوعی میحوضه و دیگر برنامه  آب  به چند دلیل، برنامه تخصیص

مررتبط   آب  های تخصیصتوانند با تصمیمموضوعات زیر همگی می  در خصوصدیریت  های مو فعالیت  اهدا 

 باشند )یا به عکس(:

یافته با منظوری که بررای آن تخصریص داده برای اطمینان از اینکه آب تخصیص  .مدیریت کیفیت آب  ◄

ت آب ، برای تأمین آب شررب(. بره همرین صرورت، کیفیربه طور مثالشود مطابقت و ارتباط دارد )می

های مختلرف قرار خواهد گرفت، که برا توجره بره تصرمیم  آن، تحت تأثیر حجم آب موجود در  رودخانه

 تخصیص آب تغییر خواهد کرد.
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رویکردهای مختلف در مدیریت ریسك سیل بر خروجری مخرزن ترأثیر خواهرد   .مدیریت ریسک سیل  ◄

خواهرد  مروثر ،ی و دیگر مقاصد برای تخصیص جهت مقاصد مصرفموجود آب  منابعداشت و بنابراین، بر 

جریران   اهردا ، از جمله  آب  دیگر تخصیص  اهدا تواند بالقوه برای تحقق  . رهاسازی سیالب نیز میبود

 زیستی، مدیریت شود.محیط 

ها بر سطوح تقاضای آب و نیز دامنه بهبرود کرارآیی این برنامه  .های تأمین و مدیریت تقاضای آببرنامه  ◄

 ش نیازهای آبی تأثیر خواهد داشت.استفاده آب برای کاه

زیسرتی های محیط فرآینرد هرا و  ها به آب کافی برای حفظ داراییاین برنامه  .های حفاظت و احیابرنامه  ◄

گذاری در حفاظت یا احیا اکوسیستم، اگر آب الزم برای حفظ آن تخصریص مهم وابسته هستند. سرمایه

 ارزش چندانی ندارد. ،داده نشده باشد 

رانی، برا اینکره بررداری سردها بررای برقرابی یرا کشرتیبهره  .آنهققا  برداریهای زیرساخت و بهرههبرنام   ◄

برر مقردار آب قابرل پیامردهایی    داشرته و، بر حجرم آب سیسرتم ترأثیر  نیستند کننده منابع آب  مصر 

خواهرد زیسرتی  جریران محیط   اهردا تخصیص و الگوی جریان دارد. همچنین پیامدهایی برای ترأمین  

 .شتدا

 

 

 حوضه آب  یهابرنامه   یگرآب با د یصبرنامه تخص  یسازهماهنگ  -21شکل
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. این فرآینرد بره کردخواهد    ایجادآل، چارچوب همترازکردن منافع رقیب را  برنامه حوضه آبریز در حالت ایده

بانی اقتصادی مردیریت منرابع آب پشرتی  -های آبیهای پیچیده هیدرولوژیکی و مدلای با مدلشکل فزاینده

، برا توجره بره آب  توانند برای ارزیابی پیامدهای سناریوهای مختلف تخصیص و مردیریتها میشود. مدلمی

های های تخصیص و دیگر تصمیمسازی تصمیماستفاده شوند و بدین ترتیب، امکان بهینه  ،رقیب  اهدا طیف  

 آورند.را فراهم می آب مدیریت

و کارهای تطبیق منرافع رقیرب، برا جزئیرات بیشرتر در یکری دیگرر از ریزی حوضه آبریز، از جمله ساز برنامه

 گیرد.ریزی استراتژیك حوضه آبریز تمرکز دارد، مورد بحث قرار میهای این مجموعه که بر برنامهکتاب
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 مجوزهای برداشت آب ییناصول تع 

 

 

 

 آب اهداف تخصیص -4-1

شرود. ایرن ای از اهدا  فراگیر انجام میستیابی به مجموعهریزی تخصیص آب در حوضه معموالً برای دبرنامه

ممکن است به صراحت در قرانون یرا سیاسرت ملری آب بیران شرده و یرا در گرذر زمران برا اسرتقرار   اهدا 

داشرته باشرند. امرروزه در   وجرودها  گیریها شکل گرفته باشند، و یا تلویحراً در تصرمیمها و برنامهنامهتوافق

 :گیرند قرار میجهان، اهدا  زیر مورد توجه  بسیاری از مناطق

کنندگان مختلف به شکل منصرفانه و عادالنره. ایرن مهرم برداشتتخصیص آب بین مناطق و    :انصاف  ◄

دسرت باشرد. تواند شامل رعایت انصا  میان مناطق اداری مختلف و برین نرواحی باالدسرت و پائینمی

در راستای پشتیبانی توسعه   آب  ریزی تخصیصبرنامه  رایای بتواند انگیزهمالحظات عدالت اجتماعی می

 پذیر باشد.های اجتماعی آسیبیافته، و نیز حفاظت و پیشبرد منافع گروهدر مناطق کمتر توسعه

زیست را تأمین نماید. ایرن مهرم ای که نیازهای آبی محیط گونهتخصیص آب به  :زیستحفاظت محیط  ◄

ی وابسته به آب شریرین و نیرز شناسرایی و حفاظرت خردمات کلیردی هاتواند شامل نیاز اکوسیستممی

 ها باشد.حمل رسوب، تغذیه آب زیرزمینی، جذب پسماند و عملکرد مصب نظیراکوسیستم، 

ای که توسعه اقتصادی و اجتماعی را پشتیبانی نماید. این مهم گونهتخصیص آب به :های توسعهاولویت  ◄

های موجود در استراتژیك توسعه باشد. در این زمینه، يالباً به وابستگی  های ملی وتواند شامل اولویتمی

 شود.جوامع محلی و صنایع توجه می

های تخصیص آب باید منابع را با تقاضاها، به ویژه برای مدیریت نوسان برنامه  :عرضه و تقاضا تعادل بین  ◄

 سازند. متعادله، و برای اجتناب از کمبودهای مکرر یا يیر منتظرموجود طبیعی آب 
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ای که استفاده از آب موجرود برا بیشرترین کرارآیی گونهتخصیص آب به  :بهبود کارآیی استفاده از آب    ◄

 حاصل شود.  

مختلرف   اهردا این اهدا  وجود دارد. از این رو، در حرالی کره    بینای  پرواضح است که تنش قابل مالحظه

ریزان آب درباره چگونگی تطبیق اهدا  شوند، برنامهتعریف میای آب يالباً به روشنی  استراتژی ملی یا حوضه

ممکرن اسرت آب  های فراگیرر تخصریص  ها یرا برنامرهرقیب، تصویر روشنی ندارند. يالباً در قوانین، سیاسرت

زیست(، با این حال، مشخص های گوناگونی فهرست شده باشد )عدالت، توسعه اقتصادی، حفاظت محیط هد 

فنی یا سیاسی وجود نداردکه  چه زمانی باید در اولویت باشند. در واقعیت، هیچ راه سادهکدامیك و در  نیست

 به وسیله آنها بتوان این قبیل اهدا  رقیب را سازگار کرد.

 

 در استرالیا، آفریقای جنوبی و ایاالت متحده   آب  تخصیص   اهداف  -12کادر

دارلینگ تکلیف کرده است. ایرن   -ی را برای سیستم رودخانه موریااسترالیا، تهیه نخستین برنامه حوضه  2007قانون آب سال  

کند. اهدا  این قانون عبارتند از »پیشبرد استفاده و مدیریت منرابع برنامه، حدود برداشت پایدار را برای این حوضه مشخص می

چگونره بایرد تفسریر  اهردا ه ایرن زیستی را بهینه سازد.«  اینکای که نتایب اقتصادی، اجتماعی و محیطگونهآب این حوضه به

 بوده است.  زیادیهای شوند، و به ویژه، به هر یك از این عوامل چه وزنی باید داده شود، موضوع بحث

کنرد کره وزیرر »اطمینران یابرد کره آب، عادالنره آفریقای جنوبی ملرزم می  1998قانون آب سال     3(2مشابه استرالیا، بخش )

زیسرتی رعایرت هرای محیطنافع عمومی، به شرکل سرودمند اسرتفاده شرده و همزمران، ارزششود و بنا به متخصیص داده می

شود«. یکی از ساز و کارهای به کاررفته برای دستیابی به این هرد ، »دریافرت اجبراری مجروز« اسرت. ایرن شریوه، امکران می

هرای گذشرته نرژادی و ی جبرران نابرابریپوست، به عنوان راهکاری بررابازتخصیص آب را از زارعان سفیدپوست به زارعان سیاه

 آورد.  جنسیتی فراهم می

کند که هد  کند، مقرر میهفت ایالت آمریکا تقسیم می  بینرودخانه را  این    منابع آبرودخانه کلرادو که  1922نامه سال  توافق

ه کلررادود تثبیرت اهمیرت نسربی سیسرتم رودخانر  منرابع آببرداری از  بندی بهرهنامه، »تقسیم عادالنه و سهمعمده این توافق

هاد حذ  علل مناقشات کنونی و آیندهد ت مین توسعه کشاورزی ایالت  بینمختلف نافع از آب برای تقویت حسن رابطه    مصار 

 های آن و حفاظت از جان و مال مردم در برابر سیل« است.              و صنعتی حوضه آبریز کلرادو، ذخیره آب

 

ها، منراطق و همچنرین عمرومی، قردرت سیاسری در سرطوح مختلرف، اعرم از اسرتانبه عنوان یرك قاعرده  

های قدرتمند ها یا استانکند. ایالتکنندگان مختلف، يالباً نقش کلیدی در تعیین نتیجه نهایی ایفا میمصر 

 هستند   درهایی که  نفوذ سیاسی دارند، يالباً قاو بخش  ،اراده خود را به همسایگان تحمیل کنند   هستند   قادر

به نفع خود تأثیر بگذارند. همزمان، حتی با اینکه تأثیر سیاسی هرگز   آب  های تخصیصبر اصالحات و تصمیم

، در قانون ملی آب ریزی تخصیصتواند از این فرآیند حذ  شود، تعیین اصول و اهدا  نهایی برای برنامهنمی

هرا و مقیردکردن گیری بحثتواند بره شرکلاصول میآید. این یا در اوایل این فرآیند، گام مهمی به شمار می

 پارامترها در برنامه نهایی کمك نماید.
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ریزی حوضه به تفصیل درباره برخی از رویکردها و فنرون موجرود بررای شناسرایی و تطبیرق در کتاب برنامه

سریل و ترأمین   کنترلمتعارض در تولید برقابی،    اهدا از قبیل    -ریزی حوضه  اهدا  رقیب در فرآیند برنامه

 ریزی تخصیص آب حوضه نیز به همان اندازه اهمیت دارند.بحث شده است. این فنون در برنامه -آب آبیاری

 

 موجود آبمنابع رویکرد عمومی در تعیین سهم از  -4-2

چه کسری حرق   کند دهد که تعیین میتی تشکیل میای از تصمیماتخصیص آب را مجموعه  فرآیند محوریت  

کنندگان رقیب دارد. در نهایت، این تصرمیم مسرتلزم آن اسرت کره مصر در میان شماری از  آب را  برداشت

شناسی برای تبدیل این معیارها معیارها و دالیلی شناسایی شود که مبنای این تصمیم قرار گرفته و یك روش 

آب تخصیص    فرآیند ای، بخشی یا فردی طراحی شود. سپس این معیارها مبنای  منطقه  مجوزهای برداشتبه  

 گیرند.قرار می

ای در قرن اخیر افرزایش بندی آب به شکل قابل مالحظهپیچیدگی رویکردها در تصمیم درباره چگونگی سهم

های آب را بر پایره مسراحت جغرافیرایی یرا جمعیرت حوضره اولیه، يالباً به سادگی سهم  اقداماتیافته است.  

کامالً دلخواه بوده است. این شیوه با رویکردهای آب  ص  های تخصیکردند. در موارد دیگر، تصمیممشخص می

اسرت. ایرن   بسریار متفراوتگنجاننرد،  گیری میهای پیچیده اقتصادی را در معیارهای تصرمیمکه مدل  نوین

تر و های پیچیردهرا بره برنامره  آب  تر و مهندسری تخصریصهای سرادهاز برنامره  حرکرتتغییرات محوریرت  

ها و نترایب محتمرل در نظرر گرفتره های استراتژیك، طیفی از آینرده. در برنامهدهد تر تشکیل میاستراتژیك

 شود.می

توان در کل کشور یا حوضه رویکرد یکسانی را بره کرار بسرت. معیارهرای ها نمیگیری درباره سهمدر تصمیم

 مختلفی ممکن است به کار رود:

های مختلفری يالبراً بررای ناسریش ، روش به طرور مثرالدر سطوح مختلف اداری:    آب  برای تخصیص  ◄

بران در یك ایالت یرا ها و آببخش  بیندر حوضه، و برای تقسیم آب    ها()استان  هاایالت  بینتقسیم آب  

 رود.استان به کار می

 آب در آینده.         مصار بران موجود، با توجه به آب بینبرای تخصیص آب   ◄

های متوسط(، با توجه به چگونگی کاهش در سال  داشتبرهای بلندمدت )یعنی،  برای تخصیص حقابه  ◄

 های خشك.در سال مجوزهای برداشت

ها یا بندی منابع مشترک آب در میان گروهاین فصل، برخی از مالحظات مشترک را در تعیین چگونگی سهم

ورد بحرث مر  ،اند تری که در سطح جهان به کار رفتههای تفصیلیشناسیمناطق مختلف، و نیز برخی از روش 

 گوید.دار سخن میدهد. همچنین درباره رویکردهای تخصیص آب برای مقاصد اولویتقرار می
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 بندی آبمالحظات در سهم -4-3

هیچ فرمول استانداردی که در تعیین چگونگی تخصیص آب میان مناطق مختلف به کار گرفته شرود، وجرود 

های آبریرز و وضرعیت . علت آن اسرت کره حوضرهکوشد چنین چیزی را فراهم آوردنداشته و این کتاب نمی

هستند. برا تاثیرگذار سیاسی  تتصمیما سیاسی آنها، تنوع زیادی دارد. همچنین، ادعایی وجود دارد که نهایتاً

حوضره در  آب هرای تخصریصها و توافقتوان بر شرمرد کره در برنامره، شماری از مالحظات را میوجوداین  

دادن به بحث سیاسی و نقطه شروع برای توانند در شکلاند و میقرار گرفته مناطق مختلف جهان، مورد توجه

ای از این معیارهرا را در سره خالصه  2ها مهم باشند. جدولبستانگیری درباره بدهمذاکرات سیاسی و تصمیم

 دهد.دسته اصلی نشان می

 
 

 بندی آب اصول و معیارهای سهم  -2جدول

 سنجه مالحظه

 تقسیم به نسبت 

 های سهیم ها/ ایالتهای مساوی برای هر یك از استانسهم تقسیم مساوی   -1

 مساحت، بارش، طول رودخانه  های حوضهویژگی  -2

 وابستهجمعیت جمعیت حوضه، یا  جمعیت  -3

 کنونی برداشت

 های موجودیا سهم هابرداشت کنونی برداشتیا    برداشتسابقه    -4

 نیاز آبی گیاه  به طور مثالای آب، ارزیابی تقاض تقاضای برآوردشده  -5

 ستانده به ازای واحد آب )فیزیکی یا اقتصادی(  کارآیی استفاده آب  -6

 آب حوضه  منابع  اقتصادی جمعیت به -اتکای اجتماعی  وابستگی اجتماعی و اقتصادی  -7

 آینده  برداشت

 ی ای و بخشبرآوردهای رشد تولید ناخالص داخلی منطقه های رشدبینیپیش  -8

 افزوده به ازای واحد آب های توسعه آینده، ارزشف ای توسعه، اولویت ریزی توسعههماهنگی با برنامه  -9

 

، بره نسربتی کره وجروداند. با این ترین اصول بودههای آب، مهماز نظر تاریخی، پنب اصل اول در تعریف سهم

رای توسرعه آتری منرابع وجرود داشرته و اند و پتانسریل محردودی برها تحت فشار فزاینده قرار گرفتهحوضه

هرای ، وزن بیشتری به ارزیابیافزایش یافته  آب  های اقتصادی ناشی از شیوه ضعیف تخصیصهمچنین هزینه

اقتصادی و کارآیی استفاده از آب داده شده است. با توجه به منابع محدود آب و توسرعه سرریع اقتصرادی در 
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بر ساز و کارهای ارزیابی و گنجاندن سناریوهای کنرونی و آینرده  های جهان، تمرکز بیشتریبسیاری از بخش

 وجود دارد.آب ریزی تخصیص توسعه در برنامه

ای داشرته تواند تغییررات قابرل مالحظرهای میمنطقهآب  های  اهمیت مالحظات مختلف در تعیین تخصیص

هرا ظات عدالت و قدرت نسبی ایالتهای سیاسی فدرال، مالحها در نظام، در مورد رودخانهبه طور مثالباشد.  

هرای متمرکزترر مردیریت آب قررار دارنرد، هایی کره در نظامبسیار مهم خواهند بود. در مورد حوضهاحتماالً  

گیران فرصت بیشتری برای در نظرگرفتن منافع ملی و به حداکثر رسراندن منرافع جمعری حاصرل از تصمیم

ست تمرکز بر نیازهای کنونی و آینده توسعه منراطق مختلرف، دارند. در این حالت، ممکن اموجود  منابع آب  

 تر باشد.موجود مناسب برداشتها و نسبت به حقابه

ریزی یافته، برنامرهتواند با سطوح توسعه نیرز تغییرر کنرد. در یرك حوضره کمترر توسرعهاهمیت معیارها می

 ،های توسعه آتری قررار داردو اولویت  هاکه حقابه  مناطقیبر تقسیم آب مازاد، و تعیین  احتماالً  آب  تخصیص  

نیاز به  مواقعدر اند، یافته آب هایی که به طور کامل یا بیش از اندازه تخصیصتمرکز خواهد داشت. در حوضه

پذیری بران موجرود، مسرئولیتوری آب، ممکن است تأکید بر کارآیی و بهرهآب  کاهش سهم و یا بازتخصیص

منتفرع و یرا در قبرال آن هزینره  آب کره از بازتخصریص هراییبخشو ، آب تخصریصدر قبال هرگونره بیش

 باشد. ،ها یا مناطق دیگرزیست و بخشدهند، اعم از محیط می

آب قصد افرزایش تخصیص    نوینهای  ، بسیاری از برنامهبه طور مثاليالباً ترکیبی از این اصول مناسب است.  

و همزمران در پری بازتخصریص آب بررای  را داشرته کنونی آب  مصار اهمیت اجتماعی و اقتصادی    توجه به

 کار رودبه  . در این شرایط، مالحظات وابستگی اقتصادی ممکن است برای ارزیابی مناطقیهستند توسعه آتی  

سرناریوهای توسرعه آتری  در آنها صورت گیرد. در ایرن صرورت، تواند میآب های موجود که کاهش تخصیص

 گیرند.        آتی قرار می مصار مبنای تخصیص هر گونه آب اضافی به 

هرای تخصریص آب حوضره در سرطح جهران ها و توافقعلی ريم این اصول، واقعیتی که در بسیاری از برنامه

 و قدرت نسبی مناطق مختلف است. برداشتوجود دارد، گرایش به تخصیص آب بر مبنای سابقه 

 گیرد.مورد بحث قرار میهای بعدی بخشماهیت و مسائل توأم با معیارهای مختلف در 

 نسبتتقسیم به 

 بررین، برره صررراحت و یررا تلررویحی، ، تقسرریم مسرراوی آبی آبهاترین رویکرررد در تخصرریص سررهمسرراده

 های واقع در حوضه است.ها/استانایالت

، یا مقدار مساوی سرانه آب باشد. هااستان/هاتمام ایالت  بینبرابری مطلق    اساس تواند بر  این شکل تقسیم می

 شده را مورد توجه قرار دهد.بینیتواند جمعیت کنونی و پیشاین شیوه می
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 ریزی آب در چین کاربرد اصول تخصیص در برنامه  -13کادر

دهد کره بندی آب در چین به کار رفته است. جدول زیر اصول و/ یا مالحظاتی را نشان میطیفی از رویکردهای مختلف در سهم

 گرفته شده است.در پنب نمونه مختلف به کار 

 
 

توانررد اجررزای فیزیکرری کلیرردی حوضرره، ماننررد طررول رودخانرره کرره در می همچنررین نسرربتتقسرریم برره 

قررار  هااسرتان/های سهیم و یا در مجاورت آنها قرار داردد مساحتی از حوضه که داخرل ایالتهااستان/هاایالت

 را در نظر بگیرد. ی مختلف حوضههااستان/هاگرفتهد و سهم تولید رواناب در ایالت

، وجودآیند. با این  این نوع رویکردها، به عنوان ساز و کارهای ساده محاسبه سهم مناطق مختلف به شمار می

. از ایرن رو، چنرین حاصرل نخواهرد شرد   های موجود یا آتی باشند لزوماً نتایجی که بازتاب تقاضاها یا اولویت
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کننده گیری باشند، ولی به ندرت تنها عامل تعیینتصمیم یند فرآتوانند نقطه شروع مناسبی در معیارهایی می

 آیند.به شمار می آب تخصیص تدر تصمیما

 

 ها: رودخانه کلرادو و رودخانه نارامادا نمونه  -14کادر

 ها نقش داشته است، با این حال، معمروالً عامرل اصرلیاستانها/ایالت  بینهای طبیعی حوضه در تقسیم آب  در حالی که ویژگی

نامه رودخانه کلرادو سهم تولید رواناب و مساحت زمین را در تخصیص مسراوی آب میران ، توافقبه طور مثالشوند.  قلمداد نمی

دسرت، کره بزرگتررین درصرد حوضره را از نظرر هرای پائینو ایالت -کننردکه بیشترین رواناب را تولید می  -های باالدستایالت

 کرده است. متعادلتری دارند( دهند )و تقاضای بیشمساحت تشکیل می

که در حوضه آبریز کلرادو قرار دارد، دادگاه عالی ایاالت متحده، این مطالبه   ورمجودر اختال  بعدی بر سر سهم آب در رودخانه  

زمرانی  بران نیومکزیکو باید به طور کامل در برابر هر گونه توسعه آتی در باالدست حفاظت شوند، صرفاً به دلیل اولویترا که آب

بران متقدم باید مطرابق دکتررین تقردم زمرانی حفاظرت شروند، در عرین حرال آنها رد کرد. دادگاه دریافت که، در حالی که آب

تعرادل مناسب است که »به عوامل دیگری که در تعیین سهم اهمیت دارند، مانند اقدامات حفاظتی موجود برای هر دو ایالرت و 

 نتیجه برداشت آب توسط کلرادو توجه شود.«  ها درها و منافع ایالتزیان بین

 تأییرد د،ندر نظرر گرفتره شرو ین سهم، مناسب است همه عوامل مهرمدادگاه، تصمیم اولیه دادگاه عالی را که معتقد بود در تعی

هرای کرد. عواملی همچون: شرایط فیزیکی و اقلیمی، استفاده مصرفی از آب در چندین بخش از رودخانه، ماهیرت و نرر  جریان

دسرت، و های هدردهنده آب بر نرواحی پائینشده، موجودی آب ذخیره، تأثیر عملی استفادههای تثبیتبرگشتی، میزان استفاده

 دست، در صورتی که بر باالدست محدودیت تحمیل شود.خسارت وارد بر نواحی باالدست در مقایسه با منافع نواحی پائین

های مادیراپرادش و گجررات در هنرد نقرش داشرته اسرت. مبنرای ادعرای ایالت بینآب  های طبیعی حوضه در تخصیصویژگی

، دادگاه آب نارامادا در وجوددرصد(. با این    95مادیاپرادش درباره آب رودخانه نارامادا، مساحت حوضه در خاک آن بود )بیش از  

رار داد و چنین نتیجه گرفرت کره بره ایالرت ، در نهایت مبنای تقسیم را عمدتاً نیازهای اجتماعی و اقتصادی ق1979حکم سال  

، ایرن دادگراه وجرودتخصیص داده شود. برا ایرن  منابع آبدرصد  41/62و به مادیاپرادش،  منابع آبدرصد  59/37گجرات باید 

 67درصرد بررای گجررات و  33نسبتی از حوضه را که در این دو ایالت قرار داشت در نظر گرفت، و بر این مبنا، تخصیص را بره 

 درصد برای مادیاپرادش تعدیل کرد.

 

 کنونی   برداشت

ها از یك منبع آب ترین نقطه آياز برای تعیین سهمرا شاید بتوان متداول  برداشتتخصیص آب بر پایه سابقه  

، با وابسرتگی موجرود ارتبراط کنونی برداشتگرا است: معموالً  مشترک دانست. چنین رویکردی در واقع عمل

ر در این وضعیت ممکن است تأثیر اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. این اصل همچنرین دارد و هر گونه تغیی

های موجود آب از هرر گرروه وجرود های سیاسی مهمی را که در تالش برای حذ  سهمها و دشواریواقعیت

 شناسد.به رسمیت می ،دارد

ها ممکن است بر پایه ، تخصیصآب باشد. به شکلی دیگر  برداشتاین شیوه ممکن است بر پایه قواعد موجود  

برآورد تقاضای موجود آب باشد. این روش درباره تخصیص بر پایه نیازهای آب کشاورزی، کره نیازهرای آبری 

ترین شریوه اسرت. ایرن تواند برای درک تقاضای موجود آب بره کرار رود، مترداولگیاه و مساحت آبیاری می
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بران کشراورزی ها به آبای و محلی، تا تخصیص سهمرویکرد همچنین در تخصیص آب در مقیاس زیرمنطقه

 شود. استفاده می

در حوضره  بره طرور مثرالشناسرند. های موجود را به رسرمیت میها، حقابهها و توافقدر عمل، بیشتر برنامه

های مختلرف در ها بر پایه توسعه در ایالتبرای برداشت  1995دارلینگ استرالیا، سقف برداشت سال    -موری

 تعیین شد. ،نقطه مشخص زمانی یك

 آب  وجود دارد. در يیاب ساز و کارهرای بازتخصریص  کنونی  برداشتنقاط ضعف روشنی در تخصیص بر پایه  

تواند توسعه آتی را در تنگنا قرار دهد. به همین اندازه، چنین رویکردی معمروالً )مانند مبادله(، این روش می

های اقتصرادی را بررای توانرد فرصرتز توسرعه قررار دارنرد، و میبه نفع مناطقی است که در سطح باالتری ا

تواند به نفع مناطقی باشرد کره از منرابع مناطقی که بیشترین نیاز را به آن دارند محدود سازد. همچنین می

های دخیرل بره افرزایش اسرتفاده )و تواند مشوق طر کنند. به ویژه، میبرداری میرودخانه بیش از حد بهره

تواند انتقادهایی را درباره اینکره ترا صر ( به امید سقف برداشت و/ یا توافق آتی شود. در نهایت، میمبنای م

 سازد.ها را در نظر گرفت مطرح چه اندازه باید به گذشته بازگشت تا حقابه

 هسرتند، آب های تخصیصکننده در تهیه برنامههای موجود آب همیشه از عوامل تعیینبرداشتدر حالی که  

های برداشتشود، بدین معنا نیست که وضع موجود همیشه حفظ خواهد شد. به نسبتی که آب محدودتر می

شروند. در زیرر سرئوال بررده می  ،زیسرتی آنهراموجود، بابت استفاده سودآور و اقتصرادی آب و اثررات محیط 

 تواند کارآیی استفاده کنونی آب ارزیابی شود.ترین سطح، میایپایه

 

 کنونی آبها: ارزیابی کارآیی در استفاده  نمونه  -15کادر

ها رودخانه زرد، کارآیی آبیاری به عنوان یکی از عوامرل تعیرین سرهم نهرایی اسرتان  1987در تدوین برنامه تخصیص آب سال  

 خودمخترارو منراطق  نینژیرا هروای هایی داده شد که کارآیی آبیاری باالیی دارنرد، در حرالی کرهگنجانده شد. اولویت به استان

در مقایسره برا  شده به ازای مساحت آبی،بر اساس آب مصر  ، به دلیل کارآیی پائین استفاده آب در کشاورزیمغولستان داخلی

 تری دریافت کردند.های پائینهای دیگر سهماستان

آبیاری یك محدوده برایر و ( دریافت که ایالت گجرات، به دنبال 1969در سال  تأسیس  مادا )ادر هند، دادگاه حل اختال  آب نار

داده و آن را در سهم آب خود منظور نکرده است. به همرین صرورت، دادگراه های مشترک را به هدر میبا جمعیت پراکنده، آب

های مشترک به هدر رود، بلکه کارآیی با توان اقتصادی های هند نباید اجازه دهند آبحل اختال  آب کریشنا دریافت که ایالت

تر کارآیی را در های فقیرتر تشخیص داده و از این رو، سطح پائینیعنی، این دادگاه ظرفیت محدود را در ایالت  -دارد  اطارتبآنها  

 ها مجاز دانست.این ایالت

های الپامپا و مندوزا در آرژانتین، مبنای ادعای استان الپامپا، کارآیی پرائین در اسرتان منردوزا برود. در اختال  آبی میان استان

دادگاه عالی، با اینکه اذعان داشت که سامانه آبیاری مندوزا قدیمی است و نگهداری آن ضعیف بوده، این ادعا را رد کررد، چرون 

 شود.                    به مندوزا تخصیص داده می قانع شد که کارآیی در مندوزا به عمد پائین نبوده، و هنوز همه آب
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 و اقتصادی در حوضه اینکوماتی، آفریقای جنوبی درک وابستگی اجتماعی    -16کادر

بران موجرود بررای چالش کلیدی در طراحی برنامه تخصیص آب در حوضه اینکوماتی، با تاکید بر ضرورت بازتخصیص آب از آب

 للری والمتعهدات بین انجام اطمینان از  حصول  های نژادی و جنسیتی گذشته، و همچنین،تأمین آب در راستای جبران نابرابری

برران رسراندن ترأثیر برالقوه برر آب. رویکرد اتخاذشده در پی انجام این کار، بره حداقلزیستی بوده استهای محیطجریان  حفظ

موجود بود. بنابراین، این رویکرد، وابستگی اجتماعی و اقتصادی را که بر حسب کرارآیی اسرتفاده از آب، توجیره بنگراه، و سرهم 

 ای ارزیابی شد، مد نظر قرار داد.اشتغال منطقههای مختلف در درآمد و  بخش

بران مختلرف، برا توجره بره اسرتانداردهای ای از مطالعات انجام شد. نخست، حجم فرضی برای آباین ارزیابی در قالب مجموعه

د. متوسط یافته بررسی شهای تخصیصتعیین شد. در بخش آبیاری، نیازهای آبی گیاه با توجه به حجم  مصر  آبباالی کارآیی  

شرد(. مطالعرات شرده صرر  گیراه میدرصد آب برداشت  69درصد مشخص شد )یعنی    69در اینکوماتی،  آبیاری    راندمانوزنی  

برران صرنعتی در ایرن حوضره، درصرد بهبرود یابرد. بررای آب  85گذاری، به  تواند با کمترین سرمایهنشان داد که این مقدار می

لیترر بره ازای هرر نفرر در روز بررای نرواحی   300خانگی،    برداشتعیار استفاده شد. معیار  المللی به عنوان مالگوهای موفق بین

تعیرین   دربرران حوضره  درآمد تعیین گردید. ایرن مقرادیر بررای آبلیتر به ازای هر نفر در روز برای نواحی کم  145پردرآمد و  

 ها اعمال گردید.تخصیص

تر )کرارآیی بیشرتر(، ین گردید. با این کار مشخص شد که حتی در سطوح پائینسپس نیاز آب هر گروه مطابق با این الگوها تعی

هایی صورت گرفرت کره بره ها الزم است. بنابراین، کاهشموجود در برخی حوضهمجوزهای برداشت  هنوز هم کاهش بیشتر در  

ر صرنعت، تصرمیم گرفتره شرد بر موجود لطمه نزند. به سربب عایردی مرالی و اشرتغال براال دهای آب»توجیه اقتصادی« بنگاه

  های بیشتر تنها در کشاورزی آبی اعمال شود.          کاهش

هرای آبیراری ها تعیین کردند که آیرا بنگاههای مالی کسب و کار کشاورزی انجام شد. این مدلارزیابی توجیه بنگاه بر پایه مدل

های استاندارد مزرعره )کودهرا و ماننرد آن(، تر، با فرض نهادهگذاری به اضافه سود معقول با آب کمتوانند با سرمایههنوز هم می

مترر مکعرب در هکترار در سرال )بسرته بره نروع گیراه و   7500ها نشان دادند که با متوسط نر   عایدی داشته باشند. این مدل

یجه، ایرن شریوه بره . در نتایجاد شوددادن شغل در بیشتر مزارع  قابل مالحظه اقتصادی یا از دست  مشکلمساحت(، بعید است  

 های بیشتر )نسبت به سناریوی مبنا( پیشنهاد شد.عنوان نقطه شروع قابل توجیه برای کاهش

 

های اجتماعی و اقتصادی، گام بعدی را بردارد. این تواند با در نظرگرفتن وابستگیمی  کنونی  برداشتتوجه به  

ران موجرود را بررای پیشرگیری از ضررر برباید تالش کننرد آب  آب  های تخصیصاصل معتقد است که برنامه

، به جای آنکه مبنای وجودد. با این  ناقتصادی یا خسارت اجتماعی ناشی از حذ  آب آنها مورد توجه قرار ده

شده قرار داده شود، این رویکرد وابسرتگی منطقره را بره آب حوضره در نظرر   برداشتاین درک بر حجم آب  

 گیرد.می

های مشترک، استان، جمعیت وابسته به آب/رد: تقاضاهای آب ناشی از اقتصاد ایالتاین عامل ذاتاً سه مؤلفه دا

هرای های موجرود، تأمینهای مختلف، از جمله کارآیی استفادهتوان به راهو سطح وابستگی. معیار آخر را می

ین ترأمین( ، بر حسب ظرفیت بهبود کارآیی یا با توسرعه راهکارهرای جرایگزبه طور مثالجایگزین، و درآمد )

 مشخص کرد.

اند. های گوناگونی در سطح جهان وجود دارد کره ایرن معیارهرا در تخصریص آب در نظرر گرفتره شردهنمونه

کنرد های مشترک رودخانه کلمبیا بیان میوزارت امور خارجه ایاالت متحده درباره آب  1958نامه سال  تفاهم
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ها در نظر بگیررد. های سهیم را به این آبك از ایالتکه سهم معقول و منصفانه آب باید میزان وابستگی هر ی

دادگاه حل اختال  آب کریشنا در هند نیز به ایالت آدراپرادش با جمعیت کمتر و اراضی قابل آبیاری کمترر، 

این ایالت توانست ثابت کند که اقتصاد   به دلیل آنکهسهم نامتناسبی از آب رودخانه کریشنا را تخصیص داد،  

 آب داشته است.منابع زیادی به این آن وابستگی 

 آینده  برداشت

های شرودد بسریاری از برنامرهریزی تخصریص آب در نظرر گرفتره میآتی معموالً در برنامره  برداشت  نیازهای

پررذیر کررردن رشررد اقتصررادی آترری )همزمرران، تخصرریص، نیرراز برره تخصرریص آب برره منرراطق را برررای امکان

بره   ،را مبنا قرار دهند   برداشتده(، به جای آنکه صرفاً الگوهای موجود  پذیرشدن بهبود در کارآیی استفاامکان

يالبراً در شررایط ترنش عمرده آبری و   آب  تخصریص  نروینریزی  ، برنامرهوجرودشناسند. با ایرن  رسمیت می

ای ها، تمرکز قابل مالحظهشود. در این وضعیتهای اقتصادی انجام میهای توأم با آن برای فعالیتمحدودیت

وجود دارد. یعنی به   آب  های تخصیصرورت درک تقاضای آتی آب و تدارک تقاضاهای کلیدی در برنامهبر ض

ها جای صرفاً کنارگذاشتن مقداری آب برای پشتیبانی توسعه آتی )همان گونه که در گذشرته بروده(، برنامره

نرده بشناسرند، و در پری کوشند جزئیات بیشتری را درباره توسعه مورد انتظار و یرا مطلروب در آیاکنون می

 تخصیص آب برای تأمین این نیازها هستند.

تواند با توجه به معیارهای گوناگونی صورت گیرد. در یرك سرطح نسربتاً پایره، در نظرگرفتن تقاضای آتی می

تواند درباره رشد تولید ناخالص داخلی انجام شده و ارقام برداشت آب بر ایرن اسراس تعمریم هایی میارزیابی

تر تقاضاهای آتری آب بینی دقیقها برای پیشهای رشد بخشبینیتواند با ارزیابی پیششود. این کار می  داده

 ترکیب شود.

پذیر ممکن است در مواقعی که تغییر اقتصادی سریع است، پاسخگو های قطعیت، این قبیل روش وجودبا این  

د داشته باشد که مساعد تخصیص آب بره نباشند. همچنین ممکن است الزامات مهم سیاسی و اقتصادی وجو

دارنرد. بره شرکلی   اساسریمناطق یا صنایع خاص باشد، به ویژه آنهایی که برای رشد اقتصادی ملی، اهمیت  

های اجتماعی( ممکن است اولویت باالیی داشته باشند. در هرر دو نیافته )یا بخشدیگر، توسعه مناطق توسعه

 تر از تحلیل فنی رشد باشند.کن است مهمهای توسعه و سیاسی ممحالت، واقعیت

هرای تفصریلی فنری و ، تحلیلآب  ریزی تخصریصدر ارزیابی برداشت آتی آب، بسیاری از فرآیندهای برنامره

های مختلفی که شناسیکنند. رویکردها و روش توسعه ترکیب می  نیازهایاقتصادی را با مالحظات مربوط به  

مرورد بحرث قررار   11ی و توسعه استفاده شوند، با جزئیات بیشتر در فصلتواند برای درک الزامات اقتصادمی

 گیرند.می
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 آتی در حوضه آبریز کلرادو  برداشتتخصیص آب برای    -17کادر

، ایالت نیومکزیکو اسرتدالل کررد کره چرون همره آبری کره از ایرن ورمجو  در یکی از موارد اختال  بر سر دسترسی به رودخانه

شود، و هیچ سرهمی این ایالت استفاده شده، دکترین تقدم زمانی منحصراً برای این رودخانه اعمال می  رودخانه برداشت شده در

تواند به کلرادو تعلق گیرد. دادگاه عالی، این نگاه را رد کرد و تشخیص داد اصل سهم عادالنه برای تخصیص آب برای تأمین نمی

های آتری برداشرت خواهد آب را برای اسرتفادهبیان داشت که ایالتی که می  ، در انجام آن،وجودنیازهای آتی اعمال شود. با این  

کننده ثابت کند که منافع برداشت، برتری چشمگیری بر ضررر احتمرالی خواهرد داشرت.« در کند، »باید با شواهد روشن و قانع

 سب تشخیص داد.ها و منافع، دادگاه در نظرگرفتن تأثیر اقتصادی هر مقدار سهم را مناتعیین وزن هزینه

 

 اولویت باال با تخصیص آب به مقاصد -4-4

 فرآینرد کننرد. در بران مختلرف منظرور میتخصیص آب، سطوح مختلف اولویت را برای آب  نوینرویکردهای  

منراطق حوضره   بریندار آب باید مشخص شده و پیش از آنکه بقیه آب  حوضه، نیازهای اولویت  آب  تخصیص

ه است. در این نشان داده شد  22بایست تأمین گردند. این مفاهیم در شکلا میتخصیص داده شود، این نیازه

 زیر مورد توجه قرار گرفته است: کتاب، دو اولویت

: مانند نیازهای پایه انسان )آب شررب، مقاصرد بهداشرتی( و دار انسانی و سیاسیتأمین نیازهای اولویت  ◄

 های مهم استراتژیك یا ملیپروژه

های : میزان آب و الگوی جریان الزم برای تداوم حیرات اکوسیسرتمزیستیت جریان محیطتأمین الزاما  ◄

 های رودخانه.فرآیند آبی و 

تخصریص آب  فرآینرد نه فقط در سطح ملی یا حوضه، بلکره در مراحرل مختلرف   ،دار آبهای اولویتبرداشت

ریزی تخصریص طرول برنامره هرای خرود را درای ممکرن اسرت اولویت. دولت منطقرهدارند شناسایی  قابلیت  

زیستی، يالباً بایرد در سرطح های محیط ، آب مورد نیاز برای جریانوجودمشخص نماید. با این  آب  ای  منطقه

هایی که در کل سیستم با رژیم جریان همراه هسرتند، مردیریت شرود. همچنرین فرآیند حوضه و با توجه به  

ی تأثیر داشته باشد: ممکن است امکان فیزیکری تحقرق زیستتواند بر نتایب محیط وجود رواناب در حوضه می

های ورودی به دلتای رودخانه، منحصراً از رواناب در حوضه پائینی وجود الزامات جریان سیستم، مانند جریان

 نداشته باشد.

مورد بحث قرار گرفت، فرآیند تخصیص آب شامل تخصیص آب در دو مقیراس   6-3  بخشهمان گونه که در  

ت است: مجوزهای برداشت بلندمدت )يالباً به صورت متوسط حجم بلندمدت یا معادل آن تعریف زمانی متفاو

. در هر دو حالت، تامین آب بررای مقاصرد (بر پایه نوسانات فصلی)شود(، و آب موجود در یك سال معین  می

 دار به قوت خود باقی است.اولویت
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 داریت مقاصد اولو  یآب برا یصتخص -22شکل

 

دار شناسرایی کررده و بره حسراب آورد. در ریزی بلندمدت باید آب الزم را برای تأمین نیازهای اولویرتبرنامه

دار تعیرین شرده و آب بررای آل در این مرحله، در طول تهیه برنامه تخصیص آب، مقاصرد اولویرتحالت ایده

 گیرد.چنین مقاصدی در دسترس قرار می

هایی که کمبود آب وجود دارد. مرواقعی یز مهم است، به ویژه در زمانتعیین سهم آب بر پایه ساالنه ن  فرآیند 

شود، این آب يالباً الزم است از سطح باالی قابلیت اطمینران دار تخصیص داده میکه آب برای مقاصد اولویت

ك کند کره آب موجرود در یرتخصیص ساالنه يالباً تاکید می  فرآیند برخوردار باشد. برای تأمین این الزامات،  

در دوره   بره طرور مثرالسال خاص، نخست برای تأمین تقاضاهایی که اولویت باالیی دارنرد تخصریص یابرد:  

خشکسالی، پیش از آنکه آبی برای مقاصد کشاورزی داده شود، آب معموالً برای تأمین نیازهرای پایره انسران 

 )مانند شرب( تخصیص خواهد یافت.

ت بره همرراه مجوزهرای برداشرت دیگرر کراهش داده شروند: آب دار ممکن اس در موارد دیگر، مقاصد اولویت

بر پایره شررایط تواند  و می  شده برای تأمین تعهدات جریان فرامرزی لزوماً نباید حجم ثابتی باشد کنارگذاشته

 منابعزیستی نیز ممکن است بر پایه های محیط فصلی تعدیل شود. به همین صورت، آب رهاشده برای جریان

ی برا جزئیرات سرالبینبندی ساالنه و نوسان ك سال معین تعدیل شود. مسائل مرتبط با سهمدر یموجود  آب  

 گیرد.مورد بحث قرار می 6بیشتر در فصل
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 های آفریقای جنوبی در تخصیص آب اولویت  -18کادر

های دیگرر، آب ویتکند. مطابق آن، پیش از تمام اولآفریقای جنوبی، تعیین »ذخیره محفوظ« را مقرر می  1998قانون آب سال  

 شود. ذخیره محفوظ شامل موارد زیر است:برای تأمین نیازهای حیاتی معین تخصیص داده می

 : آب الزم برای نیازهای اساسی افراد، شامل شرب، تهیه يذا و بهداشت شخصینیازهای پایه انسان  ◄        

 آبی.های : آب الزم برای حفاظت از اکوسیستمنیاز اکولوژیکی  ◄        

برای تأمین این نیازها و سپس به ترتیب اولویت، برای ترأمین  آب الزم  حوضه، نخست  آب  های تخصیصبنابراین، در تهیه برنامه

های تعهدات مربوط به حداقل جریان یرا متوسرط جریران مررزی در رودخانره  به طور مثالالمللی و  ها یا بینایالت  بینتوافقات  

شود. در نهایت، همچنین، آب برای تأمین هرگونه اولویت استراتژیك دولت محفوظ نگاه داشته می  یابد.المللی، تخصیص میبین

مراتب در شکل زیرر نشران داده شرده گیرد. این سلسلهبران در حوضه در دسترس قرار میآب  بینآب باقیمانده برای تخصیص  

 است.

 
 

تواند در چندین سطح مردنظر دار میاولویت  تر گفته شد، فرآیند تخصیص آب به مقاصد همان گونه که پیش

حوضه ممکن است آب را برای مقاصد معین ملی و اسرتراتژیك توسرعه کنرار   آب  قرار گیرد: برنامه تخصیص

 اهردا ای خرود، آبری را بررای ای ممکرن اسرت در تخصریص سرهم آب منطقرهبگذارد. سپس دولت منطقه

زیسرتی صرادق های محیط ز در مورد تامین آب برای جریاناستراتژیك محلی کنار بگذارد. مسائل مشابهی نی

 شده در این کتاب، این رویکرد به شرایط موجود بستگی خواهد داشت.است. همانند بیشتر مسائل بحث

تخصریص آب مطررح  فرآیند پردازد که معموالً در  دار مختلف میهای زیر به بحث درباره مقاصد اولویتبخش

 شوند.می

 نساننیازهای پایه ا

به طور طبیعی اولویرت نخسرت بیشرتر   -آب الزم برای حیات  -تخصیص آب برای تأمین نیازهای پایه جامعه

لیتر سررانه در روز پیشرنهاد   100تا    20های تخصیص آب است. مقادیر مختلف برای تأمین این نیاز، از  نظام

خانوار در ماه تعیین شده است. با این لیتر سرانه    6000در آفریقای جنوبی،    به طور مثالشده است. نیاز پایه  

درباره اینکه آیا این مقدار کافی است، به ویژه در جوامرع محلری فقیرر و محرروم از   های بسیاری، بحثوجود

خدمات که ممکن است لزوماً به امکانات بهداشتی با کیفیت باال دسترسی نداشته باشند، وجود داشته اسرت. 
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تری بره لیتر به ازای هر نفر در روز اسرت کره عردد مناسرب  100بهداشت،  شده سازمان جهانی  مقدار توصیه

 عنوان حداقل مقدار است.

های خرانگی آب بره عنروان بر نیاز پایه آب، ممکن است تصمیم سیاستی برای ت مین تمرام اسرتفاده  عالوه

مواردی، به ویرژه های اقتصادی تأمین شود. در چنین  اولویت وجود داشته باشد و پیش از نیازهای آبی بخش

. در نهایرت، بایرد گفرت کره آب بسیار بیشتری مورد نیاز باشرد   حجمممکن است  یافته،  در کشورهای توسعه

 است.آب موجود از کل منابع  اندکیها درصد بسیار استفاده خانگی آب در بیشتر حوضه

 معیشت روستایی 

وامع محلی به منظور پشتیبانی امرار معاش افزون بر نیازهای خانگی، آب ممکن است به عنوان اولویت برای ج

تواند دربراره جوامرع محلری فقیرترر کره آب بررای بايچره و دام آنان تخصیص داده شود. این کار به ویژه می

 شود، مصداق داشته باشد.می برداشت

، بره ایرن وجرودبا شود. این آب به دلیل آنکه منظور تولیدی دارد، يالباً به عنوان نیاز پایه انسان شناخته نمی

سبب ماهیت معیشتی آن و اهمیت آن برای اقشار ضعیف، سیاست و قرانون يالبراً آن را اسرتفاده مجراز آب، 

داند. بر این اساس، حقوق قانونی یا عرفی برای برداشت آب جهت این مقاصد می  ،بدون ضرورت دریافت مجوز

دی، شخص ممکن است مجاز باشرد آب را در چنین موار  -شوددر بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته می

 برای شرب دام یا زراعت معیشتی، بدون نیاز به مجوز یا پروانه برداشت نماید.

 آب  های استراتژیکتخصیص

زی را استراتژیك منظور شوندد در واقعیت، هرر چیر  به عنوان  های گوناگونی دارد که ممکن استآب، استفاده

کن است در این مقوله قرار گیرد. اسرتفاده آب در حروزه انررژی )شرامل مم  بداند که دولت دارای اهمیت باال  

شود. موارد دیگر ممکن ( يالباً یك استفاده استراتژیك در نظر گرفته میهانیروگاه  سازیتولید برقابی و خنك

است شامل مسیرهای استراتژیك حمل و نقل یا حتی دفراعی باشرد. هماننرد نیراز پایره انسران، ایرن قبیرل 

های کمبود، آب در دوره  مصار ها معموالً نیازمند سطح باالی ت مین تأمین هستند و يالباً نسبت به  ادهاستف

 شوند. در اولویت قرار داده می

 ایحوضهبینهای و انتقال هااستان/هاایالت بینتوافقات 

کند، این   رهاسازیدست  پائینکند که باالدست آب را برای  ، مقرر میاستانی/ایالتی  نبینامه  مواقعی که توافق

هرای . مالحظرات مشرابهی نیرز بررای انتقالمنظرور گررددبرران  دیگر آب  بهآب  تخصیص  تعهد باید پیش از  

ای آب بره حوضرهبینهرای ، در سیستم لرما چاپاال در مکزیك، انتقالبه طور مثالای مصداق دارد.  حوضهبین
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با سقف مشرخص بررای ترأمین  اماشده تخصیص ت مین شهر مکزیك در اولویت نخست قرار دارد. همچنین،

 )دومین شهر بزرگ مکزیك( نیز وجود دارد.                   گواداالخارا نیاز شهر

 آب  ذخیره محفوظ یا احتیاطی 

ممکن است به عنوان بخشری از تخصریص اسرتراتژیك گنجانرده آب  های احتیاطی  در برخی موارد، تخصیص

هرای پذیر کردن توسعه آتی در حوضه و یا برای تأمین اولویتآب برای امکان  د کهشوکار باعث می  شود. این

است که دشرواری مهمری در بازتخصریص آب از بر این اساس استوار  ملی توسعه کنار گذاشته شود. این نگاه  

موجود ب آ منابعبه دنبال حفظ مقداری از این رویکرد وجود دارد. بنابراین،  پس از تخصیص،بران موجود، آب

تواند به ویژه در اقتصادهایی که به سرعت در حرال نشده( آینده است. این رویکرد میبرای نیازهای )مشخص

توانند سریعاً تغییر کنند. تغییر اقلیم، ها میتقاضاها و اولویت به دلیل آنکه، اهمیت داشته باشد توسعه هستند  

سرپر محرافظی در برابرر ر گرفتن ذخیرره احتیراطی، با در نظ  چونبرای ذخیره احتیاطی است،    دیگریدلیل  

 آورد.آب فراهم می منابعکاهش 

 زیستی های محیطجریان

های ای درباره اهمیت تداوم رژیم جریان مناسب برای حفظ سالمت اکولوژیکی حوضرهاعتقاد گسترده  امروزه

های تخصریص . در نتیجره، برنامرهوجود دارد  ،هاآبریز، و بنابراین برای حفاظت از خدمات اکولوژیکی رودخانه

نیازهرای محریط –پایرداری جریران رودخانره  ای آب را برای تأمین الزامرات اکولروژیکی  آب به شکل فزاینده

از قبل  های اکولوژیکی رودخانه،  حفاظت خدمات و ارزش   اساسیبر اهمیت   علمدهند. با تخصیص می  -زیستی

 تدا آب مورد نیاز برای تامین الزامات جریران محریط زیسرتیاب  بران تخصیص داده شود،آنکه آب به دیگر آب

 یابد.تخصیص می

هرای اکولروژیکی و کارکردهرای مهرم زیستی معموالً مسرتلزم تعیرین داراییهای محیط تأمین جریان  فرآیند 

به بیانی دیگر، مشخص گرردد کره   -اکوسیستم )که باید نیاز آنها تأمین شود( و وضعیت قابل قبول آنها است

هرای طح قابل قبول سالمت، یا سطح قابل قبول تنزل/ ریسك تنزل چیست. بر ایرن اسراس، ترأمین جریانس 

بایست در تعیین دارایی اکولوژیکی که باید آب بررای بندی است، که میاولویت  فرآیند زیستی مستلزم  محیط 

تعیرین   فرآینرد ر گرردد.  آن تأمین شود، و همچنین تعیین میزان آب الزم برای تأمین نیازهرای آنهرا، منظرو

مرورد  10با جزئیات بیشتر در فصرل  آب  های تخصیصزیستی و گنجاندن آنها در برنامهالزامات جریان محیط 

 گیرد.بحث قرار می
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 های آب زیرزمینی/ آب سطحی کنشاندر

آب آب سطحی و آب زیرزمینی وجود دارد، سرطح براالی برداشرت  بین ایعمدههایی که ارتباط در  محدوده

تواند بر موجودی آب سطحی تأثیر بگذارد. در نظرگررفتن مقرداری کره بایرد بررای تغذیره آب زیرزمینی می

الزامری   ،مناطق مختلف  بینزیرزمینی، و اُفت موجودی آب سطحی کنار گذاشته شود، پیش از تخصیص آب  

 است.

 

  ی آبهاگیری درباره سهمشناسی تصمیمروش -4-5

حوضره وجرود آب  های تخصیص  به برنامهآب  نی برای تبدیل اصول کلی تخصیص  های کاربردی گوناگوروش 

حوضره آب های تخصریص گیری درباره سرهمدارد. به طور کلی، چهار گروه مختلف از رویکردها برای تصمیم

 وجود دارد:

 مراتبیرویکردهای سلسله  ◄

 رویکردهای مبتنی بر معیار )یك یا چند(  ◄

 عهرویکردهای استراتژیك توس   ◄

 رویکردهای مبتنی بر بازار  ◄

ها وجود داشته باشد. شناسیاین روش   بینتواند  ای میهای قابل مالحظهالزم به یادآوری است که همپوشانی

های رویکرد شناسیتر چندمعیاری وجود دارد که در روش ، بسیاری از اجزای رویکردهای پیچیدهبه طور مثال

 شوند.استراتژیك توسعه گنجانده می

ها در سرطوح مختلرف در چرارچوب گیری دربراره سرهمممکن است برای تصرمیم  یهای مختلفشناسیروش 

، رویکردهای تك یرا چنردمعیاری به طور مثالای(. تخصیص آب به کار روند )در سطح ملی، حوضه یا منطقه

اندد کرار گرفتره شرده یا مناطق واقع دریرك حوضره بره  هااستان/هاایالت  گیری درباره سهميالباً برای تصمیم

هرا اسرتفاده بخش  بینمراتبی برای تقسیم آب در  یا مناطق از یك رویکرد سلسله  هااستان/هاسپس این ایالت

مراتبی های اولیه آب ممکن است مبتنی بر رویکرد چند معیاری یرا سلسرلهکنند. به طور مشابه، تخصیصمی

 ی بازار صورت گیرد.باشند، و بازتخصیص بعدی آب از طریق ساز و کارها

تر در در مقیاس حوضه، نماینده رویکرد پیچیرده آب به طور کلی، رویکردهای استراتژیك توسعه در تخصیص

شود و عدم قطعیت آینده افزایش ها بیشتر میآیند. به نسبتی که فشار بر حوضهتعیین سهم آب به شمار می

ها و ی ریسركیپاسرخگو  قرادر برهبر معیار ممکرن اسرت  مراتبی و مبتنی  تر سلسلهیابد، رویکردهای سادهمی

تواننرد شران، بهترر میباشند. رویکردهای استراتژیك توسعه، بنرا بره ماهیتنتر  های پیچیدهنیازهای وضعیت

هایی که هنوز تنش آبی قابل ، در حوضهبا این وجودهای پیچیده اقتصادی و اجتماعی را در نظر بگیرند. آینده
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های تفصیلی که زیربنای رویکردهرای اسرتراتژیك را اند، ممکن است انجام ارزیابیربه نکردهای را تجمالحظه

های فرآینرد هرای فردرال کره برر هرا در نظامضرورت نداشته باشدد به همین صورت، در ایالت  ،آوردفراهم می

ای رویکردهرای مذاکره یا ق ایی اتکا دارند، ممکن است اتخاذ نگاه موشرکافانه و در سرطح حوضره بره اقت ر

 استراتژیك توسعه، مناسب یا شدنی نباشد.

 مراتبی رویکردهای سلسله

هرای معرین، در کند و به بخشآب را در یك حوضه بر پایه بخشی تقسیم می  برداشتمراتبی،  رویکرد سلسله

ولویرت را ، کشراورزی سرنتی يالبراً براالترین ابه طور مثرالدهد.  ها، اولویت باالتری میمقایسه با دیگر بخش

بنردی هسرتند. رویکررد در حرال اصرالح ایرن رتبه امرروزهبسریاری از کشرورها   برا ایرن وجرودداشته است،  

بران یرا های حوضه، آب را مستقیماً به آبترین شکل اعمال شود، یعنی برنامهتواند به سادهمراتبی میسلسله

های حوضره، آب را تواند مواقعی که برنامهمراتبی می، رویکرد سلسلهبا این وجوددهند.  ها تخصیص میبخش

ای بر پایه حجم آب های منطقهدهند نیز به کار رود. در این رویکرد، سهمای تخصیص میهای منطقهبه سهم

، در این رویکرد، به تمام مناطق به طور مثالشوند.  دار منطقه تعیین میهای اولویتتقاضاشده از جانب بخش

کافی برای تأمین تمام تقاضاهای بخشی که دارای باالترین اولویت است، اعرم   حوضه ممکن است نخست آب

تواند بر اساس حجرم آب صنعتی، انرژی یا کشاورزی، تخصیص داده شود. سپس آب باقیمانده می  برداشتاز  

 تخصیص یابد. ،بران حوضهدر اولویت بعدی آب مصرفی

لویحی به کار رود. مواقعی که این رویکرد، به صراحت به تواند هم به صراحت و هم تمراتبی میرویکرد سلسله

شوند. ها تماماً بر پایه این ساز و کار گرفته میدر سیاست تخصیص آب اسپانیا، تصمیم به طور مثالکار رفته،  

به طرور مراتب تلویحی نیز هستند.  ، بسیاری از رویکردهای استراتژیك در تخصیص شامل سلسلهبا این وجود

ریزان ممکن است نیازهای صنایعی مانند انرژی، معدنکاری یرا تولیرد را دارای اهمیرت اقتصرادی نامه، برمثال

الرزام نماینرد. در ایرن  استراتژیك تشخیص دهند، و بنابراین توجه خاصی را در تخصیص آب به ایرن نیازهرا،

مالحظات دیگر نیرز   ممکن است به تنهایی تعیین نشود، و طیفی از  آب  مراتب رسمی تخصیصموارد، سلسله

 در تدوین برنامه نهایی گنجانده شود.

         (                                  معیاری  رویکردهای مبتنی بر معیار )یک یا چند

گفته شد، طیفی از معیارهای مختلف وجود دارند کره بره وسریله   آب  گونه که در بحث اصول تخصیصهمان

اطق مختلف تخصیص داد. در بسیاری از موارد، آب بر پایه شرماری از معیارهرا توان آب را در بین منآنها می

شود. این شیوه يالباً بازتاب این واقعیت است که هر کدام از معیارها یا اصرول، احتمراالً بره تخصیص داده می

 شود.تری منتهی نفع یك منطقه خاص است، در حالی که ترکیبی از معیارها ممکن است به نتیجه عادالنه
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 مراتب تخصیص در سیاست آب اسپانیاتغییر سلسله  -19کادر

شرده بره مراتبی به عنوان مبنای تخصیص آب در سیاست آب اسپانیا در پریش گرفتره شرده اسرت. اولویرت دادهرویکرد سلسله

گری در قرانون نره تنهرا شده در گذشت زمان در قانون آب اسپانیا تغییر کرده است. بازنهای انجامهای مختلف، با بازنگریبخش

 های اجتماعی واقتصادی در این کشور بوده است.سیاست آب اسپانیا بود، بلکه متأثر از اولویت اهدا بازتاب تغییرات در 

 
های های آبریرز اسرپانیا ملرزم بره تهیره برنامرهریزی هیردرولوژیکی، حوضرهبرای برنامه 1992در پی تصویب دستورالعمل سال 

های هیدرولوژیکی حوضره در سرال های حوضه داده شد. برنامهند. به هر حوضه فرصت تعریف ترتیب اولویتریت حوضه شدیمد

در قرانون ملری آب، شرماری از   1999. اصالحیه سال  ندهای متفاوتی داشتتصویب شدند و هر یك از آنها ترتیب اولویت  1998

، با ایرن وجروده عنوان باالترین اولویت استفاده را معرفی کرد.  زیستی بهای محیطاصالحات شامل الزام ملی برای تعیین جریان

 اند.ریزی منظور کردهزیستی را در برنامههای محیطاین الزام مبهم بوده و تعداد معدودی از مناطق به طور کامل جریان

 
 

شرده فرق مذاکرهبر پایره توا  آب  های تخصیصروند که برنامهرویکردهای چندمعیاری يالباً مواقعی به کار می

مبتنری باشرند.  ،سرازمان حوضره آبریرز یرا دادگراه توسط گرفته مناطق، یا ق اوت بر پایه ارزیابی صورت  بین

ترین حالرت، توانرد اتخراذ شرود. در پیچیردههای چنردمعیاری میتر در شیوهتر و پیچیدهی رسمییرویکردها

هرای تفصریلی دربراره بینیی مبتنی بر پیشهاتواند شامل تخصیصمی به طور مثالرویکردهای چندمعیاری  

 رشد تولید ناخالص داخلی در آینده باشد تا براساس آن، معیار و قواعد مناسب طراحی شود.

 رویکردهای استراتژیک توسعه

رویکردهای استراتژیك توسعه معموالً متأثر از گرایش به حداکثرکردن طیفی از منافع پیچیده و يالباً رقیرب، 

های ای از اولویتکوشد مجموعهنظر گرفتن آینده بسیار نامطمئن هستند. این شیوه معموالً می  و همزمان در

 اهردا زیستی متوازن سازد. این ها و قیودات محیط استراتژیك توسعه را به حداکثر برساند و آنها را با اولویت
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ی بررای ترهای سیاسری پیچیردهد فرآینرد، و به  ند با به کارگیری معیارهای ساده محقق شونتوانبه ندرت می

 .نیاز استهای مختلف ها، امکانات و ریسكچالش شناسایی

گیران را قرادر سرازد این رویکردها معموالً مبتنی بر تهیه شماری از سناریوهای جرایگزین اسرت ترا تصرمیم

زین را را درک کنند. شالوده سرناریوهای جرایگ آب  مختلف تخصیص    اقداماتهای  های ضمنی و ریسكد پیام

های های پیچیده اقتصادی و توسعه، و ارزیابی بر اساس طیفی از معیارهایی که اولویتمعموالً طیفی از تحلیل

هرا ممکرن اسرت شرامل دهد. اولویتتشکیل می  ،کنند استراتژیك توسعه را در حوضه مورد نظر مشخص می

زی یرا اشرتغال(، نرواحی محرروم یرا عوایرد ار بره طرور مثرالصنایع خاص، به دلیل اهمیت استراتژیك آنها )

 های مرتبط را تماماً شرایط موجود تعیین خواهند کرد.های رشد باشد. اولویتقطب

یك مرجع فراگیر  به این دلیل کهقابل کاربرد هستند،  متمرکزهای این رویکردها به احتمال بیشتری در نظام

 .را بر عهده دارد وضهحل پیچیده در مناطق یا نواحی مختلف حراه اعمال مسئولیت

ریزی حوضه مورد بحث قرار گرفته است. ها در کتاب برنامهگیریبرای این قبیل تصمیم  فرآیند چالش طراحی  

ریزی استراتژیك حوضه ارائه شده تری درباره رویکردهای برنامه، جزئیات تفصیلیحوضه  ریزیدر کتاب برنامه

و   10های  در فصل  آب  تخصیص  اقداماتزیستی  صادی و محیط است. بحث درباره فنون ارزیابی پیامدهای اقت

 آمده است. 11

 

 دارلینگ   -نویس برنامه حوضه موریرویکرد مبتنی بر سناریو در تهیه پیش  -20کادر

در آب  از رویکرد سناریویی برای تصمیم درباره شیوه تخصریص    ،(2010دارلینگ )  -در راهنمای برنامه پیشنهادی حوضه موری

 نیازهرایپیش روی این برنامه، کاهش مصرر  آب در حوضره بره منظرور ترأمین   اساسیاستفاده شده است. چالش  این حوضه  

زیستی، هم برای اکوسیستم آبی و هم کیفیت آب، بدون خسارت يیر قابل قبول به اقتصاد و جوامع وابسته به آب جریان محیط

ای تهیره گونرهبه  آب  کند که برنامره تخصریصبرنامه، الزام می  کردن تهیه، در تکلیف2007در این حوضه است. قانون آب سال  

 -نویس برنامه حوضه، سرازمان حوضره مروریزیستی را بهینه سازد.« در تهیه پیششود که »نتایب اقتصادی، اجتماعی و محیط

است که هیچ فرمولی برای معیار را در دستیابی به این هد  کنار گذاشت: »این سازمان آگاه   برپایه  دارلینگ به صراحت رویکرد

، سره سرناریوی فرآیندتعیین نتیجه بهینه وجود نداشته و این کار را با ق اوت خود انجام خواهد داد.« به منظور پشتیبانی این  

نرویس برنامره حوضره زیستی طراحی شد. پیشهای تفصیلی اجتماعی، اقتصادی و محیطحوضه، بر اساس ارزیابی  آب  تخصیص

 زیستی، اجتماعی و اقتصادی هر سناریو تدوین گردید.های محیطتایب و ریسكپس از ارزیابی ن

 

 رویکردهای مبتنی بر بازار               

ریزی متمرکرز، ریزی، اعم از برنامهبرنامه  فرآیند بیشتر ساز و کارهای تخصیص آب در مقیاس حوضه مستلزم  

آید. در رویکرد مبتنی بر بازار، شیوه متمایزی به شمار میها است. در این میان،  استان/هاایالت  بینیا مذاکره  

 یابد.تخصیص می ،ابزارهای بازار، مانند مبادله یا مزایده با استفاده ازاین رویکرد، آب 
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در مقیاس حوضه در   مجوزهای برداشت آبتوانند برای تخصیص اولیه  ابزارهای مبتنی بر بازار، در تئوری می

های بره حقابرهآب را های حوضه، مستقیماً فرآیند کار گرفته شوند، به ویژه مواقعی که   مزایده به  فرآیند قالب  

المللی درباره چنین رویکرردی وجرود نردارد. ، هیچ سابقه بینبا این وجوددهند.  تخصیص می  ،کنندهبرداشت

 تخصریص داده جدیدی برای آبی کره قربالً  مجوزهای برداشتبازار،    فرآیند هایی وجود دارد که بر پایه  نمونه

، در کوئینزلند اسرترالیا کره تأسیسرات جدیرد آب به طور مثالشود.  صادر می  ،شده، در سطح محلی یا طرح

مجوزهرای نشرده شناسرایی شرده اسرت، ساخته شده است یا آب تخصیص داده نشده در یك سیستم تنظیم

با این نهاد قیمت واگذار شده است. های مزایده و/ یا پیشفرآیند بران، بر اساس تأسیسات جدید به آب  برداشت

 مجوزهایای استفاده نشده و تنها برای های منطقه، این رویکرد در مقیاس حوضه برای تعیین تخصیصوجود

 فردی به کار رفته است.

باشد، سراز و کراری بررای   مرسومبران  آب  بینمواقعی که رویکرد بازار به عنوان روشی برای بازتخصیص آب   

گردد. بازارها در بیشتر مروارد در سرطح محلری ایجاد میآب  های تخصیص  و تطبیق در برنامه  پذیریانعطا 

منراطق وجرود   برینهایی برای استفاده از ساز و کارهای بازار برای بازتخصیص آب  شوند، ولی فرصتدایر می

خررود  بررین، یرا ی مختلررفهااسررتان/هابرران در ایالتآب بررینتوانررد در قالرب معررامالت دارد. ایرن شرریوه می

توانرد گیررد، میبران فردی صورت میآب  بینها محقق شود. حتی مواقعی که چنین معامالتی  استان/هاایالت

 مناطق شود. بینبه تغییر تدریجی در تخصیص منجر 

 

 المللی در توافق بر سر سهم آبتجربه بین  -21کادر

کنند که در بسریاری از ایرن دسرت مروارد، مالحظرات نکته تأکید مینظام فدرال هستند و بر این  مربوط بههای زیر نمونه  تمام

 اهمیت دارند.  ،سیاسی به همان اندازه اصول یا معیارهای پیچیده
 (1922نامه رودخانه کلرادو )توافق

د. بایرد تمرام تقاضراهای آن زمران را ترأمین نمایر آب های پائینی این حوضه توافق کردند که تخصیصهای واقع در بخشایالت

ها نتوانستند بر سر معیار تعیین تقاضاها های بیشتر برای تقاضای بالقوه در آینده ناکام ماند، چون ایالتها بر پایه تخصیصتالش

دست حوضه تخصیص یافت. این شیوه، ایرن باالدست و پائین بینیکسان صورت به موجود آب  منابعبه توافق برسند. در نتیجه، 

درصد( در باالدسرت حوضره  83، و بخش بزرگتری از رواناب )هدست حوضه، بزرگتر بودکنونی در پائین  را که تقاضاهای  واقعیت

 .متعادل نمود  ،شدتولید می
 نامه آب ایندوستوافق

پریش از تردوین  آب تخصریص فرآینردشرود. از ایرن رو تقاضراهای آبیراری برر می برداشتدرصد آب ایندوس برای آبیاری   97

ها را بررداری بایرد تخصریصپاکستان يلبه داشت. ایالت پنجاب استدالل کرد کره سرابقه تراریخی بهره  هایالتای  بیننامه  توافق

نیرز در  هراایالت برینتر ملی و عردالت گسترده اهدا ها )در سطح فدرال( آن را رد کرد. تعیین کند، ولی شورای مشترک ایالت

ها برر پایره متوسرط جمعیت و مسراحت آبیراری برود. در نهایرت، تخصریصعمدتاً بر پایه  ایالتیهای نظر گرفته شد و تخصیص

روزه در کل سیستم، بر مبنای استفاده واقعی صورت گرفت. این مقدار بر اساس فصول مختلرف رشرد گیراه   10آبیاری    برداشت

 قرار گرفت.  هاایالتشده  های فراهمتعدیل شد، و بر پایه داده
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های استفاده از رویکردهای مبتنی بر بازار مانند مبادلره مجوزهرای و کاستی  هاالمللی درباره مزیتتجربه بین

رو به افزایش است، و این روند شروطی را که برای موفقیت آنهرا الزم اسرت پررنرگ سراخته اسرت.   ،برداشت

توضیح این جزئیات فراترر از دامنره کتراب حاضرر اسرت. اسرتفاده از سراز و کارهرای برازار بررای پشرتیبانی 

 گیرد.مورد بحث قرار می 7-7بخشهایی که کامالً تخصیص داده شده است در تخصیص آب در سیستمباز
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  5فصل 

 مناطق مختلف آب سهم یفو تعر تخصیص آب برنامه  یمحتوا

 

 

 

 محتوای برنامه تخصیص آب -5-1

شده باشردد در  گاهی اوقات ممکن است جزئیات کمی درباره محتوای برنامه تخصیص آب در قوانین مشخص

توانرد بره شرکل قابرل ریزان تعیین خواهند کررد. سرطح جزئیرات میمحتوای برنامه را برنامه  نیز  سایر موارد

با این ای برای انواع مختلف رودخانه، بر پایه پیچیدگی سیستم و بسته به اهدا  برنامه متفاوت باشد. مالحظه

های برنرد، برنامرها در تعریف و تخصیص آب به کرار میتر ر، به نسبتی که مدیران رویکردهای تفصیلیوجود

 شوند. تر میتر و پیچیدهطوالنی آب تخصیص

 ،گیرنرد در ادامه این فصل، برخی از اجزای کلیدی که معموالً در برنامره تخصریص آب مرورد توجره قررار می

است بنا به قرانون، در   شوند. توجه داشته باشید که در برخی کشورها، بخشی از این مسائل ممکنتشریح می

 و یا کالً مطرح نشوند.  گرفتهدیگر مورد توجه قرار  اسناد

تواننرد می  اهردا کنند که برنامه در تالش برای تحقق چیست.  این اهدا  مشخص می  .اهداف برنامه  ◄

مفاد برنامره مهرم باشرند. همچنرین در هنگرام   و قصد   سازی و همچنین در تفسیر نیتدر مرحله پیاده

یرا اند    را محقق سراختهاهدا  ،هاکه آیا استراتژی، این موضوع اهمیت دارد  آن  برنامه و ارزیابی  نگریباز

 .خیر

تواند شامل برنامه باید منابع آب تحت پوشش را مشخص سازد. این کار می  .نظر در برنامه مدمنابع آب   ◄

هیچ یا همه منابع  نظیرمختلف آب،  حدود جغرافیایی برنامه )مانند مرزهای حوضه یا اداری( و نیز منابع

 ای باشد. حوضهبینهای آب سطحی، آب زیرزمینی، و انتقال

بایرد حجرم کرل و قابلیرت آب  برنامره تخصریص    .ای آبهای منطقهمجوزها/  آب قابل تخصیص و سهم  ◄

های گوناگون حوضه آبریز مشخص کند. همچنرین بایرد اطمینان آب موجود برای برداشت را در قسمت
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دار و نظرایر آن( ها، مقاصرد اولویرتمنافع رقیب )مناطق اداری، بخش  بینمشخص کند این آب چگونه  

از  مجوز برداشتیا چارچوبی را برای اعطای   فرآیند یابد. در برخی موارد، برنامه ممکن است تخصیص می

ارد معمروالً در آب مناطق مختلف، ایرن مرو  ، در مورد سهمبا این وجودآب قابل تخصیص تعیین نماید.  

آب مناطق مختلف، با  شود. رویکردهای به کاررفته در تعریف سهممشخص می  آب  خود برنامه تخصیص

 گیرد.مورد بحث قرار می 2-5بخشجزئیات بیشتر در 

 :د کنمحاسبه موارد زیر را مشخص می فرآیند . این قواعد، قواعد تخصیص ساالنه  ◄

زمان خاص در دسترس قرار دارد. این مقدار معموالً بر  چه مقدار آب در هر سال معین یا در هر •

شود. قرار دارد و نیز برآورد موجودی آتی، مشخص می مخازن ذخیرهاکنون در پایه آبی که هم

های آنان و شرایط فصلی تقسیم شود. این این آب چگونه باید بین مناطق مختلف، بر پایه سهم   •

است که در اولویت قرار دارند.                    ییمجوزهاها یا کردن سهمکار شامل مشخص

 گیرد.مورد بحث قرار می 6ساالنه با جزئیات بیشتر در فصل اترویکردهای پرداختن به نوسان

زیسرت برنامه تخصیص آب ممکن است آب را بررای ترأمین نیازهرای محیط   .زیستیهای محیطجریان  ◄

 العات زیر انجام شود:بر پایه اط تواند میتخصیص دهد. این کار 

ها و خدمات اکوسیستم که حفظ یا احیای آنها در اولویت قرار دارند.ها، ارزش دارایی •

ها که تأمین آنها الزم است.مورد نظر برای جریان اهدا های مختلف و جریان •

زیستی.های تحقق اهدا  جریان محیط قواعد و استراتژی •

مرورد بحرث قررار   6-10بخرشسرتی برا جزئیرات بیشرتر در  زیرویکردهای تعریف اهدا  جریان محیط 

 گیرد.می

هایی را درباره زیرساخت آتی آب در حوضره ممکن است گزینه  آب  برنامه تخصیص  .توسعه زیرساخت  ◄

ای مورد توجه قرار ریزی جداگانهدر سند برنامه  تواند میمشخص کند. به شکلی دیگر، توسعه زیرساخت  

 منرابعباید مشخص کند در کجاها پتانسریل افرزایش  آب  رد، برنامه تخصیصگیرد. صر  نظر از این موا

از  مجوزهرای برداشرتهای جدیرد وجرود داشرته، و چرارچوبی را بررای تخصریص  آب با سراخت سرازه

 مشخص نماید. ،تأسیسات

برداری از زیرسراخت آب در برنامره ممکن است گنجاندن قواعد تفصیلی برای بهره  برداری.قواعد بهره  ◄

هرر حرال، ممکرن  بهتخصیص آب مناسب نبوده و بهتر باشد در جایی دیگر به این موارد پرداخته شود. 

برداری از برداری را درباره چگونگی بهره، حداقل الزامات یا اصول بهرهآب  است نیاز باشد برنامه تخصیص

 آورد مطمرئنمردیریت  تواند برای  تأسیسات در محدوده تحت پوشش برنامه تجویز نماید. این قواعد می

هرای سیستم )و بنابراین، حجم آب موجود بررای تخصریص(، قابلیرت اطمینران ترأمین و تحقرق جریان

 زیستی بسیار مهم باشند.    محیط 
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آوری شرده و بره دسرت هایی باید جمعبرنامه ممکن است مشخص کند چه داده  .دهیپایش و گزارش  ◄

تواند شامل پایش و گزارش برای ارزیرابی مطابقرت برا ار میچه کسانی و چگونه باید گزارش شود. این ک

، با جزئیات بیشرتر در دهیهای برنامه و تحقق اهدا  برنامه باشد. رویکردهای پایش و گزارش استراتژی

 گیرد.مورد بحث قرار می 5-8بخش

همچنرین  بندی یا خاتمه و/ یرا برازنگری برنامره را مشرخص سرازد.برنامه ممکن است زمان  .بازنگری  ◄

بازنگری را نیز مشخص نماید. به شکلی دیگر، ممکن اسرت در قرانون نیرز مشرخص   فرآیند ممکن است  

 گیرد.مورد بحث قرار می 6-7بخششود. رویکردهای بازنگری با جزئیات بیشتر در 

 

 آب   های تخصیص مطالعات موردی: محتوای برنامه  -22کادر

را در قررن گذشرته نشران   آب  های تخصریصچاپاال تفاوت سریر تحرول برنامره  -رودخانه کلرادو و لرما  آب  های تخصیصبرنامه

 دهند.می

هرای کردن حقابره ایالترودخانه کلرادو، کمتر از چهار صفحه است. این سرند، چیرزی بریش از مشرخص  1922نامه سال  توافق

 ،سال معین 10کعب در سال، بر اساس متوسط میلیارد متر م 2/9دست حوضه )کالیفرنیا، آریزونا و نوادا( به میزان مختلف پائین

به طور کلی برای تحقق هرد  اصرلی آن در تقسریم آب   (ای داردهای عمدهبا اینکه محدودیت)نامه  نیست. در عمل، این توافق

 دارد.را نامه سازی نیت توافقدست حوضه، کفایت داشته و جزئیات کافی برای عملیبین باالدست و پائین

 100های گونراگون آن، بریش از  چاپاال در مکزیك، با پیوسرت  -حوضه آبریز لرما  2004سال    آب  نامه تخصیصافقدر مقابل، تو

 ها بره سرطح پایردار،ای، از جمله احیای حوضه و بازگردانردن برداشرتعمدهنامه، ترتیبات تفصیلی صفحه دارد. اسناد این توافق

ای و نهرادی را های منطقرهتفصیلی است و حقوق و مسرئولیت  اهدا ه شامل  نامبرای مدیریت منابع آب حوضه دارد. این توافق

شرده حرداقل آب نامه حجم آب موجود را که باید تخصیص یابد )به هر منطقه(، و نیز تأمین ت مینکند. این توافقمشخص می

ارزیابی آب موجود در یك زمان خراص،   فرآیند  ،نامهکند. این توافقرا مشخص می  گواداالخارا  بران معین، از جمله شهربرای آب

کند. همچنین شامل اطالعات دربراره اقردامات احیرا، و و تعیین حداکثر حجم برداشت برای نواحی مختلف آبیاری را تعریف می

 ساز و کارهای بازتخصیص آب است.

 

 تعریف سهم آب مناطق مختلف -5-2

 دهنده سهم آباجزای تشکیل

بران در حوضه است. مناطق و آب بینبندی آب ضه، تعریف چگونگی سهمبرنامه تخصیص آب حو  اصلیهد   

 کند، اهمیت زیادی خواهد داشت.آب مناطق مختلف را تعریف می نامه، سهمای که توافقبر این اساس، شیوه

 ، از جمله سهم مناطق، ممکن است با بیان همه یا برخی از موارد زیر مشخص شود:مجوزهای برداشت آب

يالباً این موضوع به صورت متوسط حجم آب )در سال، ماه یا دوره زمانی دیگرر( مشرخص   .آبکمیت   ◄

 منرابع آب موجرودشرده، درصردی از ممکن است به صورت حداقل حجرم ت مین  با این وجودشود.  می
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، حرق برداشرت به طرور مثرال)سهمی از جریان یا سهمی از حجم ذخیره(، یا با قاعده دسترسی خاص )

در شرایط خاص( مشخص شود. رویکردهای مختلرف در تعریرف کمیرت آب در ادامره ایرن حجم معین  

 گیرد.مورد بحث قرار می بخش

نیرز تواند به اندازه خرود حجرم مهرم باشرد، و می هابرداشتقابلیت اطمینان   .سطح یا قابلیت اطمینان  ◄

موضروع بره ویرژه دربراره   داشرته باشرد. ایرن  هابرداشرتای برر مطلوبیرت  تواند تأثیر قابل مالحظرهمی

ندارنرد )مرواقعی   ایظرفیت ذخیره  هیچ  یا  و  هایی مصداق دارد که ظرفیت ذخیره اندکی داشتهرودخانه

هایی که هیردرولوژی بسریار متغیرری دارنرد. بران به جریان رودخانه وابسته هستند(، یا رودخانهکه آب

ر اساس عملکرد روزانه، ماهانه یا سراالنه تعریرف های مختلفی، از جمله بتواند به راهقابلیت اطمینان می

 شود.

فیرت یرا اسرتاندارد حرداقل کیحق برداشرت آب برا  ممکن است به معنای    مجوز برداشت  .کیفیت آب  ◄

سراز شرود کره برنامره تواند مشکلباشد. این موضوع در مواقعی می  ،، مانند آب مناسب برای شربمعین

توانرد مند نساخته، و بنابراین دستگاه مسرئول لزومراً نمیبطهتخصیص آب، کیفیت آب یك آبراهه را ضا

 .یا خیر ت مین نماید که آب با کیفیت معین فراهم خواهد بود

داشت آب از کجاهرا ممکرن اسرت. ایرن د که برنباید مشخص کن مجوزهای برداشت .مکان و منبع آب  ◄

 آبخوان صورت گیرد.               ای از رودخانه، حوضه یابر اساس یك مخزن، بازه تواند اقدام می

آب را مشخص نماید. اینکه به   از برداشتممکن است منظور    مجوز برداشت  .)هدف از برداشت(  منظور  ◄

تخصیص آب به عنوان ابرزاری بررای   فرآیند دارد که    به آن  قید شود، بستگی  مجوزعنوان یك شرط در  

شود یا خیر )و بنابراین، آب را برای مقاصد معینری یتر توسعه به کار گرفته مگسترده  اهدا سازی  پیاده

گذارد(. به شکلی دیگر، ممکن است منظور را مشخص نکند: در ایرن کنار می  اهدا تحقق آن    در جهت

 مصار ها یا  ای خود را به کدام بخشمنطقهآب  ای اختیار دارد تعیین نماید سهم  حالت، سازمان منطقه

 تخصیص دهد.

 آب مناطق مختلف سهم  رویکردها درتعریف

 :وجود دارد های زیرشیوهامکان استفاده همزمان از . وجود داردآب مناطق  سهم ی برای تعیینهای مختلفراه

برا ایرن تواند به آسانی مشخص و درک شرود،  چنین رویکردهایی می  :متوسط برداشت ساالنه یا ماهانه  ◄

 به حجم ساالنه به منظور رعایت سهم است. مجوز برداشتنیازمند ساز و کاری برای تبدیل  حال

میلیرارد مترر مکعرب   58را  موجرود  آب  منرابع    برنامه تخصیص آب رودخانه زرد، متوسط ساالنه  نمونه:

 (.9کند )کادرتعیین می ،یازده استان/ منطقه را که به این منبع اتکا دارند  مشخص کرده و سهم
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بران رقیرب ترأمین خواهرد از دیگر آب پیشرایط و حجم آبی که در تمام ش   :شدهحداقل حجم تضمین  ◄

ترین شیوه در تأمین نیازهای حیاتی آب، مانند نیازهای آب شرهری بره تواند مناسبشد. این رویکرد می

 شمار آید.

 240کنرد کره سراالنه  چاپاال مکزیرك مقررر می  -در حوضه لرما  2004نامه تخصیص سال  توافق  نمونه:

تأمین خواهد شد. این میزان آب، یك حجرم   گواداالخارا  ن حوضه برای شهرمیلیون متر مکعب آب از ای

 شود.ثابت است که مستقیماً از دریاچه چاپاال برداشت و به شبکه تأمین آب شهر هدایت می

شود. ایرن مقردار ممکرن مشخص می  آب  به صورت حداکثر میزان برداشت  :اعمال سقف برای برداشت  ◄

سراالنه،   مجروز برداشرتبرداری مشخص شرود. متوسرط  قواعد معین بهره  است با  توجه به حجم آب یا

خواهرد شرد، در حرالی کره سرقف برداشرت، حرد براالیی   ترامینکه    کند تعریف می  متوسط مقداری را

توانرد کند. سقف برداشرت میدر یك سال خاص تعیین میموجود  آب    منابعها را، صر  نظر از  برداشت

 های ساالنه به کار رود.وسط انحرا همراه با اعمال حدود برای مت

مشخص را کند  برداشتتواند دارلینگ، سقف میزان آبی که هر ایالت می -نامه حوضه موریتوافق  نمونه:

کند. در برخی موارد، اعمال سقف، مبتنی بر متوسط حجم سراالنه اسرت، ولری در سرایر مروارد، بره می

 شود.سال مشخص برداشت کند تعریف می صورت حداکثر حجمی که یك ایالت ممکن است در هر

به صورت حداقل حجم روزانه، ماهانه یا ساالنه آب که از یك منطقره بره   :الزامات جریان عبوری از مرز  ◄

بره نیاز شود. پایش در چنین رویکردهایی بسیار آسان است، ولی مشخص می ،کند منطقه دیگر عبور می

ی دارد. این رویکردها به تنهایی ممکرن سالبینانات درون و  گنجاندن ساز و کاری برای پرداختن به نوس 

هایی که مقدار جریان باالتر از متوسط اسرت است سبب شود مناطق باالدست، بیشترین بهره را در دوره

 مند شوند. تر بهرههای خشكدست در دورهبرده، یا مناطق پائین

کند. دست حوضه تقسیم میباالدست و پائین بینرا   رودخانه  منابع آبنامه رودخانه کلرادو،  توافق  نمونه:

میلیارد مترر مکعرب را دارد. ایرن   25/9متحرک ده ساله به میزان    میانگینهر محدوده، حق استفاده از  

دسرت حوضره باالدسرت و پائین  بیندست سد هوور عبور کند. این سد، نقطه تقسیم  حجم باید از پائین

 است.

های آب بر پایه موجودی فیزیکی در رودخانه در یك زمان معین تعریرف مسه  :درصد از جریان موجود  ◄

 های فصلی مناسب باشد.بندی جریانشود. این شیوه ممکن است برای سهممی

های محلی در دولت بیندر استان فوجیان چین، آب را   جیننامه تخصیص آب در رودخانه توافق  نمونه:

آبری هرای کم، مبتنی برر ترأمین آب در دورهآب  نامه تخصیصدهد. بردست رودخانه تخصیص میپائین
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درصرد   3شرود )برر پایره مقردار جریران  هرایی اعمرال میشدید است. این برنامه تنهرا در چنرین زمان

 ها است که کمبودهای عمده آب وجود دارد.ها(، چون تنها در این دورهترین سالخشك

شاخه فرعی مشترک وجود دارد، ممکن اسرت آب برر مواقعی که چندین    :های فرعیبندی شاخهسهم  ◄

، یك منطقه ممکن است حرق به طور مثاللف تخصیص داده شود. تهای فرعی مخاز شاخه  برداشتپایه  

 یك شاخه فرعی را داشته باشد.                  آب استفاده از همه )یا درصد ثابتی از( 

از دارنرد ند که نیوساوت ولز و ویکتوریا، هر یك حق  کدارلینگ مقرر می  -نامه حوضه موریتوافق  نمونه:

 .دارد، استفاده نمایند های فرعی معین که به طور کامل در ایالت آنان قرار تمام جریان شاخه

بندی موجرود و قواعد سهم  هابرداشتهای آب بر پایه زیرساخت،  سهم  :برداری بیشتررویکرد عدم بهره  ◄

های مجوزدار کنونی که مجموع برداشت آب را برداریتغییر در بهره در یك زمان خاص، بدون هیچ گونه

هرای گونراگون، و طر   برینشوند. چنین رویکردی مستلزم سطح باالی اعتماد  افزایش دهد، تعریف می

 است. مجوزهاحسابداری و پایش پیچیده برای اطمینان از رعایت 

های خود را فراترر از آنچره در ها برداشته ایالتکند کدارلینگ مقرر می  -نامه حوضه موریتوافق  نمونه:

افزایش نخواهند داد.   ،پذیر استیك زمان مشخص، بر پایه قواعد و زیرساخت موجود در آن زمان امکان

دارلینرگ میرانگین حردود سراالنه برداشرت را بررای شرماری از   -به طور مشابه، برنامره حوضره مروری

کنرد. شرود( تعیرین میداشت )که میزان انحرا  مبنا نامیده میها با توجه به سطوح کنونی برزیرحوضه

ایرالتی، برا ارجراع بره سرقف آب  ها و قوانین کنونی تخصریص  این مقادیر ممکن است با ارجاع به برنامه

 مشخص شوند. ،شده برداشتیا سطوح تعریف برداشت

 ر بستگی خواهد داشت:در یك حوضه به موارد زی ی آبهاکردن تخصیصترین رویکرد در مشخصمناسب

توانرد العراده نرامنظم میهای فوق، متوسط انحرا  ساالنه در سیستمبه طور مثال:  هیدرولوژی حوضه  ◄

 وکمتر معنادار باشد. بوده ترآفرینمشکل

این مهم به نوبه خرود برر الزامرات  :ها برای همکاری و ریسک عدم رعایتوضعیت سیاسی، ظرفیت طرف  ◄

 رد.گذاپایش تأثیر می

های زمرانی محردودی در : در مواقعی که تقاضاهای آب تنها برای دورهبندی تقاضاهای آبماهیت زمان  ◄

 توان در پیش گرفت.     سال زیاد باشد )یا منابع کمیاب باشند(، رویکردهای مختلف را می

پرذیر یراب را امکانتواند استفاده کارآتر از منابع کمتر می: رویکردهای پیچیدهیسطح توسعه و تنش آب  ◄

تر مناسرب ،وجود داردموجود آب منابع میزان  در خصوصسازد، و معموالً در مواقعی که اختال  زیادی 

 تر ممکن است مناسب باشد.یافته، رویکرد سادههای کمتر توسعهباشد. در حوضه
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 های اداریمالحظات مقیاس و مسئولیت

ای های منطقهشوند، ممکن است درباره سطح اداری که سهمیهای سیاسی که به طور مرکزی اداره مدر نظام

احتیاط وجود داشته باشد. به این معنی که آیا کنترل در سرطح براالتر )ماننرد اسرتانی(  ،آب اعطا خواهد شد 

ترر سرپرده شرود. در چنرین مرواردی، ممکرن اسرت توجره بره نگاه داشته شود، یا مسئولیت به سطح محلی

موارد  تواند میمناسب باشد. این مالحظات  ،تواند مدیریت شودترین سطحی که آب میکارآمدترین و اثربخش

 زیر را شامل شود:

هرای موجرود، در مقابرل مزیتآب  پتانسیل فشارهای سیاسی محلی برای پیشبرد بازتخصیص منرابع    ◄

 مشارکت مردم در مدیریت رودخانه، هم از نظر پشتیبانی و هم دانش محلی.

تواند به مسائل ظرفیت نیز ارتباط یابرد، بره ویرژه برا توجره بره از دید مدیریت، که می  صرفه مقیاس   ◄

 .رویکردهایی فزاینده پیچیده در مدیریت آب

های مردیریت در تر در مدیریت حوضه، که با حفظ کنترل بیشتر برر تصرمیمنگرانهمنافع رویکرد کل  ◄

 شود.سطح باالتر پشتیبانی می

 

 دارلینگ و شیانگ  -های آبریز موریآب زیرزمینی در حوضه  ی برداشتمجوزهاتعریف    -23کادر

 ،توانرد برداشرت شرودساالنه/ یا حد ساالنه مقداری کره می  برداشتآب زیرزمینی معموالً به صورت متوسط    مجوزهای برداشت

هایی کره ت. در حوضرهسراز اسرکمتر مسئله  طول یك سال در مقایسه با آب سطحیها در  بندی برداشتگردد: زمانتعریف می

آب سطحی و آب زیرزمینی یرك منطقره  برداشتکه شامل  مقدار برداشتپیوستگی در سطح باالیی قرار دارد، تعریف یك همبه

توانرد از کنند چره نسربتی از کرل میهای تابعه و ترتیبات صدور مجوز تعیین می، برنامهپس از آنتواند مناسب باشد.  است، می

 شت شود.    منابع مختلف بردا

»حدود پایدار دارلینگ  -برنامه حوضه موریتوانند جداگانه تخصیص داده شوند. به شکلی دیگر، آب سطحی و آب زیرزمینی می

 -متوسرط حجرم سراالنه برداشرت  -کند. این حدود( متمایزی را برای آب سطحی و آب زیرزمینی تعیین می1SDL« )برداشت

ریزی ریزی آب سرطحی، و شرش محردوده برنامرهبع آب زیرزمینی، سریزده محردوده برنامرهریزی منابرای هفده محدوده برنامه

های تحت پوشش برنامه ممکن اسرت تعیین شده است. محدوده  ،دهندآب سطحی و زیرزمینی که حوضه را تشکیل می  تلفیقی

ای بررای آب سرطحی و آب تفکیك شوند. برای هر واحد، متوسط سطح برداشرت سراالنه جداگانره  SDLبه واحدهای کوچکتر  

ریزی منبع آب، منطقه جغرافیایی است که مشمول برنامه تابعه قررار خواهرد شود. منظور از محدوده برنامهزیرزمینی تعریف می

های تابعه تنها به یکی از منابع آب زیرزمینی یرا سرطحی خواهرد پرداخرت، در حرالی کره گرفت. بر این اساس، برخی از برنامه

 دهند.دیگر، هر دو را در یك سند مورد توجه قرار میهای  برنامه

 کند:آب زیرزمینی، موارد زیر را مشخص می SDLاین برنامه شامل پیوستی است که برای هر واحد  

هرای معرین زیرزمینی، یا تنها آب زیرزمینی آبخوان منابع آبآب زیرزمینی تحت پوشش برنامه: این برنامه ممکن است همه   ◄

 .را پوشش دهد

 
1 sustainable diversion limits 
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 (.BDLسطح کنونی برداشت )  ◄

     برداشتمتوسط بلندمدت حد پایدار    ◄

دهد. رودخانه شریانگ در نشان می  را  ها باید کاهش یابدهایی که سطوح کنونی برداشتاز این رو، این برنامه به روشنی محدوده

زیستی روبرو ید آب و مشکالت محیطیك حوضه آبریز داخلی و پرجمعیت در مرکز چین قرار دارد. این محدوده با تعارضات شد

 100میلیارد مترر مکعرب منرابع آب سرطحی و  56/1میلیارد متر مکعب، شامل   66/1است. کل منابع آب در این حوضه آبریز،  

شده از این حوضره، ، مجموع آب تأمین2003میلیون متر مکعب آب زیرزمینی که با آب سطحی پیوستگی ندارد، است. در سال 

درصرد از آب زیرزمینری ترأمین شرد.  3/50های آب سطحی و درصد از پروژه  9/37د متر مکعب بود. از این مقدار،  میلیار  88/2

ای بیشتر از کل منابع تجدیدپذیر آب در این حوضه آبریز است، و از این رو جمعیت ساکن در مصر  آب به شکل قابل مالحظه

شده، از آبدهی پایدار بره میرزان ، حجم آب زیرزمینی برداشت2003سال    حوضه، اتکای زیادی به منابع آب زیرزمینی دارند: در

خسرارت شردید بره  ، با هزینه عدم ترأمین نیازهرای آبری اکولروژیکی وبرداشتتجاوز کرد. این میزان    ،میلیون متر مکعب  432

 انجامد.  زیست همراه بوده، و نهایتاً به تهدید توسعه پایدار اجتماعی اقتصادی در این حوضه میمحیط

یافته برای مدیریت آب، دولت اسرتان گانسرو، طررح تخصریص آب ای سازمانبرای پرداختن به این وضعیت وخیم و تهیه برنامه

دست حوضه آبریز آید و در پائینابالغ کرد. مینکین، منطقه مهمی در این حوضه به شمار می  2005رودخانه شیانگ را در سال  

ی تنجر و بداین قرار دارد. زیرحوضه مینکین با مشکالت اُفت سطح آب زیرزمینی، افزایش شوری، هاشیانگ و در مجاورت بیابان

ناپذیر زایی و نابودی پوشش گیاهی در مقیاس بزرگ روبررو اسرت. اگرر ایرن وضرعیت ترداوم یابرد، بره فروپاشری برگشرتبیابان

ه آبریرز شریانگ، توقرف رونرد تنرزل شررایط اکولوژیکی منجر خواهد شد. یکری از اهردا  تردوین برنامره تخصریص آب حوضر

آب زیرزمینی و احیای تدریجی  برداشتهای شمالی بود. جلوگیری از بیشزیستی در زیرحوضه مینکین، به ویژه در بخشمحیط

 .استتراز آب زیرزمینی از جمله اقدامات جدی برای تحقق این هد   

أمین و تقاضای آب بررسری شرد. از آنجاکره منرابع آب در شررایط های مختلف تتهیه برنامه تخصیص آب، طرح  فرآینددر طول  

 -گیری توسرعه اجتمراعیاقتصادی ناپایدار بود، تعردیل سراختار و جهرت -برداری قرار داشت و توسعه بیشتر اجتماعیبهرهبیش

مینری برا اهمیرت اساسری داشرت. بردین منظرور، بریالن آب زیرز ،حوضرهموجرود اقتصادی، همخوان با خصوصیات منرابع آب 

رویکردهای مختلف مقایسه شد، و وضعیت بهینه به عنوان مبنای تخصیص آب انتخاب گردید. این کار مستلزم کاهش مجمروع 

 برداشت آب زیرزمینی بود.

های مختلرف روانراب بندی تخصریص آب را بررای وضرعیتزمان  ،تخصیص آب برای شرایط متوسط، این برنامه  تدوینبر    عالوه

های خشرك، اسرتفاده خرانگی آب مبتنی بود. اولویت نخست در سال  برداشتهای مختلف  ویکرد، بر اولویتمشخص کرد. این ر

است. پس از آن، تقاضاهای کلیدی صنعتی و نیازهای اکولوژیکی قرار دارد. پس از آنکه این تقاضاها برآورده شدند، آب باقیمانده 

هرا تخصریص های پررآب، منرابع آب برر اسراس همرین اولویتالتخصیص یابد. در سر مصار ممکن است به کشاورزی و دیگر 

های متوسط باشد. برر ایرن تواند بیشتر از تخصیص آب در سالمصرفی نمی  برداشتیافته برای  یابد، ولی حجم کل تخصیصمی

 شود.             زیست رها میدست برای محیطاساس، تمام آب مازاد به پائین
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 کلیات -6-1

نوسان  نحوه برخورد باپردازد:  ریزی تخصیص آب میکننده در برنامهاین فصل به بحث درباره دو چالش تعیین

، و چگونگی مدیریت عدم قطعیت بلندمدت تأمین و تقاضرای آب. در حرالی کره ایرن دو موجود  آب  منابعدر  

آینرد، حوضه بره شرمار می  آب  ریزی تخصیصبرنامه  هایاست که در زمره چالش  زیادیزمان    مدت  موضوع،

ناپذیر، و تغییر و نوسانات اقلیمی بینیفشارهای رو به رشد بر منابع آب، الگوهای رشد اقتصادی سریع و پیش

 اند.ای اهمیت این مسائل را افزایش دادهبه شکل قابل مالحظه

 اتهای متفراوتی را ایجراد مری نماینرد. نوسرانچالش  ،سالیبین  نیزبه صورت فصلی و    نوسانات هیدرولوژیکی

می تروان بره افرزایش   به طور مثالدر طول سال است که  موجود  آب    منابعفصلی، نتیجه تغییرات نرمال در  

 موجرود  ذخرایرهایی که  فصلی در حوضه  اتذوب بر  اشاره نمود. نوسان  اثراتیا    1نسوناآب به سبب م  منابع

بره   -فصلی عامل مهمی باشرد   اتبرانگیز است. مواقعی که نوسانکمتر چالش  درصد باالیی از رواناب باشد،  آن

های مختلرف به روش الزم است    -های خاص سال کمتر استطور کلی مواقعی که آب به طور منظم در زمان

 در برنامه تخصیصاین نوسانات  های مختلف سال،  بندی برای دورهسهم  متفاوتکردن ترتیبات  مشخص  نظیر

در چگونگی  استالزم بنابراین کنند، فصلی تغییر میبه صورت  زیستی معموالً  . نیازهای محیط ودلحاظ ش   آب

ناپذیر بینیسالی ذاتاً پیشنبیفصلی، نوسان  ات. بر خال  نوساند ندرنظر گرفته شوتخصیص آب در طول سال 

در ایرن  دلیرل آنکرهبره ریزی اثربخش تخصیص آب در مناطق خشك بیشترین اهمیرت را دارد، است. برنامه

 
هاا در تابساتان چهاره شابه جزیاره را باران ای که اینآسا است به گونههای سیلکره شمالی زمین، شبه قاره هند شاهد باراناز اواسط خرداد و همزمان با گرما در نیم  ۱

 دهد که به مانسون مشهور است.های موسمی در این منطقه رخ میآسا، طوفانهای سیلکنند. با بارشزمستانی می
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. متأسفانه بارش در این خواهد شد به زودی بیشتر  و یا  بیشتر شده    منابع آب موجودمناطق، تقاضاهای آب از  

برای تخصیص ممکن است از سرالی بره   موجود  آب  منابعالعاده متغیر است. در نتیجه، مقدار کل  مناطق فوق

 ای تغییر کند.سال دیگر، به شکل قابل مالحظه

ظرفیرت ذخیرره قابرل وجرود    براحتری    های بلندمدت هستند کهخشك همچنین مستعد خشکسالیمناطق  

 تواند به کمبودهای آب منجر شود.می ،مالحظه

 برینسراالنه  بره صرورتهرایی اسرت کره آب موجرود را پرداختن به این مسائل نیازمند وجود قواعرد و نظام

جامره عمرل آب برنامره تخصریص  اهردا ای که به ای آب تخصیص دهد، به گونههای منطقهدارندگان سهم

شرده در برنامره تخصریص آب در بپوشاند: اطمینان از اینکه آب مطابق مقرادیر و قابلیرت اطمینران مشخص

 شود.میزیستی برنامه محقق اقتصادی و محیط  -تر اجتماعیگسترده اهدا دسترس قرار گرفته و در نهایت 

های حوضه، کانون اختالفرات های ساالنه آب ذیل برنامهها بر سر تخصیص این کار يالباً ساده نیست: اختال

ریزی تخصیص های کاوری و ایندوس بوده است، و به عنوان مسائل کلیدی برنامهها در حوضهاستان  بینآبی  

از   شده است. تمرکرز ایرن فصرل  عنوانچاپاال و همچنین در اسپانیا    -های کلرادو، اینکوماتی و لرمادر حوضه

 سالی است.نبیهیدرولوژیکی  اتنوسان کتاب بر

در پرداختن   با این حال،در مقیاس حوضه تمرکز دارد،  آب  ریزی تخصیص  این کتاب تا اندازه زیادی بر برنامه

تر در مقیراس تخصریص گسرترده  تخصریص بخشری آب براتخصیص فردی یا    بینبه موضوع نوسان، ارتباط  

ای های منطقرهاز دید سرهم اتراین، در حالی که این کتاب بر مدیریت نوسانای دارد. بناباهمیت ویژه  ،حوضه

 ها نیز در نظر گرفته شود.بران فردی و بخش، نیاز است تا پیامدهای آن برای آبتمرکز داردآب 

بران فردی، به ویژه مواقعی مهم است که ترکیرب اقتصرادی در ای و آبمنطقه مجوزهای برداشت بینارتباط  

خانگی( معموالً مستلزم   مصر داشته باشد. استفاده شهری آب )از قبیل    قابل توجهیمختلف، تفاوت  مناطق  

با دادن اولویت بره کشاورزی است، و این موضوع يالباً    مصار سطح باالتری از قابلیت اطمینان در مقایسه با  

در یك حوضه مشترک،  همچنین ممکن است. شودمنظور می  بندیدر ساز و کارهای سهمتأمین آب شهری،  

اولویت باالتری به تامین آب شهری یك منطقره داده   ،بین مناطق مختلف با سطح توسعه شهری متفاوت نیز

 گیرد.های گوناگون این فصل مورد بحث قرار میبخش. این مسئله در شود

از   -  تا بلندمدت  سالی، این فصل به بحث درباره چالش پرداختن به عدم قطعیت در میانبینبر نوسان    عالوه

)در نتیجه تغییرات اقلیم یا دیگر عوامل حوضه که بر میرزان روانراب ترأثیر ینده  آ  منابع آبنظر عدم قطعیت  

 پردازد. می -گذارند( و سطوح آتی توسعه و تقاضای آب متناظر با آنمی
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 اتپرداختن به نوسان هدف از -6-2

 بره طرور معمرول مبنرایکره  رود  بره کرار مری  آب  صیصتخ  اهدافی ازدر پرداختن به موضوع نوسان، همان  

، مسرائل وجرود(. برا ایرن  1-4بخرش)  هستند ای آب )بلندمدت(  های منطقهتصمیمات درباره تخصیص سهم

 سالی در نظر گرفته شوند:نبیخاصی وجود دارند که باید در موضوع نوسان 

ها و افرراد مختلرف منصرفانه خشمالحظات مربوط به انصا  مستلزم آن است که با مناطق، ب  .انصاف  ◄

برابر  واکنش با باشد که با مناطق مختلف مفهومرفتار شود. در برخی موارد، این گفته ممکن است بدین 

شود. در موارد دیگر، ممکن است الزم باشد که به یك منطقره یرا نوسان، یکسان رفتار می  بایا متناسب  

توان برا تخصریص موارد، به عنوان مثال میدر این    داده شود.باالتری  های خشك اولویت  بخش در سال

سهم بیشتری از هرگونه آب مازاد پس از دوره خشکسالی، شرایط جبران و ایجاد تعادل را برای منطقره 

 ، ایجاد نمود.تری در شرایط خشکسالی داشتهایینیا بخشی که اولویت پ

ع اجتمراعی و اقتصرادی حاصرل از آن برای حداکثرکردن منراف  آب  تخصیص  يالباً  .های توسعهاولویت  ◄

اسرتفاده   بر اساس آب مازاد باید    تخصیص  که  گفت  توانمیموضوع نوسان  ارتباط با  . در  گیردصورت می

هررا برررای تالش تمررام کرره  در شرررایط خشررکی، مهررم آن اسررتهمچنررین . صررورت گیررردورانرره آن بهره

 اینکره با توجره بره.  انجام شود  موجود  آب  منابعاقتصادی ناشی از کاهش    -سازی اثرات اجتماعیحداقل

واکنش نشران موجود  آب    منابعبه کاهش    ،های متفاوت و با پیامدهای مختلفبران مختلف، به شیوهآب

برران مختلرف ( برای آبهای کاهشآب )یا درصد  تخصیصمناسب مقادیر دهند، ممکن است کاهش می

ر ترکیب اقتصادی مناطق مختلف حوضه وجرود ای دهای قابل مالحظه. مواقعی که تفاوتیکسان نباشد 

های ساالنه برخی مناطق، با درصدی بیشتر از مناطق دیگر داشته باشد، ممکن است الزم باشد تخصیص

 )یا افزایش( داده شود.کاهش 

، موجرود  آب  منرابعهرای کراهش  های آب شیرین، به ویرژه در زماناکوسیستم  .زیستیحفاظت محیط  ◄

  ، باتوجره بره برداشرت آب بیشرترهای خشركچالش ذاتی بقا در دوره  ه دلیل آنکهبپذیر هستند،  آسیب

زیست ممکن است محیط آب به . در حالی که تخصیص  شود، تشدید میهای خشکسالیبران در زمانآب

الزم بررای اطمینران  آب های تخصیصبرنامه با این حال، الزم است های خشك و تر تغییر کند،در سال

  .را ایجاد نمایند  های خشكدر سالیط زیست حفاظت از مح

ساز و کار شفا  و ایجاد  نوسان،  موضوع  در پرداختن به    نکته کلیدی تأمین و تقاضای ساالنه. بین تعادل  ◄

پرذیر که تطبیرق ترأمین و تقاضرا را امکان  ایبه گونه  ساالنه است  آب  باثبات برای تهیه برنامه تخصیص

 نماید.میریزی برنامه بهبران را قادر و آب دادهرا کاهش  سازد. ساز و کار شفا ، تعارض



 ریزی تخصیص آب در حوضه آبریزامه برن

۹8 

 
  

 یکردیگر، مسائل متعددی وجود دارند که به حوضه  آب  های تخصیصدر پرداختن به موضوع نوسان در برنامه

با احتسراب در برنامه تخصیص آب،  مقدار کل آب قابل تخصیصتعیین ین مسائل عبارتند از . اوابسته هستند 

 .گردددر اثر تخصیص متغیر ایجاد می براندر سطح محلی یا فردی آبکه ی یی و پیامدهاالس بین اتنوسان

 

 بران مختلفآب نیازقابلیت اطمینان، نوسان و  -6-3

برران مختلرف بره ایرن واقعیرت اسرت کره آب آب  ریزی تخصیصدر برنامه  اتچالش اصلی در مدیریت نوسان

 منرابعپیامدهای ناشی از تغییرات در حجم   . به عبارت دیگر،د دهن  واکنش نشانبه نوسان    متفاوتی  هایشکل

. در حالی که این کتاب بر تخصیص آب بران و هم برای اقتصاد منطقه، متفاوت است، هم برای آبموجود  آب

های بخشی برای مدیریت نوسان بسیار ضرورت ، درک تفاوتوجودتمرکز دارد، با این    آبریز  در مقیاس حوضه

هرای در بخش  قابل اعمال  از اصول عمومیتوان تعدادی  اما میشرایط هر حوضه متفاوت است،  که  با ایندارد.  

 .   ارائه نمودرا مختلف 

کشاورزی يالباً بهترین بخشی است اما های مهمی در این بخش وجود دارد، تفاوت  با اینکه  .کشاورزی  ◄

های هزینره  جرز  بره)های تولید کشاورزی  ادهآب تطبیق یابد. بسیاری از نه  منابع  اتتواند با نوسانکه می

توانرد برا میبه صورت سراالنه بدین معنا که سطوح تولید   .ساالنه هستند به صورت    (ثابت  گذاریسرمایه

های دائمری ، از جملره کشرتتلفاتی که اهمیت کمتری دارد، افزایش یا کاهش یابد. البتره اسرتثناهایی

وجود دارد. به عکس، و بنا به همان دالیل، بخش کشاورزی يالباً   نیز  پرارزش مانند انگور و درختان میوه

، همچنرین.  نمایرد   اسرتفاده مفیرد   هایی کره مرازاد وجرود دارداز آب اضافی در سرال  تواند میبه خوبی  

کراهش تولیرد  ،وری اقتصرادی را در اسرتفاده از آب دارد، و در نتیجرهترین بهررهپائین  عموماکشاورزی  

 ها خواهد داشت.صادی کمتری در مقایسه با کاهش در دیگر بخشکشاورزی تاثیر اقت

دارد.  براالییوری بسیار استفاده صنعتی آب معموالً از نظر ارزش اقتصادی و نیز اشتغال، بهره  .صنعت  ◄

موجرود آب    منرابعهرای گراه و بیگراه در  بران صنعتی ممکن است قادر باشند با کاهشدر حالی که آب

های باال وجود هزینه  های قابل توجه در تخصیص آب، احتمال ایجادن حال، با کاهشبا ای،  سازگار شوند 

 دارد.

، بسیار متغیر است. در جوامع محلری منابع آببا کاهش    سازگاریبران شهری در  توانایی آب  .شهری  ◄

 هقابرل مالحظرتوانرد اثررات آب می  های محردود کنرونیِآب، کاهش در استفاده  کمِ  مصر   بادرآمد  کم

 مصرار  برا ،داشته باشد. در خانوارهای پردرآمد و درآمرد متوسرط   به همراه  اجتماعی و سالمت عمومی

هرایی کره آب در زمان برداشرتهای بسیار بیشتری برای کراهش تر از آب، ممکن است فرصتتجمالتی
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کرل از    سرهم نسربتا کمریبران شهری معموالً  ، آبهمچنینوجود داشته باشد.    ،است  کمموجودی آب  

 .کنند می مصر  را آب حوضه منابع

ای های هستهسازی نیروگاهتولید برقابی یا خنك نظیر،  انرژیهای تولید  بسیاری از شکل  .انرژیتولید   ◄

ایرن به مقادیر قابل مالحظه آب وابسته هستند. در مواردی که کاهش در تخصریص آب بره    یا حرارتی،

ای پیامدهای قابل مالحظره  تواند میرات گسترده اقتصادی،  با توجه به اث،  شود  انرژیکمبود    باعثبخش  

 داشته باشد.

. در انرد سرازگار کردهآب    منرابع  اتنوسرانخود را با  های آب شیرین  بسیاری از سیستم  زیست.محیط  ◄

يیرر اثررات    ایجراد  های تر و خشك بدونزیست در سالها به محیط نتیجه، ممکن است تغییر تخصیص

ها اکوسیستم  ،تنش آبیمواجهه با  های  ، در دورهوجودپذیر باشد. با این  ها امکانیستمبر اکوس   قابل قبول

پذیری را داشته باشند. این وضعیت ممکن است ممکن است در برابر خسارت بلندمدت، بیشترین آسیب

 فرآینرد تر از همره، رعایت شود. مهم باید های خاص باشد که اولویت حفاظت در خشکسالی  مفهومبدین  

زیسرت و پیامردهای تغییرر های مختلف رژیم جریان بررای محیط تخصیص آب باید اهمیت نسبی جنبه

بررای  ایسال ممکن است اهمیت ویرژه  ی ازهای معینها در زمان. جریانشناسایی نماید رژیم طبیعی را  

بره دیگرر نسبت  بخشهایی ممکن است الزم باشد این بنابراین در چنین زمان  .د نداشته باش   اکوسیستم

 برر  اساسریاثررات  ،  هرااز آن  تخطریهایی وجرود دارد کره  آستانه  همچنینبران در اولویت قرار گیرد.  آب

را   در برابر چندین سال خشکسرالی  آوریقابلیت تاب  یك تاالب ممکن است  خواهد داشت.زیست  محیط 

سیالب هرم نداشرته ی که حتی یك  اما الزم است نقطه فروپاشی اکوسیستم )تعداد سالهای  ،داشته باشد 

آب برای تاالب بر اساس این اولویت دادن به تخصیص ، ممکن است به این ترتیب.  د( شناسایی گرددباش 

 تعیین سهم ساالنه مورد توجه قرار گیرند. فرآیند باشد. این قبیل مسائل باید در  الزامیآستانه 

که بسته به شرایط فصرلی تغییرر  به آب زیرزمینی عمیق  نفوذتلفات ناشی از تبخیر و    .تلفات طبیعی   ◄

 .       در نظر گرفته شوند  کند، باید می

 متغیررهای مختلرف يالبراً رویکردها در بخشبسته به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی،  با توجه به اینکه

. در د باشرمتفراوت  توانرد  میها  ترتیب اولویت  ،های مختلفدر بخشنیز    آبیهای کمدر زمان  بنابراین  هستند،

یابرد، در کاهش می ممکن حد )با ارزش پائین( معموالً تا بیشترین   به زراعت ساالنه  یافتهنتیجه، آب تخصیص

 شود.می حفظ االمکان حتیخانگی  مصر حالی که آب مورد نیاز برای تولید انرژی و 

تلرف در هرای مخنشان داده شده است. در ایرن شرکل، تخصریص سراالنه بره بخش  23این رویکرد در شکل

آب و کمبرود    نرداردوجرود  برران  همه آببرای    مجوزهای برداشت  کامل  تأمین  جهتهایی که آب کافی  سال
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درصردهای   برامختلرف  هرای  کراهش بررای بخشایرن  .  متفاوت خواهد بود،  استها  کاهش تخصیص  مستلزم

 گیرد. صورت می متفاوتی

 

 

 ات در مواجهه با نوسان مجوزهای برداشت یلتعد -23شکل

 

. در وجود داردهای مختلف  بخشآب  ریزی تخصیص  در برنامهاین رویکرد  برای بکارگیری    های مختلفیوش ر

، ساز و کارهای دیگری به کار گرفتره سایر موارددر  .شودمیاشاره  هابه آن آب برخی موارد در برنامه تخصیص

تخصریص داده  منراطقه  هرا بر، در یك حوضه بسیار بزرگ کره آب بره جرای بخشبه طور مثال.  خواهد شد 

ها در مقیاس حوضه الزم نباشد )به استثنای حالتی که ترکیب این تفاوت  در نظر گرفتنشود، ممکن است می

توانرد سراز و بران میآب  بین. به همین صورت، مبادله ساالنه  بسیار متفاوتی در مناطق وجود دارد(اقتصادی  

ها در ادامره باشد. شرماری از ایرن شریوهساالنه  آب    منابعدر  بران با تغییرات  آب  سازگاریکار اثربخشی برای  

 گیرند.مورد بحث قرار می

 قابلیت اطمینان و تضمین تأمین

 اسرت برداشرت برایموجود حجم آب    عیاری احتماالتی از، مز برداشتومجقابلیت اطمینان یا ت مین تأمین  

های مردیریت منرابع آب محاسربه ده از مدلمعموالً بر اساس شاخص عملکرد آماری بیان شده و با استفا  که

 .گرددمی
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 مولفرهآیرد. در واقرع، دو  به شرمار می  مجوزهای برداشتکننده  و تعیین  های اساسیمولفهت مین تأمین، از  

بودن قابلیرت اطمینران مرورد انتظرار، عبارتند از حجم و قابلیت اطمینان آن. بدون مشخص   مجوزهامحوری  

آن فرراهم  بررای)چره آبری   برداشرتمیرزان  تحقق    نحوهی خواهد داشت: درک  ارزش محدود  مجوز برداشت

 دارد.      اساسیاهمیت  ،مختلف و در بلندمدت شرایط  درخواهد بود( 

 بدهد: مجوزای مشخص شود که اطالعات زیر را به دارنده تواند به گونهت مین تأمین می

موجرود   منرابع آبيالبراً برر اسراس    که  ا داشتآن رهای عادی انتظار  توان در سالمقدار آبی که می  ◄

 شود.ساالنه تعریف می

 .باشد مجوز مقدار مندر  در کمتر از  در دسترس  حجم آب در چه مواقعی ممکن است  ◄

 شررایط  در ،بره طرور مثرال) را بایرد داشرتتا چه میزان    انتظار برداشت کمتر،  ترهای خشكدر سال  ◄

 (.امین خواهد شد ی از آب تآیا حجم حداقل کمبود شدید 

در  ثابرتحجم  فراهم بودن آیا احتمال  .در طول سال چگونه ممکن است تغییر کند موجود  آب    منابع  ◄

 خواهد داشت. وجودروزانه  توجههای قابل نوساناحتماالً ، یا وجود خواهد داشت طول سال

هرای زمرانی گونراگون یاس های عملکرد و با توجه بره مقتواند با توجه به طیفی از شاخصت مین تأمین می

شده بدین معنا اسرت کره درصد برای حجم مشخص  95، قابلیت اطمینان ساالنه  به طور مثالمشخص شود.  

. در دسترس خواهد برودحجم کمتری  ،هادر سایر سالو  داشتخواهد  وجودها درصد سال 95در  ،این حجم

نیرز   برا قابلیرت اطمینران براالتر  کمتری  اشتمجوز بردممکن است  بر این )به عنوان شیوه جایگزین(،    عالوه

درصرد  75یك میلیون متر مکعب در  تعریف شود:گونه این ممکن است مجوز، یك به طور مثال.  تعریف شود

بره ها  درصد سرال  95تواند در  متر مکعب می  000800شود، ولی از  این مقدار )همزمان(،  ها تأمین میسال

مجروز منردر  در  از حجرم    زیادیتر، معموالً درصد  های خشكدر سالتأمین شود. یعنی حتی  صورت کامل  

 .در دسترس خواهد بود برداشت

در حجرم معرین  وجرودقابلیت اطمینان روزانه )احتمال  ه صورتتواند ببه همین صورت، قابلیت اطمینان می

خترف قابلیرت اطمینران، های زمانی دیگر بیان شرود. سرطوح و انرواع میا بازهروز(، قابلیت اطمینان ماهانه و  

، ت مین روزانه تأمین معموالً اهمیرت زیرادی به طور مثالهای مختلف دارند.  پیامدهای متفاوتی برای بخش

 .اهمیتی نداردچندان معموالً برای کشاورزی  امابرای تأمین آب شهری دارد، 

الزم اسرت درک صرحیحی از ، اتبندی آب با قابلیت پاسخ مناسب به نوسرانبرای استقرار ساز و کارهای سهم

های مختلف وجود داشته باشد. تطبیق الزامات مختلف ت مین در ت مین مورد نیاز برای تأمین آب در بخش

های فردی و نیز در سطح حوضه، با توجره بره شررایط تخصیص  در سطحهای مختلف،  تأمین آب برای بخش
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شود. توسعه اقتصادی برانگیزتر میتر و چالشهممروز به روز  رشد اقتصادی و تغییرات سریع در استفاده آب،  

به معنای رشد تقاضای صنعتی آب و تغییر الزامات ت مین ترأمین آب اسرت. زمرانی کره مجوزهرای فرردی 

کشاورزی به مصار  صنعتی انتقال یافته و مناطق به تدریب از اقتصاد بزرگ کشاورزی به اقتصرادی صرنعتی 

در نظر گرفته شوند. در صورت عدم لحاظ این الزامات، ایرن ریسرك وجرود ، این الزامات باید  کنند حرکت می

های صنعتی یا تولیدکننده انررژی داده شرود، در حرالی کره در به بخش  ییدارد که مجوزهای با ت مین باال

های خاص وجود داشته باشد. اقتصادهای بر پایه کشراورزی، توانرایی سرازگاری برا واقعیت، آب تنها در زمان

تر را دارند، در حالیکه بروز چنین اختالالتی ممکن است پیامدهای شدیدی برای مناطق ت مین پائینسطوح  

 با رشد سریع صنعتی داشته باشد.

 

 و تضمین تأمین در حوضه اینکوماتی، آفریقای جنوبی   آب موجودمنابع  کل  کردن  مشخص  -24کادر

برران فرردی آب را مسرتقیماً بره آب  بره منراطق،  آب  جای تخصریصبه    های حوضه،قانون آب آفریقای جنوبی، برنامه  بر اساس

تعریرف شرده درصرد(  85سطح ت مین باال )بیش از  اساستخصیص آب بر مجوزهای دهند. در حوضه اینکوماتی، تخصیص می

آب تعیرین حجم  هاکه در بیشتر سال بود مجوزهای برداشتی ، صدوریسالبین اتمشکل مدیریت نوسان روش بااین  برخورد  .  بود

وجرود نداشرت، و امنیرت بیشرتری بررای   آب  های سراالنه تخصریصبدین ترتیب، نیاز به تهیره برنامره  شده وجود داشته باشد.

برود کره  آب   مفهرومبردین  با ت مین باال  ، این رویکرد  حال. با این  شدکننده آب فراهم میبرداشتهای  گذاری در بنگاهسرمایه

ها مردنظر قررار سرال درصرد 90مشخص گردید که اگر ت رمین ترامین در   اینکوماتیوضه  ح. در  شده میکمتری تخصیص داد

درصد آب بیشتر نسبت به شرایط ت مین کامل وجرود خواهرد داشرت. همچنرین در صرورت قبرول   25گیرد، امکان تخصیص  

زایش ت مین تأمین برای در نتیجه، اف  درصد خواهد رسید.  46به    آب  ها نیز این امکان افزایش تخصیصدرصد سال  85ت مین  

ناخوشرایند ايلب امری ،  خواهد بود  مقدار کل آب موجود برای تخصیص  کاهش  که به مفهومفردی،    برانهای استانی و آبدولت

 است.

 

 پذیریو تغییرحوضه  آب رویکردهای تخصیص -6-4

 ی متعرددیکردهراویرساالنه در مقیاس حوضه،  آب های تخصیصتعریف برنامه درنوسان   برای منظور کردن

کاهش به نسبت در تخصیص آب، قواعرد سراده یرا روش ساده    توان بهاز آن جمله می  شود.به کار گرفته می

و الزامات مناطق باالدست برای رهاسرازی   های مختلفها در زمانعدیل تخصیصت  نحوهکننده  پیچیده تعیین

 اشاره نمود. ،دیگر زمانی هایروزانه و یا بر اساس افق در مقیاس حجم معین آب، 

 :به کار گرفت آنها را ترکیبی ازتوان با توجه به عوامل زیر، رویکردهای متفاوت و یا میها  در بسیاری از حوضه

 یرویکردهرای مختلفربرران خراص، ها و یا آببه بخش  آب  های تخصیصدر مقابل روش ممکن است    ◄

  الزم باشد. مناطق در مقیاس حوضه بینبرای تخصیص آب 
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های خشك یا تر، یا بررای مصرار  مانند دوره -برای شرایط مختلف  متفاوتیممکن است رویکردهای    ◄

«، یعنری های ویرژهبه جز در »دوره،  دارلینگ  -در سیستم موری  به طور مثال،اتخاذ شود.    -مختلف آب

در ایرن   شرود.بندی می، آب معموالً بر اساس یك فرمول مورد توافق، سهمزمانی که منابع آب کم است

 نشدهدست حوضه( اعمال  معمول )به ویژه استرالیای جنوبی در پائین  برداشت  هایمجوز،  های ویژهدوره

ممکرن همچنرین کننرد. و به جای آن، سه ایالت واقع در حوضه به یك اندازه آب موجود را تقسریم می

 م باشد.الز ،برقزیست یا تولید محیط  نظیرهای خاص برداشتبرای ای قواعد ویژهاست 

ای رود، به ویژه در سطوح منطقهمواقعی که رویکردهای مختلفی در مدیریت نوسان در یك حوضه به کار می

به .  گردد  چالشموجب بروز  تواند  تخصیص یابد. این کار می  متوازنای  است که آب به گونه  آن  و فردی، مهم

د. نشرومتوسط رواناب ساالنه تعریف میای در یك حوضه، يالباً بر حسب  منطقهآب  های  ، تخصیصطور مثال

های سراالنه در گیرد، تخصریصای قرار میهای منطقهمواقعی که ارقام متوسط بلندمدت مبنای تعریف سهم

. در چنرین خواهرد برودشده در توافرق ها(، کمتر از حجم مشخصها )حدود نیمی از کل سالبسیاری از سال

های سطح واقعی قابلیرت اطمینران سرهمصحیحی از درک   ،ردیف  مجوزهایدر اعطای  حالتی، مهم است که  

 در مقیاس حوضه یا منطقه  در دسترس های مختلف آب  فراوانی حجمتحلیل  . وجود داشته باشد ای آب منطقه

ذخیرره در   حجرم  و  طبیعی رواناب در حوضه  اتتابعی از نوسان  ،موضوع. این  در چنین شرایطی ضروری است

 دسترس خواهد بود.

 ه نسبتکاهش ب

یا کاهش و حوضه، افزایش  آب ریزی تخصیصکسری در برنامهیا  ترین رویکرد در تعیین سهم از مازاد و  ساده

، آب این رویکرد، برنامه تخصیصمطابق با شود. بران تخصیص داده میبه نسبت آبی است که به مناطق یا آب

 ،سراالنهمنرابع آب  حجم متوسرط    رد، نظیروجود داآبی که در سال »نرمال«    اساس ای را بر  های منطقهسهم

شروند. مزیرت ایرن موجودی واقعی تعردیل می  نسبتبه    ،ساالنه  به صورت  هاکند. سپس این سهمتعریف می

منظور کرردن واکرنش اشکال اصلی آن این است که توانایی  اما  است.  آن  درک آسانو    ی نسبیراحت  ،رویکرد

ها و همیشه رویکرد مناسبی در تخصیص آب به بخش این روش  یجه،در نت را ندارد. به نوسان مختلفبران آب

شود، ممکرن اسرت ریسرك پیامردهای شردید به کار گرفته میاین رویکرد  بران فردی نیست. مواقعی که  آب

 هایاسرتفاده تر،های با ارزش پرایینبا استمرار کاربری  چراکهداشته باشد،    به همراهزیستی  اقتصادی و محیط 

 .یابد میکاهش پرارزش آب 

دهنرد، ایرن مسرائل ممکرن اسرت بران به مناطق تخصیص میکه آب را به جای آب  یهای تخصیصدر برنامه

ترری در ممکرن اسرت نقرش مهم اتبه نوسان مناطق های نسبیواکنشاهمیت کمتری داشته باشد. بنابراین، 

. در ایرن شررایط، الزامرات د نهای برزرگ داشرته باشرمناطق مختلف در حوضره  بین  آب  های تخصیصبرنامه
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صردرو مجروز تخصریص آب یا    آب به مصار   ریزی تخصیصتوان در برنامهمیرا  های مختلف  بخش  متفاوت

 . دادای مورد توجه قرار در سطح منطقه برای افراد،

وجرود   متعرددی  سرائلمشرود،  ای به کار گرفته میمواقعی که رویکردهای مبتنی بر نسبت، در سطح منطقه

 د:نمورد توجه قرار گرفته و شناخته شوآب تخصیص است در برنامه  الزمکه دارند 

بررای اطمینران از   زیستی ممکرن اسرتهای محیط جریان  .دارزیست و دیگر نیازهای اولویتنیاز محیط  ◄

. مالحظات نیاز داشته باشند ای  به قواعد ویژه  ،د بودنخواههای مشخص  ها کمتر از آستانهاینکه تخصیص

های پرحجم و با اولویت باال اعمال شود. در هر یك از این موارد، برداشتی ممکن است برای دیگر مشابه

 آب باقیمانرده بره نسربت سپس تأمین شده و در ابتدادار نیازهای آبی اولویت ،مطابق توافقممکن است  

 تخصیص داده شود. سایر نیازها

اقتصرادی بسریار شررایط  مناطق مختلف حوضره،  مواقعی که    .هایی که مناطق صنعتی مهم دارندحوضه  ◄

را نداشرته پررارزش آب    مصرار از  قابلیت حفاظت  کاهش به نسبت ممکن است  رویکرد  متفاوتی دارند،  

و یك یرا دو  صورت گرفته کشاورزی آب برای ای که در چندین منطقه برداشتحوضهبه ویژه، در   باشد.

. در چنین شرایطی، چنانچره تخصریص دارا باشند حوضه را  صنعتی آب    مصار منطقه، نسبت مهمی از  

آفرین اقتصرادی های خسرارتتمام مناطق به نسبت کاهش داده شود، این ریسك وجود دارد که کاهش

آب در مصار  کشاورزی که ارزش   برداشت، در حالی که  ایجاد شوددر صنایع پرارزش در برخی مناطق  

ای برای حفاظت شروط ویژهممکن است  ر چنین وضعیتی،  تری دارد، در مناطق دیگر ادامه یابد. دپائین

که توسعه اقتصادی در  خواهد بود همراه با چالشاز مناطق صنعتی الزم باشد. این مسئله به ویژه زمانی 

حوضه   آب  در هنگام تهیه برنامه تخصیص  که  فرضیات و شرایطی باشد متفاوت با با گذشت زمان    ،حوضه

ترین دالیل تواند یکی از مهمصنعتی نیز مینیازهای آبی مناطق نوظهور  احتسابرفت. ضرورت انتظارمی

 نیاز به  ، شناسایی شرایطی که ممکن است در آیندهبنابراین  باشد.حوضه  آب  های تخصیص  برنامه  اصالح

خواهرد   مفیرد بسریار    ،کند در نظام ساده مبتنی بر نسبت اعمال    یتغییرات  و یا  الزامی نماید اصالحات را  

 .بود

ها ممکرن اسرت مسرتلزم توجره ویرژه در انتقال آب به داخل و خار  حوضره  .ایحوضههای بینانتقال  ◄

های تخصیص آب باشد. علت این امر ممکن است توافقات خاص و یا نیازهای آبی ویژه برا اولویرت توافق

تخصریص آب   2004نامره سرال  ای آب باشد. به طور مثال، برر اسراس توافقباال مرتبط با انتقال حوضه

چاپاال، انتقال آب به خار  از حوضه برای تأمین آب شهر مکزیرك و دیگرر نرواحی شرهری   -حوضه لرما

 بران حوضه منظور نشده است. منطقه، در محاسبه حجم رواناب موجود برای تخصیص به آب
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 زرد  های ایندوس ورویکردهای تعیین سهم آب در رودخانه  -25کادر

میلیارد متر مکعب( در دو فصرل رشرد   141پاکستان، متوسط حجم ساالنه آب )  هایایالت  بینایندوس    نامه آبتوافق  بر اساس

آب  احجرام منرابعیابد. هر سال، سازمان مدیریت رودخانره اینردوس، تخصیص می ایالتچهار  بینشود. این آب گیاه تقسیم می

آب بررای هرر   سرهممیلیارد متر مکعرب باشرد،    114کمتر از  موجود  آب  حجم  هایی که  کند. در سالمشخص می  راسال    همان

، داشرته باشردمرازاد وجرود منابع آب هایی که در سال همچنین یابد.کاهش می ایالتنامه، به نسبت سهم توافق  بر اساس،  ایالت

 کنند.کوچکتر در مقایسه با سهم عادی خود، آب بیشتری دریافت می  هایایالت

 عنروانباالدسرت پنجراب    ایالت. دولت فدرال و  افزوده استزیست بر پیچیدگی کار  ها درباره تأمین آب مورد نیاز محیطتال اخ

کروچکتر، بره  هایایالتزیستی باقی گذاشته شود. اند که مازاد آب در سال سیالبی باید در رودخانه به عنوان جریان محیطکرده

میلیارد متر مکعب بررای تخلیره بره  12کنند که باید تخصیص جداگانه به میزان می  و عنوان  بودهویژه سند، با این نظر مخالف  

مصررفی، تخصریص یابرد. عردم توافرق دربراره اینکره آیرا   بررای اهردا   هاایالت  بینبندی آب  دریا وجود داشته و پیش از سهم

شود در نظرر گرفتره شرود، سربب تقسیم می هاالتای بینزیستی باید یا نباید در حجم آبی که به نسبت سهم های محیطجریان

 بروز تعارض در سند بوده است.

بره ایرن رودخانره  وابسرته، متوسط حجم ساالنه آب را به هر یك از یازده استان 1987طرح تخصیص آب رودخانه زرد در سال 

شرود. ایرن برنامره زرد تهیه می  کمیسیون حفاظت رودخانه  توسطساالنه  (. هر سال، برنامه تنظیم آب  9دهد )کادرتخصیص می

محاسربه  مصرار بررای  موجرود آب  منابعکند. این حجم بر اساس ارزیابی  حجم آب را برای هر استان در آن سال مشخص می

مشخص شرده در   آب برای هر استان، به نسبت سهم  سهمشده(.  بینیهای ورودی پیشو هم جریان  مخازن  شود )هم ذخیرهمی

 یابد.ا کاهش می، افزایش ی1987طرح 

 

 های تخصیص آب بر اساس سناریورژیم

سراالنه برر اسراس سرناریوهای از پریش آب  راهکار دیگری که برای برخورد با نوسانات وجود دارد، تخصیص  

 متفاوتها را برای انعکاس شرایط و الزامات تری از گزینهتواند مجموعه پیچیدهشده است. این شیوه میتعیین

پرذیر سرازد. در ایرن رویکررد، در برنامره تخصریص آب سرناریوهای لف حوضه آبریز امکانهای مختدر بخش

مختلف تخصیص )نظیر وابستگی به حجم آب موجود در یك سرال خراص(، بره همرراه ترتیبرات یرا فرمرول 

 بندی برای هر سناریو را تعریف کند.    سهم

بندی شرود. ه باید در شرایط خشك و تر سهمکند کای است که حجم آبی را بیان میترین روش، قاعدهساده

بررای تعیرین  1996بندی منابع آب رودخانه گنگ را در سرال نامه سهم، هند و بنگالدش تفاهمبه طور مثال

کنرد نامه مقرر میهای پائینی گنگ در فصل خشك )ژانویه تا می( ام ا کردند. این تفاهمسهم آب در بخش

هند و بنگالدش هر یك نیمی از آب خواهد بود. بیشتر از مقادیر معینی از  که کمتر از جریان معین آب، سهم

جریان آب، حداقل مقدار آب مشخصی برای بنگالدش ت مین خواهد شد، و اگرر جریران آب از حرد معینری 

درصد( برای بنگالدش برقررار خواهرد  50بیشتر شود، هند مقدار مشخصی را برداشت کرده و توازن )بیش از 

 بود.
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 چاپاال، مکزیک  -در حوضه لرما  اترفتار پیچیده با نوسان   -26درکا

 آب و تنزل بلندمدت وضعیت دریاچه چاپاال به دلیل تنش آبری، توافرق مفصرل جدیردی دربراره تخصریص  عمدهدر پی تعارض  

نامه بر مردل این توافق همچنین آب تأکید داشت. حجمنامه، بر سناریوهای مختلف حاصل شد. این توافق  2004حوضه در سال  

 مبتنری برود.  ،کرردمررتبط میشرده  بینیپیش  حجرم آبزیستی دریاچره چاپراال را بره  پیچیده هیدرولوژیکی که شرایط محیط

آب مرورد انتظرار روانراب حوضره و حردود متنراظر حجرم مختلرف سناریوهای    ،به تفصیل  ،2004سال    آب  نامه تخصیصتوافق

 .کندرا مشخص می سناریوهای مختلف تخصیص درها به هر یك از زیرسیستم تخصیص یافته

هرای براالیی کنرد. بررای بازهها با جزئیات بیشتر مشرخص میقواعدی را برای تعیین سهم  ،2004سال    آب  نامه تخصیصتوافق

ا ( بررای هرر یرك از نرواحی آبیراری یرپرآبریرواناب )سناریوهای بحرانی، متوسط و   سناریوسه    (دورتر از دریاچه چاپاال)حوضه  

حداکثر حجم برداشت بر اساس هر سرناریو بررای هرر یرك از نرواحی   پس از آن،واحدهای آبیاری کوچك مشخص شده است.  

، جدول زیر چگونگی این تخصیص را بررای یکری از نرواحی به طور مثالکند.  مشخص میرا  آبیاری یا واحدهای آبیاری کوچك  

 دهد.آبیاری نشان می

 
بررای تعیرین  دیگرریحجم ذخیره دریاچه در اول نوامبر هر سرال، معیرار  (یکتر به دریاچه چاپاالنزد)دست  برای محدوده پائین

اند. ، بر اسراس حجرم ذخیرره دریاچره چاپراال تعریرف شردهپرآبیحداکثر حجم برداشت است. سه سناریوی بحرانی، متوسط و  

اریوی متوسرط زمرانی اسرت کره حجرم ذخیرره میلیون متر مکعبی یا کمتر است. سن  3003سناریوی بحرانی متناظر با حجم  

میلیرون مترر   0006متناظر برا ذخیرره آب بریش از    پرآبیمیلیون متر مکعب است، و سناریوی    0006  تا  3003دریاچه، بین  

ب بررای تعیرین حرداکثر حجرم برداشرت مرورد ، سه حالت روانابندی حجم دریاچهپس از دستهاست.    در دریاچه چاپاال  مکعب

نامره دهرد. توافقرا در یکری از نرواحی آبیراری نشران می  فرآینرد، جدول زیر چگونگی ایرن  به طور مثال.  گیردار میاستفاده قر

 صفحات مجزا در نظر گرفته شده است. نیز های حوضه،  صفحات زیادی دارد و برای هر یك از بخش2004سال آب تخصیص 

 

 

ای از وها و قواعرد پیچیرده، از جملره مجموعرهممکن است سرناریآب  در حالت حدی دیگر، برنامه تخصیص  

هررای چندگانرره جریرران برررداری مخررزن، رژیمها برررای سررناریوهای چندگانرره، قواعررد تفصرریلی بهرهآسررتانه
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مشخص نماید. این موضوع را های مختلف بران و بخشزیستی، و سناریوهای مختلف تخصیص برای آبمحیط 

 بستگی خواهد داشت.در حوضه سب است، به شرایط موجود که آیا این سطح از پیچیدگی الزم یا منا

 الزامات دبی بلندمدت

رویکرد دیگری که وجود دارد، الزام مناطق باالدست به رهاسازی حجم ساالنه معین است. این حجرم ممکرن 

نامره سرال توافق ،ای از این روش است برای تعدیل نوسانات، به صورت متوسط یك دوره مشخص باشد. نمونه

دسرت هرای باالدسرت و پائینمیلیارد متر مکعب در سال را به هر یرك از ایالت  25/9کلرادو است که    1922

های باالدست حوضه باید اجازه دهند در هرر ده دهد. برای در نظر گرفتن نوسانات، ایالتحوضه تخصیص می

 دست حوضه جریان پیدا کند.میلیارد متر مکعب به پائین 5/92سال حداقل 

 

 1ز هی تخصیص آب در حوضه آبری   -27کادر

ای آید. این حوضه در منطقرهو دومین رودخانه بزرگ داخلی چین به شمار می داشتهدر شمال يرب چین قرار   هیحوضه آبریز  

بررداری از منرابع آب حوضره در نیمره دوم قررن قابل توجه در بهره  است. افزایش  شده  با اقلیم متغیر و مستعد خشکسالی واقع

هرا و دیگرر برر تاالب قابرل تروجهی ، سبب کاهش شردید آب ورودی بره انتهرای حوضره شرد. در نتیجره، اثررات منفریبیستم

، دو برنامره قابل مالحظه  آب  برداشتدیگر ناشی از    مسائلاین مشکالت و    جهت حلگذاشت.    یبر جا  را  های وابستهاکوسیستم

 وزارت منابع آب تهیه گردید. هیئت وزیران و توسط( 1997و  1992های  تخصیص آب )در سال

 اسراسدست حوضره، برر آبی که باید به مناطق پائینمیزان  تدوین کردند که بر اساس آنها،را    قابل تعدیلیمقیاس    هااین برنامه

در جدول زیر نشان داده شده است )واحرد   روش. این  کندمحاسبه می  ،های مختلف سال تخصیص یابدرواناب حوضه و در زمان

 حسب صد میلیون متر مکعب در سال است(. حجم بر

 
درصرد بیشرتری از کرل   (های انتهای حوضهو به ویژه تاالب)دست  است که مناطق پائین  آنبندی  سهم  روشیکی از اثرات این  

دسرت تر، نسبت باالتری برای برداشت در مناطق باالهای خشكکنند، در حالی که در دورههای تر دریافت میرواناب را در دوره

 یابد.تخصیص می

 
1 Hei 



 ریزی تخصیص آب در حوضه آبریزامه برن

۱08 

 
  

ا تغییررات ب ، قابلیت تطابقدر یك دوره ده ساله نوسانات در نظر گرفتنفرض  اشکال این رویکرد آن است که  

کراهش بلندمردت با  توان در رودخانه کلرادو مشاهده کرد.  را می  آن. پیامدهای  آب را ندارد  منابعتر  بلندمدت

دسرت حوضره عادالنره رفترار هرای باالدسرت و پائینبرا ایالت،  نامرهمطابق مفاد این توافق  ،مجموع منابع آب

حوضره آب  ریزی آتری تخصریص  شود. با توجه به تغییر اقلیم، شاید نتوان چنین رویکردی را برای برنامهنمی

 توصیه کرد.

 خشکسالی دوره  ریزی برای برنامه

های بحرانی حوضه ممکن است دورهآب  های تخصیص  نرمال، برنامه اتبر ساز و کارهای مبتنی بر نوسان  عالوه

مورد توجه قررار   ،بندی در مواقع خشکسالی خواهد بودای برای سهمکمبود آب را نیز که مستلزم قواعد ویژه

ذخیرره آب    حجرم  که  رودبه کار می  مواقعی  برایویژه«  حسابداری  دوره  »دارلینگ،    -دهند. در حوضه موری

اعمرال مخرزن  ترازهای ذخیرره    اساس های خشکسالی بر  انیا، برنامهباشد. در اسپ  یاز مقادیر معین  کمتر  شده

 واکرنشهشردار و اضرطراری و هرر یرك از آنهرا مسرتلزم شود. این ترازها عبارتند از ترازهای نرمال، پیشمی

بخشری عمرومی دربراره هرای آگاهیهشدار موجرب افرزایش کمپینترازهای پیشرسیدن به  ای هستند.  ویژه

ترازهای هشدار به معنای انجام اقدامات اجباری کاهش مصر  آب است، و ترازهرای   .شودجویی آب میصرفه

 هراواکنشدهد که سطوح مختلرف هشردار و د. تجربه نشان مینشوهای آب منجر میاضطراری به محدودیت

 در سطح ملری،دولت  توسط باید آب های تخصیص حوضه تشریح شود و رژیم آب نامه تخصیصباید در توافق

 د.نهای استانی تعیین یا اعمال شودولت توسط یا مشترکاً 

 ارزیابی موجودی ساالنه آب         

دارد.  وجودکه برای تخصیص در آن سال خاص  است بر ارزیابی مقدار آبی مبتنی ساالنهآب تخصیص    فرآیند 

ای که و شیوه  ساالنه بسته به هیدرولوژی سیستم، زیرساخت آبی موجود،  آب  هایچگونگی محاسبه تخصیص

ای آب بره های منطقرهتغییر خواهد کرد. مواقعی کره سرهم  ،بلندمدت مشخص شده است  مجوزهای برداشت

به تر وجود ندارد، ساده است. هیچ الزامی برای محاسبات اضافه  فرآیند شود، این  صورت حجم ثابت تعریف می

نامه رودخانه کلرادو وجود این شیوه در توافقکند. تخصیص ساالنه از سالی به سال دیگر تغییر نمی  دلیل آنکه

های دیگرر، سراز و کارهرای کند(. در وضعیتدارد )که حجم ثابتی را بر اساس میانگین ده ساله مشخص می

هرای سرازی نظامو ممکن است مستلزم ظرفیت نهادی قابرل مالحظره و نیرز پیادهبوده    تربندی پیچیدهسهم

 پایش و حسابداری آب باشد.

شرود، یرك رویکررد از میانگین رواناب ساالنه مشرخص می  نسبتیمناطق مختلف به صورت    عی که سهممواق

هایی که ذخیره قابل مالحظه آب وجود دارد( اعالم ساالنه شده، یعنی سیستمهای تنظیم)در سیستم  معمول

تعیرین سرال اسرت.    اساس منابع آب موجرود دربران مختلف، بر  ها یا آبیافته به مناطق، بخشآب تخصیص
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به طور باشد )  آن  شده  بینیپیشمقدار  یا    و  واقعی ذخیرهاساس حجم  ممکن است بر    میزان منابع آب ساالنه

چاپراال در   -در سیسرتم لرمرا  ،به طرور مثرالبینی بارندگی آینده(.  مقدار بر  حوضه یا پیش  اساس ، بر  مثال

برای برآورد موجودی احتمالی آب در فصل پیش شوند. تعیین می  روش ه دو  بآب   مجوزهای برداشتمکزیك،  

آب در دریاچره چاپراال   احجامسپس با ارزیابی    مقایسه شده والگوهای بارندگی و رواناب با سابقه تاریخی  رو،  

رواناب احتمرالی   در خصوصد  ننتواها می، ارزیابییبرف  ذوبهای  دیگر، در سیستم  روشید. به  نشوترکیب می

 د.نگیر حاصل از ذوب بر  صورت

برای آن را یافته تمام آب تخصیصامکان تامین که  باشد ای ممکن است به گونه نتیجه برآورد حجم منابع آب

آب ذخیره شرده در مخرازن  تنها کهکند مصداق پیدا میمواقعی این شرایط  ،  مثال  طوربه  سال ت مین کند.  

را سطح بسیار باالی قطعیرت  بنابراین    هک  شودشده سیستم( تخصیص داده  بینی)منهای هر گونه تلفات پیش

 . ایجاد خواهد کرد

برا توزیرع آب در مقیراس زمرانی   ،مخرازن  میرزان ذخیرره  اساس بر  آب  تر در تخصیص  کارانهرویکرد محافظه

د کره نشوهای ساالنه در سطحی تعیین می. در این حالت، تخصیصاست  سه سال(  نظیرتر )تخصیص طوالنی

در   یترد، حتی اگر هیچ جریران ورودی اضرافهنرا برای سه سال بعدی ت مین کنشده(  تأمین )سطح تعیین

های خشك با بارندگی بسیار متغیر مناسب تواند در سیستمطول این دوره وجود نداشته باشد. این رویکرد می

رد شکل دهد. این رویک را پایه تأمین برای چندین سال ،شده در یك سال ممکن استباشد که سیالب ذخیره

 اهمیت دارد.هایی مناسب باشد که تأمین آب با قابلیت اطمینان باال تواند در وضعیتهمچنین می

، در طرول به طور مثال)اضافه در دوره تخصیص    وجود بارش تواند بر اساس  میآب  تخصیص    ،دیگر  یروش در  

 ایش خواهد داد.را افزآب تأمین  عدم. چنین رویکردی، آورد بلندمدت سیستم و نیز ریسك باشد  سال(

 :وابسته استبه موارد زیر  برای تعیین تخصیص آب داررویکرد ارجحیت

 نوسان بلندمدت بارندگی  ◄

 آب بیشتر در طول دوره تخصیص وجوداحتمال   ◄

 آب تأمین عدم تحققپیامدهای   ◄

متفراوت آب    نروع مصرر برر اسراس    ،آب  عدم تحقق تامینای دارد. پیامدهای  آخرین نکته باال اهمیت ویژه

در   استفاده از رویکررد حرداکثری، ممکن است  با زراعت ساالنه، در بخش کشاورزی  به طور مثالخواهد بود.  

تواند حجم بلندمردت موجرودی آب را بررای آبیراری بره تخصیص آب موجود قابل قبول باشد: این شیوه می

تولید در شرایط خشکسرالی، آب   برای جبران عدم تولید یا کاهشحداکثر برساند. در چنین شرایطی، زارعان  

 .       کنند بیشتری را در شرایط ترسالی دریافت کرده و محصوالت بیشتری نیز تولید می
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شود )مانند درختان میوه و انگور(، ممکن است می برداشتهای دائمی ، مواقعی که آب برای کشتحالبا این  

شرود. در  جبررانکشد تا اُفرت محصرول  طول می  چندین سال  زیراای آب قابل قبول نباشد،  کمبودهای دوره

 تر باشد.مناسب ترقابلیت اطمینان باال و با جم کمتر حبا آب چنین مناطقی، ممکن است تخصیص 

تر و حفاظت از قابلیت اطمینان تأمین در تخصریص کارانهرویکرد محافظه  باید از  ،شرایط وجود مبادله آبدر  

، در صورتیکه منجر به تعدیل در آياز یك سال آبی آب بیش از مقدار واقعی . برآورد منابعاستفاده شودساالنه 

 .یکپارچگی بازار داشته باشد  در ایعمدهتواند پیامدهای می های ساالنه شود،و کاهش تخصیص

 

 ، عدم قطعیت و پیچیدگیپذیریبا تغییر روش برخورد -6-5

مورد توجه تخصیص آب  فرآیند در   ایقابل مالحظهطور  مالحظات مربوط به تغییر و عدم قطعیت، به  امروزه،  

یافتن در اثر آن، احتمال نوسان بیشرتر اقلریم و شرتاب  که  . این تحول متأثر از تغییر اقلیم بودهاند قرار گرفته

های جهان به وجود آمده است. در هرر یرك از ایرن مروارد، تحوالت اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از بخش

 .خواهد بودبا سطوح باالی عدم قطعیت همراه  ،عمده آیندهتغییر 

در اند. ها طراحی شدهبرای پرداختن دقیق به این چالش  کتابشده در این ها و رویکردهای معرفیاصول، رویه

 فرآینرد ی منفرك از  فرآینرد برای پرداختن بره تغییرر اقلریم بره عنروان    یساز و کارهای مشخص  ،این نوشتار

تروان در میکره    نمایرد بلکه، سراز و کارهرایی را ارائره می.  گیردنمیتر تخصیص آب مورد توجه قرار  گسترده

برخی از اصرول   بخش بهاین  در    ، مدیریت منابع آب را به خوبی انجام داد.تغییر سریع و عدم قطعیتشرایط  

 ،یابد ییر و عدم قطعیت ارتباط میتر، که با تغریزی حوضه در چارچوبی گستردهکلیدی تخصیص آب و برنامه

 .گرددتاکید می

 ابعاد چندگانه تغییر و عدم قطعیت

، به طور مثالتأثیر بر چرخه هیدرولوژیکی به عنوان یکی از پیامدهای کلیدی تغییر اقلیم شناخته شده است. 

بلندمدت در الگوهرای  هاد تغییراتها و خشکسالیشده آتی عبارتند از افزایش فراوانی سیلبینیتغییرات پیش

شردن در اثرر آند و تغییررات در منابع آبد افزایش نوسان در منابع آبد افزایش دما و افزایش ریسرك مغذی

توانند منجر توزیع فصلی منابع آب )نظیر اثرات ناشی از  جابجایی بارش از بر  به بارندگی(. این تغییرات می

هرای اجتمراعی و اقتصرادی وابسرته بره آب، و هرم برر الیتبه ایجاد اثررات عمرده يالبراً منفری، هرم برر فع

 های آب شیرین شوند. اکوسیستم

العراده سرریع اجتمراعی و اقتصرادی در بسریاری از عالوه بر این نوع از تغییررات مترأثر از اقلریم، تغییرر فوق

ناشری از آن های جهان در حال پدیدار شدن بوده که با تغییرات قابرل توجره در تقاضرای آب و اثررات بخش
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ترر از تغییررات اقلریم ریزی منرابع آب، يالبراً مهمهمراه است. تغییرات اجتماعی و اقتصرادی در دوره برنامره

اقتصادی، سطوح باالی عدم قطعیت است.   -هستند. مشخصه تغییرات، هم در اقلیم و هم در توسعه اجتماعی

 شود:این عدم قطعیت، از عوامل متعددی تشکیل می

 

 یانیه نایروبی درباره سازگاری با تغییر اقلیم ب  -28کادر

اتخاذ شرده برود،   2در چارچوب بیانیه تغییر اقلیم سازمان ملل  1به برنامه عمل بالی که در سیزدهمین کنفرانس اع ا  واکنشدر  

کره بتوانرد توسرعه ها برای اقدام درباره مدیریت آب و اراضی  کننده و توصیهالمللی برای شناسایی اصول هدایتی بینیگووگفت

 ای منجر شد که پرنب اصرلگو به تدوین بیانیهوبرقرار گردید. این گفت ،پایدار را در عین پاسخ به اثرات تغییر اقلیم محقق سازد

 شود:کننده زیر را شامل میهدایت

بر کاهش فقرر،  ن چالشی افزونتر توسعه، با شناخت تغییر اقلیم به عنواسازگاری باید در چارچوب گسترده :)توسعه پایدار(  1اصل

 مورد توجه قرار گیرد. ،زیستها و تنزل وضعیت محیطگرسنگی، بیماری

اکنون، با پرداختن به مشکالت موجود مستلزم آياز سازگاری از هم  ،آوری در برابر تغییر جاری و آتی اقلیمتاب  :آوری()تاب  2اصل

 در مدیریت آب و اراضی است.

بسیار ضروری است و باید مبتنی بر اصول   کارآمدسازگاری    در جهتت نهادها برای مدیریت آب و اراضی  تقوی  :)حکمرانی(  3اصل

 مشارکت جامعه مدنی، عدالت جنسیتی، تابعیت و تمرکززدایی باشد.

ک گذاشرته کاالیی عمومی در تمام سطوح به اشترا  به عنوانو    یافتهاطالعات و دانش برای سازگاری باید ارتقا    :)اطالعات(  4اصل

 شود. 

سازگاری، مستلزم افزایش  اقدامات در جهتمنافع اقتصادی و اجتماعی  نیز  و    عدم اقدام موثرهزینه    :)اقتصاد و تأمین مالی(  5اصل

 گذاری و تأمین مالی است.گذاری و نوآوری در سرمایهسرمایه

 

 منابعر و رواناب، و بنابراین حجم  بارش، تبخی  میزاناحتماالً  تغییر اقلیم    .آب  منابعتغییرات در متوسط    ◄

و عردم   متفاوت برودهدهد. ماهیت و سطح تغییر در مناطق مختلف  برای مصر  را تغییر میموجود  آب  

 ای دارد.قطعیت قابل مالحظه

، از جملره رویردادهای به نوسران بیشرتر در اقلریم  یهای اقلیمبینیبیشتر پیش  .نوسان اقلیمی بیشتر  ◄

همران میرزان قبلری براقی  ،د. از این رو، حتی جاهایی که متوسط بلندمردت روانراباشاره دارن  تر،حدی

بندی فصول تر ساالنه در زمان  افزایش یافته و یاهای خشکسالی و سیل  دوره  تعددماند، ممکن است  می

 .                      ایجاد شود نوسان بیشتری یا رویدادهای دیگر

 

 
1 Cop13 
2 UNFCCC 
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 گذشت زمان   با  یتعدم قطع یشافزا -24شکل

 

 عدم قطعیت و تغییر در رودخانه زرد   -29کادر

آب موجرود بررای منرابع سراالنه  مقرادیرابالغ کرد. در این طرح، را ، دولت چین طرح تخصیص آب رودخانه زرد 1987در سال  

ایرن مقردار،   میلیارد متر مکعب استوار بود. از  58متوسط رواناب ساالنه    اساسمشخص شده است. این طرح بر  مختلف    مصار 

 برینمیلیارد متر مکعرب  37 مابقی)عمدتاً برای انتقال رسوب( تخصیص یافت.  رودخانه جریان اهدا میلیارد متر مکعب به   21

 تخصیص داده شد.    هستند،  وابستههای این رودخانه که به آبده استان و منطقه 

متوسرط مترر مکعرب میلیرارد  58ن حوضه پدید آمرده اسرت. نشده در ایبینیاز زمان تدوین این طرح، تغییرات اساسی و پیش

های بوده است. در مقابل، داده 1975تا  1919های جریان در دوره رواناب ساالنه که در این طرح تخصیص یافته، مبتنی بر داده

یرارد مترر مکعرب میل 53 کاهش یافته و به حدود  درصد  10که رواناب ساالنه حدود    استدهنده آن  نشان  2000تا    1956دوره  

و کاهش در بارش در  بلندمدت در ترازهای آب زیرزمینی  است. دلیل این کاهش، تغییرات در کاربری اراضی حوضه، اُفت  رسیده

در   موجودآب    منابعای  اقلیم بلندمدت بوده است. همزمان، پروژه انتقال آب جنوب به شمال به شکل قابل مالحظه  تغییرنتیجه  

 ،. در مجمروعحوضه ایجاد خواهد کرددر وضعیت اقتصادی نیز ای تغییرات عمده وآتی افزایش خواهد داد های در سال را  حوضه

بر اسراس آن تردوین شرده  1987سال  آب این تغییرات بدین معنا است که شرایط حوضه اکنون با شرایطی که طرح تخصیص

بینری پیشبره ایرن تغییررات  پرداختن در جهتتعدیالت ، ساز و کاری را برای انجام 1987بسیار متفاوت است. طرح سال    ،بود

 در حوضه همچنان مطرح است. آب و مسئله ضرورت بازنگری ترتیبات کنونی تخصیص نکرده بود

 

توانند تغییرات اقلیمی را با سرطح اطمینران کرافی بررای های کنونی اقلیم نمیمدل  .اطالعات محدود  ◄

کنند و البته ممکن است هرگز نیز نتوانند چنین کاری را انجام   بینیریزان آب پیشاستفاده قطعی برنامه

ها حتی درباره اینکه آیا مجموع بارش و رواناب برای بسیاری از منراطق دهند. در بسیاری از موارد، مدل

های جغرافیایی و زمانی کوچکتر کره ها در مقیاس افزایش یا کاهش خواهد یافت، توافق ندارند. این مدل

آیند، بسیار قابلیت اطمینان پایینی دارنرد. ایرن ن مقیاس برای مدیران منابع آب به شمار میتریمناسب
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پی در آمریکرای سریسیتسره در چرین و میهای آبریز نسبتاً بزرگ ماننرد یانگموضوع حتی در حوضه

 شمالی نیز مصداق دارد.

عیت آینده سرهیم هسرتند، بردین تعدد عواملی که در عدم قط  .عدم قطعیت قابل مالحظه درباره آینده  ◄

تواند عدم قطعیت آینده را حل کند. این موضروع بره تر نیز نمیسازی پیچیدهمفهوم است که حتی مدل

کند که عدم قطعیت آینده، هم برای اقلیم و هم برای توسعه، با هم در نظرر ویژه زمانی مصداق پیدا می

 گرفته شوند.

 طعیتعدم قتغییر و  اصول مدیریت در شرایط 

گیری رویکردهرای از عوامل کلیدی مرؤثر برر شرکلو عدم قطعیت توأم با آنها  ی ذکر شدههالشچا  از  آگاهی

اقتصادی   -ریزی حوضه بوده است. سازگاری مدیریت منابع آب با توسعه سریع اجتماعیاستراتژیك در برنامه

عردم قطعیرت باثبرات باشرد و هرم نیازمند رویکردهایی اسرت کره هرم در برابرر    ،یاقلیم  اتو افزایش نوسان

ای متغیرر و آینرده حرکرت بره سرمتداشته باشد. با   رو راپیش  به تغییرات  واکنشپذیری کافی برای  انعطا 

شررایط  اسراس ریزی حوضه، از شناسایی نتیجه »بهینه« برر اصلی و فنون مربوطه برای برنامه  اهدا نامعین،  

آمیز های محتمرل موفقیرتبات که در برابرر طیفری از آینردهنتایب باث  حوضه، به جستجویتاریخی و کنونی  

 . شود، جابجا میباشند 

های تخصیص آب نظاماین عوامل  ،  به طور مثال.  گذار هستند این عوامل بر رویکردهای تخصیص آب نیز تأثیر

 همچنرین. انرد کرده اتنوسان افزایش تخصیص عادالنه آب در شرایط  برای ساز و کارهایی وادار به گنجاندنرا  

تصرمیم گیرری   ایبه گونرهباید  ای،  های رودخانهزیستی برای حفظ اکوسیستمهای محیط جریان  در خصوص

یافتن . به منظور دسرتآوری داشته باشند ها و تغییرات تاببتوانند در برابر شوکرودخانه/اکوسیستم  که    شود

مورد ریزی تخصیص آب های برنامهرا در تصمیمزیر اصول توان  مینامعین،    ایآینده  برایهای باثبات  به پاسخ

 :استفاده قرار داد

ای باید به گونه  آب  های تخصیصبرنامه  .شود  آیندههای  هایی گرفته نشود که موجب سلب گزینهتصمیم  ◄

چالشی ذاتی بین شیوه تدوین . را داشته باشند و اصالح  یسازگار  قابلیت  ،که در صورت نیاز تدوین شوند 

تخصیص آب و صدور مجوزهای برداشت آب با اعمرال رویکررد مردیریت تطبیقری در برنامره   هایبرنامه

های تخصیص آب و به ویژه صدور مجوزهای برداشت آب، تخصیص آب وجود دارد، زیرا در تدوین برنامه

الزم است به مسائل به صورت قطعی پرداخته شود، به خصوص اینکه در صدور مجوزها باید معلوم باشد 

 ،همی از منابع آب در اختیار مصر  کننده قرار خواهد گرفرت. متروازن سراختن ایرن دو ضررورتچه س 

و   دادهبه مدیریت تطبیقی را افرزایش    ضرورت پرداختنسطوح باالتر عدم قطعیت،  چالشی دائمی است.  

)شرامل آب    مجوزهرای برداشرتهای تخصریص و  پرذیری بررای اصرالح برنامرهبنابراین، اهمیت انعطا 
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ها و نیرز ای برنامرهتوانرد شرامل برازنگری دوره. ایرن کرار مییابرد میای آب( افرزایش  های منطقهسهم

 گیرد. مورد بحث قرار می 6-7بخشبازنگری باشد. این مسائل با جزئیات بیشتر در  دالیلکردن مشخص

ی روشرن بررای ریزایرن مرورد شرامل برنامره  .نشدهبینیرویدادهای پیش  توانمند سازی برای مواجهه با  ◄

رویرردادهای هررایی از مثالسررابقه اسررت. برره رویرردادهای بی واکررنشتوانررایی مرردیریت و  و خشکسررالی

توسعه مراکز جدید صنعتی، شرهری یرا کشراورزی در   تواند می  های زمانی بلندترنشده در افقبینیپیش

 .باشد یا کاهش بلندمدت رواناب  و نشدهبینیهای پیشمکان

نیازهرای مهرم مردیریت ، از پیشکارآمرد   پرایش جرامع و  نظام  .اتتغییر  شناختای  ها برپایش شاخص  ◄

در چنرین شررایطی، بره منظرور  .الزامات شرایط تغییر است آید. رویکرد تطبیقی ازتطبیقی به شمار می

شناخت بهتر عملکرد سیستم در طول زمان، بررسی فرضیاتی که مبنای تصمیمات در تخصیص آب قرار 

شامل پایش باید  به طور کلی جهت کاهش عدم قطعیت، الزم است نظام پایش طراحی شود.  اند، وگرفته

 ترر از همره،و مهم بودهمجموعه مناسبی از متغیرهای هیدرولوژیکی، کیفیت آب، اکولوژیکی و اقتصادی 

شناسرایی تغییررات و رونردهای   جهرتهرا  بررای تحلیرل و ارزیرابی داده  به جمع آوری اطالعات کرافی

بایرد برا  مجوزهراها و ها، برنامره، سیاسرتمتناسب با نتایب به دسرت آمرده از پرایش.  بپردازد  ،مدتبلند 

 تعدیل شوند. ،شدن اطالعات جدید فراهم

، برخی مالحظرات خراص آنبر    عالوهریزی حوضه موضوعیت دارند.  های برنامهاین اصول در بسیاری از جنبه

های های تخصریص آب و سرهمگیرنرد. برنامرهتوجره قررار  مرورد    بایسرتمی  وجود دارد که در تخصیص آب

و   منرابعسناریوهای مختلف آینده، از جمله تغییرات در    کافی برای مواجه شدن باثبات  دارای    ای باید منطقه

 توانند شامل موارد زیر باشند:می ی تخصیص آب. رویکردهاباشند تقاضای آب، 

کاری در ارزیابی آب موجود و تخصیص آن در محافظهاتخاذ رویکرد احتیاطی در تخصیص آب، شامل   ◄

 بران.مناطق و آب بین

بندی ساالنه با در نظرگرفتن اینکه ماهیت نوسان ممکن اسرت در گنجاندن ساز و کارهایی برای سهم  ◄

ای پیردا در سناریوهای تغییر آینده، اقلریم اهمیرت ویرژهاحتماالً  با توجه به اینکه  گذر زمان تغییر کند.  

در برابرر طیفری از شررایط   سالی توجه شود تا سیستم بتوانرد بینکند، باید به ساز و کارهای نوسان  می

 آور باشند.تاب ،نوسان

تروان از بررای حصرول اطمینران، میتغییرر شررایط.    مقابرلطمینران از رعایرت احتیراط در  حصول ا  ◄

 یینده، یرا بره عنروان سرپرآب موجود برای تخصیص آ  هایی نظیر محفوظ داشتن بخشی از منابعروش 

 .برای کاهش احتمالی متوسط بلندمدت منابع آب، استفاده نمودمحافظ 
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 اتو تغییر اترودخانه کلرادو: تجهیز ضعیف برای پرداختن به نوسان  1922نامه سال  توافق  -30کادر

نامره در سرال است. این توافق 1922نامه سال توفق اساسهای واقع در حوضه رودخانه کلرادو، عمدتاً بر ایالت بینتخصیص آب  

رودخانره کلررادو تکمیرل گردیرد.   باالدسرتدرباره بخرش    1948نامه سال  ایاالت متحده و مکزیك، و توافق  نامهتفاهمبا    1944

حوضره در پررداختن بره شررایط تغییریافتره   آب  ، نمونه بسیار روشنی از عردم توانرایی توافرق تخصریص1922نامه سال  توافق

 .بینی نشده بوداین موضوع پیش  ،نامهتفاهم  تدویندر زمان  زیراآید،  اقتصادی حوضه به شمار می  -ی و اجتماعیهیدرولوژیک

های باالدست )کلرادو، نیومکزیکو، یوتا و وایومینرگ( کند: ایالتهای حوضه را به دو گروه تقسیم می، ایالت1922نامه سال  توافق

 بره میرزان متوسط جریان ساالنه رودخانه کلرادو بر مبنای آوردنامه یفرنیا و نوادا(. این توافقدست )آریزونا، کالهای پائینو ایالت

دسرت حوضره هرای باالدسرت و پائینمیلیارد متر مکعرب در سرال بره ایالت  2/9،  اساسمیلیارد متر مکعب است. بر این    2/20

دیگر را به مکزیك تخصیص داد. تخصیص به مکزیك به   میلیارد متر مکعب  85/1، ساالنه  1944سال    نامهتفاهمتخصیص یافت.  

، تقسریم آب را برا 1922نامره سرال  بر این، توافق  عالوهشود.  عنوان باالترین اولویت تخصیص در این رودخانه در نظر گرفته می

حوضه اجرایری کررده دست های پائینمیلیارد متر مکعب برای ایالت 5/92ساله  10  های باالدست حوضه به رهاسازیالزام ایالت

 است.             

سری  هایاساس دادهمتوسط جریان ساالنه بر   برآورد،  اینکه  تر از همه. مهممتعددی ایجاد شدمشکالت  نامه،  با تدوین این توافق

ها را پوشرش داده اسرت. بریش از یرك سرده داده صورت گرفته بود که در بازنگری مشخص شرد عمردتاً ترسرالی  تاریخی  هسال

سرال  نامرهتفاهمو  1922نامه سال توافقدر میلیارد متر مکعب است. با توجه به اینکه  25/18شده حاکی از متوسط ساالنه ثبت

شرود. ، روشن است که حوضه دچار تخصیص بیش از اندازه میاست میلیارد متر مکعب 7/19 حجم تخصیص آب معادل  ،1944

هرای حوضره تقسریم نشرده اسرت. ایالت بینبه یك اندازه  کمبود،ت که این دین معنا اسنامه بروش تخصیص آب در این تفاهم

تقریبرا کنند، در حالی که باالدست حوضه چنین نیست. یافته خود را دریافت میدست، سهم تخصیصهای پائینمکزیك و ایالت

 بنرابراین.  ضه اتفاق خواهد افترادحودر رواناب    یهای بیشتراُفت  دهند کهنشان میاقلیم در حوضه  مختلف تغییر  مطالعات  همه  

 .شدمشکل تشدید خواهد 

هرای دخیرل برر طر  برین، آب را 1948نامه تخصیص آب باالدست رودخانه کلرادو در سال این رویکرد معیوب، توافق  برخال 

 مطرابق برا دارد. بیشرتری دهد، ساز و کاری که در برابر نوسران و تغییرر ثبراتموجود تخصیص میآب  از منابع    یدرصد  اساس

 هر گونه کاهش خواهد داشت.از رویکرد تقسیم به نسبت، هر ایالت سهم یکسانی  

 تخصریص آب مقدار. نوادا بینی نشده بودپیشنیز  1922وگاس در نوادا در سال آب، رشد انفجارگونه الس کاهش منابع  عالوه بر

بره تحروالت  واکنشپذیری در نامه برای انعطا این توافق در بینیپیشنامه اولیه دریافت کرده بود. هیچ را در توافقبسیار کمی  

، داشرتوگاس وجود الس سهم آب برای زیادیفشار  بنابراین. شدنمی انجامنیز ها ایالت بینآتی صورت نگرفته بود و مبادله آب 

 .نداشتوجود حل این مشکل  در حالی که هیچ ساز و کاری برای 

 

پذیرشردن بازتخصریص آب در صرورت لرزوم، یرا بررای کراهش امکانبینی ساز و کارهایی برای  پیش  ◄

 زیست و یا تامین آب برای متقاضیان جدید.مصار  و حصول اطمینان از تأمین نیازهای محیط 

بنردی زیستی در سناریوهای مختلف. تغییررات در حجرم و زمانهای محیط اطمینان از تامین جریان  ◄

های آب شیرین خواهد بود. ایرن تغییرر، موجرب غییر اقلیم بر سیستمترین اثرات تبارش، احتماالً از مهم

زیسرتی در زیستی خواهد شد. اطمینان از اینکه حفاظت کافی از جریان محیط های محیط کاهش جریان

ها در مواقع خشکسالی یا جابجرایی در الگوهرای برارش برنامه تخصیص آب وجود دارد، و اینکه حفاظت
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های آب شیرین در رویارویی با تغییر اقلیم بسیار مهرم خواهرد توانایی اکوسیستمادامه خواهد یافت، در  

 بود.

 ریزی حوضهگنجاندن عدم قطعیت در فرآیند برنامه

نوسانات فزاینده و تغییر و عدم قطعیت قابل توجه موجب شده است که اعمال تغییرات زیراد در فرآینردها و 

، الزامی گردد. محوریت این تغییرات، جابجایی از مدل خطری ریزی حوضهتخصیص آب و برنامه  شناسیروش 

مسیر توسعه حوضه، به مدلی تطبیقی در طراحری اسرتراتژی طراحی استراتژی بر اساس قطعیت آینده و تك

گیری تطبیقری بررای دسرتیابی بره های مختلرف آینرده و تصرمیمها، سرناریوها و گزینرهاست که بر ریسك

 کند.                               مدت، تأکید میاندازها و اهدا  بلند چشم

ریزی وجرود های محتمرل در برنامرههای طراحی بسیاری برای گنجاندن عدم قطعیت و طیفی از آیندهروش 

تواننرد دارد. مهمترین آنها، استفاده از سناریوهای مختلف برای توصیف شرایط آینده است. این سرناریوها می

توانرد بره های محتمل توسعه و اقلیم را ترکیب نمایند. ابزارهای ارزیرابی ریسرك نیرز میای از آیندهمجموعه

 شده در برابر نتایب محتمل، مورد استفاده قرار گیرد. ریزیعنوان ساز و کاری برای آزمودن رویکردهای برنامه

 

 ینگدارل  -توسعه در کالیفرنیا و حوضه موری  اقلیم و  ریزی سناریوییبرنامه  -31کادر

بره عنروان  برآوردآب در این حوضه صورت گرفت. این  برآورد منابعدارلینگ با    -تهیه نخستین برنامه حوضه برای حوضه موری

سال داده اقلریم  111بر  مبتنی  بخشی از پروژه آبدهی پایدار انجام شد. این پروژه شامل بررسی چهار سناریوی اقلیم و توسعه و  

 :. چهار سناریو عبارتند ازبود

 (، با گنجاندن سطوح موجود توسعه.1895  -2006سناریوی مبنا )  ◄

 بینی پیامدهای تداوم بلندمدت خشکسالی جاری.، برای پیش2006تا   1997سناریوی مبتنی بر دوره   ◄

مختلرف اقلیم و پرانزده مردل  تغییر ، با استفاده از سه سطح مختلف تأثیر2030حتمل اقلیم تا سال  ات مارزیابی اثرات تغییر  ◄

(. سناریوهای اقلیم آینده با توجه به سطوح کنرونی 2007المللی تغییر اقلیم )بر اساس گزارش چهارم ارزیابی کمیته بین  یاقلیم

 .، مورد بررسی قرار گرفتبر رواناب حوضهتوسعه اثرات  لحاظبا  ،  توسعه و سپس سناریوی توسعه آینده

 الزم اسرتد، و  نو تطبیقی باش  پویاهای مدیریت منابع آب باید  ها و برنامهاستراتژی  اند کهمدیران منابع آب در کالیفرنیا دریافته

، رویکرردی 2009سرازی برنامره آب کالیفرنیرا در سرال . در بهنگامها لحاظ شرونددر این برنامهعدم قطعیت، ریسك و پایداری  

سناریوها معر  طیفی از شرایط ممکرن این  ته شد.  به کار گرف  های واکنش به آنهاگزینهمشتمل بر سناریوهای مختلف آینده و  

های مختلرف مردیریت بودنرد. برنامره آب ، ترکیبری از اسرتراتژیواکرنش بره آنهراهای توسعه و اقلیم در آینده بودند. استراتژی

ریت منابع آب برای آنچه برای مدی بررسیگیرد، بلکه از سه سناریوی اصلی برای در نظر نمی  ایبرنامه  ،کالیفرنیا برای هر سناریو

بررای تمرام  ی کرههای معرین مردیریتآیرا پاسرخ  کره  کنردکند. بدین ترتیب، مشخص میاستفاده می  ،هر سناریو ضروری است

مراجعه نمائید(.  50)به کادر خیریا   وجود دارد  سناریوها صادق باشد
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 ،در این بخرش  شدهتوصیف  فرآیند .  گرددهای طراحی برنامه تخصیص آب حوضه معرفی میگام  این فصلدر  

وجرود خواهرد ی بره آن  الزامرات خاصرامکان افزودن    با توجه به وضعیت حوضه،که  بوده  عمومی    فرآیند یك  

 اربتجرکره در بررسری  اسرت ریزیبرنامره فرآینرد های بر آن دسرته از جنبرهبیشتر  این فصل    تاکید   .داشت

 المللی، عمومی و ضروری تشخیص داده شده است.بین

هرا، و گسرتره عردم قطعیت  مدخالنذی  تعدد، به دلیل پیچیدگی مسائل،  آب  طراحی برنامه تخصیص  فرآیند 

تر و نیز پیچیده  فرآیند ها، این  تنش آبی در حوضه  همراه است. به نسبت افزایش  های متعددیاساساً با چالش

های کلی، ساز و کارها و فرآیند ،  آبریز  ریزی حوضهبرنامهدیگری تحت عنوان  کتاب  در  شود.  می  آمیزترمناقشه

ای کتاب حاضر، خالصه دربا این حال،    .تدوین شده استها با جزئیات بیشتری  فلسفه پرداختن به این چالش

. اجرزای کلیردی استارائه شده    آب  ریزی تخصیصبرنامه  در راستایریزی استراتژیك حوضه  برنامه  فرآیند از  

، در کتراب آب  ریزی تخصریصکلیرت حوضره و هرم در مرورد برنامره  در، هرم  نروینریزی استراتژیك  برنامه

 مشخص شده است. این اجزا عبارتند از:حوضه آبریز ریزی برنامه

مسرتلزم آب های تخصریص در حوضه. طراحی برنامره های کلیدی مورد نیازتعادلشناسایی مسائل و    ◄

گیری اسرتراتژیك زیستی، اجتماعی و اقتصادی است. بره منظرور تصرمیممسائل پیچیده محیط ارزیابی  

ها و ها، اولویتترین چالشها، مهمدرباره تخصیص آب در یك حوضه، الزم است بر اساس این پیچیدگی

 .شودشناسایی  ،آب برنامه تخصیص یك در الزم هایتعادل
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های تعادلگیری درباره سعه فنون الزم برای تحلیل و تصمیمزیستی و تودرک تفصیلی الزامات محیط   ◄

ها و تدوین سرناریوهای آینرده فرآیند از  ایدامنه گسترده. چنین درکی مستلزم درک تفصیلی مورد نیاز

 است.

سرازی. طراحری برنامره های تفصریلی پیادهبرنامره  تهیرهکالن تا    اهدا   تدوینتکرارشونده از    فرآیند   ◄

 کالن  اهدا اصول طراحی    تدوینگیری درباره مراحل گوناگون از  نیازمند تصمیم  بآ  تفصیلی تخصیص

، بره آب  ریزی تخصریصبرنامره  فرآینرد است. هرر یرك از مراحرل    آب  نهایتاً برنامه تفصیلی تخصیص  تا

تنها برا کالن حوضه    اهدا   تدوین،  به طور مثالوابسته است.    فرآیند گیری مقدماتی مرحله بعدی  شکل

 .قابل انجام خواهد بودسازی آنها پیاده مفهوم از یتریلیدرک تفص

 ات در خصروصاسرتراتژیك. تصرمیم  گیریمراحرل کلیردی تصرمیمگیران ارشد در  مشارکت تصمیم  ◄

بررا  کرره اقتصررادی مهمرری دارنررد. از ایررن رو الزم اسررت -تخصرریص آب حوضرره، پیامرردهای اجتمرراعی

 )و بر عکس(.  باشند های توسعه همتراز استراتژی

، رسد میبه نظر که در ظاهر  ، به آن سادگیحوضهآب امه تخصیص  برن  تهیه  فرآیند که  تجربه نشان داده است 

ات برد، و يالباً شرامل تعارضرچندین سال زمان می  حوضهآب  ریزی تخصیص  های برنامهفرآیند بیشتر  .  نیست

 فرآینرد کره در اوایرل ایرن   هایی اسرتدر تصمیم  مستلزم تغییرهمچنین  سیاسی بوده و    هایو دخالت  عمده

در ایرن  ایبه انحرا  یا تأخیر قابل مالحظرهمنجر د که نگرفته شده است. معموالً موانعی بر سر راه وجود دار

تواند بره کراهش ایرن کلیدی می  مدخالنذیبرنامه و تعامل با    صحیح، طراحی  وجود  . با ایند نشومی  فرآیند 

 کمك نماید. اتها و تعارضانحرا 

 

 رویکرد مناسب در حوضه انتخاب -7-2

و از ایرن  نداشتههای یکسانی وجود جا، چالشکه در همه  نشان داده استالمللی در تخصیص آب  رب بیناتج

. شرایط متفاوت هیردرولوژیکی و اقتصرادی، و نیرز سرطوح بردتوان به کارنمینیز  رو، رویکردهای یکسانی را  

. از این رو، رویکردهای متفاوتی کند ایجاد میی بسیار متفاوتی را هامختلف توسعه منابع آب، الزامات و چالش

 الزم خواهد بود.آب های تخصیص سازی برنامهدر طراحی و پیاده

 براشروند، و تنهرا گراهی برا ترنش آبری روبررو می  یافترههایی که کمتر توسعه  حوضه  تفاوت رویکرد درلزوم  

های آب روبررو برداشرتبا تنش آبی و رقابت شدید برر سرر و  روی دادهتوسعه زیادی در آنها  هایی که  حوضه

هایی کره هنروز حوضره  درمتفاوت    یرویکرداتخاذ  همچنین ممکن است  .  به راحتی قابل درک استهستند،  

الزم   ،ای برای استفاده مصرفی و/ یا برقابی دارنرد نیرزحجم ذخیره قابل مالحظه  امااند،  را تجربه نکرده  یتنش
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 لزوم اتخاذ،  رودخانه  تغییر رژیم جریان  نیزدر مهار سیالب و    هاحوضهاین  توانایی زیرساخت    با توجه بهباشد.  

 .گرددآشکار می سیستماز برداری سازی و بهرهتری در مدلرویکرد پیچیده

 توان در موارد زیر خالصه نمود:را می مورد استفاده رویکردهایها در ترین تفاوتمهم

های مهم اقتصادی، اجتماعی و/ یا اکولروژیکی، و در حوضه .ی ارزیابی، تحلیل و پایشبرا  مورد نیاز  منابع  ◄

)مرالی و انسرانی( کننرد، الزم اسرت منرابع ای را تجربره میهایی که تنش آبی قابل مالحظرهنیز حوضه

تحلیرل، پرایش و برازنگری ،  بیشتری برای تهیه برنامه اختصاص یابد. این موارد شرامل گسرتره ارزیرابی

 :استها رنامهب

تواند صرفاً در چند روز برا اسرتفاده از  زیستی میارزیابی جریان محیط   .زیستیگستره ارزیابی محیط •

ای، و یا در چند ماه و سال بر پایه پرژوهش گسرترده میردانی انجرام شرود. سرطح مطالعات کتابخانه

های مختلرف برا گزینرههای مورد نظرر و سرطح ریسرك تروأم  به اهمیت اکوسیستم  ،ارزیابی مناسب

 مالی و انسانی بستگی خواهد داشت.منابع های و نیز محدودیت آب تخصیص

برای  نیز سازی اقتصادیها و مدلزیستی، تحلیلهمانند ارزیابی محیط   .های اقتصادیگستره تحلیل  •

پیچیرده های تفصریلی و  یا تهیه مدل  های ساده وتواند شامل بررسیضه میهای حوپشتیبانی برنامه

 اقتصادی باشد.

ممکرن اسرت تنهرا بره آب  های تخصریص  برنامره  .مجوزهققای برداشققت آبرویکرد تعریف و مققدیریت    ◄

یا ممکن است مسرتلزم رویکردهرای پیچیرده در  و د نهای ساده مدیریت نیاز داشته باش سازی نظامپیاده

د نرتوانمی  هابرنامرهیرن  اد. در نتیجره،  نهای سراالنه آب باشرو نیز تخصریص  مجوزهای برداشتتعریف  

یا   و  سازند،ها مشخص میسندهای کوتاهی باشند که تنها تخصیص جریان پایه را میان مناطق یا بخش

های رهاسرازی بررای بنردیها و زمانجزئیرات تخصریص به همراهصدها صفحه  دربرگیرنده  ممکن است

 .باشند  سطوح مختلف ت مین تأمین بر اساس ها، ها و بخشزیرحوضه

 دیگری نظیرر  پیوست  هایبرنامه  توانمی  آب  های تخصیصبرنامهدر  .  پیوستها و ساز و کارهای  برنامه  ◄

گذاری در ، از جملره طراحری سراز و کارهرای تفصریلی برازار و سررمایهمساعد   سازیسازی و بسترپیاده

 .را نیز گنجاند ، آب کاراییارتقادهنده  هایآوریفنریزی و برنامه

یرا بره طرور   شرده وهای زمانی طوالنی طراحی  توانند برای دورهها میبرنامه  .ت بازنگریدفعات و ماهی  ◄

 های خاص بازنگری شوند. منظم و یا در زمان

شود. به ها یا  مناطق مختلف توصیه میدر حوضه مذکوررویکرد مناسب برای هر یك از مسائل  ،در این کتاب

در ، سرطح الزم  به طور مثرال)  در تهیه برنامه تخصیص آبفاده  ی تعیین روش مورد استبیانی دیگر، معیارها
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)از  ( بر پایه ماهیت و وضعیت حوضهآب  مجوزهای برداشتو رویکرد تعریف    زیستیهای محیط ارزیابی جریان

 .گرددبرای مدیران آب مشخص می جمله سطح موجود توسعه(

مطلروب  آب ریزی تخصریصبرنامره بررایتجرویز شرده  مشرخص، رویکرد با توجه به تنوع بسیار زیاد شرایط 

بررای هرر احتماالً های آبریز مختلف، به همراه الزاماتی که از حوضه  برخیوجود، در ادامه،  این  . با  نخواهد بود

در  يیر قابل تغییرقواعد به عنوان شده را نباید های مشخصآستانه هرچند د.  نشومی  ارائه ،یك مناسب هستند 

 بندی بر اساس شرایط موجود اصالح شود.ن دستهای ممکن است و نظر گرفت

ریزی با شرایط حوضه مورد نظر اسرت. رویکررد بریش از برنامه  فرآیند ، ضرورت تطبیق  اساسیو  اصل کلیدی  

زیستی منتهی شرود، در ت محیط او خسار مد ، تخصیص ناکارآبیشتر انگارانه ممکن است به تعارضاندازه ساده

، ممکن است زمان و منابع يیر ضروری را تحمیل نماید. این کتابنیز زه پیچیده حالی که رویکرد بیش از اندا

 ،آن  ریزیرویکررد پیشنهادشرده در برنامره  و  شود. درباره هر حوضرهسه دسته حوضه زیر تمایز قائل می  بین

 .ارائه شده است 3در جدولتوضیحاتی 

 برداری کمنشده با بهرههای تنظیمحوضه

بررداری بروده و هایی است که درصد پائینی از کل رونراب سراالنه آنهرا در حرال بهرهاین دسته شامل حوضه

ها احتماالً محدود بره فصرول ای در آنها احداث نشده است. تنش آبی در این سیستمزیرساخت قابل مالحظه

 های خشکسالی است.خشك یا دوره

 

 تلف های مخدر حوضه آب ریزی تخصیص در برنامه مفروضرویکرد   -3جدول
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بندی آب در فصرول هایی احتماالً با یك برنامه نسبتاً ساده تخصیص آب، با تمرکز بر سهمنیاز چنین سیستم

زیسرتی و هرای گسرترده و پیچیرده محیط ها احتماالً نیرازی بره تحلیلشود. در این حوضهخشك تأمین می

 اقتصادی نخواهد بود.

 شده )برقابی( و در حال توسعههای تنظیمحوضه

بررداری آنهرا براال هایی هستند که به طور کامل تخصیص نیافته و یرا سرطح بهرهمنظور از این دسته، حوضه

درصرد   50ظرفیرت ذخیرره بریش از    بره طرور مثرالنیست اما دارای مخازن با حجم تنظیم باالیی هستند )

های بزرگ و قابل توجره هایی با زیرساختتواند شامل حوضهمیانگین رواناب ساالنه(. این دسته همچنین می

ها ممکن است به تعرارض بندی سیالبریزی، باشد. توانایی تغییر زمانبرداری و یا برنامهبرقابی، در حال بهره

 زیستی منجر شود.قابل مالحظه و نیز خسارات محیط 

صریلی های با قابلیت تنظریم آب بسریار زیراد، احتمراالً مسرتلزم قواعرد تفهای تخصیص آب در حوضهبرنامه

هرای حرداقل و حرداکثر جریران را پوشرش تخصیص ساالنه خواهد بودد از جمله، قواعردی کره هرر دو دوره

ها و بررداری زیرسراختها احتماالً باید بیشتر برر بهرههای تخصیص آب در این حوضهدهند. تمرکز برنامهمی

اشد. به دلیل تغییرات ایجاد شده ناشی زیستی ببندی آنها با تقاضا و نیازهای محیط برداری و زمانتطبیق بهره

 زیستی الزم خواهد بود.تر جریان محیط از تنظیم جریان در زمان وقوع سیل، احتماالً ارزیابی پیچیده

 شدهبرداریبهرهیافته و بیش از اندازه های کامالً تخصیصحوضه

آب حوضه تخصیص داد شرده، الزم هایی که منابع آب موجود آنها به طور کامل و یا بیش از منابع  در حوضه

ها، احتماالً تعارض بیشتری بر سر آب، به همراه تری اتخاذ شود. در این حوضهاست رویکرد متفاوت و پیچیده

ای وجرود نردارد، زیستی، وجود خواهد داشت. به دلیرل آنکره هریچ آب اضرافهخسارت بالقوه یا واقعی محیط 

 شود.توسعه اقتصادی نیز تهدید می

ها مستلزم ارزیابی و تحلیل تفصیلی وضرع موجرود اسرت. ایرن های تخصیص آب در این حوضهبرنامه  تدوین

های موجرود و برالقوه آب، و کرارایی برداشرت  سازی تفصیلی اقتصادی، تحلیلها و مدلارزیابی شامل تحلیل

تر بروده، و چیردهها پیهای تخصریص آب در ایرن حوضرهزیستی است. برنامههای محیط ارزیابی کامل جریان

های مصار  نیرز باشرند. ها، شامل تخصیص آب در سطح بخشممکن است عالوه بر تخصیص آب بین استان

سرازی همرراه باشرند )بره های تفصیلی پیادهها احتماالً باید به دفعات بیشتری بازنگری شده و با برنامهبرنامه

 ادله و بازارهای آب در جهت رشد اقتصادی(. گیری مبکارایی آب و شکل یگذاری در ارتقاویژه سرمایه

های بازتخصریص آب های تخصیص آب، تهیه برنامههایی، عالوه بر الزامات تفصیلی در برنامهدر چنین حوضه

 نیز مورد نیاز خواهد بود. 
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شرود. در چنرین شررایطی، رویکررد زیسرت داده میهایی از این دست اهمیت بیشرتری بره محیط در حوضه

گذاری بیشرتر در زیستی مورد نیاز خواهد بود و احتماالً مسرتلزم سررمایهر در ارزیابی الزامات محیط تپیچیده

زیسرتی های پرایش محیط زیستی، همراه با طراحی برنامرههای محیط ها، شامل ارزیابی پیچیده جریانارزیابی

 خواهد بود.

 

 مراحل تهیه برنامه -7-3

نشران  فرآیند . داده شده استنشان    سازی برنامه تخصیص آبو پیاده  تدوینهای کلیدی در  گام  ،25شکلدر  

. در ادامره، است  هااستان  بینبندی آب  تهیه برنامه حوضه توسط دولت مرکزی در سهم  ای ازنمونه  داده شده

دوم کتاب مورد بحث قررار  بخشهای کلیدی با جزئیات بیشتر در گام  شوند.تشریح می  مراحلهر یك از این  

 د.نرگیمی

باعرث  . ایرن کرارآب باید به صرورت رسرمی آيراز شرود  تهیه برنامه تخصیص  .ریزیآغاز به کار برنامه -1

. آياز رسرمی بایرد شرامل توافرق دربراره شوند آگاه    فرآیند از شروع رسمی    ،مدخالنذیتمام    شود تامی

 کره در ایرن برنامره  آبریبع  نوع منراو    محدودهگستره  آتی باشد:    هایریزی و برنامهدامنه فعالیت برنامه

ریزی، برنامره فرآیند هایی که برای و سیر زمانی تهیه برنامهد و داده فرآیند (د  منظور نشده)یا    منظور شده

توانرد در پشرتیبانی د شد. دستیابی بره اجمراع دربراره ایرن موضروعات مینآوری خواهاستفاده یا جمع

                                                   داشته باشد.      نقش بسزاییسازی برنامه پیاده

، فرآینرد ، حتی در همین مرحله اولیره آب های تخصیصدر توافق بر سر اصول و اولویت  ایعمده  مزایای

)ماننرد  آب گیری دربراره تخصریصتواند شامل توافق بر سر اصول کلری تصرمیموجود دارد. این کار می

آب های تخصیص زیستی(، و نیز شناسایی اولویتپایداری محیط  و  ه آتیوابستگی موجود، نیازهای توسع

. با اینکه  ایرن مروارد تنهرا گرددمییا قوانین ملی مشخص   ها وباشد. بسیاری از این مسائل، در سیاست

حل و فصل   ی تفصیلی وهادادن به بحثنقش مهمی در شکلبا این حال،  ،  هستند   و کلی  اصول عمومی

 .احل بعدی دارند در مر هاچالش

)شرامل آب  های ترأمین  د گزینرهموجرود  آب  منرابعکرل    تعیینها شامل  این ارزیابی  .ارزیابی وضعیت  -2

های اقتصادی اثرات گزینه  -د ارزیابی اجتماعیآتیشده  بینیزیرساخت موجود یا جدید(د تقاضاهای پیش

زیسرتی بررای محیط  هرایجریان های مردیریت تقاضراد و ارزیرابیآب و گزینره  کراراییمختلفد ارزیابی  

های انجرام زیستی کلیدی و نیازهای آبی آنها است. فنون و روش های محیط فرآیند ها و  شناسایی دارایی

 گیرد. دوم کتاب مورد بحث قرار می بخشها با جزئیات بیشتر در این ارزیابی
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 آب  یصتخص یزیربرنامه   فرآیند -25شکل

 

. اسرت  افزایشرو به  ریزی  استفاده از سناریوها به عنوان ابزار برنامه  ،امروزه  .هاتدوین و تحلیل سناریو  -3

گیران و و پیامردهای آنهرا را بررای تصرمیم  دسرترس   قابرلی  هاتواند فرصرت درک گزینرهبزار میاین ا

های آینرده  مفراهیم  منظرور کرردنسراز و کراری بررای    تواند می  حوضه فراهم آورد. همچنین  گروداران

توانرد . ایرن شریوه میایجاد کند شرایط عدم قطعیت، اعم از توسعه اقتصادی یا تغییر اقلیم،  محتمل در  

یا انجام مطالعات بیشتر درباره اثرات اجتماعی، اقتصرادی و   های اولیه وضعیت وبازبینی ارزیابیضرورت  

روشرن   ار  شروند های جدیرد شرناخته میاکولوژیکی سناریوهای مختلف، به نسبتی که مسائل یا ریسك

رساندن اثررات به حداقل  نیز  منافع و  بیشینه کردنهای  هد  شناسایی راه  ه، بتکراری  فرآیند سازد. این  

 .نماید کمك می، آب های مختلف تخصیص و مدیریتنامطلوب گزینه
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، باید درباره چگونگی تخصریص آب و اتخراذ برنامره فرآیند از این    ایمرحلهدر    .گزینه  تأییدانتخاب و    -4

 ،بسته بره ماهیرت برنامره و شررایط حقروقی و سیاسری  ،تأیید گیری شود. الزامات  تصمیم  ،آب  یصتخص

 متفاوت خواهد بود.

توافق حاصرل شرد، آب  های تخصیص  و استراتژی  اهدا درباره    به مح  آنکه  .تدوین برنامه تفصیلی  -5

تهیه   نهایی برنامه منوط به  یید تأبرخی شرایط،  . در  خواهد بودسازی  پیادهتفصیلی  ی  برنامه  به تهیهنیاز  

سرازی کره پیاده  های تفصیلیبرنامه  از  ییهاشود. نمونههای تفصیلی میاین قبیل برنامه  تمامیبرخی یا  

 از:ند عبارتند باید تهیه شو

 ای یا زیرحوضه()در سطح منطقه آب های تخصیصرنامهسایر ب  ◄

 آب کارایی یارتقا اقداماتسازی هیا پیاد هازیرساخت احداثمانند  فیزیکی اقدامات  ◄

 برینآب    تخصریص  اطمینران از  حصرول  جهرت  ،آن  و مردیریت  آب  های ساالنه تخصریصفعالیت  ◄

               تهیه شدهبر اساس برنامه  دارندگان مجوز برداشت

 زنابرداری مخسازی قواعد جدید بهرهطراحی و پیاده  ◄

 زیستییت جریان محیط زیستی، شامل رویکردهای مدیرمدیریت محیط   ◄

 

 رایزنی و هماهنگی -7-4

گیران در مراحل گونراگون تهیه برنامه تخصیص آب نیازمند رایزنی و هماهنگی با طیفی از ذینفعان و تصمیم

)دولت   بر اجرای برنامه تاکید کردههایی است که  شامل طر   هماهنگی و رایزنیریزی است. این برنامه  فرآیند 

( موافقت خود را با برنامه، پیش از آنکه شأن حقوقی یافته و یا اجرا شود، اعالم نمایند باید  هایی که  یا دستگاه

 .  باشد سازی، توافق و پشتیبانی آنها مفید به دلیل تأثیر سیاسی و یا نقش آنها در پیاده همچنینو 

آیرد. ریز بره شرمار میمنابع آب و حوضه آبپیوسته همبهرویکرد مدیریت  اصول، از  گروداران  مشارکتاهمیت  

 :اهدا  زیر الزم استرایزنی و هماهنگی برای دستیابی به 

شررایط اقتصرادی،  از های تخصریص آب بره درک خروببرنامه  .در تهیه برنامهالزم شناسایی اطالعات   ◄

ای از طیررف بسرریار گسررترده ،ایررن اطالعررات منشررا .هسررتند وابسررته بسرریار زیسررتی اجتمرراعی و محیط 

 فرآینرد مناسب در این    یباید به شکل  ، آنها. بنابراینهستند لتی و بخش خصوصی و افراد  های دوسازمان

 مشارکت داده شوند.
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های توسرعه اقتصرادی و بنیادی برر برنامره  اثراتهای تخصیص آب،  برنامه  .هاهماهنگی با دیگر برنامه  ◄

ر شررایط کنرونی و هرم در هرم د  ،آب  های تخصیصبرنامهالزم است  . بنابراین،  گذارند میزیستی  محیط 

تصرمیمات با توجره بره اینکره ،  همچنینباشند.    سطحو هم  ها همخوانی داشتهآینده، با این قبیل برنامه

اسرت  ، الزمسازدگیری اقتصادی درباره آینده را مقید می، تصمیمآب  های تخصیصدر برنامه  اتخاذ شده

 مشارکت داده شوند. رآیند فگیران سیاسی در این ریزان و هم تصمیمکه هم برنامه

به ناگزیر مترأثر از امرور  آب های تخصیصمحتوای نهایی برنامه  .اتپشتیبانی تصمیمات و کاهش تعارض  ◄

ریزی . همچنرین، برنامرهرا دارنرد   هاانتفراع از ایرن برنامره  توقعقدرتمند سیاسی    مراجعسیاسی است و  

، ایرن تعارضرات حل کرردن تمرامی فرضت. اس  اتحوضه يالباً مستلزم پرداختن به تعارضآب  تخصیص  

سیاسی و ارشد  گیران  مشارکتی، هم برای تصمیم  یفرآیند   تدوین،  وجودانگارانه است. با این  سادهبسیار  

پشرتیبانی از  دامنرهو افرزایش   اتتواند نقش مهمی در کاهش گستره تعارضمی  ،های تأثیرپذیرهم گروه

 .      تصمیمات نهایی داشته باشد 

تعامل داشرته باشرد.   متفاوتدر سطوح  و  مختلف    گرودارانریزی باید با طیفی از  برنامه  فرآیند اساس،    بر این

را   گیرند قرار می  آب  هایی که تحت تأثیر برنامه تخصیصگیران سیاسی تا گروهتصمیم  ، ازگرودارانطیف  این  

هرا نره ، بسریاری از گروهوه برر آنعالاست.    مولفهمستلزم وجود چندین    ،رایزنی خوب  فرآیند .  گیرددر بر می

مراحل تهیه برنامره  26داده شوند. شکل  مشارکت  ،در مراحل مختلف تهیه برنامهبه دفعات و  یکبار، بلکه باید  

 دهد.مراحل نشان می این رایزنی و مشارکت را در هر یك از فرآیند ، و آب تخصیص

گیران، تصمیم بینمنافع و دستیابی به توافق کردن  سطح  هم  فرآیند )«  1»هماهنگی  عبارت  بین  ،این کتابدر  

تر تعامرل برا گسترده  فرآیند )«  2و »رایزنی  (های مختلفیا دستگاه  و  های مختلف، سطوح دولتاز قبیل دولت

کره   نظرر  ی مرورد. در ادامه، رویکردهاشده استتمایز قائل    (بران و جامعه محلی، از قبیل آبگروداراندیگر  

 د.نگیرمورد بحث قرار می ند،هست متمایز امامرتبط 

 رایزنی با گروداران

سازی صرورت هد  از رایزنی با گروداران باید در آياز این فرآیند مشخص شود. رایزنی ممکن است برای آگاه

ها و/ یرا ها، فرصرتگیرد: به این مفهوم که اطالعات الزم برای کمرك بره گرروداران در درک مسراله، گزینره

. همچنین ممکن است از آن به عنوان فرصتی برای رایزنی و دریافت بازخورد در خصوص ها فراهم شودحلراه

ها/ یا تصمیمات استفاده شود. البته ممکن است گرروداران بره شرکل مسرتقیم نیرز در فرآینرد فرآیند، گزینه

 های مختلف تخصیص آب، مشارکت داده شوند.ریزی، از جمله در طراحی گزینهبرنامه

 
1 coordination 
2 consultation 
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 یزی ربرنامه  فرآیند در مراحل مختلف   زنییرا  -26شکل

 

یرا   و  تخصریص آب  فرآینرد در    گررودارهرای  برای شناسایی طر   گرودارانتحلیل    عموما الزم است مطالعات

ممکن اسرت دربرگیرنرده   تحلیل. این  الزم هستند، صورت گیرداطالعات    به فراهم کردن  هایی که قادرطر 

تر محلی باشد. همچنرین، گسترده جوامعحتی و  صنایعبران، ، آبتیتحقیقاهای دولتی و يیردولتی،  مجموعه

 مشرخص گرردد ریزیبرنامره فرآینرد در  مشرارکت گرروداران مناسرب مختلفری بررایهای  زمانممکن است  

احرل مختلرف ایرن در مرتوانرد مینیرز  گیردصورت می(. ماهیت رایزنی و کسانی که با آنان رایزنی  26)شکل

 .د متفاوت باش  ،فرآیند 

 های ممکن عبارتند از:تعیین شود. گزینه گروداران مشارکتترین ساز و کار برای در نهایت، الزم است مناسب

آوردن فرصتی برای طرح و بحث درباره مسائل فراهم  در جهت  های عمومی )یا محدود(جلسات و کارگاه  ◄

 مرتبط با برنامه.       

. این فرآیند های تأثیرپذیر، برای ارائه نظرات در این  گروه  ح ور نمایندگان  در جهت  های رایزنیکمیته  ◄

ها فراهم آورد. ایرن قبیرل کمیتره  گرودارانبرای ارائه اطالعات به دیگر    محملیتواند  شیوه همچنین می

 کند.  فراهم می را د نها دارتر درباره مسائلی که اهمیت کلیدی برای گروهفرصت بحث تفصیلی
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ند نتوامی  هانظرسنجی.  آن  مختلف  هایگزینهاز نگرش عمومی درباره برنامه و    برای آگاهی  نظرسنجی  ◄

توانرد در . این اطالعات میخوبی فراهم نمایند اطالعات  آمار و  محلی،    جوامعها و انتظارات  درباره اولویت

 ارزشمند باشد. ،برنامه و سازگاری منافع رقیب اهدا تعیین 

به ایرن ترتیرب   .رسمی  فرآیند   ایجاد یك، با  گرودارانطیف گسترده    از  درخواست ارائه مستقیم نظرات  ◄

درباره   به طور مثالریزی،  برنامه  فرآیند در مراحل کلیدی    قادر خواهند بود  گرودارانای از  طیف گسترده

 اظهار نظر نمایند.  ،نویس برنامهپیش

 ای و دستیابی به توافقهماهنگی منطقه

هرایی کره پشرتیبانی آنهرا بررای ان، باید فرآیند دستیابی بره توافرق برین طر فارغ از بحث رایزنی با گرودار

ها ، در یك نظام فدرال، ممکن است الزم باشد ایالتبه طور مثالشدن برنامه الزم است نیز جاری گردد.  عملی

کره ای ام ا کننرد ترا برنامره، اعتبرار حقروقی پیردا کنرد )ماننرد ایراالت متحرده  نامهدر این خصوص توافق

های سرهیم در حوضره رسد(. حتی در یك نظام واحد که توافرق اسرتانهای بین ایالتی به ام ا مینامهتوافق

کرردن برنامره تخصریص آب بردون آبریز از نظر حقوقی الزم نیست، دولرت مرکرزی ممکرن اسرت از اجرایی

توانرد بررای ها میی دسرتگاههای متأثر از آن، امتناع داشته باشد. به همین صورت، پشرتیبانپشتیبانی استان

 نیاز تأیید برنامه خواهد بود.موفقیت برنامه تخصیص آب حیاتی باشد و يالباً پیش

های تخصریص آب، های مختلف و مذاکره برای توافق در مورد برنامرهها و دستگاهسازی منافع دولتهماهنگ

های فنی هستند، فرآیندها و تصمیمات، ابیها مبتنی بر طیفی از ارزیفرآیند دشواری است. در حالی که توافق

نهایتاً سیاسی بوده و بر این اساس، هیچ فرمول مشترکی برای رسیدن به توافق وجود ندارد. تجربیات جهرانی 

ها را در رسریدن بره یرك توافرق تواند طر دهد که ابزارها و رویکردهای بسیاری وجود دارد که مینشان می

 ای به کار برد عبارتند از:توان در هر مذاکرها که میکمك نماید. برخی از آنها ر

تواننرد نقرش بسرزایی در تشرویق های مرالی میمشوق  .هاگذاریبرقراری ارتباط بین توافقات و سرمایه  ◄

و ترأمین   1ها برای رسیدن به یك توافق بازی کنند. برای ت مین تصویب قانون پروژه بولدر کنیونطر 

بندی آب در رودخانره ت سد هوور نیاز به یك توافق درباره ساز و کارهای سرهمبودجه فدرال برای ساخ

، از جمله معرفی 2000و اوایل دهه  1990کلرادو بود. در استرالیا، اصالحات عمده در بخش آب در دهه 

نامه ملی درباره اصالحات آب بود. دولت مرکزی توانست با های تخصیص آب حوضه، متأثر از توافقبرنامه

ها را برای انجام های مالی قابل توجه برای تحقق اهدا  کلیدی اصالحات، پشتیبانی ایالتوعده پرداخت

 این اصالحات کسب کند.       

 
1 Boulder canyon 
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 دارلینگ-گروداران در حوضه آبریز موری  مشارکت  -32کادر

 ند:اهکرد در قالب ساز و کارهای زیر مشارکت گروداراندارلینگ،  -در تهیه برنامه حوضه آبریز موری

 مسئول     اتدولتی، هم در سطح وزیر و هم مقامبینهای مشورتی شوراها و کمیته  ◄

 محلی جوامعمجموعه رسمی رایزنی با   ◄

 هادیدگاهبیان   جهتمردم در های رسمی و يیر رسمی برای عموم فرصت  ◄

شرود و هرای سرهیم تشرکیل مین آب ایالتدارلینگ، تحت نظارت هیئت وزیران، از وزیرا  -موری  آبریز  سازمان مدیریت حوضه

هرای واقرع در است. کمیته مقامات حوضه نیز متشکل از مردیران ارشرد آب از ایالت  مرکزیریاست آن بر عهده وزیر آب دولت  

هرایی اسرت کره ساز و کار اصلی برای ارائه نظرر دربراره فعالیتتعیین کننده    ،هااین گروهتشکیل  .  است  مرکزیحوضه و دولت  

در  ، پیش از آنکه وزیر آب آن را نهایی کند،، برنامه حوضهعالوه بر آنگیرد.  های دولتی در سطح حوضه انجام میدستگاهط  توس

آب(  خار  از بخشها )ای با ح ور وزیران ارشد( بررسی شده است. این شیوه، امکان ارائه نظرات دیگر دستگاهکابینه )در جلسه

پیش از آنکه موضروعی بررای بررسری در کابینره   ،مسئول  اتها در سطح مقامزنی میان دستگاهرایعموما  را فراهم ساخته است.  

 الزم است. ،ارائه شود

کند. ایرن کمیتره برا نرام »کمیتره جامعره ، سازمان مدیریت حوضه را به تشکیل کمیته مشورتی ملزم می2007قانون آب سال 

زیسرتی و ، محیطکشراورزی  گانکره نماینرد  شرده اسرت و تشکیل  شود. کمیته کنونی از شانزده ع محلی حوضه« شناخته می

قانون،  بر اساسبسیاری از نمایندگان، از اع ا یا رهبران صنایع مهم هستند. کارکرد این کمیته   همچنین  بومیان حوضه هستند.

 :موارد زیر استدر دارلینگ درباره عملکرد آن، از جمله  -موری آبریز توصیه به سازمان مدیریت حوضه

 نویس برنامه حوضه         جامعه محلی در تهیه پیش مشارکت  ◄

 موضوعات مد نظر جامعه محلی درباره منابع آب حوضه  ◄

 شده به این کمیته از جانب سازمان مدیریت حوضهموضوعات ارجاع  ◄

 کند.  تی و بومیان ملزم میزیس، محیطکشاورزیاین قانون همچنین کمیته را به تشکیل سه زیرکمیته، برای پرداختن به مسائل 

نرویس برنامره پیش پرس از تهیره، بره طرور مثرالمختلف در این قانون مقرر شده است.    هایروشتر عمومی به  رایزنی گسترده

 حوضه، سازمان حوضه ملزم است:

 نویس منتشر کند.آگهی عمومی برای درخواست ارائه نظرات درباره پیش  ◄

شرده را در دسرترس هرای انجامارزیابی فهم انگلیسی آن، به همرراه خالصرهنیز خالصه آسان  نویس برنامه وای از پیشنسخه  ◄

 عموم قرار دهد.

. پس از آن، ملرزم اسرت استبرای ارائه نظرات عمومی    زمان  حداقل شانزده هفته  منظور کردنبه  سازمان مدیریت حوضه ملزم  

نویس برنامره گرفته در پیشگونگی بررسی نظرات و هرگونه تغییر صورتو گزارشی درباره چ دادهتمام نظرات را مورد توجه قرار  

 منتشر سازد.

دارلینرگ، و بره  -مروریآبریز جاری تهیه نخستین برنامه حوضه  فرآینداین الزامات، نقدهای قابل توجهی درباره   وجود  ريمعلی

، اعترراض شردید 2010س برنامه در اواخر سال نویوجود داشته است. انتشار راهنمای پیش  ،محلی  جوامع  مشارکتویژه گستره  

و   . نارضرایتی از برنامره پیشنهادشردهها را در پی داشت که بارزترین آنها، جوامع محلی و بخش کشاورزی بودندبسیاری از گروه

یرت مرتهم کررد. ایرن وضرعیت، اهم مطلروب شدن از مسریرریزی را به خار برنامه فرآیندوزن سیاسی آن به حدی بود که کل 

 کند. سازی آن را برجسته میبرنامه، و نیز برای پیاده  تأیید در جهت، به ویژه برای کسب حمایت سیاسی گرودارانپشتیبانی  

 

تواند با تعیین حد و مرز  بحرث، این کار می:  تدوین فرآیندی روشن بر اساس استراتژی شفاف مشارکت  ◄

هدا  برنامه، پیش از بررسی پیامدهای تفصیلی به تمرکز مذاکرات کمك کرده و ضامن تدوین اصول و ا
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هرا بره دهد که طر های مختلف تخصیص آب باشد. وجود یك فرآیند روشن، این اطمینان را میگزینه

ریزی و مرذاکرات آینرده(. بره ویرژه های فنی الزم در برنامهرسند )به طور مثال درباره ارزیابیتوافق می

مانند توصیه الزامرات  -روند توجیه تصمیمات تخصیص آب به کار می  های علمی برایمواقعی که ارزیابی

مهم است که این فرآیند، اعتماد به دانش تخصصی را ایجاد نماید. شفافیت در فرآیند   -زیستآبی محیط 

ریزی، های مذاکره است )اعتماد به مرجع برنامهگیری اعتماد میان طر ریزی از عوامل مهم شکلبرنامه

 فنی، و اعتماد میان طرفین(.های یافته

، بره شروند دار میرا عهده آب کسانی که مسئولیت تهیه برنامه تخصیص  :اطمینان از حُکم نافذ و روشن  ◄

 )شامل حُکم مأموریت( باید اختیارات الزمها را بر سر میز مذاکره آورند، دلیل آنکه الزم است تمام طر 

یرافتن از روشرن از جانرب سرران سیاسری بررای اطمینانگیری  را داشرته باشرند. جهرت  برای انجام آن

، و بره ند هایی از برنامه که قابل مذاکره نیسرتفراگیر سیاسی، جنبه  اهدا های فنی با  تالش   ییراستاهم

 از نظر سیاسی قابل قبول هستند، بسیار اهمیت دارد. که -ایو برنامه –طور کلی نوع نتایجی 

تواند انگیرزه می  مشخصهای  جدول زمانی با مهلت  :رفع تنگناها  فرآیندها و  تعیین جدول زمانی، مهلت  ◄

بررای ساز و کراری    وجود  ،آنتر از  مهمشاید  .  ایجاد نماید ی دخیل  هابرای طر   را  هاحلدستیابی به راه

)مانند یك نهاد عالی با   حل اختال و مرجع    فرآیند یك  . وجود  ها و تنگناها باشد بستبن  خار  شدن از

نداشرته جرذابیتی حوضره  های( سرهیم در)اسرتان هایکه برای ایالتآور(  های الزامگیریار تصمیماختی

به جهت اجتناب از تحمیل تصمیم مرجع عالی حل تواند انگیزه مصالحه و رسیدن به توافق را،  می  ،باشد 

 ها به وجود آورد.، در طر اختال 

آبریرز ریزی باید در چندین حوضره  مواقعی که برنامه  :ه()زودبازد  تردادن به دستاوردهای نزدیکاولویت  ◄

های کمترر حوضره  نرد مان  -کمترری دارنرد   فنریانجام شود، شرروع از منراطقی کره مسرائل سیاسری و  

ها در فرآینرد هرا و آزمرودن نظام شررایط را بررایتوانرد تواند سودمند باشد. این کار میمی  -یافتهتوسعه

 تخصیص کمك نماید. فرآیند بخشیدن و پشتیبانی و به سرعت دهکرفراهم  با چالش کمترهای محیط 

 

 یدیتأ فرآیند -7-5

های حاکم بستگی خواهرد داشرت. فرآیند شرایط و رنامه تخصیص آب به طور طبیعی به ب  تأیید سازی و  نهایی

شرامل )امره های رسمی برای بره اجررا درآمردن برنگام الزم است  های مقرر در قانون،يالباً، به ویژه در برنامه

در قرانون   (هرای دیگرر باشرد یك وزیر، قوه مقننره یرا طر   تواند میکنند که    تأیید که باید برنامه را    افرادی

 سازی برنامه باید مورد توجه قرار گیرند:این موارد، مسائل زیر در هنگام نهایی يیر ازبهمشخص شوند. 
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الزم نرویس برنامره  رسرمی بررای ارزیرابی پیش  معیارهای  تدوین  .بودن برنامهمعیارهای ارزیابی مناسب  ◄

و نیز بازنگری در محتوای برنامه پیشنهادشده باشد. بازنگری  فرآیند تواند شامل ارزیابی . این کار میاست

زیسرتی و اقتصرادی( و هرای هیردرولوژیکی، محیط های فنی )مانند ارزیابیتواند شامل ارزیابیمحتوا می

 .باشد  شده برای تعیین سهم مناطق مختلف(، معیارهای استفادهثالبه طور م) به کار رفتهاصول 

رایزنری و نظررات   فرآینرد باشرد    الزمنویس برنامه، ممکن است  در ارزیابی پیش  .رایزنی فرآیندبررسی   ◄

 مورد توجه قرار گیرد. ،، و چگونگی پاسخ برنامه به این قبیل مسائلگروداران

ها ممکن است يالباً منزلت حقوقی برنامه را تعیین خواهد کرد. برنامه  ،تأیید   فرآیند   .شأن رسمی برنامه  ◄

هرا لزومراً بررای دیگرر طر   کرهوزارتخانه    صادر شده توسط ابزارهای قانونی، سندهای اداری )به عنوان  

 باشرند. در  ها()اسرتان  هراآور میران ایالتآور یرا يیرر الرزامیا به عنوان توافرق الرزامو  آور نیستند(،  الزام

هایی که از نظر حقوقی، قابل نظرارت و دفراع باشرند، اهمیرت ، داشتن برنامهپرمناقشهآبریز  های  حوضه

 باالیی دارد.

 

 ایالتی در ایاالت متحده و استرالیابینهای نامهتوافق  تأیید  -33کادر

نامره ه اسرت. مرذاکره دربراره توافقشرد  گنجانردهایالتی ابزارهایی هستند که در قانون اساسی ایاالت متحرده  نبیهای  نامهتوافق

 معموالً مستلزم پنب گام است:

 نامه مذاکره کنند.دهد تا درباره یك توافقها اجازه میکنگره به ایالت  -1

 کند.قانونگذار ایالت، نمایندگان را منصوب می  -2

 کنند.نامه مالقات می، برای مذاکره و ام ای توافقدولت مرکزینمایندگان ایالت، معموالً با کمك نهاد    -3

 کنند.نامه را تصویب میقانونگذاران ایالت، توافق  -4

 کند.نامه را تصویب میکنگره توافق  -5

مروارد يیرر از بره  .  یافتحکم قانون ایالتی و فدرال خواهد  نامه  این توافقو کنگره،    یقانونگذاران ایالت  توسطنامه  توافق  با تصویب

تقویرت  نیز  شأن توافق راالبته  که    قرار دارد  نامه در حوزه اختیارات دادگاه عالی ایاالت متحدهافقاختالفات درباره توحل  ،  خاص

نامره، گسرترده بروده اسرت. ایرن توافق نامره بسریار، کراربرد توافقاختالفات منابع آب در مورد رودخانه کلررادو  حل  کند. درمی

آید.ه شمار مینامه تخصیص آب بتوافق  24نامه در میان نخستین توافق

قانون آب فدرال سال   بر اساس.  دارلینگ در استرالیا متفاوت با روش ایاالت متحده است  -تهیه برنامه حوضه آبریز موری  فرآیند

 دولت مرکزیدارلینگ ملزم است برنامه حوضه را تهیه و آن را به وزیر آب   -موری  آبریز  ، سازمان مدیریت حوضهاسترالیا  2007

، وزیرر ملرزم اسرت برنامره پس از تصویبسپس وزیر ممکن است برنامه را با اصالح یا بدون اصالحات تصویب نماید. ارائه نماید. 

 نهایی را به عنوان الیحه در پارلمان مطرح کند.
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 بازنگری و اصالح -7-6

یسرتند. ایسرتا ن  آبریرز،  هرای آب در یرك حوضره، تقاضاها و اولویتاز این نیز عنوان شد   گونه که پیشهمان

ها بره شوند تا امکان ارزیابی مجدد اهدا  و تعیین اینکه آیرا همران اسرتراتژی  بازنگریای  ها باید دورهبرنامه

 فرراهم آیرد. همچنرین  ،های متفاوتی برای تحقق اهدا  برنامه الزم استقوت خود باقی هستند یا استراتژی

 نیرزآبدهی پایردار سیسرتم،    برآورد  نظیربرنامه،    ایهپها و فرضیات  امکان ارزیابی مجدد اعتبار داده  الزم است

. تغییر در ترتیباتی که به نفع یك طر  بوده، استآفرین  مشکل  ذاتا  بازنگری  فرآیند ،  وجود. با این ایجاد گردد

 ها خواهد بود.در بیشتر موارد به ضرر دیگر طر 

آورد کره بایرد در تعیرین دفعرات و ی، دو مسئله متعارض را به وجود مرآب و اصالح برنامه تخصیص  بازنگری

، نگریکردن دامنه بازای طوالنی، بدون مشخصشوند. تدارک برنامه برای دوره  متعادلبرنامه    بازنگری  فرآیند 

تعارضی را که يالبراً در زمران مرذاکره   از طر  دیگر،.  نماید ایجاد میها  سطحی از قطعیت را برای همه طر 

یرا تعیرین   -بازنگریدامنه    محدود کردن،  وجوداندازد. با این  آید به تعویق مییها پدید ممجدد درباره برنامه

تا اندازه زیرادی ظرفیرت برنامره را  -نامه رودخانه کلرادوها و توافقات جاری برای همیشه، همانند توافقبرنامه

 کند.ب، محدود میبرای بررسی مجدد در پرتو شرایط یا اطالعات جدید و دامنه رویکرد تطبیقی در مدیریت آ

تهیه برنامه در بار اول مرورد توجره   فرآیند به عنوان بخشی از    الزم است نحوه ایجاد تعادل بین این دو مساله

خواهرد  معتبررمدت زمانی که برنامه در جهت پاسخ قطعی به گروداران در خصوص    ،به طور مثالقرار گیرد.  

 شود.                          میگنجانده در برنامه  بازنگری فرآیند  ،دافتاخواهد  اتفاقدر انتهای دوره  آنچه کهبود، و 

کند. دو مسئله کلیدی باید در برازنگری مرورد های رسمی تهیه برنامه پیروی میاز همان گام  عموما  بازنگری

 توجه قرار گیرد:

ممکرن ختن به این مسرئله پردا .و تهیه برنامه جدید به کار گرفته خواهد شد بازنگریاصولی که در دوره   ◄

ها ممکن است ترجیح دهند مذاکرات را طر   -پذیر نبوده و یا ارجحیت نداشته باشد همیشه امکاناست  

 بازنگری، توافق از قبل با اصول معین، ریسك تعدیالت عمده در با این وجودشرط آياز کنند.  بدون پیش

سرازد(، و بردین ترتیرب می مشرخصر کنرد را توانرد تغییردهد )یا حداقل، آنچه میبرنامه را کاهش می

موضوعاتی را کره بحرث دربراره آنهرا در مرحلره تعداد و   آوردهها فراهم  سطحی از قطعیت را برای طر 

 دهد.کاهش می گیرد راصورت می بازنگری

نرد شود. این موارد عبارتبرنامه می  بازنگریمنظور، زمان یا رویدادی است که منجر به    .بازنگری  دالیل  ◄

 از:
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صورت استراتژیك جدیدی برای حوضه  ریزیمواقعی که برنامه  .ریزی درکل حوضههای برنامهفعالیت  •

برنامره تخصریص آب   برازنگری، ممکن اسرت  گیرد، یا تغییر مهمی در برنامه موجود صورت  پذیرفته

 .پیدا کند حوضه ضرورت 

اصرولی را   گیرردر دسترس قرار میبرنامه باید درباره هر آب جدیدی که د  .ساخت تأسیسات جدید  •

نیراز  گردد، ممکن است برنامهکامل  تاسیسات جدید  طراحی و ساخت به مح  آنکه  مشخص نماید.

 را شامل شود. جدید برداری تأسیسات و تقسیم آب به اصالح پیدا کند تا ترتیبات تفصیلی بهره

ممکن است نیراز بره زیستی،  یط مح  هایتغییر در سیاست  در زمان  .زیستیهای جدید محیطاولویت  •

ماننرد تأکیرد بیشرتر برر حفاظرت )  وجود داشته باشد   زیستمحیط جدیدی برای  های  اولویتتعریف  

 .(زیستمحیط 

نشان   های صورت گرفتهیا پایش  هامواقعی که پژوهش  .زیستاطالعات جدید درباره  نیاز آبی محیط  •

کرافی شرده در برنامره  مشخص  اهردا تحقرق  زیست، بررای  دهد که  تأمین کنونی آب برای محیط 

 نیاز باشد. یهای جدید ارزیابیممکن است ، نیست

کنونی  برنامه کفایت و تناسبهای منظم برای بررسی ینگردر بیشتر موارد، باز  .ایدورهریزی برنامه  •

  (.سازی برنامه، پس از پنب، ده یا پانزده سال پیادهبه طور مثالالزم است )

 برازنگری، برنامره ممکرن اسرت به طور مثرالمختلف، متفاوت باشد.   دالیلبرای    بازنگری  آیند فرممکن است  

، ساخت )یا پیشنهاد ساخت( سد جدیرد وجود. با این  باشد   بینی کردهپیشکامل را در زمان خاصی در آینده  

بره تنها بازبینی  های معینی از برنامه، ولی نه کل سند، باشد. محدودسازیجنبه  بازنگریممکن است نیازمند  

های مربروط بره دارند از این نظر مناسب است که سایر ديديه  با دلیل بازنگری  ط مستقیمیابترامواردی که  

 را تحت تأثیر قرار نخواهند داد.  بازنگریاین برنامه، 

طابق م  -یا دیگر  ساز و کارها  -بندی آب، الزم است ساز و کارهای سهمبازنگریکه در دوره    شایان ذکر است

 ادامه یابند. برنامه موجود

 

 بازتخصیص آب -7-7

سراز و کارهرایی   نیاز بهتری برای تخصیص به نیازهای جدید وجود ندارد،  هایی که هیچ آب اضافهدر سیستم

پذیر سازد. اهمیرت چنرین سراز و امکانرا  مختلف    اهدا بران مختلف و برای  است که بازتخصیص آب به آب

ها و تقاضاها در آینرده، از جملره عردم ، اولویتموجود  آب  مقدار منابعم قطعیت درباره  کارهایی با افزایش عد 

 شود.زیست، بیشتر میقطعیت درباره نیازهای آبی محیط 
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پذیرشردن تغییرر بررای امکان  )بره طرور مثرال،  هاپذیرشدن جابجایی آب میان بخشبرای امکانممکن است  

ممکرن اسرت بررای پشرتیبانی همچنرین  الزم باشرد.    بازتخصیص آب  فرآیند (  های اقتصادی یا توسعهاولویت

 با تخصیص  های. در سیستمآب به مناطق مختلف اجتناب ناپذیر باشد   بازتخصیص  ،های ملییا اولویت  توسعه

به دلیل شرایط   تواند میهای آب کاهش یابند. این حالت  ، ممکن است الزم باشد کل برداشتحد بیش از  آب  

عردم دقرت در یا صرفاً به دلیل آنکه  و  زیست،  قلیم، به سبب بهبود درک نیازهای آبی محیط اتغییر  بلندمدت  

باشد بررای   الزمهای قبلی تخصیص، به وجود آید. در چنین مواردی، ممکن است  فرآیند در  تعیین منابع آب  

ب، بازتخصیص آب های موجود آاکولوژیکی، یا صرفاً برای بهبود قابلیت اطمینان تخصیص  پایه  تأمین نیازهای

 .      صورت گیرد

استفاده مصرفی از یك   مجوزهایجابجایی    فرآیند ی توصیف  آب برابازتخصیص  در این نوشتار،  بر این اساس،  

آب بیشرتر    بررای تخصریص  کراهش مجمروع اسرتفاده مصررفی  فرآیند یا    وبر به دیگری  منطقه، بخش یا آب

 . شودی، استفاده میزیستمحیط 

تر، هرم بررای آب اضافه  تامینبه    لزوماند، به دلیل  کامالً یا بیش از اندازه تخصیص داده شدههایی که  سیستم

هایی، آورند. در چنین وضعیتای را به وجود میهای ویژهزیستی، چالشنیازهای محیط   برایتوسعه آتی و هم 

مالحظرات  خصریص آبهای تگیریدر تصرمیمبرران، نیافته در برین آببندی آب تخصریصدر قیاس با سهم

 .تواند مورد توجه قرار گیردمختلفی می

 گرفته در کسب و کارهرای وابسرته آبهای انجامگذاری کنونی و هزینهموجود آب معموالً با سرمایه  برداشت

نیرز بره نراگزیر  آب بازتخصریص فرآیند آیند. مالحظه مهمی در ارزیابی اقتصادی به شمار می  مرتبط بوده که

یابرد یرا  لغرو و حقوق جبران خسارت برای کسانی کره حقابره آنهرا کراهش می  رعایت انصا ه  دربار  مسائلی

د. نردهمی  آب  آورد. ایرن مسرائل، جنبره سیاسری پررنگری بره تصرمیمات بازتخصریصشود به وجود میمی

فق های مواست که نمونه  مفهومهای سیاسی، مالی، اقتصادی و اجتماعی توأم با بازتخصیص آب، بدین  هزینه

به ویژه مواقعی که هد  نهایی بازتخصیص آب، کاهش سرطح کلری   یافتدتوان  اندکی را در سطح جهانی می

 برداشت آب باشد.

 های بازتخصیص آبانواع سیاست

یافته و انجام فرآیند تخصیصهای بیشهای گوناگونی برای کاهش برداشت آب در حوضهامکان اتخاذ سیاست

گرانه و اداری، توان به سه دسته رویکرد تقسیم کرد: تنظیمطور کلی آنها را می بازتخصیص آب وجود دارد. به

 (.27گرانه )شکلاقتصادی و بازار، و انتشار اطالعات یا تشویق
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 معیشت و بازتخصیص آب   -34کادر

نه تنها در معرض تواند در بازتخصیص منابع آب در معرض خطر قرار گیرد. معیشت  می  ،معیشت، از جمله امرار معاش روستایی

تهدید کمبود آب و شرایط نامنظم اقلیمی است، بلکه از تقاضاهای جدید، افزایش قیمرت يرذا، موانرع تجراری کمترر و افرزایش 

ممکرن اسرت در بلندمردت  هرای تولیرد،، در نظاممتأثر از این مرواردایجاد شده پذیرد. در حالی که تغییرات رقابت نیز تأثیر می

برای جلوگیری از اثرات اجتماعی عمده در جوامرع مدت، ریسك اثرات جانبی شدید اجتماعی وجود دارد. نمطلوب باشد، در میا

ريم منافع اقتصادی حاصل از آن، از جابجرایی تردریجی آب میران ، علیآب  ریزیتخصیص و برنامهوابسته به آب، الزم است که  

بره تردریب ایرن گرذار ای است. اگرر از امروز به آینده، چالش عمده  نظران، گذارها پشتیبانی نماید. به اعتقاد برخی صاحببخش

برای درآمدزایی برای زارعان و تولید يرذا  مسیرو بهترین  کردهانجام گیرد، بخش زراعی به عنوان بخشی پررونق و رقابتی ظهور 

ود و یرا پشرتیبانی مناسربی از آن نبوده و خیلی سریع انجام شرتدریجی    این گذار  برای تأمین نیاز جمعیت خواهد بود. چنانچه

 رسد.  و درآمدهای زراعی حتی به کمتر از امروز می داشته، ریسك بیکاری وجود صورت نگیرد

 

 

 آب  یابیمختلف در باز یکردهای رو -27شکل

 

 گرانه و اداریتنظیم

ها ل تخصریصمعموالً مواقعی که دولت مسئولیت تخصیص آب را در ابتدا بر عهده داشته است، ظرفیت تعدی

 آب های تخصریصتواند از طریق اصالح در مجوزهرا یرا برنامره، این کار میبه طور مثالخواهد داشت.  نیز  را  

شرده از ریزی )البتره تعریفتواند به عنوان بخشی از چرخه عرادی برنامرههم می  ،آب  انجام گیرد. بازتخصیص

گرانره ممکرن اسرت در شررایط تخصریص تنظیمصرورت گیررد. باز  ،استثنایی  در شرایط   قبل(، و هم با اقدام

 گوناگونی مناسب باشد:
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ها زمین ای که دولتخانگی )به همان شیوهنیاز  ، برای تأمین  به طور مثال  -عمومی خاص  هد برای    ◄

 د(         نکنمی تملكهای جدید راهاحداث را برای 

، تأمین آب برای پشتیبانی توسعه ثالبه طور م -تر اقتصادی یا توسعهگسترده  اهدا برای همسویی با   ◄

 صنایع جدید 

همچرون اقردامات زیستی یا اجتمراعی )محیط  اهدا  نظیرعمومی،  هایسیاست  اهدا  وبرای تأمین    ◄

 های نژادی و جنسیتی(.در حوضه اینکوماتی برای جبران نابرابریانجام شده 

ماعی و اقتصادی داشته باشرد. مرواقعی آب برای یك منطقه یا بخش ممکن است پیامدهای اجت  منابع  کاهش

سازی یا تلطیف اثرات نرامطلوب اندیشرید. ، باید تدابیری را برای متوازناستالزم  آب  بازتخصیص    فرآیند که  

یا کمك بررای تعردیل سراختاری و  با گذشت زمان یا جبران خسارت    آب  تواند شامل بازتخصیصاین کار می

 باشد.

ی کره بررای فرآیند همچنین تعیین  و    آب  مجوزهای برداشت  مدت اعطایتعیین دوره برنامه تخصیص آب و  

ترین تصرمیمات در ، از جملره محروریوجود خواهد داشرت  مجوزدوره    ها در پایانتجدید یا تعدیل تخصیص

 دارندگان مجروز برداشرتضرورت قطعیت )در میان  ایجاد تعادل بین. این کار شامل بازتخصیص است  فرآیند 

این مسئله که آیا جبران خسارت   همچنین  با شرایط یا اطالعات جدید است.  سازگاریفیت  ( و اهمیت ظرآب

 نیز مطرح است. خیر،یا کاهش اجباری، قابل پرداخت است یا  آب بازتخصیص فرآیند  در

ها ممکن است گذاری نیز داشته باشد: طر تواند اثرات نامطلوبی بر سرمایهمی آب تهدید ناشی از بازتخصیص

. چنرین ، نداشرته باشرند ریسك بازتخصریص اجبراری آب بره دیگرران مناطق بادر  گذاریبه سرمایه    یلتمای

، و نیرز آب  ها یرا توافقرات تخصریصبرازنگری برنامره  فرآینرد تواند با تعریف روشرن زمران و  هایی میریسك

 کاهش داده شود.  ،جبران خسارت برایکردن شرایطی مشخص

، و توجه بره آب  بعاتخصیص منبیش  حاصل از  هایر اثربخشی برای کاهش ریسكتوانند ابزااین رویکردها می

تعیرین مبنرای  در جهرتگرانره يالبراً اطالعات باشند. رویکردهای تنظیمناشی از و آثار خارجی بازار  شکست  

بر ی روند، و معموالً شالوده بسیاری از رویکردهامدیریت )مانند کل استفاده مصرفی در یك حوضه( به کار می

، رویکردهرای وجروددهنرد. برا ایرن بازار )مانند پرداخرت در قبرال خردمات اکوسیسرتم( را تشرکیل میپایه  

 د:نداشته باش  به شرح زیر هاییند محدودیتنتواگرانه و اداری میتنظیم

 شده نیستند.هایی فراتر از الزامات وضعشوق نوآوری یا کنشاین رویکردها م  ◄

بخشری داشته باشد و احتمرال اثرنشده وجود  افی برای رعایت الزامات تعیینهای کمواقعی که مشوق  ◄

 ممکن است کمتر رعایت شوند.نظارت پائین باشد، الزامات 
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دارنردگان مجروز ق یرا طآب در منرا کراراییهای بهبرود مواقعی که تغییرات مهمی در منافع و هزینه  ◄

ن است به نتایب کرارآ از نظرر اقتصرادی منجرر گرانه ممکوجود داشته باشد، رویکردهای تنظیم  برداشت

 نشوند.

 

 مجوزهای برداشت آبرویکرد استرالیا در تخصیص ریسک برای تغییرات در    -35کادر

مجوزهرای اصالحات ملی استرالیا شامل »چارچوب تخصیص ریسك« است که چگونگی تقسریم ریسرك تروأم برا تغییررات در  

جبرران   کند. اصول کلی در قوانین ایرالتی گنجانرده شرده، و شررایطلت توصیف میو دو  دارندگان مجوز  بینرا در    برداشت آب

ریسرك   الزم بره ذکرر اسرت کرهدر آن مقرر شده اسرت.    ،مجوز  میزاندر)کاهش(  در مواقع تغییر    نیز،  دارندگان مجوز  خسارت

ب حوضه باید در کل کشرور کامرل های تخصیص آبران خواهد بود. تا آن زمان، برنامهبر عهده آب  2014پیش از سال    تعدیالت

قواعد تقسیم ریسك زیر، قابل پرداخت است. ایرن شریوه، بره مردیران منرابع آب امکران   بر اساسشده باشد، و جبران خسارت  

سرند در  کنند. به طور خالصره،    صادررا    مجوزهادهد در یك دوره، بدون الزام به پرداخت خسارت برای بازتخصیص موجود،  می

 :مقرر شده استب موارد زیر اصالحات ملی آ

تغییرات فصرلی یرا بلندمردت در اقلریم یرا رویردادهای   ، ناشی ازهای کاهش یا تخصیص آب با قابلیت اطمینان کمترریسك  ◄

 برعهده دارندگان مجوز برداشت آب است.  هاای مانند خشکسالیطبیعی دوره

ن کمتر، در نتیجه بهبودهرای واقعری در ظرفیرت شرناخت قابلیت اطمینا  با  مجوزهای برداشتیا    مجوزهاهای کاهش  ریسك  ◄

هرای ایرالتی و فردرال و دولت دارندگان مجروزساله میان باید در هر دوره ده  ،های آب در حفظ سطوح مشخص برداشتسیستم

فردرال   هرای ایرالتی وشود، و این توازن میران دولترا متحمل می  برداشت، سه درصد اول کاهش در  دارنده مجوزتقسیم شود.  

 شود.شده تقسیم میبرابر فرمول مشخص

برعهرده ، ناشری از تغییررات در سیاسرت دولرت را ریسك هر گونه کاهش یا تخصیص آب با قابلیت اطمینران کمترر  هادولت◄

 زیستی(.       های جدید محیط، هد به طور مثال)  گیرندمی

 

 بر پایه بازار آب تخصیصباز

انجرام ای بررای به شکل فزاینده -ه ویژه نظام مبادله در چارچوب سقف برداشتب -ساز و کارهای بازارامروزه،  

شوند. بازارهرای آب برر پایره ها یا مناطق مختلف به کار گرفته میبران، بخشآب  بینبازتخصیص آب    فرآیند 

( عمرل انبررآب مجوزهرای مربروط بره ای یرامنطقه  مجوزهای  )اعم از  مجوزهای برداشتاصل تعریف روشن  

 مبادله شوند. این مجوزهاد ندهکنند و اجازه میمی

دایر شوند: پیش از آنکه مبادله آب صورت گیررد، خریردار نیراز دارد   بریحقابهنظام    پایهبازارهای آب باید بر  

تر )کراهش خرد با اعطرای آب اضرافهکه می را یمجوزخرد و اطمینان داشته باشد که بداند چه چیزی را می

اطمینان آب( یا با تعدیالت دلخواهانه به دست دولت ت عیف نخواهرد شرد. برر ایرن اسراس، و قابلیت    مقدار

، قواعرد مشرخص بررای و مجوزهرا  هابه نظام استوار مدیریت آب و تعریف روشن حقابره  وابسته  بازارهای آب

 ، و پایش کافی و ساز و کارهای نظارت بر رعایت ضوابط هستند.آببندی ساالنه منابع سهم
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ترر پرارزش  مصار مبتنی بر بازار چندین مزیت دارد. حداقل در تئوری، بازتخصیص آب را به   آب  صیصبازتخ

، بره رسراند. همچنرینسازد، و بازگشت اقتصادی منابع موجود آب را به حداکثر میپذیر می)اقتصادی( امکان

افرزایش   در جهرتبرران  ی آبهایی را بررامشروق  مند شوند،های آب بهرهجوییتوانند از صرفهدلیل آنکه می

 آورد.می به وجود کارایی

پذیر سازند. بازارها يالبراً مبادلره حقابره مدت و بلندمدت را نیز امکانکوتاه  هایتعدیلتوانند  بازارهای آب می

پرذیر مبادلره موقرت( را امکانم موجرودی واقعری در یرك سرال معرین )بلندمدت )مبادله دائمی( و نیز حج

له دائمی، امکان بازتخصیص آب را در حالت تعدیل ساختاری دائمی )مانند جابجایی به صنایع سازند. مبادمی

. از سوی دیگر، مبادله موقتی نماید ایجاد می  ی،آببا کاهش نیاز    کاراییاقدامات افزایش    انجامیا    و  برتر(آبکم

ها، به های خاص مناطق یا بخشفصلی در تخصیص آب، بر پایه نیاز  هایتعدیلپذیرشدن  تواند برای امکانمی

 دلیل شرایط جاری، به کار رود. 

از طریق قواعد مبادله، سطحی از کنترل را برر چگرونگی بازتخصریص آب اعمرال   توانند میها هنوز هم  دولت

، به طور مثالنتایب معینی به کار گرفته شود: در برابر    -یا پیشبرد  -تواند برای محافظت  نمایند. این شیوه می

تواند از یك بخش به بخش دیگر، یا از یك منطقه به منطقه دیگرر جابجرا دودسازی حجم کل آبی که میمح

زیستی نیز به کار روند: استراتژیك یا محیط  اهدا  بهد برای بازتخصیص آب نتوانشود. ساز و کارهای بازار می

را از فروشرندگان داوطلرب   اشرتمجوزهرای بردتواند تصمیم بگیرد  که بازار دایر است، دولت می  در مناطقی

آب را    کمك کند کرهتواند به دولت  خریداری نماید )به جای تملك اجباری با جبران خسارت(. این شیوه می

ند. این شریوه، یکری از تی اجتماعی را به حداقل برساد، و از این رو، نارضایسنجیده بازتخصیص دهبه صورت  

زیست به کار رفته برای محیط موجود  آب    منابعگ برای افزایش  دارلین  -رویکردهایی است که در حوضه موری

 زیست اختصاص داد.برای محیط  آبمیلیارد دالر امریکا برای خرید  3تقریباً  مرکزی استرالیااست. دولت 

های مسرتمر اقتصرادی پذیری و مشوقاست که انعطا   آنبازار    بر پایه  مزیت کلیدی رویکردهای اقتصادی و

هایی نیرز داشرته تواننرد محردودیت، ایرن رویکردهرا میوجود. با این  گرددایجاد میها  اه و رسمبرای بهبود ر

 باشند:

 نسبتًا نامعین هستند.             ، به ویژه رویکردهای مبتنی بر قیمت،نتایب این قبیل رویکردها  ◄

ها زیاد باشد، و وزن ایرن هزینرهتواند نسبتاً بازار می  بر پایه  های استقرار رویکردهای اقتصادی وهزینه  ◄

 .، مورد بررسی قرار گیردتراین قبیل رویکردهای پیچیده کاراییباید در مقابل منافع حاصل از 
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همانند بسیاری از رویکردهرا )بره  و به اجرا درآیند صورت مستقل توانند به این رویکردها به ندرت می  ◄

ی برای تعریف حقروق دارایری بررای مبادلره و قواعرد ویژه مبتنی بر کمیت( به ابزارهای تنظیمی و ادار

 متکی هستند. ،دهند اداری که زیربنای بازار را تشکیل می

 

 آب، مبادله و خرید  انتقال   -36کادر

ها است کره در کند و سالرودخانه ریوکانچوس/ ریوگراند، یك رودخانه فرامرزی است و از مرز مکزیك و ایاالت متحده عبور می

بودن . در تالش برای اصالح این وضعیت، و به ویژه برای حفظ قابلیت تولید و رقابتیگرفته استقرار    آب  خصیصتوضعیت بیش

بررداری صادرشرده ها آياز کرد. این طرح مطرابق برا قواعرد بهرهنواحی آبیاری، دولت مکزیك طرحی را برای خرید دائمی حقابه

 انجام شد. 2003وزارت کشاورزی در آگوست 

میلیرون مترر  18های آب سرطحی و  میلیون مترر مکعرب از حقابره  112، دولت در مجموع  2006تا    2004های  ه سالدر فاصل

 میلیون دالر برای همیشه خریداری کرد. 6/25های آب زیرزمینی را در دو ناحیه آبیاری با مجموع هزینه مکعب از حقابه

در نخسرتین تجربره  2000به کار گرفته شده اسرت. در دسرامبر از موارد    تعدادیبازتخصیص در    در جهتدر چین، مبادله آب  

وو قراردادی ام ا کردند که به موجب آن، دونگیانگ موافقت کررد ای دونگیانگ و ییهای منطقهمبادله آب در این کشور، دولت

آب« به  برداشتل دائمی حق  »انتقا  مقرر گردیده تا  وو از مخزن هنگجین در دونگیانگ انجام شود. در این قرارداد،تأمین آب یی

. خط لوله انتقال آب صورت گیردمیلیون یوان به صورت یکجا به دونگیانگ   200میلیون متر مکعب در ازای پرداخت    50میزان  

هرا، در کامل شد. در رودخانه زرد نیز چندین پروژه پایلوت بازتخصیص آب انجام شده اسرت. ایرن پروژه  2005وو در سال  به یی

جویی آب از اری در مناطق خودمختار نینگژیا و مغولستان داخلی انجام شرده و شرامل انتقرال حقابره از محرل صررفهنواحی آبی

گری اسرت. ایرن پرروژه برا تسرهیل (هراکانال دار کرردنپوشرشعمردتاً  )آب در نواحی آبیاری    کارایی  یهای ارتقافعالیتطریق  

ه است. مجوزهای برداشرت آب در ناحیره آبیراری هماهنرگ برا مقرادیر های دولتی آب و تأمین بودجه صنعت انجام شددستگاه

 ،هاگردید. این پروژه  صادر  ،صنایع گوناگونی که بودجه را تأمین کردند  برایشده کاهش داده شد، و مجوزهای جدید  جوییصرفه

برای رشد اقتصرادی تبردیل   اصلیآب به محدودیت    منابعکه    هستند  مهمی برای آزادسازی آب برای صنایع در مناطقی  راهکار

 . شده است

و  مجوزهرای برداشرتمیلیرارد دالر ظرر  ده سرال بررای بازخریرد  9/12دارلینگ در استرالیا، دولت فردرال   -در حوضه موری

میلیارد دالر برای خرید  1/3کند. از این مقدار،  گذاری میسرمایه  ،هااستفاده آب و اصالحات در سیاست  کاراییزیرساخت بهبود  

در   مجوزهرازیستی است.  به رودخانه برای مقاصد محیط  آب  دارلینگ برای بازگرداندن  -در حوضه موریآب    جوزهای برداشتم

شود پیشنهاد فروش بخشی یا تمام یافته خواسته میتخصیصشوند و از آبیاران در مناطق بیشطرحی يیر اجباری خریداری می

زیسرتی دولرت، در قالرب »مالرك آب محیط  توسطشده  خریداری  جوزهای برداشتمخود را به دولت ارائه نمایند. سپس،    مجوز

خریداری شده است.                مجوز برداشتمیلیارد متر مکعب   36/1، در مجموع 2012می   31د. تا  نشوالمنافع« مدیریت میمشترک

 

 گرانه و انتشار اطالعاترویکردهای تشویق

اطالعات، از طریق تأمین اطالعات و سایر ابزارهایی که مالکان زمین و دیگر گرانه و انتشار  رویکردهای تشویق

نمایند. این شیوه شامل سازد، شرایط تشویقی را ایجاد میبران را به ارتقای مدیریت و برداشت آب قادر میآب
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اجبراری دربراره های يیرر نامرهها )نظیر کارایی مصرر  آب(، راهنماهرا و آئیناطالعات پایه درباره راه و رسم

 ها و خدمات ترویجی است. روش 

شوند و مانع کلیردی ایرن تغییرر، گرانه در جاهایی که تغییر رفتار باعث منافع شخصی میرویکردهای تشویق

گرانه فقدان اطالعات یا ظرفیت است، بسیار کارآمد هستند. با این وجود، نتایب حاصل از رویکردهای تشرویق

تواند بسیار متغیر بوده و يالبراً فاصرله زمرانی باشد، به دلیل آنکه تأثیر آنها بر رفتار میتواند بسیار نامعین  می

 گرانه مانند ارائه اطالعات بهتر و تغییر واقعی رفتار وجود دارد.طوالنی میان اتخاذ رویکردهای تشویق
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  سازیمحیط مساعد و پیاده: 8فصل 
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  8فصل 

 سازی یادهمساعد و پ یطمح

 

 

 

دهرد کره برانگیز اسرت. تجربره نشران میچرالش  اقردامیتخصیص آب    کارآمد های  سازی برنامهتهیه و پیاده

نیازهای تواند چندین سال، و حتی چندین دهه طول بکشد. بنابراین مهم است که پیشسازی برنامه مینهایی

موفقیرت، در همران آيراز کرار شرناخته شروند. در مسیر سازی موفق برنامه، و نیز موانع متداول تهیه و پیاده

زیرا ارزش برنامه به پیراده  ،برنامه تخصیص آب، تنها آياز کار است  کردنکه نهایی  توجه داشتید  همچنین با

 .عملیاتی کردن آن است سازی و

سرازی برنامره تخصریص آب، و نیرز از الزامات کلیدی الزم برای پشتیبانی تهیره و پیاده تعدادیاین فصل در  

 . گرددهای متداول تشریح میبرخی از چالش

 

 سازیموانع پیاده  -8-1

را   های تخصریص آبسرازی موفرق برنامرهاز موانع متداول در برابر تهیه و پیاده  بسیاریجهانی،    یاتتجربدر  

 :اشاره کردزیر به شرح  توانمی این موارد به برخی از .توان مشاهده کردمی

 آب های تخصیصفقدان ظرفیت تهیه یا اجرای برنامه

نیازمنرد ظرفیرت نهرادی قابرل  آب های تخصریصه شد، پیچیدگی فزاینده برنامرههمان گونه که در باال گفت

 به دلیل آنکه ايلربمالحظه، هم برای تهیه و هم برای اجرای آن است. این مهم يالباً یك مانع کلیدی است، 

یرك که توسرعه ظرفیرت نهرادی  شود. در حالیپیاده نمی  ، عموماتهیهدر صورت  یا    و  شودتهیه نمی  ایبرنامه

حوضره  آب ریزی تخصریصهای نهادی در طراحی رویکرد برنامرهبینانه ظرفیتارزیابی واقع اما،  استضرورت  
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 اتخراذ رویکرردحتی مواقعی که طرح جدی بررای توسرعه نهرادی وجرود دارد،  . ممکن است  اهمیت داردنیز  

 یك اشتباه باشد.نهادها  فراتر از ظرفیت وپیچیده  سازیپیاده

 

 سازی در آفریقای جنوبی و چین های پیادهچالش  -37کادر

ریزی اصالحات قانون اساسی آفریقای جنوبی در دوره پس از آپارتاید، از علل عمده تجدید نظرر در بخرش آب، از جملره برنامره

 آب آفریقای جنوبی بود. قانون ملی آب و چارچوب آن، مبتنی بر بهترین الگوهای جهرانی بروده، و دسرتور کرار  تخصیص  جدید

برانگیز و چرالشی  فرآینرد  ،سرازی قرانون، پیادهوجرودکند. با این  ای را برای مدیریت آب در این کشور مشخص میبلندپروازانه

يیر مجراز آب،   برداشتهای مدیریت حوضه،  تأخیر در تهیه استراتژی  توان بهمیاز جمله آنها  بوده که    هاگرفتار انواع محدودیت

. عامرل مهرم اشاره کردتوجهی به پایش و ارزیابی مجدد  انون، فقدان اراده سیاسی برای اجرا، و بیها برای رعایت قفقدان مشوق 

در قرانون   بینی شدهپیشهای تخصیص آب در چارچوب پیچیده  سازی برنامهتأثیرگذار، فقدان ظرفیت نهادی برای تهیه و پیاده

زیستی ودی در دستیابی به اهدا  اجتماعی، اقتصادی و محیطها، پیشرفت بسیار محدملی آب بوده است. در نتیجه این کاستی

 .صورت گرفته استقانون  

ها بررای اجررای تالشتمامی ای آب به ترتیبات ساالنه، های منطقهدر حوضه رودخانه زرد، فقدان ساز و کاری برای تبدیل سهم

های پائینی رودخانره و بازه  نشدهبندی رعایت  ، ترتیبات سهمآن  را ناکام گذاشته است. در نتیجه  1987طرح تخصیص آب سال  

اجررا  قابلیرت، با سرهولت بیشرتری 1987که بر خال  طرح سال  -اجرا نشودشوند. تا زمانی که برنامه تنظیم ساالنه خشك می

 تواند محقق شود.        نمی آب اهدا  طرح تخصیص  -دارد

 

 فقدان اراده سیاسی 

 به دلیل آنکه،  استسیاسی  دشوار  حوضه يالباً مستلزم تصمیمات  آب  یص  های تخصسازی برنامهتهیه و پیاده

توانرد بره ایرن واقعیرت می شروند.ی مختلرف ایجراد میهادر مناطق و بخشمتعددی    ضررانذیو    نفعانذی

 سازی برنامه منجر شود.یا پیاده کردن ونهایی فرآیند  تأخیرهای قابل توجه در

ی مختلفی وجرود رویکردهابا این حال،  این چالش وجود ندارد،    با  برخوردی  ای براساده  راهدر حالی که هیچ  

هم مختلف گفته شد، تخصیص آب  فصولتوانند مفید واقع شوند. همان گونه که پیش از این در می دارند که

تر حوضره در نظرر های گستردهو اولویت اهدا  باید این کار  در سیاسی است.مسائل    همشامل مسائل فنی و  

انداز روشنی برای حوضه و نیز چشم  ،منصبان سیاسی خودبر صاحب  با تکیه  ریزان آب باید رفته شوند. برنامهگ

انداز و چنرین . بردون ایرن چشرمایجراد نماینرد های رقیرب  و فعالیت  اهدا   سازگاریبرای    یابزارهای مناسب

هرای متعرددی دچرار چالشخصریص آب  تسازی برنامه  تایید و پیاده  فرآیند پشتیبانی  احتماالً  ،  ییسازوکارها

 .خواهد بود

برران، شامل دولت محلی، آب  گروداران  بدون پشتیبانی  آب  های تخصیصتهیه برنامهممکن است  که  در حالی

برا  هاپشرتیبانیایرن بردون   سرازی آن  پیاده  فرآینرد   اما  ،باشد پذیر  های اجرایی امکانجوامع محلی و دستگاه
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 فرآینرد مخالف با    ،ایمنطقههای  واهد بود. به همین صورت، مواقعی که گرایشچالش بسیار بیشتری روبرو خ

 .مشکالت بیشتری ایجاد نماید تواند ، این وضعیت میباشد ریزی برنامه

جامعه محلی درباره این   ترمشارکت گستردهآموزش و    :ها عبارتند ازهای کاستن از این چالشگزینهبرخی از  

تعارض بالقوه درباره آنها وجود دارد. مواقعی که مناطق از پیش هایی که ایی زمینهمسائل و رایزنی برای شناس 

 اقرداماتکرردن  شوند، ممکن اسرت فراهممت رر میآب  یا جوامع محلی خاص به سبب تصمیمات تخصیص  

 مناسب باشد.     ،های دیگری برای توسعهآوردن فرصتجبرانی، مانند جبران خسارت یا فراهم

 یافتهتخصیصهای بیشضهچالش در حو

، بره نراگزیر وجرود داردهایی که بیشترین نیاز بره تغییررات عمرده در شریوه تخصریص آب  در حوضهعموما  

یررا یافته و های کررامالً تخصرریص. حوضررهباشررد دشرروارترین حالررت ممکررن  توانررد آنهررا میسررازی پیاده

هرا و اولویت  تعیرین  های دشرواری دربرارهپرسش  زیراآیند،  یافته، بزرگترین چالش به شمار میتخصیصبیش

ها، اثرات در این حوضهآب  های تخصیص  شود. همچنین، احتمال اینکه برنامهبران موجود مطرح میحقوق آب

 .  بسیار زیاد استمنفی بر جوامع محلی داشته باشند، 

 

 دارلینگ   -در حوضه موری  آب تخصیصپرداختن به مسئله بیش  -38کادر

. احیای  بود آب تخصیصدارلینگ، پرداختن به مسئله بیش -تهیه نخستین برنامه برای حوضه موریی اصلی در هایکی از چالش

 فرآینرداز  فرارغ. اسرتدرصرد  20متوسرط برداشرت سراالنه آب ترا حردود  در حوضه مستلزم کاهش زیستیمحیط  یهاجریان

 کردهزینره  ،د وضعیت حوضه و قابلیت اطمینان تأمین آببرای اصالح بخش آب، با هد  عمدتاً بهبو  مرکزیریزی، دولت  برنامه

آب و خریرد يیرر   کراراییهای عمرده در ارتقرای  گذاریمتعهد شده است. این اقدام شامل سرمایه  را  میلیارد دالر استرالیا  9/12

 (.36است )کادر مجوزهای برداشتاجباری 

کراهش   ناشری از  اجتماعی و اقتصرادی  پیامدهایکردن  حداقلگذاری عظیم از محل بودجه فدرال، با هد   ريم این سرمایهعلی

مورد مخالفت بخش کشراورزی  شدیداهای پیشنهادشده ، کاهشمجوزهای برداشتو ماهیت يیر اجباری طرح خرید   ،هابرداشت

شرد  به آن  منجر  واکنشکند. این  ریزی را به تغییر اساسی تهدید میبرنامه  فرآیندقرار گرفته است. این مخالفت سیاسی، کلیت  

نویس برنامه را مورد بررسی قرار دهد.   که پارلمان، پیش

 

تخصریص برسرد، پرهیرز از بره حل برای این مساله، پیش از آنکه حوضره بره وضرعیت بیشالبته، بهترین راه

وجودآمدن این مشکل با تهیه برنامه تخصیص آب حوضه و یا حداقل تعیین سقف بررای برداشرت آب اسرت. 

رسیده باشند، مهم آن است که تالش شود از رشد بیشرتر   آب  تخصیصها به وضعیت بیشکه حوضهمواقعی  

ها به سطح پایدار تدوین شود. حتی برداشرتن ها جلوگیری شده و فرآیندی برای بازگرداندن برداشتبرداشت

 باشد. تواند اثربخشهای کوچك نیز، مشروط به اینکه در مسیر درست قرار داشته باشند، میگام
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 آنهااطمینان به   عدمیا   و  هافقدان داده

 -از مطالعرات اجتمراعی  بسریاریبره  وابسرته  ریزی تخصریص آب  شرد، برنامره  عنوانتر  همان گونه که پیش

. يالباً این مطالعات هستند   گذارگیری تأثیرتصمیم  فرآیند بر    کهزیستی است  اقتصادی، هیدرولوژیکی و محیط 

 برهاطمینران    باعث ت رعیف  تواند اسب، با محدودیت روبرو هستند. این وضعیت میهای مندر اثر فقدان داده

. شرودسازی برنامه  و پیاده  تأیید   فرآیند ت عیف    های آن، و در نهایت،ریزی و پشتیبانی از توصیهبرنامه  فرآیند 

: شرودد میایجازیستی  های محیط هایی درباره شناخت جریانپرسش  در زمان مطرح بودناین حالت به ویژه  

بررای حفرظ   بیشرترآب    بره ترامین  یا نیاز  و  سالمت رودخانهمربوط به  های  ها ممکن است یافتهبرخی بخش

ریزی باید مبتنی بر بهترین اطالعرات موجرود باشرد. برنامه  فرآیند های اکولوژیکی را زیر سئوال ببرند.  دارایی

ها طراحی شروند، برای پرداختن به این کاستیهای پایش  برنامه  الزم است  ،پس از شناخت خالهای اطالعاتی

 یابرنامرههنروز هایی کره ریزی آتی فراهم آیرد. در حوضرههای برنامهتا اطالعات الزم برای پشتیبانی فعالیت

ممکرن اسرت توجره بره اطالعرات  -کرم به دلیل توسعه محدود و/ یا ترنش  به طور مثال  -است  نشده  تدوین

پس از توجیه داشته باشد.    ،خواهد شد عنی زمانی که برنامه تخصیص آب تهیه  ، یدر آینده  احتمالی مورد نیاز

 د.ند بر پایه نیازهای محتمل آینده سازماندهی شونتوانهای پایش میبرنامه آن،

 

 و قوانین هاسیاست -8-2

 به پشرتیبانی سرطوح عرالی دولرتوابسته  ریزی تخصیص آب حوضه  همانند دیگر اقدامات مهم دولت، برنامه

نمایران شرود ترا راهنمرای  ها و قروانین، ایرن پشرتیبانی بایرد در سیاسرتآلاست. در حالت ایده  )حاکمیت(

برنامره   سرازیشرده بررای پیادهتوافق  هایساز و کارخصوص    در  گروداران  سایر  گذاران، مدیران آب وسیاست

 . این کار باید:باشد 

، الزمها یرا ابزارهرای  برنامه  را برای توصیف  ریزی تخصیص آب حوضهو چارچوب فراگیر برنامه  اهدا   ◄

 دامنه تأثیرگذاری حقوقی آنها و مقصود از تهیه برنامه، مشخص سازد.

و اطمینران کافی  پذیری  آوردن انعطا فراهم  الزم است تعادلی بینتهیه برنامه را تعریف کند.    فرآیند   ◄

 ر سازد. برقرا ،های زمانی مشخص برای اقداممراحل و چارچوب وجود از

همچنرین   .را مشخص نماید   های تخصیص آب هستند سازی برنامهدار تهیه و پیادهنهادهایی که عهده  ◄

 .تعیین نماید نیز را های دولتی نقش سایر دستگاه الزم است
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 به حل اختال  . این کار به ویژهتعیین نماید برای نهادها مأموریت حقوقی جهت انجام امور مربوطه را   ◄

کنرد. بره مردیریت آن کمرك می نحروهیرا و آب  برداشرتهای چگونگی ها بر سر اولویتارتخانهمیان وز

 .   داده شودآوری اطالعات الزم ریزی باید اختیاراتی برای جمعدستگاه مسئول برنامه

 ، راهنمایی کند.آب ریزی تخصیصها و اهدا  کالن برنامهدرباره اولویت  ◄

 را تعیین نماید. آب ریزی تخصیصو چگونگی گنجاندن آنها در برنامه زیستالزامات حفاظت از محیط   ◄

 نماید.  تدوینها را و حل اختال  هاشکایتجامعه محلی، طرح  مشارکتسازوکارهای رسمی برای   ◄

ها  مشرخص ها و استراتژیای از سازوکارها، از جمله قوانین، مقررات، سیاستمجموعه  باتواند  این الزامات می

 ، به شرایط سیاسی و حقوقی بستگی خواهد داشت.آنها ترکیب مناسبشود. 

 

 برداریالزامات بهره  -8-3

از  بسرریاریسررازی سررازی برنامرره تخصرریص آب و تحقررق اهرردا  آن در تررأمین آب، نیازمنررد هماهنگپیاده

 .گردداشاره میترین آنها مهمدر ادامه به های مدیریت آب است. فعالیت

سازی برنامره تخصریص آب جایگراه محروری منابع آب در پیاده  هایو زیرساخت  مخازن  برداری ازبهره  روش 

بنردی و حجرم رهاسرازی از زمان  و  تراز آب در شررایط مختلرف  کنندهبرداری مخزن تعیین  دارد. قواعد بهره

ه و برا چر و در نتیجه تعیین خواهرد کررد چره آبری  هسیستم تأثیر داشت  منابع آبقواعد بر    این  .مخزن است

 فراهم خواهد بود. ،دارندگان مجوز برداشتبرای تأمین نیازهای  ت مینی

رانی، تولیرد سیل، حفرظ ترراز آب بررای کشرتی  کنترلاهدا  شامل  يالباً در راستای تحقق طیفی از    مخازن

زیستی، و البته برداشرت و اسرتفاده آب توسرط خانوارهرا، صرنعت و کشراورزی، محیط   اهدا برقابی، تأمین  

منرافع رقیرب   ی در خصروصمدیریت  درراستای تصمیماتبرداری مخزن باید  شوند. قواعد بهرهرداری میببهره

از ذخیرره و اطمینران    و بررای حصرول  قواعد ممکن است در نتیجره تهیره برنامره تخصریص آباین  .  باشند 

شرامل الرزام  د توانرمی اصرالح ایرن نیاز به اصالح داشرته باشرند.  ،شدن برنامهدر راستای عملی  رهاسازی آب

یرا الزامرات عردم  و  زیسرتیاطمینان از ترأمین جریران محیط حصول    جهتهای معین  رهاسازی آب در زمان

 رهاسازی آب برای اطمینان از وجود آب کافی برای انجام تعهدات تأمین آب باشد.       

 عمومراست. این کار وابسته ا  نیز  برانتصمیمات تخصیص در سطح آب  سازیپیادههای تخصیص آب به  برنامه

کنندگان فرردی معموالً حقروق برداشرت ،روش گیرد. در این ها یا نظام صدور مجوز صورت میاز طریق حقابه
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شود. نظام صدور مجوز بایرد برا برای برداشت حجم مشخصی از آب، با در نظرگرفتن شروط معین تعریف می

 و الزامات برنامه باشد. اهدا  یدر راستاای هماهنگ، و های منطقهبرنامه تخصیص آب و سهم

سازی برنامه تخصیص آب معموالً دربرگیرنده بحث شد، پیاده 6در نهایت، و همان گونه که به تفصیل در فصل

تخصیص ساالنه خواهد بود تا میزان منابع آب در سال مورد نظر تعیین شده و برین منراطق مختلرف   فرآیند 

برداری نیز مسرتلزم آن اسرت (. در سطح بهره28داده شود )شکلهای آب در برنامه، تخصیص  سهم  با  مطابق

گیری )به طور مثال، ترازهای مخزن یا رودخانه، یا میزان بر  در حوضه(، هایی برای اندازهفرآیند ها و  که نظام

بینی آب و هوا( و در نهایت تعیین منابع آب موجود برای تخصریص در آن سرال دایرر بینی )نظیر پیشپیش

کنندگان، میران افرراد( تقسریم شرده، و پس از آن، این حجم باید میان مناطق )و در سرطح برداشرتگردد.  

برداران مخرزن و مردیران تصمیمات درباره آن به اطالع گروداران، از جمله دارندگان مجوز برداشت آب، بهره

 منابع آب، رسانده شود.

   

 

 آب   یصتخص فرآیند   -28شکل

 

     یهای مدیریتظرفیت نهادی و نظام -8-4

های ذیرربط و اند، مطالبرات از دسرتگاهتر شردهریزی تخصریص آب پیچیردهبه نسبتی که رویکردهای برنامه

سرازی المللی، چالش کلیدی در تهیه و پیادهشده است. در سطح بین  ترگستردههای آنان نیز  کارکنان و نظام
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قابلیرت ها  ه اسرت. بردون ایرن مهرم، سیاسرتبرود  متناسب، ضرورت ظرفیت نهادی  آب  های تخصیصبرنامه

 .شدن نخواهند داشتعملی

شده  . رویکرد اتخاذهستند الزامات نهادی متفاوتی  مستلزم آب ریزی و تخصیصرویکردهای مختلف در برنامه

متناسب با ظرفیت نهادی کنونی باشد. از جمله اشتباهاتی که در این زمینه صرورت گرفتره االمکان  حتیباید  

سازی پیاده شکست شکست سیاست و آن نتیجه که ها استاتخاذ رویکردهایی است که فراتر از ظرفیتاست، 

کره چرارچوب جرامع و پیچیرده تخصریص و   هایی است. آفریقای جنوبی نمونه خوبی از کشورآن خواهد بود

مزمان، ممکرن سازی موفق آن بوده است. ه، ولی فاقد ظرفیت نهادی برای پیادهنموده  تدوینمدیریت آب را  

ها و سیاسرتالبتره  .  باشرد   تر در آینردهاتخاذ رویکردهرای پیچیردهامکان    برایها  ظرفیت  به توسعهاست نیاز  

 باید به موازات هم توسعه یابند. هاظرفیت

 عبارتند از: مدیریتی برخی از الزامات کلیدی نهادی و نظام

تروان هرر اقردامی را میم باشد. برا وجرود آن،  ترین الزاشاید ضروری  مورداین    .ظرفیت و منابع انسانی  ◄

ظرفیرت و منرابع بردون  گیری خواهند داشت. اماشکلقابلیت  ها نیز  ها و نظام، و سایر مهارتعملی کرد

، برای استخرا  نتایب ریزی آبهای برنامه. دستگاهبودمتزلزل خواهد    به احتمال زیاد  فرآیند ، این  انسانی

انجرام   در خصروصنیازمنرد توانمنردی فنری    های مناسرب،و اسرتراتژی  مطالعات و شناسرایی اقردامات

سازی برنامه مستلزم . پشتیبانی پیادهاقتصادی و اکولوژیکی هستند  -های هیدرولوژیکی، اجتماعیارزیابی

 ها است.وجود طیفی از مهارت

الزم  آنسرازی پیادهریزی اولیه و برنامه فرآیند برای تأمین بودجه  مشخصی منبع درآمد  .تأمین بودجه  ◄

د و را مشخص کررده آب های مختلف تخصیص و مدیریتهزینه بلندمدت نظام  میزانها باید  است. دولت

 .استشده، فراهم  تدوین برنامهمطمئن شوند که بودجه الزم برای پشتیبانی 

های درک هیرردرولوژی سیسررتم رودخانرره اهمیررت اساسرری دارد. مرردل .آنسققازی  هیققدرولوژی و مدل ◄

ای برای درک الگوی طبیعی جریان رودخانه، اثرات توسعه، موجرودی آب یدرولوژیکی به شکل فزایندهه

برای تخصیص )و سطح قابلیت اطمینان( در سناریوهای مختلف، و به طور کلری پیامردهای تصرمیمات 

 شوند. به کار گرفته می آب، مختلف تخصیص و مدیریت

مطالعرات اجتمراعی،   از  معموالً مبتنی بر انبروهیآب  تخصیص    تصمیمات  .هاآوری و مدیریت دادهگرد  ◄

هرای تقاضرا، رشرد زیستی و اقتصادی هستند. ایرن مطالعرات نیرز بره وجرود دادههیدرولوژیکی، محیط 

 جمعیت، سالمت اکولوژیکی، بارندگی، هیدرولوژی و نظایر آن وابسته هستند.
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پایش و   فرآیند به عنوان بخشی از    نیززیستی و  برای تعیین الزامات جریان محیط   .زیستیدانش محیط  ◄

، وجرود یرك دانرش نتایب مطلروب اکولروژیکی  و  جریاناین    میزان تحققتعیین    در جهتتحلیل جاری  

اکولروژی   -ها و درک روابرط جریران. در آياز، فقدان دادهزیستی اهمیت اساسی داردسطح باالی محیط 

دانرش   تقویرتبر پایه شواهد علمری محردود سرازد.    را  آب  های تخصیصگیریتواند ظرفیت تصمیممی

نتایب بهتر برای تمام اخذ  تواند به بهبود در کیفیت تصمیمات و  زیستی با گذشت زمان میجریان محیط 

شکل بگیرد: همان گونه که گفته   مورد نظرحوضه    برای  دانش خاص  الزم است اینها منجر شود.  بخش

در یك نوع سیستم رودخانه،   شرایط محیط زیستیبرای حفظ  الزم    هایاهد شد، انواع و میزان جریانخو

 .              نخواهد بودهای دیگر مناسب لزوماً برای حوضه

سرازی بررای پیادههای تخصریص آب  همان گونه که در باال بحرث شرد، برنامره  .نظام صدور مجوز آب  ◄

 . دارند  صدور مجوز آب ایبر کارآمد نظام  یك بهبران، نیاز تصمیمات تخصیص در سطح آب

 تحقرق، اطمینران از آب  نظام پایش مناسب برای ارزیرابی رعایرت قواعرد تخصریصوجود یك    .پایش  ◄

بسریار مهرم   ،های آتری برنامرهآمدن اطالعات الزم برای پشتیبانی بازنگریزیستی و فراهمجریان محیط 

بره  ها مبنی برر اینکره برنامرهطر  حفظ اطمینان تمامجهت در  ،است. تهیه گزارش نتایب برنامه پایش

مورد بحث  5-8 بخشاهمیت دارد. الزامات پایش با جزئیات بیشتر در   ،است  کارآمد و    شدهاجرا    درستی

 گیرد.قرار می

های برنامره  سرازیپیادههای حقروقی و نهرادی، و اراده سیاسری، بررای  ظرفیت  وجود  .رعایت و پیگرد  ◄

مجوزهرای یافتن  اطمینان از تخصیص  دربرگیرندهتواند  می  موضوع. این  بسیار اهمیت دارد  آب  تخصیص

 هایبررداری مخرزن در شررکتنامره حوضره، رعایرت قواعرد بهرهذیربط بر اساس توافق  مناطق  برداشت

بران از سرطوح مجراز برداشرت باشرد. بره همرین های دولتی(، و عدم تخطی آب)یا دستگاه  برداریبهره

 باید به اندازه کافی بازدارنده باشد. نیز صورت، مجازات عدم رعایت

 

 دهی و رعایت ضوابطپایش، گزارش -8-5

تخصریص آب و بره طرور کلری   سرازی برنامرهپایش و تهیه گزارش نتایب پایش، بخش بسیار مهمری از پیاده

 آید. پایش چندین نقش دارد:مدیریت منابع آب به شمار می

هرای کنرونی، ترازهرای اطالعات درباره جریان  .تخصیص  امهسازی برنآب و پیاده  منابع  کمک به مدیریت  ◄

 فرآینرد های تخصیص آب، از جملره در  گیری مطابق برنامهتواند برای تصمیممخزن و آب زیرزمینی می

 داشته باشد.    اساسی یاهمیت ،تخصیص ساالنه
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طابق اصرول و قواعرد پایش، ابزار مهمی برای اطمینان از این است که آب م  .اطمینان از رعایت ضوابط  ◄

برران از کنندگان و آبشود. اطمینان از اینکه برداشتتخصیص داده و استفاده می  ،شده در برنامهتعیین

بررداران سرد، قواعرد را ها ماننرد مالکران و بهرههای دولتی و سایر شررکتو دستگاه  کردهبرنامه پیروی  

تنها برای اطمینان از پیرروی از برنامره، بلکره مهم است. پایش رعایت ضوابط نه  بسیار  کنند،  رعایت می

 .   بسیار اهمیت داردبرای اعتمادسازی عمومی نسبت به برنامه، 

بررای  هسرتند  دخیلذیکسانی که به نوعی در مدیریت رودخانه   .گرودارانآوردن اطالعات برای فراهم  ◄

، زارعران به طرور مثرال  آن دارند.  دهی وابستهنظام پایش وگزارش   های خود، نیاز بهپشتیبانی از تصمیم

متکی باشند، همچنرین   برای تعیین کشت در یك سال معینموجود  آب    منابعممکن است به اطالعات  

به اطالعرات نیاز برای تعیین ریسك خود نیز  کنند  گذاری میکه در صنایع وابسته به آب سرمایه  افرادی

فرراهم  گررودارانهنگام را بررای ی بلندمدت و نیز بههاتواند داده. نظام پایش میموجود دارند   آب  منابع

 آورد. 

آوری اطالعرات حوضره بررای پرایش، فرصرت جمرع  .آب  کمک به تصمیمات آتی تخصققیص و مققدیریت  ◄

برای پرکرردن الزم تواند شامل اطالعات آورد. این کار میرا فراهم می  یپشتیبانی تصمیمات آتی مدیریت

های ماننرد اعتبرار مردل)ریزی برنامره  فرآینرد گرفته در  صرورت  اتفرضریخألهای شناختی، یا آزمرودن  

(. اطالعرات 39باشرد )کرادر  (اکولروژی  -هیدرولوژیکی یا هیدرولیکی، یا فرضیات دربراره روابرط جریران

برای پشتیبانی مدیریت تطبیقی، از جمله برازنگری و اصرالح برنامره   ،های پایششده در برنامهگردآوری

 تند.، ضروری هسآب تخصیص

 آنچه که باید پایش شود

مواردی که باید پایش شود به اهدا  و الزامات خاص برنامه تخصریص آب بسرتگی خواهرد داشرت. معمروالً  

 آوری خواهد کرد:برنامه پایش اطالعاتی درباره برخی یا همه موارد زیر را جمع

جررم آب در مخررزن، هررای مختلررف حوضرره، حهرای جریرران رودخانرره در مکانماننررد داده ، منققابع آب ◄

 های ورودی به مخزن، ترازهای آب زیرزمینی، و کیفیت آب. جریان

 ها و رهاسازی از مخازنها یا آبخوانشده از آبراههمانند حجم آب برداشت  ، برداشت آب  ◄

ها و ها، زیسررتگاهاز جملرره اطالعررات دربرراره گسررتره و وضررعیت گونرره ، های وابسققتهاکوسیسققتم ◄

 ه منابع آب شیرین حوضه وابسته هستند.هایی که باکوسیستم
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 زیستی های محیطپایش اثرات جریان  -39کادر

آب به عنروان یکری از شرروط مجروز آب   برداشتبرنامه    به تهیهبرداران تأسیسات برقابی ملزم  کانادا، بهره  یدر بریتیش کلمبیا

منرافع رقیرب، از جملره   برخری ازتطبیق    به جهتخاص  برداری روزانه برای تأسیسات  . این برنامه مستلزم ترتیبات بهرههستند

. همچنین شامل الزاماتی برای »مطالعات پایش« است. این مطالعات بررای آزمرودن فرضریات استزیستی  تأمین الزامات محیط

 برداشته شوند. جدول زیر اجزای مطالعات پایش برناممی تدوینگرفته در دوره تهیه برنامه، یا پرکردن خألهای شناختی  صورت

 کند:دهد. این برنامه به روشنی موارد زیر را مشخص مینشان می را 1بانتزن-کوکوییتالمآب 

 شود.فرضیاتی که آزموده می  ◄

 اطالعاتی که برای آزمودن فرضیات الزم هستند.         ◄

 شته باشد.برداری از تأسیسات برقابی در آینده دابهره نحوهاین مطالعه ممکن است درباره  آنچه که   ◄

 

 

 مالحظات در تهیه برنامه پایش

 :هستند پشتیبانی برنامه تخصیص آب  جهت ،در تهیه برنامه پایش الزمموارد زیر برخی از مسائل کلیدی 

الزم است هد  روشنی در انجرام آن   بلکه  پایش نباید به خودی خود انجام شود  .از برنامه پایش  هدف  ◄

 ايلبطراحی شود. در    آنهاو برنامه پایش برای تأمین    شدهر مشخص  مد نظر باشد. هد  باید در آياز کا

یرا بررای هرد  مرورد نظرر مناسرب   شته ود که ضرورت نداناطالعاتی گردآوری شوممکن است  اوقات،  

 نیستند.

های مختلف پرایش پرهزینه باشند. هزینه گزینه  ممکن است بسیارهای پایش  برنامه  .ها و منافعهزینه  ◄

از  -و با توجه به منافع حاصل از گردآوری اطالعرات و پیامردهای احتمرالی آن  شدهمشخص باید کامالً 

 .گیری شودتصمیمپایش،  انجامنسبت به  -هاجمله ریسك

. در برخری مروارد، پرایش داشته باشرد برنامه پایش باید مسئول مشخص    .پایش  در برنامه  هامسئولیت  ◄

بره های تأمین آب ممکن است ملزم شرکت  -ی انجام شودبران به شکل خودارزیابآب  توسط ممکن است  

را پرایش   رهاسرازی  ممکن است ملزم باشرند آب  نیز  های برقابید شرکتپایش آب برداشتی خود باشند 

 
1 Coquitlam-Buntzen 
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های دولتی یا حتی نهادهای مسرتقل، مسرئول باشد که دستگاه الزمنمایند. در موارد دیگر، ممکن است 

 توسرط های پرایش ها یرا  همراهنگی برنامرهگزینهترکیب نسبت به کارکردهای معین پایش باشند. باید  

های مروازی پرایش های مختلرف دولتری، برنامره)مانند مواقعی که دسرتگاه  های مختلف دولتیدستگاه

 .الزم انجام گیرد مدیریت ،کنند(کیفیت آب را مدیریت می

اطمینران از   به جهتگیری  مونههای ناستانداردهای تجهیزات پایش و روش   الزم است  .تضمین کیفیت  ◄

 تهیه شود.   ،شدههای گردآوریکیفیت، همخوانی و قابلیت مقایسه داده

آن توجره   هرد شده متناسرب برا  های گردآوریبه سطح دقت داده  الزم است  .پایش هایدورهدقت و   ◄

فت. بررای برخری های مورد نیاز تصمیم گرگردآوری داده  هایتعدد و دوره، باید درباره  همچنینداشت.  

آبرسرانی شرکت    توسط شده  گیری آب برداشت، اندازهبه طور مثالهای ماهانه )، ممکن است دادههدا ا

نیاز بره در سایر موارد، ممکن است اما یافته به آن( کفایت کندد ارزیابی رعایت حجم آب تخصیص  جهت

هرای جریران روزانره عمروالً بره دادهزیسرتی م، ارزیابی جریان محیط )به طور مثال  باشد های روزانه  داده

 .(وابسته است

 دهی گزارش

سرطحی تواند دهی میگزارش .  داردتهیه گزارش اطالعات منابع آب، تخصیص و مدیریت آنها چندین کارکرد  

تواننرد ها می. گزارش نماید کمك    آب  تخصیص  فرآیند که به پاسخگویی در    نماید ایجاد  را    اجمالی  از شفافیت

تهیره همچنرین،  .  مطمئن نمایند   ،الزامات  با  مطابق  ،آب  های تخصیصبرنامه  خیل را از اجرایدذیهای  طر 

، از جمله گذاری بر تصمیمات مهمبرای تأثیررا    گروداران  توسط اطالعات الزامی    دسترسی بهتواند  گزارش می

لزامرات تهیره گرزارش . اتسهیل نماید   ،برانشده برای آببینیکنونی یا پیش  منابع آب موجودامکان شناخت  

 های ارتباطی باشد.باید متناسب با وضعیت، مخاطبان، نوع و عمق اطالعات الزم، و بهترین روش 

 رعایت و پیگرد

تر اجتمراعی، اقتصرادی و گسرترده  اهردا در دسرتیابی بره    آب  واضح است کره موفقیرت برنامره تخصریص

بره رعایرت ضروابط از جانرب   موضروع،یرن  بستگی خواهد داشت. ا  ،به سطح رعایت ضوابط   ،زیستی آنمحیط 

 قابرل  یآبر  هایبررداران زیرسراختهای دولتری، و بهرهکنندگان آب، سطوح مختلف دولت و دستگاهبرداشت

ها و رویکردهای ارزیرابی و اطمینران از تخصیص آب، مسئولیت فرآیند های . همانند دیگر جنبهاستگسترش  

 رعایت ضوابط بسیار مهم است.

نامه رودخانه کلرادو، مقرر ، در توافقبه طور مثالاست:    یآسان  فرآیند   ،د، آزمودن رعایت ضوابط در برخی موار

 ترامیننامره  بر این اساس، الزامات کلیدی توافق  .از سد هوور رها شود  یشده است که حداقل جریان متوسط
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های فرعری شراخه  پاکسرتان و هنرد،  برین  1960های ایندوس در سرال  نامه آبفاهم، تهمچنینخواهد شد.  

دهرد از سره به هند در باالدست امکان مینامه  تفاهمکند. این  باالدست ایندوس را میان دو کشور تقسیم می

. داردسه شاخه فرعی دیگر را برای پاکستان محفوظ  باید شاخه فرعی به طور کامل استفاده کند، در حالی که  

 ای است.وضوع ساده، مهابندیاز سهم نوعآزمودن رعایت ضوابط در این 

بسریار تاثیرگرذار تواند در مقوله رعایرت ضروابط  های قدرتمند حوضه میواحد، وجود کمیسیون  هایدر نظام

برداری تأسیسات آبری عمرده در امترداد شراخه اصرلی . کمیسیون حفاظت رودخانه زرد، مسئولیت بهرهباشد 

ها کنترل دارد. بدین ترتیب، بر رهاسازی و برداشت بر عهدهرا   ،رودخانه، از جمله آبگیرهای عمده برای آبیاری

 اسرتانینبیبرنامره تنظریم سراالنه آب و الزامرات جریران رعایرت مستقیم داشته و این ظرفیت را دارد که از 

را برر عهرده   مخرازن، کمیسیون ملی آب مکزیك مسئولیت رهاسازی آب از  همچنین  .اطمینان حاصل نماید 

نامه تخصریص سرال چاپاال برای اطمینان از رعایت توافق  -ی مدیریت آب در لرمابر چگونگ   قادر استدارد، و  

 کنترل داشته باشد. 2004

دارلینگ درباره  -نامه حوضه موریای که در توافقرویکرد پیچیده عالوه بردر مقابل، در نظام فدرالی استرالیا،  

یافتره ضررورت    ،نامرهنظارت بر رعایرت توافقتری نیز در ارزیابی و  بندی آب اتخاذ شده، رویکرد پیچیدهسهم

 تعیرین ها را به تهیه گزارش ساالنه درباره میزان رعایرت سرقف برداشرتِنامه هر یك از ایالت. این توافقاست

جزئیات انحررا  آب شامل  ها باید  کند. گزارش ساالنه درباره هر یك از زیرحوضهمیملزم    ،نامهدر توافق  شده

شرده، هرگونره اجرازه بررای برداشرت از های اعالم، تخصریصمجوزهای برداشترحوضهد  و به بیرون زی  وندر

هرای ی انحرا  ساالنه و در صرورت لرزوم، گامنشدهد مبادله آبد و پیروی ایالت از هد  کمّهای تنظیمجریان

 .             باشد  ضوابط در آینده رعایتپیشنهادشده برای اطمینان از 

سراالنه  برداشرتی کمّ اهدا واقعی ساالنه آب را با توجه به  برداشتبایگانی سابقه  سازمان حوضه ملزم است

است. مسرئولیت ایرن گرروه، شده  نامه گروه مستقل ممیزی تدارک دیده  این توافقهمچنین در  حفظ نماید.  

 است.شده و تهیه گزارش نتایب ممیزی ساالنه عملکرد هر ایالت برای ارزیابی رعایت تعهدات سقف تعیین

به ثبرت حجرم آب ملزم  ها را  برنامه جدید حوضه مقرر گردیده است. این برنامه ایالت  بر اساس نظام مشابهی  

های ایالتی تعیین خواهد شد(، و حجرم واقعری حد مجاز )که در برنامه حوضه و برنامه منطبق برمجوز  دارای  

عمل خواهد کرد، و اگر بدهی تجمعی،   یادورهکند. این نظام حسابرسی، به صورت  میملزم  شده  آب برداشت

درصد بیشتر از برداشت مجاز باشد(، ایالت مورد   20برداشت واقعی    بدین مفهوم کهدرصد باشد )  20بیش از  

هرایی را کره بررای ایرن ایالرت ملرزم اسرت گام پرس از آن،آب را نق  کرده اسرت.  برداشتنظر، حد پایدار 

 گزارش نماید. ، به سازمان حوضهشده طی خواهد کردها به حدود تعیینبازگرداندن برداشت
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  9فصل 

 یص آب قابل تخص تعیین منابع

 

 

 

های پرآبی، قواعد تخصیص تخصیص آب نیازمند شناخت مقدار، زمان و مکان منابع آب موجود است. در زمان

شده( ممکرن اسرت نسربتاً ب بر مبنای متوسط تاریخی جریان مشاهدهو الزامات آن )به طور مثال تخصیص آ

تری در تخصیص  به کار گرفته شده است. در این ساده باشد. با این وجود، با افزایش تنش آبی، قواعد پیچیده

شود. به منظور های مختلف سال، به شکلی متفاوت تخصیص داده میها، آب بر اساس هیدروگرا  زمانروش 

تری از منرابع آب از تأمین نیازها در کل حوضه و در تمام فصول، الزم است ارزیابی و درک تفصیلی  اطمینان

 موجود صورت گیرد.

در این فصل، مفاهیم اصلی برای درک آب قابل تخصیص و رویکردهرا و فنرون الزم بررای تعریرف منرابع آب 

بط با منابع و مصار  آب حوضه، و نیرز گردد. همچنین، تعاریف مرتموجود و الزامات برداشت آب تشریح می

شود. الزم به ذکر است که هد  این فصل معرفری بحث درباره برخی از فرآیندها و فنون ارزیابی آنها ارائه می

 های هیدرولوژیکی نیست.ها و رویکردهای فنی در تحلیلشناسیتفصیلی روش 

 

 مفاهیم و تعاریف -9-1

ریزی تخصیص آب به کار رفته است کره هرر احث منابع آب و برنامهمفاهیم مختلفی به صورت معمول در مب

یك از آنها مقصود و تفسیر خاصی دارند. از دیدگاه هیدرولوژیکی، دو ارزیابی کلیدی برای پشتیبانی تخصیص 

آب حوضه الزم است: نخست، برآورد حجم و توزیع مکانی و زمانی منابع آب حوضهد و دوم، تعیین آبی که در 

نمایش داده  29های مختلف، برای تامین مصار  در دسترس قرار دارد. این دو مفهوم در شکلا و مکانهزمان
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اند. به جز از این موارد، همانگونه که پیشتر نیز عنوان شد، تصمیمات تخصیص آب، برر پایره معیارهرای شده

 گیرند.سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فنی صورت می

وضه معموالً به صورت متوسرط روانراب سراالنه، براسراس متوسرط بلندمردت کل منابع آب موجود در یك ح

شود. باید توجه داشت که متوسط رواناب ساالنه، نوسان ذاتی جریان عبوری از یك نقطه مشخص، برآورد می

تروان برا بررآورد دهد. نوسان فصرلی را میها  نشان نمیسالی هیدرولوژیکی را در بیشتر حوضهفصلی و میان

سرالی، ممکرن اسرت الزم کردن نوسران میانط رواناب ماهانه مشخص نمود، در حالی که برای مشخصمتوس 

 های خشك و تر مورد استفاده قرار گیرد. باشد متوسط رواناب ساالنه سال

 

 

 ی بردارو آب قابل بهره  یمجموع منابع آب سطح  -29شکل

 نشده است.زیست در این شکل گنجانده : آب مورد نیاز برای محیط توجه

 

سازی هیدرولوژیکی آب شده دبی و یا از طریق مدلهای مشاهدهتواند براساس دادهمتوسط رواناب ساالنه می

های ثبت شده جریان يالباً از نظر زمانی و مکانی محردود سطحی و/ یا آب زیرزمینی برآورد شود. سوابق داده

است با گذشت زمان و با تغییر کاربری اراضری هستند، همچنین متوسط رواناب ساالنه در یك حوضه ممکن  

نیافته(، متوسط یا تغییر اقلیم، تغییر کند. بدین جهت، معموالً متوسط رواناب ساالنه طبیعی )در حالت توسعه

سرازی هیردرولوژیکی شده( با اسرتفاده از مدلبینیرواناب ساالنه موجود و متوسط رواناب ساالنه آینده )پیش

ل برآورد است. در مواقعی که آب زیرزمینی نیز تاثیرگذار است، سهم جریران پایره از منرابع رواناب قاب  -بارش 
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آب زیرزمینی موجود نیز باید برآورد شده وبه کل منابع آب حاصل از مقادیر روانراب بررآورده شرده از مردل 

 رواناب موجود افزوده شود.-بارش 

امه تخصیص آب است، اما معرادل منرابع آب موجرود دهنده برنمتوسط رواناب ساالنه از اجزای اصلی تشکیل

( نیست. در کشورهایی که اقلیم متغیری دارنرد، بخرش بزرگری از روانراب برداریآب قابل بهرهقابل برداشت )

ها یرا فصرول پربراران کره ساالنه در طول رویدادهای سیل که عمدتا قابل استفاده نیستند، و در طرول سرال

پیوندد. بنابراین، بخشی از متوسط ترین مقدار هستند، به وقوع میما در پاییننیازهای مصار  کشاورزی عمو

رواناب ساالنه که به صورت فیزیکی قابل استفاده است، به ظرفیت ذخیرره سیسرتم و توانرایی مهرار سریل و 

ها، بسرتگی دارد. همچرون متوسرط های فصول پرباران، برای استفاده در فصول خشك و یا خشکسالیجریان

برداری براساس برداری نیز ممکن است به صورت آب قابل بهرهواناب ساالنه، برآوردهای ساالنه آب قابل بهرهر

 های خشك و تر محاسبه شود.متوسط سال

 

 خالصه اصطالحات کلیدی تخصیص آب  -4جدول

 تعریف  اصطالح

 حجم کل منابع آب در یك منطقه یا حوضه.  کل منابع آب

سته به شرایط( شامل منابع آب سطحی یا  این مقدار ممکن است )ب

 زیرزمینی و یا هردو آنها باشد. 

 حجم بالقوه منابع آب موجود برای برداشت. برداری آب قابل بهره

میزان کل آب در دسترس، به هیدرولوژی سیستم و زیرساخت موجود آب  

تواند با نگهداشت و ذخیره آبی  بستگی خواهد داشت. احداث مخازن می

ها(،  رت عدم وجود مخزن، قابل استفاده نخواهد بود )سیالبکه در صو

 را افزایش دهد.  برداریبهرهمنابع آب موجود قابل 

ها و  تواند )برای استفاده بعدی( بین مناطق، گروهحجم آبی که می آب قابل تخصیص 

 های مختلف تخصیص داده شود.بخش

آب الزم   کسرپس از   ،برداریآب قابل تخصیص بر اساس آب قابل بهره

شود. بر  تعیین می زیستی(های محیطزیستی )جریانبرای اهدا  محیط

این اساس، آب قابل تخصیص در یك حوضه به هیدرولوژی، تاسیسات، و  

 زیستی بستگی خواهد داشت.تصمیمات در خصوص نیازهای جریان محیط
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بررداری عمردتاً بره ند(، آب قابرل بهرههایی که ذخیره محدودی دارنیافته )حوضههای نسبتاً توسعهدر حوضه

های کم در فصول دارای مصر  بستگی دارد. معموالً هیچ محدودیت آبی در فصول تر در این متوسط جریان

 ها وجود ندارد.حوضه

ای کره دارای یرك یرا چنرد مخرزن تواند با اطمینان از حوضهمقدار آبی است که می  1آورد مطمئنمنظور از   

آورد ت شود. مخازن ذخیره ممکن است سدهای بزرگ یا سدهای کوچك پراکنده باشرند.  ذخیره است برداش 

همیشه کمتر از متوسط رواناب ساالنه بوده، و به سطح اطمینان تأمین، یا به عکس، به ریسرك عردم   مطمئن

در هر ده سرال یرك  آورد مطمئندرصدی تأمین بدین معنا است که  90تأمین بستگی داردد سطح اطمینان 

سرازی هیردرولوژیکی سیسرتم نیازمنرد مدل  آورد مطمرئنار به طرور کامرل ترأمین نخواهرد شرد. بررآورد  ب

رانی و یرا ذخیرره سریل در مواقرع مرورد نیراز اسرت. برداری، شامل رهاسازی برقابی، و ترراز آب کشرتیبهره

دهد، در )ذخیره( کاهش می را به دلیل الزام رهاسازی ثابت با هد زیاد  آورد مطمئنبرداری برقابی معموالً بهره

را با الزام سدها به حفظ تراز کمتر از ظرفیت کامرل کراهش   آورد مطمئنحالی که ذخیره سیل ممکن است  

 دهد.

برداری وابسته است، ولی ممکن است نیاز باشد الزامات در یك سیستم، به آب قابل بهره  آب قابل تخصیصکل  

دهد( نیز در نظر گرفته شود. به منظور دولت به آن اولویت می هایزیستی آب )وقتی قوانین یا سیاستمحیط 

زیستی های محیط های حوضه، جریانها یا طرحها، مناطق، بخشبرآورد منابع آب قابل تخصیص در زیرحوضه

 .(30شکل)برداری کسر شود باید از آب قابل بهره

شرود. ایرن فرآینرد یسرتی تشرریح  میزبا جزئیات بیشتری فرآیند تعیین الزامات جریران محیط   10در فصل

ها( بررای ن زیراد، جریران کرم، سریلجریراهای مختلف رژیرم جریران )تواند شامل اهمیت دادن به جنبهمی

ترر آنکره، در حرالی کره محاسربه الزامرات زیستی و فرآیندهای رودخانه باشد. مهمهای مختلف محیط دارایی

زیستی های محیط این فرآیند بدون ارزشگذاری نیست: جریانزیستی بر پایه علمی استوار است، جریان محیط 

زیستی که دولت و ها و خدمات محیط الزم برای یك رودخانه خاص، به حفظ رژیم جریان مناسب و به دارایی

 کند، بستگی خواهد داشت.جامعه محلی ارزش آن را تعیین می

آب قابل تخصریص، بره مروارد زیرر توجره   زیستی برای تعیینهای محیط به طور خالصه، در محاسبه جریان

 شود:می

هرا بره شرمار ترینهای کرم، مهمهای فصل خشك یا جریاننیافته، جریانهای نسبتاً توسعهدر حوضه  ◄

شود. بر ایرن اسراس، بررآورد آب قابرل آیند، به این دلیل که عموما الزامات زمان سیالب برآورده میمی

 
1 yield 
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زیستی های الزم برای حفظ حداقل جریان مورد نیاز محیط جریانتخصیص، بر منابع آب موجود منهای  

 تمرکز خواهد داشت.

یافته بایرد در قالرب قواعرد العاده توسرعههای فوقزیستی در سیستمهای محیط از سوی دیگر، جریان  ◄

آورد آبی و نیز رویدادهای سریل تعریرف شروند، کره معمروالً بره کراهش  های کمبرداری برای دورهبهره

 انجامد.سیستم و بنابراین کاهش آب قابل تخصیص می طمئنم

ها، حفظ سطح قابل قبول کیفیت آب در رودخانه نیازمند جریان الزم برای ترقیق یا در برخی سیستم  ◄

 یا آب قابل تخصیص را نیز کاهش دهد. آورد مطمئنتواند برداری سیستم مخزن است که میبهره

تخصیص به میزان انتقال آب به درون، یا بیرون از حوضه نیز بستگی خواهد  در نهایت، منابع آب موجود برای

 داشت.

به طور خالصه، منابع آب موجود برای تخصیص با در نظرگرفتن کل منابع آب حوضه )شامل آب زیرزمینری، 

دیگر،  هاییافته به حوضههای دیگر(، منهای مقدار آب انتقالآب سطحی و هر گونه انتقال به حوضه از حوضه

نشده )سرریز(، و آبی که باید در رودخانره بررای ترأمین نیازهرای رفته« به خاطر سیالب کنترلآب »از دست

 شود.زیستی باقی بماند، محاسبه میمحیط 

مفاهیم قبلی بر منابع آب موجود تمرکز داشتند، در حالیکه، آب قابل تخصیص بره ماهیرت تخصریص و نروع 

 دارد. دو نوع تخصیص پایه وجود دارد: استفاده از آن آب نیز بستگی

 ها(اداری )مانند استان -های سیاسیها یا محدودهای، برای زیرحوضههای منطقهتخصیص  ◄

 های تأمین.                          بران بخشی یا طرحهای مبتنی بر منظور و هد  استفاده از آب، برای آبتخصیص  ◄

گیررد. اداری صرورت می  -تر از منظر سیاسریهای بزرگتر و پیچیدهر حوضهای معموالً دهای منطقهتخصیص

این کار معموالً شامل تخصیص مکانی منابع آب موجود از ابتدای حوضه، براساس تعادل میان رواناب ساالنه و 

ه شود. ایرن شریوزیستی و الزامات استراتژیك در نظر گرفته مینیازهای آبی است، در حالی که جریان محیط 

 ممکن است جنبه فصلی نیز داشته باشد.

های مبتنی بر منظور که يالباً در زیرمحدوده یك حوضه همراه ای، بر خال  تخصیصهای منطقهدر تخصیص

شروند، مسرتقیما بره تر از نظرر اداری منظرور میهای کوچکتر و سادهبا سامانه/ طرح تأمین و یا برای حوضه

پرردازد. ایرن کرار مسرتلزم بران در محردوده مرورد نظرر نمیها یا آبها، طرحجزئیات تخصیص آب به بخش

بران است. بنابراین، قابلیت اطمینان تأمین )در صورت لزوم( و سازی آب قابل تخصیص با نیازهای آبمتعادل

کنندگان کشراورزی ممکرن کند. برداشتبران مختلف اهمیت پیدا میاطمینان نسبی الزم برای مناطق و آب
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تر کنار بیایند )شاید هر پرنب سرال، های پربارانهای منظم آب و یا افزایش مصر  در سالا محدودیتاست ب

 95بران صنعتی ممکن است ت مین باالتری در حرد  درصد اطمینان است(. از سوی دیگر، آب  80که معادل  

از ایرن رو، ماهیرت  ها را در هر بیست سرال بپذیرنرد( را مردنظر داشرته باشرند.درصد )یعنی تنها محدودیت

تواند در محدوده حوضره تخصریص داده شرود، ترأثیر های الزامی آنان، بر مقدار آبی که میبران و ت مینآب

کلری سیسرتم یرا برر پایره قابلیرت  آورد مطمرئنگذارد. بنابراین، آب قابل تخصیص ممکن است براساس می

 آبی تعریف شود.های کماطمینان در زمان

  
 یص تخص  یآب برا یبع آب و موجودکل منا -30شکل

 

گیرد، بر برآورد آب قابل تخصیص تأثیرگذار است. در مقیاس مقیاسی که تخصیص آب براساس آن صورت می

ای یرا حوضرههرای بینبرران اسرتراتژیك، انتقالملی، تخصیص آب ممکن اسرت نیراز بره منظرور کرردن آب

دین مفهوم باشد که آب قابل تخصریص در مقیراس پیشامدهای آینده داشته باشد. این وضعیت ممکن است ب

 های استراتژیك است.حوضه، کل آب قابل تخصیص در حوضه منهای تخصیص

برداری )یرا برداری )یا قابل تخصیص( در شرایط کنونی، و آب بالقوه قابل بهرهعالوه بر این، بین آب قابل بهره

های هرا و سریالبن از منظر اقتصرادی کره جریانهای ممکقابل تخصیص( در آینده توأم با توسعه زیرساخت

ای وجرود دهند، تفاوت عمردهفصول بارانی را مهارکرده و آب مطمئن قابل برداشت و تخصیص را افزایش می

های دارد. تخصیص آب بالقوه، بره خصوصریات فیزیکری حوضره )ماننرد نوسرانات هیردرولوژیکی و سراختگاه

 ها در مقایسه با مصر  آب، بستگی دارد.         رساختاحتمالی سد( و نیز توسعه اقتصادی زی

واضح است که همه این مفاهیم بر تعیین آب قابل تخصیص تأثیرگذار هستند. در پایران نیراز اسرت ترا برین 

ریزی، کره نگراه بلندمردتی بره آب قابرل تخصریص دارد، و ارزیرابی بررای مقاصرد ارزیابی برای مقاصد برنامه
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مردت اسرت )بررای هرای موجرودی آب در میانبینینی بر وضعیت کنونی حوضه و پیشبرداری، که مبتبهره

 نمونه، یك تا پنب سال(، تمایز قائل شد.

 

 رویکرد برآورد آب قابل تخصیص  -9-2

بنا بر آنچه گفته شد، واضح است که برآورد آب قابل تخصیص به ماهیت فرآیند تخصریص وابسرته اسرت. در 

آیند عمومی مدنظر قرار گیرد، با این حال، جزئیرات ابزارهرا و رویکردهرا در هرر حالی که ممکن است یك فر

ها/ مرحله به این موضوع بستگی خواهد داشت که آیا مقررر شرده تخصریص بررای یرك منطقره )زیرحوضره

ای و های منطقرهها/ افراد( صادر گردد. تمرکز این بخش بر تخصیصها/ طرحبران )بخشها( یا برای آباستان

 شوند.های بخشی و آب زیرزمینی به فراخور ذکر میآب سطحی است، با این وجود، تخصیص

 فرآیند تحلیل

شناخت دقیق میزان آبی که برای استفاده در یك سیستم در دسترس است، بخش مهمی از برنامه تخصیص 

 کند:پیروی میآید. فرآیند برآورد منابع آب قابل تخصیص در حوضه، از پنب گام زیر آب به شمار می

ای که منعکس کننرده مورد نظر است، به گونه  ها در حوضه آبریزکردن زیرحوضهمشخصگام نخست،    -1

زیستی و هیدرولوژیکی حوضه )به عنوان ابزار بررآورد منرابع آب موجرود(، بره همرراه خصوصیات محیط 

 مرزهای اداری مدنظر برای تخصیص آب باشد.

، شامل متوسط رواناب ساالنه منابع آب سطحی و آب زیرزمینی موجودکردن مشخصمرحله دوم شامل    -2

ها و ها، دریاچرهشده اسرت. مطالعره منرابع آب سرطحی موجرود در رودخانرههای مشخصدر زیرحوضه

شود. بررسی منابع آب زیرزمینری موجرود نیرز از طریرق های هیدرولوژیکی انجام میها در تحلیلتاالب

یابد. زیرزمینی ارتباط می -کنش آب سطحیی انجام شده و در مجموع به اندرهای ژئوهیدرولوژیکتحلیل

 گیرد.مورد بحث قرار می 3-9بخشاین مرحله با جزئیات بیشتر در 

های مهم در حوضه بر حسب بخش/ یا منطقه است که یکی از جنبه  تعیین نیازهای آبیمرحله سوم،    -3

دار که بایرد پریش از تعیرین آب کن است نیازهای اولویتآید. ممارزیابی آب قابل تخصیص به شمار می

 بخرشبرداری و قابل تخصیص منظور گردند، جداسازی شوند. این مرحله با جزئیات بیشتر در  قابل بهره

 گیرد.مورد بحث قرار می 9-4

های مختلرف حوضره اسرت. در بخش  ارزیابی تعادل بین منابع آب موجود و نیازهای آبیمرحله بعدی،    -4

ممکن است فنون مختلفی در این تحلیل به کار روند: از مقایسه متوسط ساالنه یا دبی فصلی و برداشت 
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سیستم با توجه بره تقاضراهایی کره   آورد مطمئن  تعیین  سازی پیچیده بر پایه قواعدی برایآب، تا مدل

اسرت تنهرا  باید با ت مین مشخص تأمین شوند )بسته به ماهیت برنامه تخصیص آب(. این کرار ممکرن

توسعه موجود را در نظر گرفته و یا ممکن است پیامدهای تغییرات آینده در اقلیم و هیدرولوژی حوضره 

مرورد بحرث قررار   4-6  بخرشیا توسعه زیرساخت را ارزیابی نماید. این مرحلره برا جزئیرات بیشرتر در  

 گیرد.می

لف حوضه، در فصول مختلرف و در های مختدر بخش  برآورد آب قابل تخصیصمرحله پایانی ارزیابی،    -5

 گیرد.سطوح مختلف ت مین است. این کار بر پایه درک حاصل از ارزیابی بیالن آب صورت می

 مقیاس تحلیل

هایی برای آب سطحی و آب زیرزمینی از جمله الزامات اصلی در مطالعه حوضره اسرت منظور کردن محدوده

ری وابسرته اسررت. البتره الزم اسررت برین تعررداد کره البتره هررم بره مرزهررای حوضره و هررم بره مرزهررای ادا

ها، های تفصیلی و تعرداد منطقری و قابرل مردیریت زیرمحردودههای کوچك مناسب برای تحلیلزیرمحدوده

 تعادلی برقرار گردد.

منابع آب موجود وابسته به خصوصیات هیدرولوژیکی حوضه است، لذا ارزیابی هیدرولوژیکی حوضره بایرد در 

های هیدرومتری( هماهنگی گیری دبی )ایستگاههای اندازهرت گیرد که ترجیحا با محلمرزهای مشخصی صو

داشته باشد. در صورتیکه مرزهای هیدرولوژیکی و اداری منطبق نباشند، الزم اسرت تفکیرك مناسربی از آب 

 هرا ازهایی کره گسرترش آبخوانهای اداری مشخص شود. در حوضهقابل تخصیص برای تقسیم بین محدوده

روند، ممکن است الزم باشد کل آبخوان در نظر گرفته شده و برآورد آب مرزهای حوضه یا زیرحوضه فراتر می

 آید.قابل تخصیص برای هر واحد مدیریتی، بر اساس آب قابل تخصیص کل به دست 

تخصریص ریزی ملری در برخی موارد، برآورد منابع آب موجود در سطح ملی به عنوان بخشی از فرآیند برنامه

های آبریز ایجاد شرده، و بردین شود. مزیت این روش آن است که همخوانی مناسبی بین حوضهآب انجام می

های اداری واقرع در دو یرا چنرد حوضره صرورت ترتیب، برآورد منسجمی از آب قابل تخصریص در محردوده

آب را نیز ب به نواحی کمای از نواحی پرآحوضههای بینگیرد. همچنین تصمیمات الزم در خصوص انتقالمی

 کند.تسهیل می

های منابع آب است. مواقعی که آب به آخرین مرحله از تعیین پیکربندی حوضه، مشخص کردن محل سامانه

یابد، در حالی که انتقال به بیررون حوضره، آب شود، آب قابل تخصیص افزایش مییك حوضه انتقال داده می

ریزی توسعه ملی یا استانی به ها معموالً به عنوان تصمیمات برنامهتقالدهد. این انقابل تخصیص را کاهش می

 گیرند.       ریزی تخصیص آب صورت میآیند که عموما پیش یا خار  از فرآیند برنامهشمار می
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 دارلینگ  -ارزیابی منابع آب موجود در حوضه موری  -40کادر

دارلینرگ(   -رزیابی منابع آب موجود )پروژه آبدهی پایدار حوضره مروریدارلینگ بر پایه ا  -تدوین نخستین برنامه حوضه موری

های موجرود ها بر پایه مرزهای زیرحوضه، به همراه مدلکردن زیر محدودهاستوار بوده است. گام نخست در این فرآیند، مشخص

تر منابع آب موجرود های تفصیلیسیستم رودخانه بود. نتیجه این فرآیند، مشخص کردن هجده زیرمنطقه بود که مبنای ارزیابی

 اند.  در این حوضه قرار گرفت. این مناطق در نقشه زیر نشان داده شده

 

     

 ارزیابی کل منابع آب موجود -9-3

 آب سطحی 

ای بررای ارزیرابی سازی هیدرولوژیکی، متوسط رواناب ساالنه است کره شریوهیکی از مفاهیم بنیادی در مدل

ای آید. این مقدار به صرورت متوسرط کرل آب سرطحی سراالنهوضه به شمار میمیزان آب موجود در یك ح

 نماید.شود که از یك نقطه معین در یك رودخانه عبور میتعریف می

گیری مقادیر رواناب کل ساالنه در یك دوره معین زمرانی )معمروالً بریش از میانگین رواناب ساالنه با متوسط 

شوند، میانگین هایی که در برآوردها استفاده میحی خشك، بسته به سالآید. در نواپنجاه سال( به دست می

ای دارد، از این رو معموالً میانگین تاریخی روانراب سراالنه برا ذکرر دوره رواناب ساالنه تغییرات قابل مالحظه
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ا نشران (. میانگین رواناب ساالنه، نوسانات فصلی جریان ر1925-2005گردد )به طور مثال  مربوطه عنوان می

گیری جریان و نیرز دهد، و عموما با گذشت زمان، بسته به گستره کاربری اراضی در باالدست محل اندازهنمی

 کند.تغییرات اقلیمی، تغییر می

نامند. به دلیل گسرتره وسریع توسرعه ای در حوضه صورت گیرد، رواناب را »طبیعی« میپیش از آنکه توسعه

اند کره میرانگین روانراب سراالنه آنهرا را بتروان ای بسیار کمی باقی ماندههگرفته توسط انسان، حوضهصورت

را برا   شققده روانققاب سققاالنهمیققانگین طبیعی طبیعی دانست. از این رو، معموالً الزم است بره طرور مصرنوعی،

تعریرف برآورد کرد. این پارامتر، به عنوان متوسط مقدار ساالنه آورد رودخانه   ، سازی توالی طبیعی روانابمدل

ای در آن پدیرد نیامرده برود، در شود که اگر حوضه در وضعیت طبیعی اولیه خود قررار داشرت و توسرعهمی

 ها جریان داشت.رودخانه

بلندمدت در نقاط مورد نظرر در  شدههای رواناب طبیعیسریهای هیدرولوژیکی، تولید  سازیهد  بیشتر مدل

هرای تعیرین آب قابرل به عنروان ورودی جهرت انجرام تحلیلتواند محدوده مطالعاتی است که پس از آن می

نامنرد کره سرازی جریران میها را طبیعیبرداری در نقاط مورد نظر به کار رود. فرآیند تولید ایرن سرریبهره

 سازی رواناب است.رواناب برای شبیه -متشکل از پیکربندی و واسنجی مدل بارش 

ها جریران واقعی آبی است که در سطح کنونی توسرعه، در رودخانرهمقدار    ، میانگین رواناب ساالنه وضع موجود

یابد، و معموالً به دلیل اینکه سطح توسعه همواره در حال تغییرر و عمومرا رو بره افرزایش بروده، بره دوره می

مشخص زمانی وابسته است. میانگین رواناب ساالنه وضع موجود، معموال بره دلیرل تغییرر کراربری اراضری و 

نشینی که نتیجه آن، رواناب بیشتر بوده و همچنین برخی تغییرات در کاربری اراضری کشراورزی توسعه شهر

های شده تفاوت بسیار دارد. این مورد نیز نیازمند تهیه سریانجامد، با رواناب طبیعیکه به کاهش رواناب می

 رواناب است. -سازی بارش مصنوعی رواناب با مدل

، مقدار رواناب ساالنه در زمانی در آینرده اسرت، کره تغییررات مشرخص در آینده میانگین بالقوه رواناب ساالنه

گیری، ریزی منابع آب در جهت کمك بره تصرمیمکاربری اراضی و اقلیم روی داده است و در مطالعات برنامه

زی سراهای هیردرولوژیکی شبیهشود. يالباً سناریوهای متعددی از شرایط برالقوه آینرده برا مردلاستفاده می

 شوند که قابلیت مقایسه را داشته باشند.می

 آب زیرزمینی 

سازی تفصریلی های مختلفی، از محاسبات تحلیلی ساده تا مدلتواند به روش منابع آب موجود در آبخوان می

منققابع  زیستی آبخروان را حفرظ خواهرد کررد، عددی، تعیین شود. سطح برداشتی که وضعیت مطلوب محیط 

شود. این وضعیت شامل تحقق متوسط ترراز بلندمردت آب زیرزمینری اسرت کره یده مینام  پایدار آب موجود
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های طبیعی را حفظ کرده، از جریان آب با کیفیرت پرائین جلروگیری نمروده و از نفروذ آب شرور بره چشمه

کند. در این شیوه باید ذخیره آبخوان، تغذیه آبخروان و تخلیره آب زیرزمینری های ساحلی پیشگیری  آبخوان

 یق به سطح زمین در نظر گرفته شود.عم

 

 دارلینگ  -تعیین حدود پایدار آب زیرزمینی در حوضه موری  -41کادر

دارلینگ، حردود پایردار برداشرت آب را هرم بررای آب   -استرالیا، الزام کرده است که برنامه حوضه موری  2007قانون آب سال  

وجود برای برداشت با در نظرگرفتن عوامل کلیدی زیر محاسبه سطحی و هم آب زیرزمینی تعیین نماید. کمیت آب زیرزمینی م

 شده است:

 جریان الزم برای حفظ دبی پایه رودخانه.  ◄

های آب زیرزمینی متصل هسرتند( و اطمینران از ها )در مواقعی که سیستممنظور کردن تغذیه آب زیرزمینی از سایر آبخوان  ◄

 عدم احتساب دوباره آن.

ای که ترازهای آب زیرزمینی ظر  پنجاه سال تثبیرت شرده، و ت مستمر ترازهای آب زیرزمینی )به گونهحفاظت در برابر اُف  ◄

 اطمینان حاصل شود که میزان برداشت کمتر از تغذیه است(.

 زیستی وابسته به آب زیرزمینی.های کلیدی محیطحفظ دارایی  ◄

 حفاظت در برابر شوری.   ◄

 

 سازی هیدرولوژیکی فرآیند مدل

روانراب  -سازی هیدرولوژیکی بارش ای یا با مدلهای مشاهدهنگین رواناب ساالنه ممکن است براساس دادهمیا

تر و با پراکنردگی مکرانی بیشرتر از ثبرت تر، قابل اطمینانهای بارندگی، طوالنیبرآورد شود. عموما ثبت داده

اً برای بهبود قابلیت اطمینان برآوردهای سازی هیدرولوژیکی يالبهای دبی جریان هستند. از این رو، مدلداده

 شود.منابع آب موجود به کار گرفته می

های متفراوت های تخصیص آب، نیاز به تهیه مردل هیردرولوژیکی حوضره اسرت. مردلریزیدر بیشتر برنامه

یر و های هیدرولوژیکی نظیر بارندگی، تبخگیریهای مختلف موجود است. اندازههیدرولوژیکی، با قوت و ضعف

شروند. جریان رودخانه، در ترکیب با اطالعات کاربری اراضی و برداشت آب، به صرورت یکپارچره تحلیرل می

کنش آب سطحی و زیرزمینی )با دقت قابل دسترس( بسیار اهمیت دارد. گام زمانی سازی اندرهمچنین مدل

 رود.ر میسازی منابع آب به کاترین مقیاسی است که برای مقاصد مدلماهانه متداول

 در این خصوص، سه نوع مدل وجود دارد: فیزیکی، قطعی و استوکستیك.

های گیری مسرتقیم تمرام مؤلفرههای بسیار زیادی هستند که از انردازهنیازمند داده  های فیزیکیمدل  ◄

رونرد کره مطالعره ها در مواردی بره کرار میشوند. این مدلرواناب حاصل می  -تاثیرگذار بر روابط بارش 
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کننرد. از ایرن رو، شود، و يالباً از گام زمانی روزانه اسرتفاده میای کوچك انجام میفصیلی در محدودهت

 شوند.معموالً در مطالعات حوضه استفاده نمی

های های فیزیکی هستند. از این نظر که فرآیندهای اصلی به عنوان مؤلفرهمشابه مدل  های قطعیمدل  ◄

گیری شرده، از وجود، به جای استفاده از مقادیر عرددی مسرتقیماً انردازهشوند. با این  مدل گنجانده می

سرازی سرازی را تسرریع کررده و مدلفرآیند واسنجی اسرتفاده خواهرد شرد. ایرن شریوه، فرآینرد مدل

پذیر شده جریان را امکانهای ثبتهای بزرگتر، و نیز تعیین اعتبار مدل از طریق واسنجی با دادهمحدوده

های مدل، برارش و تبخیرر ماهانره بروده و خروجری آن دبری روانراب اسرت. ترین ورودیمسازد. مهمی

 تواند از شش تا سی مولفه، متغیر باشد.                 پارامترهای واسنجی می

های ممکن جریان، از روی یك یا های آماری برای تولید طیفی از سریاز روش   های استوکستیکمدل  ◄

تر گفتره شرد، گونه که پیشکنند. همانشده بارندگی، استفاده میهای ثبتیا دادهچند سری جریان و/  

ها برا گذشرت زمران کراهش شده جریان به سبب افزایش برداشرتهای ثبتاین واقعیت که بیشتر داده

ر هرا بره عنروان ورودی دکند. لذا، پیش از آنکه این دادهها را ایجاد مییابند، عدم ثبات در ثبت دادهمی

های مفهرومی سرازی هسرتند. در نتیجره، مردلمدل استوکستیك به کار گرفته شوند، نیازمنرد طبیعی

ها به روند، و سپس از این سریشده جریان به کار میهای طبیعیرواناب معموالً برای تولید سری -بارش 

 شود.میسیستم مورد نظر استفاده  آورد مطمئنعنوان ورودی مدل استوکستیك در جهت ارزیابی 

   

 تعیین نیازهای برداشت آب -9-4

برآورد آب قابل تخصیص معموالً شامل ارزیابی نیازهای موجود و آینده در خصوص آب است. نخسرت، بررای 

تعیین مقدار کل آبی که باید برای تداوم کاالهرا و خردمات اکولروژیکی محفروظ نگراه داشرته شرود، جریران 

مورد   10زیستی در فصلتفصیلی برای تعیین نیازهای جریان محیط های  گردد. روش زیستی تعیین میمحیط 

 گیرند. بحث قرار می

بران مختلف، تحت تاثیر نوسانات هیدرولوژیکی، در نظر گرفتره دوم، الزم است سطوح ت مین تأمین نیاز آب

یرت را یرا بخشری، بیشرترین اهم  شود. در حالی که این مورد برای برآورد آب قابل تخصیص در سطح محلی

بیشرتر ممکرن  های با توسعه صرنعتیای نیز الزامی باشد. در این سطح، استانتواند در سطح منطقهدارد، می

های کشراورزی نیراز داشرته باشرند. سراز و کارهرای است به سطح تصمین باالتر تأمین در مقایسه با اسرتان

 مختلفی برای برآورد نیازها و مصر  آب به شرح زیر موجود است:
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مصار  آب ممکن است براساس آماربرداری صرورت گرفتره از   .شدهشده و مشاهدهصارف آماربرداریم   ◄

های بزرگ شرهری، بران تعیین گردد. با این وجود، این روش معموالً تنها برای طرحمقادیر برداشت  آب

بریالن، برا  سرازیصنعتی یا آبیاری قابل اطمینان است. به شکلی دیگر، تقاضا ممکن است از طریق مدل

هرای شده )با در نظرگرفتن تلفات سیستم و جریانتفکیك میانگین رواناب برآوردشده و جریان مشاهده

 شود.برگشتی( برآورد 

بران در قالب فرآیند صدور مجوز، پروانره و مواقعی که سوابق قابل اطمینان آب  .شدهمصرف مجاز ثبت  ◄

 شده آب از آنها استفاده نمود.برداشت ثبتتوان برای برآورد یا قب  حفظ شده باشد، می

هایی مانند مسراحت زیرکشرت یرا تعرداد مصر  آب ممکن است از طریق شاخص  .مصرف برآوردشده  ◄

خانوارها در یك شهرک برآورد شود. این شیوه معموالً بر مبنای استفاده معمول آب به ازای هر هکتار یا 

 رود.هر فرد به کار می

آیرد، های برگشتی نیز بخش مهمی از ارزیابی نیاز آبی به شرمار میبرآورد جریان  .یهای برگشتجریان  ◄

توانرد سرهم قابرل دست دوباره قابل استفاده است. جریان برگشرتی میبه این دلیل که این آب در پائین

 یافته داشته باشرد. بررآورد ایرنهای بسیار توسعهدست حوضهای در آب قابل تخصیص در پائینمالحظه

 شده، مجوزدار و/ یا برآوردشده، صورت گیرد.     حجم نیز ممکن است با استفاده از مقادیر مشاهده

سطح ت مین تأمین الزم، به توافقات بخشی در سطح ملی، حوضه، طرح یا   .قابلیت اطمینان و تضمین  ◄

 یابد. بران در حوضه ارتباط میفردی، و یا به برآورد ت مین قابل قبول آب

جنبه مهمی از شناخت مصار  آب، درک مبنای فنی رانردمان اسرتفاده از آب در   .دمان و الگویابیران  ◄

 های مختلف براساس شرایط مختلف اقلیم است.ها/ گروهبخش

 

 تعریف آب قابل تخصیص -9-5

 تعیین کمیت منابع آب موجود برای تخصیص در یك حوضه دربرگیرنده ارزیابی هیدرولوژی )میانگین رواناب

دار و سطوح الزم ت مین زیستی و دیگر مصار  اولویتساالنه(، به همراه شناخت نیازهای آبی )جریان محیط 

 ها( است.ها یا زیرحوضههای مختلف حوضه )منطقهتأمین(، برای برآورد آب قابل تخصیص در بخش

ای و س حوضره، منطقرهمیزان و شیوه منظورکردن نیازهای آبی در فرآیند برآورد آب قابل تخصیص در مقیا

هرای ریزی تخصیص آب، بره ویرژه درخصروص جریانها و شرایط حقوقی فرآیند برنامهزیرحوضه، به سیاست

برداری شامل زیستی و مالحظات استراتژیك، بستگی دارد. رویکرد این کتاب آن است که آب قابل بهرهمحیط 
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کنرد )برا فررض زیستی را جردا مییازهای محیط نبوده و آب قابل تخصیص نیز ن های يیر قابل کنترلسیالب

تصریح در قانون(، ولی هر کشوری ممکن است تفسیر خاص خود را از آب قابل تخصریص در سرطح حوضره 

 داشته باشد.

های باالدست آياز شده و به پیروی از جریران هیردرولوژیکی، بره تعریف آب قابل تخصیص باید در زیرحوضه

بررداری و آب دست برسد. عموما، نمایش میانگین رواناب ساالنه، آب قابرل بهرههای پائینترتیب به زیرحوضه

های اداری حوضره صرورت ها یرا محردودهقابل تخصیص به شکل ترتیبی وتجمعی برای هر یك از زیرحوضره

برداری و برداشت کنرونی آب گیرد. همچنین مناسب است شاخصی از بیالن که مقایسه بین آب قابل بهرهمی

 دهد، به شکل متوالی تا انتهای حوضه محاسبه گردیده و نمایش داده شود.    شان میرا ن

 رویکرد مناسب در برآورد آب قابل تخصیص در یك حوضه خاص، به مسائل زیر بستگی خواهد داشت:

 هاها/ طرحها(، برای مناطق یا بخشماهیت تخصیص آب )به مفهوم رویکرد تعریف تخصیص  ◄

 تبع آن دقت الزم برای برآوردهاسطح تنش و به   ◄

 سالیبرخورد با قابلیت اطمینان/ ت مین در تخصیص آب، متاثر از نوسانات فصلی و میان  ◄

 اطالعات و منابع موجود برای ارزیابی  ◄

سازی در آنها افزایش سه رویکرد اصلی برای برآورد آب قابل تخصیص وجود دارد که به ترتیب پیچیدگی مدل

 شوند(:دامه با جزئیات بیشتر توضیح داده مییابد )در امی

 برآورد میانگین )ساالنه یا فصلی(  ◄

 سالی و فصلی.سازی هیدرولوژیکی با در نظرگرفتن نوسانات میانمدل  ◄

 برداری سیستم.براساس قواعد بهره آورد مطمئن تعیین سازیمدل  ◄

 برآورد میانگین

ل تخصیص براساس برآورد میرانگین روانراب سراالنه )احتمراالً بره ترین رویکرد، استخرا  آب قابانگارانهساده

زیستی )همچنین تفکیك فصلی( است. ممکن است برای رسیدن به آب قابل تخصیص، نیاز کل جریان محیط 

به تفکیك فصل( نیز از میانگین رواناب ساالنه کسر شود. مزیت این رویکرد در سادگی نسبی آن و اطالعرات 

سازی است. امرا چرالش آن ممکرن اسرت در تخصریص تمرام آب موجرود )بررای مات مدلمحدود و عدم الزا

استفاده( باشد که به تأثیر پیکربندی سیستم و نیازهای آبی )شامل جریان برگشتی( بر بیالن آب توجه نکند. 

ری را از برردانشده ندارد، و از این رو، آب قابرل بهرهبه طور مستقیم تصمیمی بر منظور نکردن سیالب کنترل

زیستی )مواقعی که بخشی از های محیط سازد. با این وجود، منظور کردن جریانمنابع آب موجود متمایز نمی
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زیسرتی(، شود( که باید در ارزیابی گنجانده شود )بنرا بره دالیرل عملری و محیط های سیل را شامل میپیك

های تر، نرمرال و ن است با متمایزکردن سالدهد. این مسائل ممکای کاهش میاهمیت این مسئله را تا اندازه

ای مورد توجه قرار گیرنرد. در های هیدرولوژیکی، تا اندازهخشك، و برآورد آب قابل تخصیص، مطابق با  رژیم

تواند با تمرکز برر تخصریص در فصرول یافته )با زیرساخت محدود(، این کار میهای نسبتاً کمتر توسعهحوضه

 خشك نیز صورت گیرد.

 

 ها در رودخانه کلرادو برآورد جریان  -42ادرک

های رودخانه متکی بوده است. این برآورد مبتنری برر نامه رودخانه کلرادو، بر برآورد متوسط ساالنه جریانمذاکرات درباره توافق

حوضه قررار دارد و ها در شاخه اصلی است که تقریباً در میانه  کمتر از سه دهه آمار دبی جریان بوده و همچنین براساس جریان

میلیرارد   7/20های فرعی باالدست را دربر می گیرد. آمار دبی ثبت شده حاکی از متوسط جریان ساالنه حداقل  تنها سهم شاخه

نامه قرار گرفته اسرت. میلیارد متر مکعب مبنای توافق  2/20تر با مقدار  کارانهمتر مکعب بوده که البته در نهایت، برآورد محافظه

 مینی به صراحت در این محاسبات در نظر گرفته نشده است. آب زیرز

بندی این رویکرد در تعیین آب قابل تخصیص، برای وضعیت موجود مناسب بود. با توجه به رویکرد اتخاذشده در تعریف و سرهم

حوضره آبریرز، عبرور کنرد(، )تقریبراً در میانره    1نامه صرفاً جریان ساالنه را که الزم است از لیزفرریمنابع آب حوضه: این توافق

های باالدسرت و کردن تخصیص حوضهکند. مشخصدست حوضه را تعیین مینماید. بنابراین سهم باالدست و پائینمشخص می

دست به این روش، مسئولیت مدیریت منابع آب هر ایالت را در چارچوب این قیودات، به عهده خودشران واگرذار کررده، و پائین

 کند.  سیستم، منظور نمی آورد مطمئناضای آب را در حوضه برای محاسبه سازی عرضه و تقمدل

برداری وجود ندارد، بره ایرن دلیرل کره بنا به تعریف، هیچ تمایزی بین سیستم موجود و آب بالقوه قابل بهره

 برداری اسرت. ایرن رویکررد، بررای تخصریصدهنده آب بالقوه قابل بهرهبرآوردهای آب قابل تخصیص، بازتاب

ها را از طریرق ها یا مراجع محلی/ زیرحوضه ملزم هستند تخصریصهای بزرگ، که استانای در حوضهمنطقه

 توسعه زیرساخت میسر سازند، تناسب بیشتری دارد.

 سازی بیالن هیدرولوژیکی مدل

، برا رواناب است که بررای بررآورد میرانگین روانراب سراالنه  -این رویکرد، مبتنی بر مدل هیدرولوژیکی بارش 

شرود. سازی جریان در حوضه، براساس زیرساخت کنرونی و وضرعیت برداشرت آب، بره کرار گرفتره میشبیه

هایی است که رهاسرازی، ذخیرره و برداشرت از مخرازن و سازی بیالن آب معموالً بر پایه ماهانه در سالمدل

نررده نیازهررای جریرران گیرررد، و بایررد دربرگیربرررداری سیسررتم صررورت میها براسرراس قواعررد بهرهرودخانرره

بران مختلرف، و ها یا آبزیستی نیز باشد. این رویکرد، امکان ارزیابی تأثیر ت مین تأمین را در محدودهمحیط 

دسرت در نظرر گرفتره های برگشتی کشاورزی، شهری و صنعتی را که باید در بریالن پائیننیز ارزیابی جریان

 
1 Lees Ferry 
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برداری تواند در این روش ارزیابی شده و قواعد بهرهرانی نیز میسازد. اثرات بر برقابی یا کشتیشود، فراهم می

های های بزرگ با تخصریصشود. بر این اساس، این رویکرد هم در حوضهها نیز تعریف میبرای این تخصیص

 های بخشی قابلیت کاربرد دارد.های کوچکتر با تخصیصای و هم حوضهمنطقه

بررداری و آب قابرل ف و توزیع احتمال کل آب موجود، آب قابرل بهرهتری از طیسازی، وضعیت تفصیلیشبیه

های خشرك( را نمرایش تخصیص در شرایط مختلف هیدرولوژیکی )به ویژه عملکرد سیستم در فصول و سال

تواند برای ارزیابی آب قابل ها و برداشت آب در آینده نیز میدهد. الگوهای دیگر هیدرولوژیکی، زیرساختمی

هرای هیردرولوژیکی مصرنوعی )بره جرای سازی شرود. دادهفرضیات یا سناریوهای مختلف، شبیهتخصیص با  

 های تاریخی( نیز ممکن است برای تعیین توزیع احتمال بلندمدت آب قابل تخصیص به کار روند.داده

بررای نماید و بنابراین به شرکل برالقوه  تری از آب قابل تخصیص ایجاد میسازی سیستم، توصیف دقیقشبیه

ریزی تخصیص آب آنها الزم اسرت، آب بوده و درک بهتر و پاسخ بهتر مدیریتی برای برنامههایی که کمحوضه

تر خواهد بود. با این وجود، این روش نیازمند هزینه تهیه اطالعرات و منرابع الزم بررای طراحری ایرن مناسب

 کنند، توجیه دارد.ربه میهایی که تنش بیشتری را تجها است که معموالً تنها در حوضهمدل

 تعیین آورد مطمئنسازی مدل

تواند به شکل مطمئن از یك سیستم تأمین شود )و بنابراین تخصیص این رویکرد، بر برآورد مقدار آبی که می

های جریانی )ذخیره صفر(، به عنوان یك مخزن، سیستم مخازن یا طرح  آورد مطمئنداده شود( تمرکز دارد.  

تواند در یك دوره زمانی مشخص و با سطح مشخص ت مین، برداشت شود. شود که میمیحجم آبی تعریف  

برداری سیستم برای بررآورد حرداکثر کمیرت سازی بهرهسازی است که در آن، بهینهعموماً تعمیم مدل شبیه

گیررد. تحلیرل آبردهی، بررعکس رویکررد آبی که امکان تخصیص از یك سیسرتم را دارد، مرد نظرر قررار می

کند، يالباً بررای تهیره قواعرد برداری را ارزیابی میسازی که آب قابل تخصیص توأم با قواعد معین بهرهبیهش 

 گیرد.رساند، مورد استفاده قرار میبرداری که آب قابل تخصیص را به حداکثر میبهره

هرای مختلرف ، مقایسره صرریح قابلیرت اطمینران ترأمین در بخشتعیین آورد مطمئنسازی  از این رو، مدل

هرای برران مختلرف اسرت، و ممکرن اسرت برا اسرتفاده از الگوریتمسیستم با ت رمین الزم در منراطق و آب

سازی برای تعیین آب قابل تخصیص تروأم برا سازی ارزیابی شود. مدلهای شبیهسازی در پیوند با مدلبهینه

ی مختلف باید در نظر گرفته شوند. هابخشی با ت مینهای میانها مناسب است، و تخصیصها و طرحسیستم

 با این همه، این رویکردها به اطالعات و منابع زیادی نیاز دارند.
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 چاپاال   -دارلینگ و لرما  -های موریسازی بیالنی در حوضه مدل  -43کادر

م گرفرت، المنافع انجرادارلینگ که توسط سازمان پژوهش علمری و صرنعتی دولرت مشرترک  -پروژه آبدهی پایدار حوضه موری

های آب سرطحی و های پایدار سیسرتمهای آب بود. این پروژه شامل ارزیابی آبدهیسازی بیالنمیلیارد شبیه 4/1شامل بیش از  

های سیستم رودخانه بود کره زیرسراخت کنرونی، دارلینگ بود. این کار دربرگیرنده استفاده از مدل  -زیرزمینی در حوضه موری

هرای بندی را برای ارزیابی پیامدهای ناشی از طیفی از سناریوها منظور کررده بود.گامقواعد سهم  تقاضاهای آب، و مدیریت آب و

 کلیدی در این پروژه در شکل زیر نشان داده شده است.

 
سازی پویایی سیستم در گسرتره حوضره متکری برود. چاپاال، بر مدل شبیه -در حوضه لرما 2004نامه تخصیص سال تهیه توافق

های ها و مجموعرههای فرعی آن، مخازن موجود، واحدهای آبیاری، شرهرها، شرهرکاخه اصلی رودخانه لرما و شاخهاین مدل ش

سرازی شررایط براسراس بررای شبیه  LERMAشود. استفاده از مردل دینرامیکی ها و دریاچه را شامل میصنعتی، و نیز آبخوان

 سبتاً آسان، اهمیت زیادی داشته است.ای نسناریوهای گوناگون و نمایش تصویری آنها به گونه

رواناب، ماژول بیالن روزانه در مخازن، ماژول آب زیرزمینی که بریالن را   -شود: ماژول بارشاین مدل از شش ماژول تشکیل می

کره کند، ماژول کیفیرت آب های مختلف را محاسبه میدهد، ماژول تقاضا که نیازهای آبی شهرها و کشتها نشان میدر آبخوان

در امتداد شاخه اصلی و تغییر میزان فسفر در دریاچره چاپراال اسرت، و یرك مراژول بررای  BODشامل مدل انتقال برای تعیین 

 بران حوضه. تعیین قواعد تخصیص آب بین آب

 سرازی رفترار حوضره براسراس سرناریوهایزیستی را برای شبیهاین مدل، متغیرهای گوناگون هیدرولوژیکی، اقتصادی و محیط

کند. این مدل از هفده زیرحوضه به عنوان واحدهای هیدرولوژیکی، نُه مخزن اصرلی مختلف مدیریت آب و تخصیص، منظور می

 شود. های حوضه، تشکیل میترین آبخوانشامل دریاچه چاپاال، هشت ناحیه آبیاری، نُه شهر، و بیست آبخوان از مهم

 

نوسانات جریان، حجم ذخیره موجود، الگوی تقاضا، و حجرم و تحت تاثیر عوامل گوناگونی نظیر    آورد مطمئن

شرده بینیبایرد تلفرات پیش آورد مطمئنشود. عالوه بر این، در محاسبه ظرفیت زیرساخت انتقال، تعیین می

های زیسرتی، بره ویرژه مؤلفرهذخیره در نتیجه انباشت رسوبات در مخازن نیز منظور شرود. رهاسرازی محیط 
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داشته باشرد، و دیگرر مروارد   آورد مطمئنای بر  تواند تأثیر قابل مالحظهن متوسط که میجریان پایه و جریا

گنجانده شوند. در نهایت، باید توجه داشت که بره ویرژه در  آورد مطمئنرهاسازی جبرانی نیز باید در تحلیل  

، ماننرد تولیرد بررداریتواند حساسیت زیادی به قواعد بهرهسیستم می  آورد مطمئنهای چندمخزنی،  سیستم

 برقابی یا مدیریت سیل، داشته باشد.

ها و الگوهرای تقاضرای آب، سرقفی بررای برداشرت آب ای، بر پایه پیکربندی مختلف زیرساختدر هر حوضه

پرذیر از نظرر امکان آورد مطمرئنزیستی و اقتصادی، بر میزان وجود خواهد داشت. مالحظات فیزیکی، محیط 

شده بره پذیر است، هزینه نهایی آب تأمینبا اینکه از نظر فنی، مهار همه آب امکانگذارند.  اقتصادی تأثیر می

 یابد.حوضه افزایش می شکلی نمایی با توسعه

باالتر  آورد مطمئنای دستیابی به یابد، به شکل فزایندهبه نسبتی که نیازهای آبی در یك محدوده افزایش می

شود. با برداشت بیشتر و بیشترآب در حوضه مرورد نظرر، تر( میینهدر همان حوضه دشوارتر )و بنابراین پرهز

یابرد. ایرن رونرد در زیستی مترتب برر برداشرت آب نیرز افرزایش مریهای اقتصادی، اجتماعی و محیط هزینه

رسد. از این نقطه به بعد، دیگر از لحاظ اقتصرادی، توسرعه زیرسراخت و اقتصادی میای، به سقف بازده  نقطه

 پذیر نیست.در حوضه، توجیه آورد مطمئنافزایش بنابراین 

برران نیرز  بسرتگی سطح  بازدهی اقتصادی نه تنها به خصوصیات فیزیکی وهیدرولوژیکی حوضه، بلکه به آب

گیرد، ارزش اقتصادی آن را تعیین خواهد کررد. کشراورزی معیشرتی و ای که از آب صورت میدارد. استفاده

نماینرد، در حرالی کره ترین بازده را در قبال استفاده از آب ایجاد میند، پائینهایی که ارزش پائینی دارکشت

ای از هایی که نسبت قابل مالحظهمصار  خانگی، صنعتی و معدنی باالترین بازده را خواهند داشت. در حوضه

بنرابراین،   بران، ارزش اقتصادی باالتری دارند، پتانسیل اقتصادی برای توسرعه زیرسراخت بیشرتر بروده، وآب

 بازدهی اقتصادی باالتر خواهد بود.                  

ای مشابه ترأمین آب تحلیرل تواند به شیوهکند( میبازدهی مؤلفه برقابی )بر حسب میزان انرژی که تولید می

داری برر برربرداری با باالترین بازدهی در قبال کمترین هزینه،تعیین شوند. تأثیر قواعد بهرهشود تا قواعد بهره

 برداری بهینه تعیین گردد.سازی شده و قواعد بهرهتواند مدلنیز می آورد مطمئنروی 

 

 مالحظات برآورد آب قابل تخصیص -9-6

هرا اسرت. ارزیابی آب قابل تخصیص تا هر درجه از دقت و قابلیرت اطمینران، نیازمنرد تحلیرل گسرترده داده

 د، در ادامه اشاره شده است.فهرستی از مالحظات که باید در نظر گرفته شون
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 ها برای تعیین آورد مطمئن  تهیه ورودی

هرای روانراب، داده  -پس از واسنجی قابل قبول مدل بارش   :شده دبیگیریهای اندازهسازی دادهطبیعی  ◄

شررده در دوره زمررانی جریرران سازیسررازی شررود. نیازهررای شبیهتوانررد طبیعیای جریرران میمشرراهده

های برگشتی در این دوره زمرانی کسرر ای جریان افزوده شده، و جریانهای مشاهدهادهای، به دمشاهده

 گردند.می

های بلندمردت جریران در بیشتر مطالعات منرابع آب، سرری  .شدههای تکمیل شده جریان طبیعیسری  ◄

شرش هرای ثبرت شرده، کرل دوره را پو)برای بیش از پنجاه سال( مورد نیاز هستند، و ايلرب دوره دبی

ای پیوسرتن جریران مشراهدهشرده، برا بره همدهد. در این موارد، سری تکمیل شده جریان طبیعینمی

شرود. مهرم اسرت کره های فاقد آمار، ایجاد میشده جریان برای دورهسازیهای شبیهشده ودادهطبیعی

اطالعات در آیند، با عالمت خاصی مشخص شوند تا این  مقادیر تکمیل شده که بدین شیوه به دست می

 های آتی از دست نروند.تحلیل

یابنرد، و بره تقاضاها و نیازها در حوضه معموالً با گذشت زمان افرزایش می .تهیه سری نیازهای امروزی  ◄

، معمروالً آورد مطمرئنسرازی شوند. به منظور مدلهای زمانی« با مقاطع افزایشی مدل میعنوان »برش 

نمایرد. شرده تعیرین میرا برای هرد  تعیین  آورد مطمئناست، و  تقاضای یکنواخت در گذر زمان الزم  

رواناب در سطح خاصی از نیراز بررای کرل   -های نیازهای یکنواخت با استفاده از مدل بارش بیشتر سری

های ، بره همرراه سرریآورد مطمئنسازی شوند. سپس به عنوان ورودی برای فرآیند مدلدوره تهیه می

 شود. استفاده می شده بلندمدتجریان طبیعی

روانراب  -ای مشابه در مدل برارش شده آینده به شیوهبینیتقاضاهای پیش  .های تقاضای آتیتهیه سری  ◄

برای آزمرودن سرناریوهای نیازهرای  آورد مطمئن،سازی  شوند، و در فرآیند مدلبرای کل دوره مدل می

 روند.بالقوه آب در آینده به کار می

 آورد مطمئنتعیین  

های مختلف سرد معمروالً در های برداشت گوناگون و/ یا ساختگاهریزی منابع آب، مکاناز مطالعه برنامهدر آي

های گوناگون طرح آورد مطمئنشود. در این مرحله، فنون نسبتاً ساده برای ارزیابی خصوصیات نظر گرفته می

کننده هستند: به طور مثرال، تلفرات الزم است. این قبیل فنون مقدماتی طراحی، يالباً مستلزم فرضیات ساده

ها های ورودی و برداشتشوند، نوسانات فصلی در جریانگذاری و تبخیر نادیده گرفته میذخیره در اثر رسوب

هرای برالقوه از شود. پس از اصالح فهرست طرحآیند، و احتمال عدم تأمین در نظر گرفته نمیبه حساب نمی

 شود.تری استفاده میاز فنون پیچیده، آورد مطمئنطریق تحلیل مقدماتی 
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 تواند به سه دسته تقسیم شود:سیستم می آورد مطمئنفنون تعیین 

کنرد و سرپس از روی آن، ظرفیرت سرازی مینوسانات زمانی یك سیستم را شبیه  ، فنون دوره بحرانی  ◄

همان گونره کره از   گردد.شوند، تعیین میذخیره الزم برای اطمینان از اینکه تقاضاها همیشه تأمین می

آید، این فنون اساساً نیاز ذخیره را بر پایه رفتار مخزن یا سیستم در طرول »دوره بحرانری« نام آن برمی

شده عمومی برای »دوره بحرانی« وجود ندارد، معموالً به عنوان نمایند. با اینکه تعریف پذیرفتهتعیین می

ضعیت پر به خالی، و یا از وضرعیت پرر بره خرالی و شود که در طول آن، سیستم از وای تعریف میدوره

های گرافیکی و تحلیلی هستند، و مبنرای ظرفیرت رسد. این فنون شامل روش مجدداً به وضعیت پر می

گذارنرد، و ذخیرره براسراس هرای ورودی میذخیره الزم سیستم را بر تفاوت میان تقاضای آب و جریان

 شود.                  عیین میهای تاریخی تشدیدترین خشکسالی در داده

که اساساً مستلزم بیالن مخزن، معموالً بر پایه ماهانه است. اگر این تحلیل براساس  ، سازیتحلیل شبیه  ◄

های تاریخی جریان صورت گیرد، احتمال عدم تأمین قابل ارزیابی نیست، برا ایرن های دادهیکی از سری

هرای سرازی بره تعرداد کرل ماهعردم ترأمین در دوره شبیه  هرایحال، گاهی اوقات از نسبت تعرداد ماه

 شود.سازی، به عنوان شاخص معمولی احتمال عدم تأمین استفاده میشبیه

توانرد ذیرل فنرون دوره بحرانری و مراتریس هایی است کره میشامل روش   فنون تحلیل استوکستیک  ◄

گیررد. اسرتفاده از مورد توجه قرار می  سازی معموالًبندی شوند. با این وجود، تحلیل شبیهاحتمال دسته

محاسبه شده سیسرتم   آورد مطمئنهای تولید شده، قابلیت اطمینان مشخصی را برای  تعداد زیاد سری

دهد. های تاریخی را مورد توجه قرار میمشخص کرده و بر این اساس، کاستی کلیدی فنون تحلیل داده

های دبری های آماری برای تولید تعداد زیاد سریمدلهای استوکستیك، مستلزم استفاده از  تولید سری

های استوکستیك های تاریخی جریان است. پس از تولید، این سریبر پایه خصوصیات آماری سری داده

های باید تأیید و اعتبارسنجی شوند. فرآینرد تأییرد شرامل مقایسره پارامترهرای آمراری کلیردی سرری

حالی که اعتبارسنجی شامل مقایسه خصوصیات کلیدی سیستم های تاریخی است، در تولیدشده و سری

های های تاریخی و استوکستیك است. سرریها و خصوصیات ظرفیت آبدهی براساس سریمانند کمبود

شوند که مقادیر تاریخی در طیف تولیدشده جریان به شیوه استوکستیك معموالً در صورتی پذیرفته می

 گیرند. سری استوکستیك قرار 75تا  25صدک 
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 ریزی تخصیص آبزیستی و برنامههای محیطارزیابی -10-1

تواند اثرات قابل مالحظه و نامطلوبی بر محیط طبیعی داشته باشد. امروزه ارزیابی اثررات توسعه منابع آب می

 تی، به امری رایب تبدیل شده است.های پیشنهادی توسعه منابع آب و تصمیمات مدیریزیستی طرحمحیط 

زیستی، تأثیر تصمیمات تخصیص آب بر رژیم جریان و ترأمین ترین مالحظه محیط از دید تخصیص آب، مهم

هرای عمرده در جریران سراالنه توانرد کاهشزیستی است. نتیجه فرآیند تخصریص آب میهای محیط جریان

رویردادهای مختلرف جریران باشرد. در نتیجره، سرالمت  بنردی و فراوانریرودخانه و تغییرات در مقدار، زمان

های آبریز جهان، به شدت آسیب دیده است. این فصل بر این مسائل متمرکرز ها در بسیاری از حوضهرودخانه

ای، و رویکردهرای مختلرف در شناسرایی و ترأمین های رودخانرهشده و اهمیت رژیم جریان برای اکوسیستم

 گیرد.دخانه مورد بحث قرار میها برای حفظ سالمت روجریان

زیست، فراتر از صرفاً تغییرات در رژیم جریان است. سراخت سردها و برداری از منابع آب بر محیط اثرات بهره

های مهم )آب کم عمرق( را حرذ  تر وجود نداشتند، زیستگاههایی پدید آورد که پیشتواند دریاچهبندها می

تواند بر وضعیت حوضه تأثیر گذاشته و در کاهش دهد. برداشت آب میکرده، و پیوستگی سیستم رودخانه را  

ریزی حوضه گنجانده شوند. ها را به رودخانه افزایش دهد. چنین مالحظاتی باید در برنامهنتیجه، ورود آالینده

 ریزی حوضه آبریز مورد توجه قرار گرفته است کره شرامل فصرلاین مسائل با جزئیات بیشتر در کتاب برنامه

 زیستی است.ریزی استراتژیك محیط ای درباره برنامهجداگانه
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 زیستیهای محیطاهمیت جریان -10-2

ای کره جریران الزم را بررای ها بره گونرهامروزه شناخت ما درباره اهمیت تخصیص آب و مردیریت رودخانره

دهنده ای تشرکیلهای آب شیرین ترأمین نمایرد، افرزایش یافتره اسرت. الگوهرای جریران، از اجرزاکوسیستم

ها و آیند: بدون آنها، این اکوسیسرتمها به شمار میها و مصبدشتای، سیالبهای رودخانهها، تاالبرودخانه

ها )و کننرد، وجرود نخواهرد داشرت. امرروزه، آب موجرود در رودخانرهخدمات و کارکردهایی کره فرراهم می

زیستی، برا اصرطالح اها( برای دستیابی به مزایای محیط ها و دلتها، دریاچههای همراه آن مانند تاالبسیستم

بره معنری الگروی کلری جریران، شرامل کمیرت،   -های جریانشود. رژیمشناخته می  زیستیهای محیطجریان

بنا به دالیل متعدد، برای سالمت رودخانه   -بودن و نوسان در سالها، فصلیبندی، فراوانی و مدت جریانزمان

 مهم هستند:

تنظریم  .آیققدها به شمار میکننده اصلی زیستگاه فیزیکی در رودخانهرودخانه، از عوامل تعیینآب  جریان  ◄

ها( شرده، برر فرآینردهای دشرترفتن زیسرتگاه )درون جریران و در سیالبتواند سبب از بینجریان می

ه رودخانره تر متنوع بروده و ایرن تنروع برگذاری تأثیر گذاشته، و محیطی را که پیشفرسایش و رسوب

توانرد تنروع زیسرتی را تر تبدیل سازد که با احتمال کمترری میرا به محیطی همگن  ه استوابسته بود

 پشتیبانی کند.

تغییررات در رژیرم  . تکامل یافته استرودخانه های طبیعی جریان به رژیم واکنشهای آبی، در حیات گونه  ◄

ید را دچار آشفتگی کند. تغییرات در رژیم جریان بخش و بازتولتواند فرآیندهای حیاتهیدرولوژیکی می

دشتی، تغییرات در ساختار و دینامیك جمعیت گیاهان جلبکری و آبری، های سیالبسبب کاهش جنگل

گان، دوزیستان، ماهیران و پرنردگان آبری مهرهکاهش در تنوع زیستی و کمیت جمعیت گیاهان آبی، بی

 شده است.  

از   . کننققددشت( را حفظ میسیالب  -دست( و جانبی )رودخانهپائین  -الدستها، پیوستگی طولی )باجریان  ◄

ها از سیستم رودخانه شده و ممکن است دشتتواند سبب بریدگی سیالبرفتن پیوستگی جانبی میبین

های آبی را به خشکی تغییر دهد. پیوستگی طولی به سبب ساخت سدها و بندها از دست رفته و سیستم

 اند مانع عبور ماهیان یا گسترش قطعات تکثیری گیاهان شود.تودر نتیجه می

هرای رژیم  .کنققدرسان و مهققاجم کمققک میهای آسیبتغییرات در رژیم جریان رودخانه به گسترش گونه  ◄

های بیگانره فرراهم تواند محیط مناسبی برای ماهیان، گیاهان، یرا سرایر گونرهجدید جریان رودخانه می

های مهراجم باعرث اثررات مهرم های بومی دشوارتر سرازد. گونرهقابت را برای گونهتواند رآورده و یا می

 شوند.             اکولوژیکی و اقتصادی می
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ها، دشرتای، سیالبهرای رودخانرهها، تاالببنابراین، رژیم متغیر جریان طبیعی، عنصرر الزم بررای رودخانره

ها و خردمات و کارکردهرایی کره بدون آن، اکوسیسرتم  آید:ها به شمار میهای آب زیرزمینی و مصبسیستم

ها و درون جریان، تنظیم جریان رودخانه آورند، وجود نخواهد داشت. بر این اساس، توسعه در کرانهفراهم می

ها و مردم، توانند پیامدهای مهمی را برای رودخانهو برداشت آب )که همگی بر رژیم جریان تأثیر گذارند( می

د. دسرتکاری در جریران رودخانره نو کسب و کارهایی که به آنها وابسته هسرتند، داشرته باشرجوامع محلی  

 تواند:می

 کیفیت آب شیرین را کاهش دهد )از جمله کیفیت مناسب آن برای مصار  انسانی(.  ◄

توانرد ریسرك سریل را بر جابجایی رسوبات تأثیر گذاشته و مورفولوژی مجرا را تغییرر دهرد، کره می  ◄

 رانی را کاهش دهد.داده و قابلیت کشتی افزایش

 تواند بر منابع آب و اراضی همجوار تأثیر گذار باشد.نفوذ آب شور را افزایش دهد، که می  ◄

های آبری، و نیرز میرزان آبگرفتگری عمق آب را در رودخانه تغییر دهد، و در نتیجره، زیسرتگاه گونره  ◄

 ها را تغییر دهد.دشتها و سیالبتاالب

ه آب زیرزمینی را کاهش داده، و در نتیجه منابع آب زیرزمینی موجود را به عنوان منبرع ترأمین تغذی  ◄

 دهد.آب کاهش 

ای و ساحلی مورد استفاده انسان )از جمله پوشش گیاهی، های رودخانهها و اکوسیستمبر کاالها، گونه  ◄

 ماهیان و دیگر جانداران آبی( تاثیرگذار باشد.

های تفریحی تحرت ترأثیر ها را برای فعالیتو معنوی و قابلیت استفاده از رودخانه  های فرهنگیارزش   ◄

 قرار دهد.

 زیستی های محیطماهیت جریان

آبری، چرالش کلیردی هرای کمبرداشرت آب در دورهها و پیشرگیری از بیشحفظ حداقل جریان در رودخانره

زیسرتی تنهرا حفرظ هرای محیط ضروع جریانآید. با این وجرود، موزیستی به شمار میمدیریت جریان محیط 

زیسرتی، ماننرد حفرظ کیفیرت آب، های محیط ترین کارکردهای جریانحداقل جریان نیست. بسیاری از مهم

ای، ریزی و مهاجرت ماهیان، حمل رسوب، تغذیه آب زیرزمینی و آبگرفتگی تاالب، به شکل دورهتحریك تخم

بندی تر و زمانحفظ حداقل جریان، بدون در نظرگرفتن طیف گستردههای زیاد نیز نیاز دارند. تنها  به جریان

کنرد. ای سرالم و خردمات اکولروژیکی کفایرت نمیهای رودخانرهها، احتماالً برای پشرتیبانی سیسرتمجریان

های کم را تجربه ها به طور طبیعی جریانهایی که رودخانهرهاسازی آب خیلی زیاد از مخزن ذخیره در دوره

های رژیم جریان به شکل های رودخانه داشته باشد. همه جنبهتواند تأثیر منفی بر اکوسیستممینیز    کنند می
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مرد د در تخصیص و مدیریت منابع آب ( بای31طبیعی )شکلد، و نوسان  نزیست اهمیت داربالقوه برای محیط 

ختلرف رودخانره، تغییرر قابرل توانرد در انرواع مزیستی میتر آنکه، نیازهای جریان محیط . مهمنظر قرار گیرد

 ها برای مدیریت حوضه آبریز، درک شده و تأمین گردد.ای داشته باشد، و الزم است این تفاوتمالحظه

 

 

 یانجر  یممختلف رژ  ی اجزا  -31شکل

 

های کلیردی رژیرم جریران و نقرش آنهرا در حفرظ زیستی، به شناخت مؤلفرهشناخت نیازهای جریان محیط 

 شود:ستگی دارد. رژیم جریان يالباً با توجه به موارد زیر بررسی میهای سالم باکوسیستم

 های مهاجم مهم باشد.تواند برای ازدیاد و پاکسازی گونهکه می رویدادهای حدی جریان کم  ◄

های توأم با آنها و بررای تواند برای حفظ یك آبراهه مرطوب، آبگیرها و زیستگاهکه می های پایهجریان  ◄

 زیرزمینی مهم باشد.حفظ سطح آب 

های خشك طوالنی، برای تحریرك تواند برای بهبود کیفیت آب پس از دورهکه می هاسازی/ پالستازه  ◄

 دادن به مجرای رودخانه مهم باشد.زاد و ولد و مهاجرت، حفظ سطوح شوری مناسب و شکل

رسوب، حفظ شکل مجررا،   تواند برای حملهای کامل کرانه رودخانه که میشامل آبگرفتگی  هاسیالب  ◄

 ها و حفظ ارتباط آنها با مجرای رودخانه مهم باشد. ها و تاالبدشتو آبگرفتگی سیالب

های پیوندهای بین مؤلفره 33اند. مدل مفهومی شکلنشان داده شده  32این اجزا در هیدروگرا  فرضی شکل

 دهد.ن میهای یك سیستم رودخانه را نشاجریان و ساختار هیدرولیکی و زیستگاه
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 جریان رودخانه  یفرض یدروگراف ه یکیاکولوژ  یهامختلف و نقش یهامؤلفه  -32شکل

 

 

 و جانوران   یاهانگ هاییستگاه و ز یدرولیکیه یبا ساختارها  ارتباطات و رودخانه   یانجر یهامؤلفه   -33شکل

 

 های جریانپیامدهای تغییر رژیم

یست و جوامع محلی وابسرته، اگرر برا درک اثررات برر کلیرت زپیامدهای تغییر رژیم طبیعی جریان بر محیط 

زیسرتی . تخصریص و مردیریت ضرعیف جریران محیط تر شرودتواند شردید سیستم رودخانه همراه نباشد، می

از برین   -بره رایگران  -آورند ها فراهم میتواند بدین معنا باشد که بسیاری از کاالها و خدماتی که رودخانهمی

دهند. زیستی را نشان میتوان برشمرد که نتایب فقدان جریان مناسب محیط راوانی را میهای فروند. نمونهمی

اند، ها، اثرات بالفاصله آشرکار شردهتوانند مستقیم و يیرمستقیم باشند. در برخی از این نمونهاین پیامدها می
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هسرتند، در حرالی کره بینری  شوندد برخری قابرل پیشدر حالی که در موارد دیگر با گذشت زمان پدیدار می

 تر و دشوارتر است.سنجش برخی دیگر از آنها، حساس 

 دریای آرال: فاجعه اکولوژیکی و انسانی 

هرای ورودی سراالنه از درصرد جریان  90برداشت آب در طول چندین دهه منجرر بره کراهش بریش از  بیش

ای افتره، و شروری بره انردازهدرصد حجم دریاچه کاهش ی 90رودخانه آمودریا به دریای آرال شد. در نتیجه، 

گونره مراهی برومی،   24بره نرابودی تمرام  منجرر  افزایش یافت که با آب دریا قابل مقایسه بود. این تغییرات  

بره منجرر شدن این دریا . خشكشد فروپاشی صنعت ماهیگیری، و اُفت تولید مواد يذایی در جوامع پیرامونی 

رزمینی و نیز فرسایش خاک و در نتیجه آلودگی هوا شده اُفت قابل مالحظه در کیفیت آب سطحی و  آب زی

های واگیردار افزایش یافته اسرت. اکنرون نیز قابل مالحظه بوده و بیماری  هااست. اثرات آن بر سالمت انسان

 کنند.ها در زمین« زندگی میترین بیماریهایی با شیوع مزمندر »مکان آن، میلیونی 5جمعیت محلی 

 زیستی های محیطجریان احیاینگ: هزینه باالی دارلی  -حوضه موری

دارلینگ در استرالیا، تولید کننده سبد يذایی این کشور است و بیشرترین ترأثیر را از تنظریم   -حوضه موری

درصرد   50تخصریص آب، نزدیرك بره  رودخانه و انحرا  جریان متحمل شده است. پس از چندین دهه بیش

شرود. برداشرت آب در ودخانه بررای مقاصرد مصررفی برداشرت میمنابع آب سطحی حوضه از این سیستم ر

های حوضره ترأثیر دشرتها و سیالبترکیب با خشکسالی شدید، به شدت برر سرالمت اکولروژیکی رودخانره

گذاشته است، و اکنون سالمت بیست زیرحوضه از بیست و سه زیرحوضه آن در دسته ضعیف یا خیلی ضعیف 

درصرد کراهش یافتره   61نه در مصب رودخانه موری در استرالیای جنوبی ترا  قرار دارد. میانگین جریان ساال

، هیچ جریان آب قابل تروجهی در مصرب رودخانره مروری وجرود 2010تا اواخر سال    2002است، و از سال  

ها بررای جریان  احیایمیلیارد دالر برای    9. برای مقابله با این وضعیت، دولت استرالیا نزدیك به  ه استنداشت

گذاری سررمایه  ،زیست، از طریق بهبود کارآیی استفاده آب و بازخرید يیراجبراری مجوزهرای برداشرتط محی

میلیرون   2750های آب ترا  کنرد کره برداشرت، ملرزم می2012کند. برنامه جدید حوضه، مصوب نروامبر  می

ن جوامرع گذاری عظریم، هنروز در میراريم سررمایهمترمکعب برای احیای سالمت حوضه کاهش یابرد. علری

ای درباره تأثیر بر کار و زندگی آنها در بلندمدت، ناشی از جابجایی قابل مالحظره تخصریص آب بررای منطقه

ها نیز در مورد کفایت حجم آبری کره بایرد ای وجود دارد. اکولوژیستهای عمدهزیستی، نگرانیمقاصد محیط 

)مطابق با هد  اصلی سیاست جدید(، نگرران   بازگردانده شود تا سالمت اکولوژیکی رودخانه مجدداً احیا شود

 هستند.
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 شودبرداشت آب به تشدید ریسک سیل منجر می رودخانه زرد: بیش

زرد در چین، صد میلیون نفر ساکن هسرتند. فرسرایش ناشری از فرالت لُسری، ایرن رودخانه  در حوضه آبریز  

های لوگرم در مترمکعب( در میان رودخانرهکی  35رودخانه را به عنوان دارنده یکی از باالترین مقادیر رسوب )

های پرائینی رودخانره را، يالبراً در ، بخش1990و  1980های برداشت آب در دههجهان قرار داده است. بیش

های طوالنی، برای نخستین بار در تاریخ خشك کررد. ترکیرب سراخت مخرازن، برداشرت آب و سراخت دوره

رسوب را تغییر داده است. در نتیجره، بسرتر   گسترش ی حمل و  به شکل چشمگیری فرآیند طبیع  ،بندهاسیل

ای براال آمرده اسرت، و رودخانره را در سریمای طبیعری های پائینی به شکل قابل مالحظرهرودخانه در بخش

های بزرگ پیرامونی، به شکل معلق درآورده است. این وضعیت، هم ظرفیت رودخانه را برای عبوردادن سیالب

دشرت ایرن رودخانره زنردگی هرا نفرر کره در سیالبگرفتگی را بررای میلیونسك سیلکاهش داده و هم ری

 کنند، افزایش داده است. می

 های دائمی رودخانه آرینج: اثرات منفی جریان

هرای خشرك را تجربره هایی که بره طرور طبیعری دوره، به ویژه در رودخانهنیز  هاافزایش جریان در رودخانه

بررداری دو مخرزن برزرگ در رودخانره آریرنب در منفی داشته باشد. سراخت و بهره  تواند اثراتمی  ،کنند می

، تغییراتی را در رژیم جریان طبیعی پدید آورد. رهاسازی آب برای تولید 1970آفریقای جنوبی در اواخر دهه  

جریان طبیعی   های پایه بیشتر و دائمی زمستانی در مقایسه بابرقابی و نیز برای آبیاری، منجر به عبور جریان

تر از زمسرتان افرزایش داد، و در نتیجره، گردید. این وضعیت به نوبه خود زیستگاه الرو مگس سیاه را طوالنی

و شیوع بیماری، اثرات اقتصادی  رساندهها آسیب های سیاه به ویژه به دامزا شدند. مگسهای سیاه آفتمگس

در   1میلیرون رانرد   30،  ناشری از آن  ت و زیان تولید دامیای را در دره رودخانه آرینب داشته اس قابل مالحظه

 برآورد شده است.                          1980سال در دهه 

 زیستی دلتای رودخانه ایندوس: ورود آب شور و تنزل وضعیت محیط

نامه وافقزیستی داشته باشد. تتواند پیامدهای عمده اقتصادی و محیط رودخانه به دلتا می  کاهش ورود جریان

درصد موجودی جریان را برای تخلیره بره دریرا منظرور   9، کمتر از  1991های رودخانه ایندوس در سال  آب

شرود و دربراره چگرونگی کند. با این وجود در عمل، حتی این مقدار اندک نیز به طور کامل حفاظرت نمیمی

ان ساالنه به دلترای رودخانره حردود ورود جری .توافق وجود نداشته است جریان،منظور کردن و مدیریت این  

که یك قرن پیش بوده است. این وضعیت، تأثیر شدیدی بر اکوسیستم دلتا و جوامع   شدهدرصد مقداری    5/6

کیلومتر به داخل خشرکی   64محلی وابسته داشته است. در نتیجه این کاهش جریان، اکنون آب شور حدود  
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، در حرال حاضررزار هکتار اراضی زراعی از بین رفته اسرت.  ه  485پیشروی کرده، و در نتیجه آن، نزدیك به  

درصرد پتانسریل آن   70صید ساالنه ماهی که بیشتر جمعیت ساکن دلتا به آن وابسرته هسرتند، بره حردود  

 کاهش یافته است.

 

 زیستیهای محیطچارچوب تأمین جریان -10-3

زیستی ای بسته به شرایط سیاسی، محیط زیستی به شکل قابل مالحظههای محیط الزامات تأمین موفق جریان

توان برشمرد که احتماالً در ها، اجزایی را میو توسعه منابع آب، تفاوت خواهد داشت. صر  نظر از این تفاوت

بیشتر این موارد محوریت اصلی را دارند. این عناصر عبارتند از: وجود شرایط مساعد )سیاستی، نهادی(، انجام 

زیسرتی، و ترأمین الزامرات محیط   به جهتهای مورد نیاز  ریزی برای شناخت جریانرنامههای الزم و بارزیابی

 اند. نشان داده شده 34ها در عمل. این عناصر در شکلدایرکردن ساز و کارهایی برای تحقق جریان

شود یك چرارچوب عمرومی بروده کره بررای هرر وضرعیتی مناسرب اسرت. چارچوبی که در اینجا معرفی می

پذیر باشد، و باید برای تطبیق با شررایط خراص، از جملره ای طراحی شده است که انعطا به گونه  همچنین،

 سازی شود.های دخیل، متناسبهای مورد نظر و ظرفیت و منابع دستگاهاولویت

ریزی ها وجود داشته باشد: در برخی کشورها که برنامهالزم نیست همه اجزای این چارچوب در همه وضعیت

جداگانره موضوعی  های  دهند )یا اجرای برنامه تدوین شده حوضه الزامی نیست(، یا برنامهرا انجام نمیحوضه  

کنندد تخصیص آب ممکن است تنها در یك سطح صورت گیرد )به جای سرطوح برای مدیریت آب تهیه نمی

ن است تنهرا بره زیستی ممکهای محیط سازی جریاننشان داده شده است(د و پیاده  34چندگانه که در شکل

شرده در یك ساز و کار، مانند تغییرات در تولید برقابی به جای استفاده از طیف کامرل ابزارهرای نشران داده

 .نیاز داشته باشد  ،شکل مذکور

های ایرن چرارچوب از همران اول نیراز سازی همه جنبهزیستی، به پیادههای محیط تر آنکه تأمین جریانمهم

 های پدیدآمده صورت گیرد.تواند به تدریب و به فراخور فرصتزیستی میهای محیط نسازی جریاندارد: پیاده

زیسرتی اسرت. وجرود هرای محیط شردن جریانشررط عملیمحیط مناسب و مساعد )بنرا بره تعریرف(، پیش

زیستی بسیار مهرم اسرت. های محیط سازی جریانها و قوانین مناسب برای پیشبرد و پشتیبانی پیادهسیاست

زیستی نیز اهمیرت اساسری دارد. عرالوه برر ایرن، های محیط فق درباره هد  و رویکرد دستیابی به جریانتوا

زیستی به مدیریت کارآمرد منرابع آب و مقرررات بسرتگی دارد. بره ویرژه بایرد های محیط سازی جریانپیاده

های رای تأمین جریانبرداری از زیرساخت های آبی بهای آب و بهرهبرداشت  در خصوصهای اثربخش  نظارت

 زیستی وجود داشته باشد.محیط 
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 زیستییط مح هاییان جر سازییادهو پ یزیرچارچوب برنامه  -34شکل

 

بندی اهدا  رقیب بررای زیستی و اولویتپذیر باشد، برای شناسایی اهدا  استراتژیك محیط هر جا که امکان

ریزی حوضره زیسرتی بایرد از پشرتیبانی برنامرهی محیط هراسازی جریانارزیابی و پیاده ،منابع آب و رودخانه

بران بسریاری در ها و آبتر که برداشتهای بزرگتر و/ یا پیچیدهبرخوردار باشد. این موضوع احتماالً در حوضه

 تری خواهد بود.آن وجود دارند، مسئله مهم

ریزی و ارزیرابی اسرتفاده شرود زیستی آب، الزم است از یك نظام منسرجم برنامرهبرای تعیین الزامات محیط 

ریزی تخصریص آب اسرت(. بطرور معمرول، های برنامرهبراسراس جنبرهچارچوب بسرط یافتره  که    35)شکل

ریزی تخصریص آب، و نیرز دیگرر تر برنامرهزیستی باید در چارچوب فرآیند گستردههای جریان محیط ارزیابی

 یرد. فرآیند ارزیابی باید موارد زیر را تعیین کند:ریزی حوضه مورد توجه قرار گهای مرتبط با برنامهفعالیت

زیسرتی کره ها یا فرآیندهای مهرم محیط زیستی برای حوضه آبریز، مانند داراییاهدا  کلیدی محیط   ◄

 باید حفظ شوند.
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های مهم در رژیم الزم جریان آب در رودخانه برای تأمین این اهدا  )به طور مثال، برای حفظ دارایی  ◄

 د نظر( وضعیت مور

 

  

 زیستییط مح هاییان آب و جر یصتخص یزیرچارچوب برنامه  -35شکل

 

اقتصادی است، هرر چنرد کره  -مهم آن است که درک کنیم فرآیند تخصیص آب اساساً یك فرآیند اجتماعی

ز و ساسازی اهدا  چندگانه نیز باشد. به بیانی دیگر،  باید از بهترین دانش موجود استفاده شود و شامل بهینه

چگونگی تخصریص آب برین مصرار   در خصوصگیری تخصیص آب، به عنوان ساز و کاری برای تصمیم  کار

 ارجرحزیستی ممکرن اسرت رژیرم  بران رقیب است. بنابراین، در حالی که ارزیابی جریان محیط مختلف و آب

ن سازگار سازد. این کار براجریان را مشخص کند، فرآیند تخصیص آب باید این الزامات را با نیازهای دیگر آب

زیسرتی و دیگرر مصرار  یا برقراری تعادل بین اهدا  محیط   زیستیممکن است شامل تعدیل جریان محیط 

 باشد.

های ها و منرافع گزینرههای آگاهانه درباره تخصریص آب، برا شرناخت هزینرهگیریهد  این فرآیند، تصمیم

بنردی و زیسرت، از نظرر زمانص یافته برای محیط تخصیصل شود که آب  مختلف است. باید این اطمینان حا
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رسراند. بره همرین صرورت، در بزیستی آن را به حرداکثر  ای تأمین خواهد شد که منافع محیط حجم به گونه

بایسرت برا درک زیسرتی ترأمین نشرود، میشود آبی برای مقاصد معرین محیط مواقعی که تصمیم گرفته می

باشرد. فرآینرد همرراه  رفتن کاالهرا و خردمات مربروط بره آن  بینزیستی و احتمال از  ریسك خسارت محیط 

ه شرده نشران داد( 7)فصرل 25د در شکلزیستی در این فرآینهای جریان محیط تخصیص آب و نقش ارزیابی

 است.

 شود:نتیجه این فرآیند باید برنامه تخصیص آبی باشد که موارد زیر را شامل 

 سازد.های الزم )آب مورد نیاز( را برای حفظ آنها مشخص زیستی و جریانهای کلیدی محیط دارایی  ◄

زیسرت و دیگرر چگرونگی تقسریم آب برین محیط   ، به معنیتفکیك اهدا  مصرفی/ يیر مصرفی آب  ◄

     کند.را در حوضه تعیین  برانآب

 را تعیین نماید. زیستیالزم محیط های ساز و کار تحقق جریان  ◄

تررر نیررز، خررار  از فرآینررد توانرد در مقیرراس محلیزیسررتی میجریرران محیط  سررازی الزامرراتارزیرابی و پیاده

زیستی بر پایه پروژه، بر اثرات موضرعی پرروژه جدیرد یرا ریزی، انجام شود. گاهی ارزیابی جریان محیط برنامه

وارد تواند فرصرت انجرام مرکند. این نوع ارزیابی میپروژه موجود، مانند مخزن یا تأسیسات برقابی، تمرکز می

 زیر را فراهم آورد:

 زیستی در مواقعی که وجود ندارند.طراحی و استقرار قواعد جریان محیط   ◄

اکنرون در کردن قواعدی کره همزیستی، برای کاملجریان محیط   در خصوصتر  تدوین قواعد تفصیلی  ◄

اصرالح   مشخص شده است. این کار ممکن است شامل آزمودن یاآب  برنامه فراگیر تخصیص یا مدیریت  

 زیستی صورت گرفته است.های محیط فرضیاتی باشد که در ارزیابی اولیه جریان

سرازی تأمین یا حفاظت شوند. پیاده  نیازهازیستی، الزم است این  جریان محیط   نیازهایپس ازمشخص شدن  

ت شرامل تواند شامل طیفی از ساز و کارهای مقرراتی باشد. این موارد ممکن اس زیستی میهای محیط جریان

برداری تأسیسات بر روی رودخانه، و مدیریت جاری مجوزهرای های آب، ضوابط بهرهمقررات ناظر بر برداشت

 زیستی باشد.واگذارشده برای مقاصد محیط 

 زیستی های محیطآب زیرزمینی و جریان

سرتی در زیهرای محیط شرده در براال عمردتاً برر آب سرطحی و ارزیرابی و ترأمین جریانچارچوب نشان داده

ها تمرکز دارد.  البته آب زیرزمینی نیز عنصر مهمری در چرخره هیردرولوژیکی اسرت. از جملره، آب رودخانه

 ای باشد:زیستی عامل قابل مالحظههای محیط تواند به دالیل زیر، در مدیریت جریانزیرزمینی می
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 زیستی در افزایش تغذیه آب زیرزمینی های محیط اهمیت جریان  ◄

زیسررتی در حفررظ هررای محیط زیسررتی و اهمیررت جریانهررای محیط زیرزمینرری در جریانسررهم آب  ◄

 های وابسته به آب زیرزمینی.اکوسیستم

 زیستی در نظر گرفته شوند.این مسائل باید در ارزیابی جریان محیط 

 زیستی ها و قوانین در خصوص جریان محیطسیاست

زیستی در نظام مدیریت منرابع آب، بره پشرتیبانی محیط های  همانند دیگر تدابیر مهم ملی، گنجاندن جریان

 ها و قوانین:ها و قوانین منعکس شود. سیاستسطوح عالی دولت بستگی دارد. این پشتیبانی باید در سیاست

 کنند.زیستی مشخص میاهدا  و چارچوب فراگیر را درباره تأمین آب برای نیازهای محیط   ◄

 کنند.زیستی مشخص میسازی سیاست جریان محیط یادهنهادهای الزم را برای تهیه و پ  ◄

 در خصروص نهادهرابرای انجام کار نهادها، از جمله کمك به حرل اختالفرات   -و تعهد   -حُکم قانونی    ◄

 کنند.ها را مشخص میاولویت

گذاران، مدیران آب، متخصصان و ذینفعان را درباره دستور کار دولرت، و سراز و به طور کلی، سیاست  ◄

 کنند.می هدایت ،سازی آنشده برای پیادهر توافقکا

 1998اند. قرانون آب سرال زیستی را الزامی نمودههای محیط بسیاری از قوانین ملی آب، تأمین جریان  امروزه

کنرد. ایرن ذخیرره آفریقای جنوبی، وزیر آب را به تعیین »ذخیره محفوظ« برای منابع مختلرف آب الرزام می

برداری پایدار اکولوژیکی های آبی به منظور اطمینان از توسعه و بهره»حفاظت اکوسیستمشامل آب الزم برای  

ریزی کند که فرآیند برنامرهچین ملزم می 2002منبع آب مورد نظر است.« به همین صورت، قانون آب سال 

حفظ ظرفیرت   ها، مخازن و آب زیرزمینی و بهآب »به حفظ جریان معقول رودخانه و تراز معقول آب دریاچه

 (.30خودپاالیی سیستم آب، توجه کند.« )ماده

ای از اصول ملی شورای کشاورزی و مدیریت منابع استرالیا و نیوزیلند، مجموعه  1997در استرالیا، بیانیه سال 

 اصرول  این  از  بسیاری  امروزه  که  حالی  کند. درمشخص می  را  ات اکوسیستمدر خصوص تأمین آب برای خدم

 هرایجریان مسرئله برا رویرارویی چگرونگی درباره نظراتفاق به دستیابی زمان آن در  د،نرس می  نظر  به  بدیهی

بسیار  ،آن سازیپیاده تفصیلی مسائل و پایه مفاهیم این از برخی از  فراترمواردی    به  نیز توجه  و  زیستیمحیط 

در سند کلیردی سیاسرت ملری   امروزه برخی از این اصول در قوانین آب ایالتی و ملی، و نیز  .با اهمیت بودند 

 ، انعکاس یافته است.2004آب، یعنی اقدام ملی آب سال 
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 ظرفیت نهادی

نابع آب بسرتگی مدیریت م  کارآمد های  زیستی به وجود نهادها و نظامهای محیط سازی جریانارزیابی و پیاده

طور ه  ام عملی تبدیل شوند. بتوانند به اقد ها نمیاهمیتی اساسی دارد: بدون آن، سیاست  دارد. ظرفیت نهادی

شوند. زیستی، با ساز و کارهای مختلف نهادی همراه میهای محیط معمول، رویکردهای مختلف درباره جریان

گررفتن رویکرد اتخاذشده باید متناسب با ظرفیت نهادی موجود باشد. اشتباه رایجی که وجرود دارد، در پیش

. همزمان، آن استسازی  و پیاده  هاکه نتیجه آن، ناکامی سیاست استها رویکردهایی است که فراتر از ظرفیت

تر در مرردیریت جریرران برررای تسررهیل اتخرراذ رویکردهررای پیچیررده ییهرراممکررن اسررت الزم باشررد ظرفیت

 ها باید به موازات هم توسعه پیدا کنند.      ها و ظرفیتزیستی در آینده توسعه یابند. سیاستمحیط 

ریزی تخصریص آب مرورد نیراز تری هستند که بررای پشرتیبانی برنامرهب موارد گستردهالزامات نهادی، بازتا

 زیستی عبارتند از:های محیط سازی جریان(. الزامات مشخص برای پیاده3-8بخشخواهند بود )

هرای مراجع مدیریت منابع آب نیازمند وجرود تروان فنری بررای انجرام ارزیابی .ظرفیت و منابع انسانی  ◄

سازی آن هستند. تأمین بودجه برای زیستی، و نیروی انسانی و منابع مالی الزم برای پیادهط جریان محی

زیستی، مدیریت جاری، و جبران خسارت در مواقعی الزم اسرت کره آب پشتیبانی ارزیابی جریان محیط 

 زیستی بازتخصیص یابد.بران موجود در جهت تأمین نیازهای محیط باید از آب

زیستی اساساً به آبی که در فرآینرد تخصریص آب های محیط تأمین جریان  .ریزی آبهتخصیص و برنام   ◄

ریزی و برنامره  منرد شود، بستگی دارد. چرارچوب نظاممیزیستی کنار گذاشته  برای تأمین اهدا  محیط 

زیسرتی خرار  از های محیط تخصیص آب برای تأمین این الزام اهمیت دارد. با این وجود، تأمین جریان

برداری مخرزن توان قواعدی خاص برای بهرهپذیر است: به طور مثال میریزی امکانآیند رسمی برنامهفر

هایی که به شدت توسرعه زیست وضع کرد. با این وجود، در حوضهدر خصوص رهاسازی آب برای محیط 

آب را بره زیسرتی  ریزی آب، و نظرامی کره الزامرات محیط اند، وجود نظام جامع تخصیص و برنامرهیافته

 رسمیت بشناسد، بسیار اهمیت دارد.

زیسرتی، شرباهت بسریاری بره های محیط الزامات مقرراتی برای تأمین جریان.  مقررات و مدیریت  نظام  ◄

الزامات مدیریت منابع آب دارد. این موارد عبارتند از توانایی وضع مقررات در مورد افراد، مقردار و زمران 

گیرد )نظیر سراخت مخرازن و ها صورت میهایی که در آبراههی فعالیتبرداشت آب، و وضع مقررات برا

تأیید و کنتررل و  برداری آنها(. این مقررات مستلزم تعریف نوعی ساز و کار برای صدور مجوز،  شیوه بهره

 گذارند.       ها و جریان آنها تأثیر میهایی است که بر رودخانهفعالیت
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ها برای درک الگوی جریران طبیعری یرك رودخانره، استفاده از مدله  . امروزسازی هیدرولوژیکیمدل  ◄

اثرات توسعه، و به طور کلی پیامدهای سناریوهای مختلف تخصیص و مدیریت آب افزایش یافتره اسرت. 

هرا و نیرروی انسرانی الزم و داده  ،هاییزیستی به چنین مدلتر مدیریت جریان محیط های پیچیدهروش 

هرای زیسرتی برر دادههای جریران محیط وابسته هستند. امروزه بسیاری از ارزیابی برای به کارگیری آنها

 سازی شده جریان روزانه متکی هستند.شبیه

هرای ایرن مروارد بررای ارزیرابی چگرونگی ترامین جریان .هققاآوری، ذخیققره و تحلیققل دادهپایش، جمع  ◄

هرا، و بره م محیط زیست به ایرن جریانزیستی مطابق با برنامه یا مجوز مربوطه، نحوه واکنش الزمحیط 

آتی تخصریص و مردیریت  تصمیماتاکولوژی و بهبود کیفیت  -طور کلی برای بهبود درک روابط جریان

 آب، مهم هستند.

زیسرتی ظرفیت نهادی به همراه اراده سیاسی برای اعمال الزامات جریان محیط  .رعایت و اعمال ضوابط  ◄

برداران برقابی، عردم امل اطمینان از رعایت قواعد رهاسازی توسط بهرهبسیار اهمیت دارند. این مساله ش 

تخطی آبیاران از سطوح مجاز برداشت و وجود تاییدیه الزم بررای سراخت تأسیسرات برر روی رودخانره 

است. به همین صورت، مجازات عدم رعایت باید تأثیر بازدارندگی الزم را داشته باشد. همچنرین ممکرن 

زیست عمل های دولتی به تعهدات خود در تأمین جریان الزم محیط ن از اینکه دستگاهاست برای اطمینا

 زیستی، ضروری باشد.  کنند یا خیر، پیگرد عدم رعایت تعهدات جریان محیط می

زیسرتی در برار جریران محیط   نیازهایدانش علمی با کیفیت باال، هم برای تعیین    .دانش علمی و فنی  ◄

شده برای های تأمینبخشی از پایش و تحلیل جاری برای تعیین اینکه آیا جریان  نخست، و هم به عنوان

 کنند یا خیر، اهمیت اساسی دارد.  زیست، نتایب اکولوژیکی مورد نظر یا نتایب دیگر را محقق میمحیط 

 زیستی های استراتژیک محیطریزی حوضه و ارزیابی برنامه

هرا در طیرف زیستی، معمروالً یکری از فعالیتأمان با الزامات محیط ریزی توریزی تخصیص آب و برنامهبرنامه

دارد. بره طرور  نیرز آید که البته محوریت اساسیریزی و مدیریت مرتبط با آب به شمار میهای برنامهفعالیت

بررداری برقرابی، مردیریت سریل، حفاظرت کیفیرت آب، هایی ناظر بر توسرعه و بهرهمثال ممکن است برنامه

  .(3از فصل  21شکل)ی، و برداشت شن و ماسه وجود داشته باشد رانکشتی

آل، ایرن زیستی تأثیرگذارنرد. در حالرت ایردههایی به شکل بالقوه در تحقق اهدا  جریان محیط چنین برنامه

انداز استراتژیك حوضه همسو باشند. این کار ممکن اسرت از طریرق برنامره اسرتراتژیك ها باید با چشمبرنامه

یا سیاست باالدستی و یا دیگر ساز و کارها صورت گیرد. به طور مثال، اتخراذ رویکررد اسرتراتژیك در حوضه،  

 تواند:ریزی حوضه از طریق برنامه فراگیر میبرنامه
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 های مختلف را به حداقل برساند.تعارض بین برنامه  ◄

برران مختلرف کمرك بین آب  بندی اهدا  مختلف و پرهیز از بروز تعارضاتریزان در اولویتبه برنامه  ◄

زیستی باید نسبت به سایر اهدا  رقیب در اولویرت قررار نماید: نظیر شناسایی مواقعی که اهدا  محیط 

 داده شود.

های مدیریت آب را به حداکثر برساند: بطور مثال، مردیریت زیستی ناشی از دیگر فعالیتمنافع محیط   ◄

ای انجام شود که منافع اکولوژیکی ایرن ید برقابی به شیوهآب رهاشده برای کاهش سیالب، آبیاری یا تول

 ها را نیز به حداکثر برساند.جریان

هرای توانرد هرم کرارآیی ارزیابیزیسرتی میهای اسرتراتژیك محیط ریزیها و برنامهبه همین صورت، ارزیابی

ه تصمیمات دربراره ترأمین زیستی را بهبود بخشد، و هم این اطمینان را ایجاد کند کجریان محیط   ایمنطقه

 زیسرتی حوضره یرا ملری بروده اسرت. ارزیرابیتر محیط زیستی، در راستای اهدا  گستردههای محیط جریان

 تواند:زیستی میاستراتژیك محیط 

های مهرم )نظیرر مکران هرای زیستی، نظیر مکاندار محیط های اولویتها یا ارزش به شناسایی دارایی  ◄

توانرد نقطره شرروع بررای هرگونره های مهم، کمك نماید. سرپس میر( یا گونهمهم برای پرندگان مهاج

 زیستی قرار گیرد.   ارزیابی آتی درباره جریان محیط 

های مختلف تأمین شود، تعیین کنرد: در زیست را که باید در مناطق و رودخانهسطح حفاظت محیط   ◄

تواند وجود داشته باشد. برخی ی مختلف میهااین موضوع باید دانست که اهدا  متفاوتی برای رودخانه

ها در نواحی با اولویت باالی توسعه اقتصادی قرار دارند، در حالی که برخی دیگر دارای اهمیرت رودخانه

اکولوژیکی یا کارکردهای خاصی هستند که مستلزم حفاظت ویژه از جریان هسرتند. برا تعیرین سرطوح 

کردن نیازهای توسعه متناسرب برا نیازهرای ای مختلف، متوازنهها یا بازهمختلف حفاظت برای رودخانه

 شود.پذیر میامکان ،زیستمحیط 

هرای مرورد زیست و جریانکردن تأثیر آنها بر محیط کننده تصمیمات آتی توسعه برای حداقلهدایت  ◄

کردن یابی زیرساخت جدید آب ممکن است براساس حداکثرزیستی باشد. به طور مثال، مکاننیاز محیط 

های مهرم کردن تعداد موانع فیزیکی برای عبور ماهیان جهت رسیدن به مکانپیوستگی طولی و حداقل

 ریزی صورت گیرد.تخم

کننده تصمیمات در سطح ملی، حوضره ای و یرا محلری دربراره تخصریص آب، و به طور کلی، هدایت  ◄

 چگونگی تقسیم آن بین مقاصد مصرفی و اکولوژیکی باشد.    
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ریزی حوضه آبریز مرورد بحرث زیستی با جزئیات بیشتر در کتاب برنامههای ارزیابی استراتژیك محیط رویکرد

 گیرد.قرار می

 

 زیستیتعیین نیاز جریان محیط -10-4

زیستی، صد در صد کامل نیسرتند، و هریچ رویکررد یرا های محیط جریاننیاز  هیچ یك از رویکردهای تعیین  

روش مختلرف  200ر یا منطقه مناسب نخواهد بود. در حال حاضر بیش از روشی در همه شرایط در یك کشو

زیست را تعیین کرد، و در این نوشتار، مجرال مررور جرامع توان نیاز آبی محیط وجود دارد که توسط آنها می

زیستی به شرح جریان محیط نیاز  های تعیین  ترین روش رویکردهای مختلف نیست. با این وجود، برخی از مهم

 است: زیر

ها نیازمند پژوهش میدانی نیست، اما استفاده از این روش   .های هیدرولوژیکی یا مراجعه به جداولروش  ◄

سازی هیدرولوژیکی یا مراجعه به جداول هیدرولوژیکی برای شناسایی تغییرات مجاز در در عوض به مدل

 تراز جریان در شرایط مختلف نیاز دارد. 

 طرول  در  موجرود  زیسرتگاه  هراروش   ایرن  .سققازی زیسققتگاهرولیکی و شبیههای تعیین امتیاز هیدروش  ◄

  .گیرد می نظر در زیستیمحیط  جریان نیازهای محاسبه مبنای عنوان به را مختلف هایجریان

کننرد و هرا طیفری از اثررات مختلرف تغییررات جریران را ارزیرابی میایرن روش  .نگرهای جققامعروش  ◄

 کنند.ها تدوین میجریان مبتنی بر این ارزیابی هایهایی را برای رژیمتوصیه

بینری نیازهرای جریران های میدانی موجود برای پیشها از نتایب ارزیابیاین روش   .گراهای تعمیمروش  ◄

 کنند.  ای استفاده میهای رودخانهزیستی در سیستممحیط 

هرای سراده سیار متفاوت باشد، از روش تواند بزیستی مییافته به تعیین جریان محیط زمان و منابع اختصاص

چنردین  ممکرن اسرتهایی که تواند ظر  چند ساعت یا چند روز انجام شود، تا ارزیابیهیدرولوژیکی که می

سال درگیر سازد. انتخاب روش مناسب و زمان و منابعی که باید صر  آن شود، احتماالً   ینگروه را برای چند 

هد شد. ایرن عوامرل عبارتنرد از اهمیرت و پیچیردگی رودخانره، هزینره براساس تعدادی از عوامل تعیین خوا

 ها.سازی، اضطرار مشکل، و زمان، منابع و اطالعات موجود برای تحلیلاحتمالی پیاده

ها و نتایب، عدم قطعیت وجود دارد، رود، باید دانست که همیشه درباره یافتهصر  نظر از روشی که به کار می

ها را کورکورانه استفاده کرد، بلکه باید با سازی آن باشد. با این وجود نباید روش انع پیادهو این موضوع نباید م

ها و قیودات مربوطه همراه باشد. این موضوع شاید بیشترین اهمیت را در درک مبنای علمی آنها و محدودیت
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لوژیکی آنهرا، مسرتعدترین های هیدرولوژیکی داشته باشد که به دلیل فقدان واسنجی ارتباط اکوکاربرد روش 

 آیند.ها برای استفاده در موارد نامناسب به شمار میروش 

های هیدرولوژیکی بر تعیین روابط و فرضیاتی درباره روابط بین جریان و ژئومورفولوژی، کیفیت آب همه روش 

شراهدات میرزان میانگین نیاز جریران فصرلی را براسراس ما دارند. به طور مثال، روش تنانت،  و اکولوژی، اتک

متناسب با تغییر دبری در   ،گذارد()که بر زیستگاه مناسب ماهی تأثیر می  آبراهه  جریان  ، عمق و سرعتعرض

هرای کند. این روش ممکن اسرت بررای تعیرین جریانهفت آبراهه در مونتانا، وایومینگ و نبراسکا توصیه می

ال در آن نروع رودخانره )نهرهرای کوچرك آتحقق هد  خاص برای تأمین زیستگاه ماهی قرزل  در جهتالزم  

کوهستانی( مناسب باشد. برا ایرن وجرود، ایرن روش، رویکررد علمری مناسربی بررای محاسربه نیراز جریران 

های هایی که خصوصیات متفاوت هیدرولوژیکی یا هیدرولیکی دارند )مانند رودخانرهزیستی در رودخانهمحیط 

یار متغیر( و یا برای تحقق اهدا  اکولروژیکی متفراوت )ماننرد ای يیردائمی یا بسهای رودخانهبزرگ، سیستم

های آیرد. همره توصریهها یا دلتاها، یا حمل رسوب و حفظ شرکل مجررا( بره حسراب نمیدشتحفظ سیالب

زیستی بایرد برا سیسرتم آبراهره یرا رودخانره خراص یرا دسرته هیدرولوژیکی حاصل از ارزیابی جریان محیط 

 بررسی قرار گیرد. هیدرولوژیکی رودخانه مورد

ها، زیستی برای انواع مختلف رودخانرهگرا بر تعیین نیاز جریان محیط های ارزیابی تعمیمامروزه برخی از روش 

براساس درک هیدرولوژی و اکولوژی آنها، تمرکز دارند. پس از آنکه این روابط مشخص گردید، ارزیابی سریع 

ها از همان نوع، بدون نیاز به همان میزان کار میدانی، در عین زیستی در دیگر رودخانهنیازهای جریان محیط 

اکولوژی متناسب با نوع رودخانره اسرت،  -ها بر اساس درک رابطه جریانحفظ سطحی از اطمینان که توصیه

گردد. چنین رویکردی در ایالت میشیگان برای پشتیبانی تصمیمات تخصیص آب اتخراذ شرده پذیر میامکان

 است.

در سرطح حوضره   های مختلف نیز انجام شود: از ارزیابیتواند در مقیاس زیستی میای جریان محیط هارزیابی

برداری برای یرك تعیین ترتیبات بهره  نظیرنظیر تهیه برنامه تخصیص آب حوضه، تا ارزیابی در مکانی خاص  

ها در به طور مثال، ارزیابیای تغییر کند.  تواند به شکل قابل مالحظهمخزن جدید. رویکرد و ماهیت نتایب می

هرای هرا و فرآینردهای مهرم در مقیراس حوضره تمرکرز کررده و ارزیابیسطح حوضه ممکن است برر دارایی

های حاصل ها و اهدا  در یك مقیاس کوچکتر محدود سازد. توصیهای یا محلی را به شناسایی داراییمنطقه

ای یرا محلری کره اطالعرات راسراس مطالعرات منطقرهتواند با گذشت زمان، بهای سطح حوضه میاز ارزیابی

 اکولوژی در اختیار می گذارد، اصالح شود. -بیشتری را درباره روابط جریان
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 زیستی چارچوب ارزیابی جریان محیط

های خود نیاز ندارند. آنچه در یك ها به الگوی جریان مشابهی برای حفظ کارکردها و اکوسیستمهمه رودخانه

ای یك جامعه اکولوژیکی اهمیت دارد، ممکن است تفاوت زیادی با رودخانه یا جامعه اکولوژیکی رودخانه یا بر

های محلری، بره طرور مثرال بررای های معین ممکن است براساس نیازها یا برداشتدیگر داشته باشد. جریان

هرای ین، داراییها یا برای پیشگیری از نفوذ آب شرور، مهرم باشرند. همچنرتغذیه آب زیرزمینی، حفظ تاالب

بنردی و مردت، نیراز خواهنرد های بسیار متفاوتی از نظر مقدار، فراوانی، زمانزیستی به جریانمختلف محیط 

 های الزم برای حمل رسوب بعید است مشابه جریان الزم برای حفظ زیستگاه ماهیان باشد.داشت: جریان

های بسریار مبتنی بر هیدرولوژی، محردودیتزیستی مانند رویکردهای  های ارزیابی جریان محیط برخی روش 

هرای های مهم و خاص در هر رودخانه دارند، به ویرژه آن دسرته از روش مهمی در شناسایی این قبیل جریان

مبتنی بر هیدرولوژی که تنها بر حفظ ترازهای معین حداقل جریان تمرکرز دارنرد. در بسریاری از مروارد، در 

هرای ها یا فرآیندهای کلیدی رودخانره، و جریاناب روشی که بتواند داراییزیستی، انتخارزیابی جریان محیط 

 الزم برای حفظ آنها را شناسایی کند، مهم خواهد بود.            

زیسرت شده برای رودخانه چیست: چه اجزایی از محیط بنابراین، الزم است مشخص شود اهدا  در نظرگرفته

ها را دارنرد. امعه محلی قصد احیا، حفاظت و/ یا استفاده از کدام داراییبیشترین اهمیت را دارند و دولت یا ج

شود، به طور خودکار در رودخانه دیگر به کار نخواهرد رفرت. آنچه در یك رودخانه مناسب تشخیص داده می

 زیستی باید شامل موارد زیر باشد:تعیین نیازهای جریان محیط 

ه که برای جامعه ارزش دارند، و آنهایی که بایرد حفاظرت یرا ها و کارکردهای رودخانشناسایی دارایی  ◄

های در معرض انقراض، حمل رسوب، تصرفیه آب، پیشرگیری از ها، گونهاحیا شوند: به طور مثال، تاالب

 نفوذ شوری.

ها و کارکردهرا مهرم هسرتند: بره طرور مثرال، هایی از رژیم جریان که برای حفظ داراییتعیین جنبه  ◄

ها برای ترأمین یه برای پیشگیری از نفوذ شوری، عالیم تحریك مهاجرت ماهیان، یا سیالبهای پاجریان

 ها و حفظ شکل مجرای عبور آب.آب تاالب

ها و کارکردها در سطح قابل قبول: به طور مثال، های مشخص و الزم برای حفظ داراییتعیین جریان  ◄

 آب تاالب. بندی و فراوانی سیالب الزم برای تأمینمقدار، زمان

زیستی بر پایره توجره بره عوامرل گونراگون، گیری نهایی درباره رژیم قابل قبول جریان محیط تصمیم  ◄

زیستی، و سطوح قابل قبول ریسك در صورت عدم بندی نتایب محیط ، اولویتآب  مصرفینیازهای  شامل  

 تحقق نتایب مورد نظر.
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( انجام شده و یا بخشری از 35ریزی تخصیص آب )شکلامهتوانند به عنوان بخشی از فرآیند برنها میاین گام

دربراره   ،بررداری آننظیر ارزیابی مکان در طراحی مخرزن جدیرد و تردوین قواعرد بهره  ،ارزیابی مکانی خاص

 گیرند.های کلیدی در ادامه مورد بحث قرار میزیستی باشند. برخی از گامنیازهای جریان محیط 

 هاشناسایی دارایی 

تروان بره تواند شامل هرگونه اکوسیستم طبیعی با ارزش برای جامعه باشد. از جمله میای میدخانهدارایی رو

 موارد زیر اشاره کرد:

  مصالحها یا به طور مثال، گونه -کاالها  ◄

 به طور مثال، تصفیه آب، حمل رسوب، تولید برقابی -خدمات  ◄

شناختی رودخانه که برای جامعه محلی ارزشمند های فرهنگی یا زیباییبه طور مثال، جنبه  -هاارزش   ◄

 است.

هایی که اهمیرت حفراظتی ها، و اکوسیستمها، اجتماع اکولوژیکی، زیستگاهگونه  -های حفاظتیدارایی  ◄

 دارند.

های درون رودخانرره، برررون رودخانرره )برره طررور مثررال توانررد شررامل اکوسیسررتمای میهررای رودخانررهدارایی

ها ممکرن اسرت برر های دریا باشد. در برخی رودخانهها(، آب زیرزمینی، مصبی و آبها و تاالب  دشتسیالب

حفظ یك دارایی حیاتی تمرکز شود، در حالی که در برخی دیگر ممکن است هد  اصلی شرامل تعردادی از 

 زیستی مختلف باشد.های محیط دارایی

ها مری تروان ارزیرابی علمری را در ی داراییگیرد. نخست، با شناسایها به دو منظور انجام میشناسایی دارایی

های خاصری از رژیرم یعنی جنبه  -پذیر نموددار امکانهای اولویتجهت تمرکز بر نیازهای جریان برای دارایی

هرا ها و نظایر آن( که بیشترین اهمیت را بررای حفرظ ایرن داراییهای کم، پالسجریان آب رودخانه )جریان

تری از کاالهرا، خردمات و توانرد درک روشرنها و يیره(. دوم، مینگهداری تاالب  دارند )کیفیت آب، ماهیان،

شده توسط رودخانه را در اختیار عموم، سیاستمداران و دیگر ذینفعان قرار دهد، و بنرابراین، های فراهمارزش 

ه بصرورت کنرد کرها نشان دهد. همچنین کمك میمنافع تأمین جریان آب در رودخانه را برای حفظ دارایی

هایی از برین خواهنرد تر مشخص شود که در صورت عدم تحقق جریان محیط زیستی الزم، چه داراییشفا 

 رفت و یا در معرض ریسك قرار خواهند گرفت. 

 

 



 ریزی تخصیص آب در حوضه آبریزبرنامه 

۱۹4 

 
  

 ها/ کارکردهاها و دارایی های مفهومی برای تعیین روابط بین جریان آب در رودخانه استفاده از مدل

زیستی و اکولوژیکی دارنرد. الزم اسرت ن آب احتماالً کارکردهای مختلف محیط های مختلف رژیم جریابخش

دار حرائز اهمیرت هرای اولویرتدارایی یزیستی شناسایی شوند که برای حفظ یا احیااجزایی از جریان محیط 

و اجزای کلیردی جریران شناسرایی   شده  هستند. در بخشی از این فرآیند، هیدرولوژی رودخانه باید مشخص

هرای هیردرولوژیکی همرراه برا سازی هیدرولوژیکی خواهد بود. دادهد. معموالً این کار مستلزم انجام مدلشون

های مفهومی ارتبراط اجرزای جریران برا ، بازدیدهای میدانی و دانش خبرگی، برای تهیه مدلمستنداتمرور  

 شود. فرآیندهای مهم فیزیکی و بیولوژیکی استفاده می

، درک بهترر پیامردهای سرناریوهای مختلرف گونراگونهای  مختلف جریان و دارایی  درک ارتباط بین اجزای

کننرد ها در اکوسیستم ایفا میسازد. به طور مثال، اگر نقشی که سیالبپذیر میتخصیص جریان آب را امکان

ت تر صورها از طریق تنظیم جریان آسانبینی پیامدهای اکولوژیکی حذ  سیالببه درستی درک شود، پیش

 خواهد گرفت.

 تعیین اهداف جریان

های رودخانه، اهدا  مشرخص در مرورد جریران )حجرم، پس از شناسایی ارتباط بین اجزای جریان و دارایی

زیستی مورد نظرر( های مورد نیاز جهت تحقق نتایب محیط بندی و مدت زمان الزم برای جریانفراوانی، زمان

 باید تعیین شوند. به طور مثال:

های آن و تأمین آب تاالب الزم است؟ در چه فواصل زمانی انی از رودخانه برای عبور از کرانهچه جری  ◄

 این جریان برای پشتیبانی اکوسیستم تاالب الزم است؟     

 ریزی الزم است ؟چه جریانی و در چه زمانی از سال، برای تحریك ماهیان به تخم  ◄

شوند. این و نظرات خبرگی تعیین می  مستنداتت میدانی، مرور  این اهدا  معموالً براساس ترکیبی از مطالعا

سازی هیدرولوژیکی برای درک تغییرات در رژیم طبیعی یا کنونی جریران در سرناریوهای فرآیند يالباً با مدل

، نظیر اه، شرایط هیدرولیکی و هیدرولوژیسازی هیدرولیکی برای درک ارتباط بین زیستگ مختلف، و نیز مدل

ریان مورد نیاز برای تحقق نتایب خاص مانند تأمین آب تاالب یا تأمین آب مناطق کم عمق کوچرك برآورد ج

 .  شودپشتیبانی می ،های مناسب سالدر زمان

ابتدا به شناسایی وضعیت مبنرا )معمروالً رژیرم طبیعری جریران(  ،های گوناگون ارزیابیروش در  بطور معمول  

بردین مفهروم کره میرزان تغییررات در حجرم   ،شودغییر تعیین می، و سپس سطح قابل قبول تپرداخته شده

جریان، فراوانی جریان و سایر ویژگی آن چقدر می تواند باشد بدون اینکه خسارت قابل مالحظه ای به دارایی 
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ها برای احیا و بهبود شرایط زیستی ایجاد شود و یا در صورت بروز شرایط نامناسب، چه میزان از جریانمحیط 

 نیاز خواهد بود. مورد 

 زیستی: کارگروه مشورتی فنی در انگلستانهای محیطهای ارزیابی جریاننمونه

نامه چارچوب مردیریت آب اتحادیره اروپرا، نسربت بره انجرام فرآینرد کارگروه مشورتی فنی در خصوص نظام

ن، اقردام نمرود. های انگلسرتاشناسایی حدود تغییرات جریان متناسب با وضعیت مطلوب اکولوژیکی رودخانه

زیستی به طور مشخص به عنوان بخشی از فرآیند تخصیص آب انجام نشرد، بلکره ایرن ارزیابی جریان محیط 

 .صورت گرفتاقدام با هد  تعیین مبنا برای ارزیابی سالمت رودخانه ها 

آمراری برین  های الزم برای تعیین همبستگی معناداردر تهیه استانداردها، این کارگروه تشخیص داد که داده

هرای تغییر هیدرولوژیکی و تأثیر اکولوژیکی وجود ندارد. به جرای آن، ایرن فرآینرد مبنرای شناسرایی جریان

گان بزرگ و ماهیان، را مبتنی بر نظرات مهرهمناسب برای اجزای کلیدی بیولوژیکی همچون گیاهان آبزی، بی

بندی شدند که انحرا  مجراز ( جمع5دولتخصصی خبرگان در نظر گرفت. این موارد در قالب یك جدول )ج

دهد. نیازهای مختلف جریان برای چهرار نروع رودخانره )و چهرار نروع فرعری(، از شرایط طبیعی را نشان می

 شناسی آن، شناسایی گردید.براساس ارتفاع از سطح دریا، شیب و زمین

های های حیرات گونرهچرخرهنیازهای مختلف جریان برای تابستان و زمستان، برای حفاظت مراحل کلیردی  

گران برزرگ و مهرهها برای گیاهان آبزی در بهار و اوایل تابستان، و بررای بیمهم، مشخصاً برای تأمین جریان

 ماهیان در اواخر تابستان و اوایل پائیز، شناسایی شد.

مواقرع درصرد  60تجاوز از جریران طبیعری در بریش از   QN60<جریان طبیعی و  QN، منظور از 5در جدول

هرای تابسرتان، بررای تمرام در ماه  A1ها از نروع  دهد که در رودخانهاست. به طور مثال، این جدول نشان می

درصد آب برای برداشت قابل برنامه ریزی است. این جدول همچنین  QN60 ،30های طبیعی بزرگتر از جریان

کتر از جریان های طبیعری برا فراوانری های کوچکند: به طور مثال، برای جریانهای کم حفاظت میاز جریان

 A1درصد جریان برای برداشت از رودخانه نروع  15های شدیداً کم، تنها  نی جریاندرصد، یع  95وقوع بیش از  

 ریزی است.  های تابستان قابل برنامهدر طول ماه

 دارلینگ -زیستی: برنامه حوضه موریهای محیطنمونه ارزیابی جریان

نرابع آب سرطحی و زیرزمینری دارلینگ، حدودی را برای حجم آب قابرل برداشرت از م  -برنامه حوضه موری

کند. این حدود، براساس آنچه که قابلیت برداشت پایدار دارد، با در نظرگررفتن نیازهرای تعیین می  حوضه ها

 زیستی کلیدی، تعیین شده است.ها و کارکردهای محیط آبی دارایی
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 هامشورتی برای تحقق وضعیت »مطلوب« رودخانه استانداردهای کارگروه   -5جدول

 

 

نویس نخست برنامه، شامل موارد زیست به عنوان بخشی از تهیه پیششناسی تعیین نیازهای آبی محیط روش 

 زیر بوده است:

هرا، های رودخانره، آب زیرزمینری و تاالباز طریق ارزیابی محیط  . ها و کارکردهای کلیدیشناسایی دارایی  -1  

 ان مدیریت حوضه موارد زیر را شناسایی کرد:سازم

سرازی مرواد این کارکردها بره حفرظ زیسرتگاهد حمرل و رقیق  -چهار »کارکرد کلیدی اکوسیستم«  •

هرای مجراور و مغذی، ماده ارگانیك و رسوبد و پیوستگی جانبی با محیط های پیرامرونی نظیرر تاالب

 پیوستگی طولی مرتبط هستند.  

 ها و مصب رودخانه.دشتها، سیالبها، تاالبشامل رودخانه -زیستی«دی محیط »دارایی کلی 2442 •

مورد  88مکان هیدرولوژیکی شاخص، شامل  106در مجموع   . های هیدرولوژیکی شاخصانتخاب مکان  -2

هرا بره های اکولوژیکی انتخاب شدند. این مکانمورد برای دارایی  18مربوط به کارکردهای اکوسیستم و  

سازی، برای تأمین آب های مشخص شده براساس مدلل تعیین شدند که بررسی شود آیا جریاناین دلی

ها براساس تعدادی از کنند یا خیر. این مکانهای کلیدی، کفایت میالزم جهت حفظ کارکردها و دارایی

د که اگرر های کلیدی، فرض ش معیارها انتخاب شدند. به دلیل پیوند درونی بسیاری از کارکردها و مکان

ها و کارکردهای کلیدی دیگرر نیرز ترأمین شرده ها تأمین شود، برای مکاننیازهای جریان در این مکان

 است.
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تمرکز اصلی این کار، الزامات سریالب برود. در ایرن   . های کلیدیشناسایی نیازهای جریان برای دارایی  -3

های تأمین آب آنها شناسایی شردند )بره بندی و نیازها براساس نیازهای آبی یکسان، دستهفرآیند، گونه

شرد کره ای جمرع بنردی  وشش گیراهی(. الزامرات جریران بره گونرهطور مثال برای حفظ زیستگاه یا پ

ها بر حسب حجم کرل ها را تأمین نماید. جریاند حداقل نیاز آبی تمام گروههای تعیین شده بتوانجریان

فراوانی جریان آب و وابسرتگی آن بره آب زیرزمینری، بندی،  منابع آب یا آستانه جریان آب، مدت، زمان

 مشخص شدند.

ای از معیارهرای جریران اسرتاندارد مجموعه .شناسایی ویژگی های مهم جریان برای کارکردهای کلیدی  -4

هسرتند.   های کم و متوسرط های مختلف رژیم جریان، مانند جریاندهنده جنبهمشخص شدند که نشان

ر معیار با توجه به مقایسه آن با شرایط پیش از توسعه ارزیرابی شردند. امتیراز آب مورد نیاز مربوط به ه

درصد نسبت به شرایط طبیعی، متوسرطد و   80تا    60د    درصد نسبت به شرایط طبیعی، خوب  80باالی  

درصد نسبت به شرایط طبیعی، ضعیف در نظر گرفته شد و بدین معنا بود کره   60برای شرایط کمتر از  

 اند.لیدی اکوسیستم آسیب دیدهکارکردهای ک

هرا و برا ایرن کرار، حرداقل الزامرات جریران بررای ترأمین نیازهرای دارایی  . سازی هیدرولوژیکیمدل  -5

مکان هیدرولوژیکی شراخص، براسراس تعیرین نیازهرای جریران از طریرق   106کارکردهای کلیدی، در  

 شده در باال برآورد شد.فرآیند توصیف

نتیجه کلیدی برنامه حوضره، تعیرین »حردود انحررا    .حداقل انحراف از حد پایدارها به تبدیل جریان  -6

پایدار« برای حوضه بود. این حدود، مبنای وضع مقررات برای تعیین آستانه برداشرت در حوضره اسرت. 

زیسرت زیستی، به میرانگین حجرم بلندمردت آب مرورد نیراز محیط بدین منظور، نیازهای جریان محیط 

      تبدیل شد.    

زیرمنطقه واقع در این حوضره مرورد   19این ارزیابی برای تعریف حدود پیشنهادی جهت انحرا  پایدار برای  

ای تخصریص آب، عملیراتی های منطقهمقادیر پیشنهادی پس از تصویب، از طریق برنامه  .استفاده قرار گرفت

 خواهند شد.  

ترا   3ینگ به این نتیجه رسید که به طور متوسط،  دارل  -براساس این مطالعات، سازمان مدیریت حوضه موری

زیسرت الزم خواهرد برود. ایرن سرازمان افرزایش تر در سرال بررای محیط میلیارد متر مکعرب آب اضرافه  6/7

زیسرت، اقتصادی زیاد ناشی از بازتخصیص آب به محیط -زیستی را به دلیل اثرات اجتماعیهای محیط جریان

میلیارد متر مکعب در  4تا  3لیارد متر مکعب در سال در نظر گرفت. افزایش می  4تا    3تر، بین  در طیف پائین

میلیرارد  23تا  1/22زیستی در این حوضه، بدین مفهوم خواهد بود که حجمی معادل سال به نیازهای محیط 

درصد کل جریان، بعنوان جریان محیط زیستی در این حوضه خواهد  70تا  67متر مکعب در سال، متناظر با 
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درصد منابع آب حوضه در اختیار بخش محیط زیست  58در حالیکه در شرایط کنونی، حجمی معادل با    ،ودب

ها را برای ترأمین ، کاهش برداشت2011نویس منتشرشده برنامه حوضه در نوامبر سال . در نهایت، پیشاست

 زیست پیشنهاد نمود.   تر برای محیط میلیارد متر مکعب آب اضافه 75/2

 زیستی: رودخانه مروارید در چین های محیطارزیابی جریاننمونه 

نقطه از سیستم رودخانه  18ها در ، جریان(36)شکل زیستی در رودخانه مروارید های محیط در ارزیابی جریان

های فرعری زیستی، هرم در شراخه اصرلی و هرم شراخهدر نظر گرفته شد و نیازهای آبی اکولوژیکی و محیط 

های ماهانه روانراب بررای بررآورد نیازهرای پایره جریران . در هر نقطه، داده(6)جدول  ردید مختلف، ارزیابی گ

درصد مواقع دبی رودخانه بریش از آن اسرت( اسرتفاده   90)یعنی جریانی که در    Q90زیستی، براساس  محیط 

در فصرل سریل زیستی، به ویرژه  شد. با این وجود، این رویکرد به استاندارد بسیار پائین حداقل جریان محیط 

زیستی منتهی شد، و این نتایب مناسب ارزیابی نگردید. عالوه بر این، جداول تنانت برای تعیین جریان محیط 

نقطه،   18در فصل سیل و فصل خشك در این حوضه مورد استفاده قرار گرفت. با ترکیب نیازهای جریان در  

ی در مقیاس حوضه محاسبه گردیرد. برر ایرن زیستحجم کل ساالنه آب مورد نیاز برای تأمین نیازهای محیط 

درصد کل منرابع آب  31میلیارد متر مکعب برآورد شد که معادل   147زیستی،  اساس، مجموع جریان محیط 

 سطحی است.

های پائینی در فصل خشرك مرورد نیراز برود. تر نیز برای پیشگیری از نفوذ آب شور در بازههای اضافهجریان

، و در شده  متر مکعب در ثانیه  2500و    2100نباید به ترتیب، کمتر از    و شیجیائو  بدین منظور، دبی در ووژو

متر مکعب بر   55و    400،  217،  494شویی، لیوجیانگ، یوجیانگ و گوجیانگ، دبی مورد نیاز به ترتیب  هانگ

انیره محقرق متر مکعب در ث  1800های باالدست، تنها در ووژو به میزان  ها در مکانثانیه است. تأمین جریان

باید رهاسازی  ی کمّی در خصوص عدم نفوذ آب دریاهاتری برای تأمین هد شود، بنابراین نیازهای اضافهمی

 شود. 

 

 اقتصادی و مشارکت جامعه محلی -اجتماعی هایداده برقراری توازن،  -10-5

اقتصادی را شامل  -تماعیاج هایدادهعلمی و هم  هایدادهفرآیند ارزیابی، فرآیندی تکرارشونده است که هم 

زیستی بره شرمار شود. در واقع، مالحظات يیر علمی عنصر مهمی از فرآیند تعیین نیازهای جریان محیط می

تواند کیفیرت ارزیرابی را کراهش دهرد، و آیند. ناتوانی در توجه مناسب به این جنبه از فرآیند ارزیابی میمی

 آورد. سازی پدید های مهمی را در مرحله پیادهچالش
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 زیستی در رودخانه مروارید نیازهای جریان محیط  -6جدول

 

 

 ید مروار یز نقشه حوضه آبر -36شکل
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بران در ها برای آبدارلینگ و کاستن از هزینه -نارضایتی قابل توجه در استرالیا نسبت به برنامه حوضه موری

ریزی تمرکز زیادی بر فرآیند فنری برنامه  کند. در مراحل اولیه، فرآیند این حوضه، این مسئله را پراهمیت می

زیستی نسبت به هزینه مالحظات اجتماعی داشت. )اکولوژیکی و هیدرولوژیکی( تعیین نیازهای جریان محیط 

ریزی، نسبت به فقدان مشارکت جامعه محلی، و توجه ناکافی بخش اعظم انتقادهای اولیه درباره فرآیند برنامه

محلی بود. در نتیجه، حمایت موثری در حوضه از آنچه پیشنهاد شد صورت نگرفت، به اثرات برنامه بر جوامع  

 ریزی ناکام بماند.رفت کل فرآیند برنامهها چنان بود که بیم آن میو در واقع واکنش

زیسرتی، و بره طرور کلری در این نمونه، اهمیت مشارکت جامعه محلی را در فرآینرد ارزیرابی جریران محیط 

آل برای کسرب حمایرت جامعره محلری حداقل برای درک بهتر، و در حالت ایده  -ریزی آبتخصیص و برنامه

 دهد.نشان می -برای نتیجه نهایی

 

 چاپاال  -زیستی در لرماشناسایی اهداف کمّی محیط  -44کادر

زیسرتید اسرتفاده طچاپاال از تراز آب در دریاچه چاپاالد به عنوان شاخص نیازهای محی -لرما 2004نامه تخصیص آب سال توافق

کنندگان، انجرام  کند. هنگامی که تراز دریاچه پائین است، حفاظت از دریاچره از طریرق کراهش آب موجرود بررای برداشرتمی

زیستی، مبتنی بر ارزیابی علمی نیازهرای اکولروژیکی نبروده، بلکره نتیجره شود. انتخاب این دریاچه به عنوان شاخص محیطمی

  ن و نظرات عمومی درباره حفظ تراز آب دریاچه بوده است. رایزنی مفصل با گرودارا

 

دادن گروداران و عموم مردم باید بر پایره شررایط موجرود طراحری شرود. ترین ساز و کار برای دخالتمناسب

 يیر علمی در تعیین موارد زیر اهمیت دارند: هایدادهصر  نظر از شرایط موجود، 

زیستی در نهایت باید بر این موضوع متمرکرز شرود عیین جریان محیط ت  . های وابسته به رودخانهدارایی  ◄

کارکردهای اکولوژیکی در  ها ومنجر به تأمین آب برای کدام دارایی زیستیکه مشص شود جریان محیط 

در نظر گرفته شده است که اهمیت آنهرا را دولرت و/ یرا جامعره محلری، براسراس نظرر مرردم   رودخانه

 اند.تشخیص داده

های مهرم مواردی که وضعیت قابل قبول برای دارایی . های وابسته به رودخانهیت قابل قبول داراییوضع  ◄

شود: به طور مثال آیا کیفیت آب در رودخانه باید برای شنا مناسب باشد، یا صرفاً برای در نظر گرفته می

 شود؟ر گرفته میزیستی بعنوان شرایط قابل قبول در نظآبیاری؟د چه سطحی از تنزل وضعیت محیط 

زیستی مطلق نیست، و سناریوهای مختلرف های محیط دانش جریان . چه میزان ریسک قابل قبول است  ◄

تخصیص آب، سطوح مختلف قطعیت دستیابی به نتایب مطلوب اکولوژیکی را مشخص خواهد کرد. دانش 
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کرد رودخانره را بررآورد ها یا کاررفتن گونهعلمی ممکن است بتواند ریسك نتایب مشخصی مانند از بین

 نماید، اما در هر صورت، تعیین سطح قابل قبول ریسك، باید ديديه دولت و جامعه محلی باشد.

باتوجه به ضرورت تأمین آب برای مصار  انسان، در شرایط  . الزامات تأمین آب و قابلیت اطمینان تأمین  ◄

ت می شود. نیازهرای انسران بره آب، و زیست، دچار محدودیکمبود آب، به ناچار تأمین آب برای محیط 

زیستی، ديديه دولت و جوامع محلی است. برقرراری تروازن سازی آنها با نیازهای محیط چگونگی متوازن

مرورد ادامره  ترین وظیفه فرآیند تخصیص آب است، و با جزئیرات بیشرتر در  میان نیازهای رقیب، اصلی

 گیرد.بحث قرار می

 کنندگان آبو دیگر برداشت زیستبرقراری توازن بین محیط

هرای بران، و نیز تعرادل برین داراییزیست و سایر آبفرآیند تخصیص آب مستلزم برقراری تعادل بین محیط 

اقتصادی بایرد بره -های اجتماعیزیستی و نیز دیگر ارزیابیزیستی است. ارزیابی جریان محیط مختلف محیط 

سازی منافع رقیرب ذ تصمیمات آگاهانه درباره چگونگی متوازنای طراحی شوند که دولت را قادر به اتخاگونه

 سازند.

زیستی تخصیص نداده، بلکه بررای در برخی موارد، دولت ممکن است تصمیم بگیرد آب را برای اهدا  محیط 

شرفا  و برا درک پیامردها، یرا   مواردی، این تصمیم باید به صورت  نیازهای مصرفی تخصیص دهد. در چنین

زیست باید براسراس : تصمیم به انتخاب توسعه به جای محیط اتخاذ گرددزیست  اری بر محیط ریسك تأثیرگذ 

 شناخت صورت گیرد نه آنکه از پیش تعیین شده باشد.

انداز بلندمدت حوضه را در نظر داشته ترآنکه، تصمیمات تخصیص آب باید استراتژیك باشند، یعنی چشممهم

گیری، توجره بره طیفری از سرناریوهای مختلرف را ر این فرآینرد تصرمیمپیوسته دمهباشند. اتخاذ رویکرد به

زیسرتی و نیرز نیازهرای انسرانی هرای محیط سازد. بنابراین، تأثیر سناریوهای مختلف بر داراییپذیر میامکان

دهرد کره سرناریوهای مختلرف را ای فرضی از یك ماتریس را نشران مینمونه  37تواند ارزیابی شود. شکلمی

 کند.تأثیر آنها بر اکوسیستم و منافعی که برای مردم و جامعه دارند، مقایسه می براساس 

ها در توانند ابزارهای ارزشمندی را برای پشتیبانی از ایرن نروع تصرمیمهای هیدرولوژیکی واقتصادی میمدل

زیسرت و جامعره برای سناریوهای مختلف آب بررای محیط  سازیاختیار قرار دهند، و با استفاده از نتایب مدل

 -توان به آسانی این سناریوها را با هم مقایسه نمود. به طور مثال، در تهیره برنامره حوضره مروریمحلی، می

میلیارد مترر مکعرب در سرال بره  4و  5/3، 3دارلینگ، سازمان مدیریت حوضه سه سناریو شامل بازگرداندن 

هرای که این سه سناریو بابت تأثیرشان بر دارایی  کردریزی ایجاب میزیست را مدل کرد. فرآیند برنامهمحیط 

 زیستی کلیدی، و اثرات بر جوامع وابسته، ارزیابی شوند. محیط 
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 حوضه  یانجر بهم پیوسته هاییابی ارز -37شکل

 

هرای زیسرتی و جریانهای مختلرف محیط تواند دربرگیرنده تعیین اولویت بین داراییسازی میفرآیند متوازن

زیستی دخیل، اهمیت یکسانی ندارنرد: برخری از آنهرا های محیط یستی نیز باشد. همه جریانزمختلف محیط 

کنند. همچنین، گاهی اوقات مری تروان برا افرزایش ها ایفا میتری را در مقایسه با دیگر جریانهای مهمنقش

یکه این افزایش زیستی بیشتری را بدست آورد، بطوراندکی در آب مور دنیاز برای محیط زیست منافع محیط 

ها، محقرق برداری زیرساختتوان با پذیرش تأثیر اندکی بر تأمین آب یا تغییر کوچکی در ترتیبات بهرهرا می

 بندی کرد:توان براساس موارد زیر رتبهنمود. بنابراین، اجزای مختلف جریان را می

زیستی. بره طرور مثرال، پرالس ط های محیتأثیر بالقوه بر تأمین آب برای انسان ناشی از تأمین جریان  ◄

توان این حجم به تأمین آب اندکی داشته باشد و بنابراین می  ریزی ماهیان ممکن است نیازتحریك تخم

 بران تأمین نمود.اندک از آب را  با پذیرش تأثیر محدود بر مصار  آب

بدون ترأثیرات   هازیست. به طور مثال، ممکن است حذ  برخی سیالبریسك عدم تأمین نیاز محیط   ◄

ها برا حجرم و فراوانری کرافی در پذیر باشد، به این شرط که سیالبزیست امکانقابل مالحظه بر محیط 

های پایه که منجر به خشك شدن رودخانره حوضه وجود داشته باشند. از طر  دیگر، کاهش در جریان

 زیستی داشته باشد.محیط  عمدهشود، ممکن است پیامدهای سریع و 
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زیستی به صورت کامل قابلیت تامین نداشته باشند، مردیران های محیط ین نتایب، مواقعی که جریانبراساس ا

زیستی، بیشترین منفعت را برای ترین هزینه محیط ای برقرار کنند که بتوان با کمتوانند توازن را بگونهآب می

 (.38مصر  کنندگان ایجاد نمود. )شکل

 

 یستی در ترتیبات تخصیص و مدیریت آبزهای محیطگنجاندن جریان -10-6

زیستی بروده اسرت. در حرالی کره های محیط سازی، چالش کلیدی در خصوص جریاندر سطح جهان، پیاده

ها به اقردامات های مبتنی بر این ارزیابیزیستی صورت گرفته است، تبدیل توصیهصدها ارزیابی جریان محیط 

 ای داشته است.، پیشرفت آهستههاد نظر در رودخانههای مورو به تبع آن، تحقق جریان یمدیریت

هایی است که زیستی نیازمند مدیریت منابع آب برای تأمین و حفاظت از جریانهای محیط سازی جریانپیاده

 اند. این کار مستلزم تعیین برخی یا همه موارد زیر است:در فرآیند ارزیابی مهم شناخته شده

 

 

 ینچ یائو،آب در رودخانه ج ین و تأم  زیستییط مح هاییان جر ی توازن بینبرقرار هایینه گز -38شکل
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 زیست: بریتیش کلمبیا برقراری توازن بین تولید انرژی برقابی و تأمین نیاز محیط    -45کادر

آب« را   بردار تأسیسات برقابی ملزم اسرت »برنامره برداشرتدر بریتیش کلمبیا در کانادا، براساس یکی از شروط مجوز آب، بهره

کند، و برای سازگار سراختن طیفری برداری روزانه نیروگاه برقابی را به تفصیل مشخص میها ترتیبات بهرهتهیه نماید. این برنامه

های برداشرت آب، فرآینردی را در شوند. رهنمودهای دولت برای تهیه برنامرهزیست، طراحی میاز منافع رقیب، از جمله محیط

شود، و درک مشخصی از چگونگی تأثیر گیری رایزنی طراحی میکند. این فرآیند، برای شکلخص میجهت »تحلیل توازن« مش

بررداری را در های مختلرف بهرهنماید، و خالصه اطالعات درباره تأثیر گزینههای مختلف آب بر منافع مختلف ایجاد میتخصیص

 از:  های پیشنهادشده عبارتنددهد. گامها قرار میاختیار همه طر 

 تعریف اهدا  برداشت آب و اقدامات ارزیابی تحقق آنها.  -1

 گردآوری اطالعات الزم برای مقایسه معنادار اثرات ناشی از هر هد .  -2

 برداری برای تأسیسات.  های متمایز بهرهتعریف طیفی از گزینه  -3

 های مختلف بر حسب اهدا / اقداماتارزیابی توازن بین گزینه  -4

 های مختلف.أثیر ریسك و عدم قطعیت در ارزیابی گزینهبررسی ت  -5

 مستندسازی تحلیل و نتایب.  -6

ای/ بحرانری هزینه، ارزیابی اثرات چندگانه، تحلیل ارزش آستانه  -این رهنمودها همچنین تعدادی از فنون، از جمله تحلیل فایده

 د.کننو تحلیل چندمعیاره توازن را برای کمك به این فرآیند معرفی می

 

: با تعیین حجم آب مجاز برای برداشت از رودخانه، تعیرین حجم کل آب مجاز برای برداشت از رودخانه  ◄

 زیستی باقی خواهد ماند.                          می شود که چه سهمی از منابع آب رودخانه برای تأمین نیازهای محیط 

: این عوامل بر الگوی رژیم جریان تأثیر خواهنرد آب  هایها یا رهاسازیبندی، نرخ و سابقه برداشتزمان  ◄

 گذاشت.

: طراحی زیرساخت در رودخانه، بر قابلیت فیزیکی زیرسراخت در تحقرق طراحی زیرساخت در رودخانه  ◄

ساز بینی های مخزن( و با پیشرهاسازی مورد نظر تأثیر گذار بوده )به طور مثال براساس ظرفیت دریچه

ها بر پیوستگی رودخانه را بره عبور ماهیان، اثرات حاصل از احداث این زیرساختهایی نظیر پلکان  و کار

 رساند.حداقل می

د کره نیرابی شروای مکانتواننرد بره گونرهها در رودخانه می: زیرساختموقعیت زیرساخت در رودخانه  ◄

هرای جریران را رژیمرفتن پیوستگی و اثرات نامطلوب بر های اکولوژیکی کلیدی، از بیندارایی براختالل  

 د.نبه حداقل برسان

شرود کره دهی میای سرازماندر نهایت، باید این اطمینان حاصل شد که قواعد و نظام مدیریت آب به گونره

حقوق و تعهردات روشرنی دربراره   -برداران مخزنکنندگان آب، بهرهمدیران آب، برداشت  -های مختلفطر 

تواننرد آب چه زمران مینظیر اینکه،  توانند انجام دهند )رهایی که نمیتوانند انجام دهند و کاکارهایی که می
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ای تعریرف شروند کره داشته باشند. این تعهدات باید به گونه  ،چه زمان باید آب را رها کنند(  و  برداشت کنند 

 زیستی برآورده خواهد شد.اطمینان حاصل شود اهدا  فراگیر جریان محیط 

زیسرتی گیری موردی درباره نیازهای محیط یوه تعریف شوند، لزومی به تصمیممواقعی که این قواعد به این ش 

وجود نخواهد داشت. رعایت قواعد، مشروط به اینکه قواعد تخصیص، برداشت و مدیریت آب به دقرت تعیرین 

زیسرتی ی الزم تأمین شده و نتایب مطلوب محیط زیستهای محیط شده باشند، اطمینان خواهد داد که جریان

زیستی درباره درخواست مجروز تواند نیاز به ارزیابی جریان محیط شوند. به طور مثال، این شیوه میمی  محقق

زیستی را شناسایی کرده باشرد جدید برداشت را حذ  نماید: اگر برنامه تخصیص آب، نیازهای جریان محیط 

زامات این برنامه ارزیابی شرده و بره تواند برداشت شود(، بنابراین درخواست تنها باید با توجه ال)و آبی که می

 تری نیاز نخواهد بود.زیستی اضافههیچ ارزیابی محیط 

 زیستی تعریف اهداف جریان محیط

زیستی و فرآیند برقراری توازن، تعیین شروند. زیستی باید براساس ارزیابی جریان محیط اهدا  جریان محیط 

 یرد:تواند به دو روش کامالً متمایز صورت گاین کار می

 .نیازهای جریان باید در یک زمان خاص یا دوره زمانی خاص تأمین گردد

ها باشدد باید جریانی بیشتر متر مکعب در ثانیه در همه زمان Xباید بیشتر از   Aبه طور مثال، جریان در مکان 

د مزیتری دارد متر مکعب بر ثانیه برای دو روز در طول ماه آوریل هر سال وجود داشته باشد. این رویکرر  Yاز  

سازی آن نسبتاً آسان است. به طورکلی ارزیابی اینکه آیا این هد  مورد نظر تأمین شرده یرا که درک و پیاده

خیر، آسان است. اشکال این رویکرد آن است که ممکن است نوسانات طبیعی را در نظر نگیرد. به طور مثال، 

شك، یعنی زمرانی کره رودخانره بره طرور طبیعری تواند این باشد که آب در یك دوره خنتیجه این هد  می

 های کافی دارد، نیز رها شود.جریان

 اهداف بلندمدت جریان

کنند که باید در یك دوره زمانی طوالنی محقرق شروند. ایرن رویکررد این اهدا ، الگوی جریان را تعریف می

طرور معمرول برر حسرب ای از اهدا  بلندمدت جریان است که باید محقرق شرود )بمستلزم تعریف مجموعه

های هیدرولوژیکی است برای ارزیابی اینکره بره آمارهای بلندمدت جریان تعریف می شود(، و استفاده از مدل

 46ای از ایرن رویکررد در کرادرخواهند بود یا خیر. نمونه  یطور فرضی، این اهدا  منطبق بر الزامات مدیریت

 توصیف شده است.

ها( تحقرق نماید و ممکن است )حداقل در برخی رودخانهرا شناسایی می  این رویکرد، نوسان طبیعی رودخانه

تواند سردرگمی بیشتری، بره ویرژه پذیر یا مناسب نباشد. این رویکرد میهای خاص در هر سال امکانجریان
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هرای بلندمردت تعیرین برای عموم به وجود آورد. همچنین، به دلیل آنکره اهردا  جریران براسراس میانگین

پذیر نیسرت، و پیونرد میران ایرن اهردا  و قواعرد ، ارزیابی ساالنه تحقق یا عدم تحقق اهدا  امکانشوند می

 تواند چندان روشن نباشد.برداری میبهره

 پذیر هستند، و امکان تعریف اهدا  جریان با استفاده از هر دو رویکرد وجود دارد.این دو رویکرد جمع

 

 زیستی کوئینزلند های محیطنهای منابع آب و جریابرنامه  -46کادر

ها، مبانی آمراری هسرتند شود. این شاخصهای عملکرد انتخاب میدر کوئینزلند استرالیا، برای هر برنامه آب زیرحوضه، شاخص

 های عملکرد زیر است:که با سالمت اکولوژیکی مرتبط اند. برای نمونه، برنامه منابع آب برای رودخانه مونی شامل شاخص

 مجموع جریان در انتهای این سیستم  -انتهای سیستمجریان   ◄

 شده بر مبنای جریان متوسط( در این سیستم وجود دارد.شمار روزهایی که جریان کم )تعریف  -جریان کم  ◄

 ترین روزهای سالجریان متوسط نود روز از مرطوب  -جریان سیالبی مفید  ◄

 دهد.ل ر  میسیلی که به طور متوسط در هر دو سا  -سیالب دو ساله  ◄

شود. برای هرر شراخص، یرك های گوناگون در محدوده زیرحوضه محاسبه میبا استفاده از این مدل، مقادیر شاخص برای مکان

شود. این هد  يالباً براساس عملکرد آماری شاخص در وضعیت پیش از توسعه است. برای نمونه، برنامره مرونی هد  تعیین می

 تر از مقادیر متناظرشان، پیش از توسعه باشند.نباید بیشتر از یك سوم باالتر یا پائینها  کند که این شاخصملزم می

از یك مدل هیردرولوژیکی بررای محاسربه  -به طور مثال، جریان انتهای سیستم  -این الزام بدین معنا است که برای هر شاخص

سرال اسرت. ایرن کرار نخسرت بررای  109دوره،  شود. در مورد مرونی، ایرنسازی استفاده میکل جریان سیستم در دوره شبیه

شودد یعنی با این فرض که هیچ مجوز برداشت آب و هیچ ذخیره یا تأسیساتی در این رودخانره وضعیت پیش از توسعه انجام می

یرد شود. نتیجه باوجود ندارد. سپس برای هر ترتیب پیشنهادشده برای مدیریت، این شیوه برای محاسبه کل جریان استفاده می

تر از نتیجره مربروط بره زیستی در این برنامه باشد: یعنی، بیشتر از یرك سروم براالتر یرا پرائیندر چارچوب هد  جریان محیط

 وضعیت پیش از توسعه نباشد.

ها از برداری، در تعیین سقف برداشرتگرفته مدیریت آب از جمله در طراحی قواعد بهرهبا این ساز و کار، همه تصمیمات صورت

  شوند.     گیری درباره اینکه آیا مبادله مجوزهای برداشت اجازه داده شود یا خیر، در این برنامه آزموده میسیستم، و در تصمیماین 

 

 زیستی های محیطسازی جریانساز و کارهای پیاده

ار زیسرتی بره کرهرای محیط سرازی جریانطیفی از ابزارها و رویکردهای مقرراتی وجود دارد کره بررای پیاده

پذیر هستند و در بسیاری از موارد، ممکن است ترکیبی از ایرن رویکردهرا مناسرب ها جمعرود. این گزینهمی

زیستی و با توجه به آنچه باشد. نوع رویکرد اتخاذشده ممکن است با توجه به سطح توسعه، سطح تنش محیط 

 آب، تغییر کند.    های موجود مدیریت منابعپذیر است، و با توجه به نظامدر عمل امکان

های تخصریص آب، قواعرد تخصریص سراالنه آب، رویکردهای زیر معموالً از طریق یك یرا ترکیبری از برنامره

 شوند.برداری مخزن عملی میمجوزهای برداشت آب و مجوزهای بهره
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 تعیین سقف و حدود برداشت

زیسرتی کنرار مقاصرد محیط را بررای    موجرود  آب  منابعبرنامه تخصیص آب ممکن است حجم یا درصدی از  

شوند. در نتیجه، به شرط آنکه برآوردهای بگذارد. مجوزهای برداشت آب، با در نظرگرفتن این حجم واگذار می

شده باید در سیستم بران از مجوزهای خود تجاوز نکنند، آب کنار گذاشتهمنابع آب موجود صحیح باشد و آب

عملری   معموالً از طریق نظرام صردور مجروز  ها. این محدودیتزیستی باقی بماند رودخانه برای مقاصد محیط 

شرده بررای د. مدیران آب مجاز نیستند مجوزهای آبی را صرادر نماینرد کره مصرر  را از حرد تعریفنشومی

 دهد.برداشت آب، افزایش 

. زیسرت باشرد های مورد نیاز محیط تواند گام نخست و ضروری در حفاظت از جریانتعیین سقف برداشت می

نهایت دشروار باشرد. بنرابراین، تعیرین تواند بیزیست میدهد که بازگرداندن آب برای محیط تجربه نشان می

زیستی در حوضره وجرود آب حتی برای مواقعی که شناخت تفصیلی از نیازهای جریان محیط   سقف برداشت

 تواند یك مزیت محسوب شود.د، میندار

زیست اثربخش واقع شرود، امرا در عرین حرال داشتن آب برای محیط ظتواند در محفوهرچند این رویکرد می

هایی نیز دارد. مواقعی که در برنامه تخصیص آب، مقدار منابع آب موجود دست باال برآورد شده باشد، ریسك

زیست دچار یا مواقعی که مقدار منابع آب کاهش یابد )به طور مثال ناشی از تغییر اقلیم(، ممکن است محیط 

هرای بندی سراالنه آب، در دورهد شود. به همین صورت، بسته به چگونگی کارکرد ساز و کارهای سرهمکمبو

زیسرت وارد شرود. ای برر محیط یش از انردازهخشکسالی بدلیل کاهش منابع آب موجود، ممکن است فشار بر

تخصریص آب برین  زیست صرفاً پرس ازتواند به این مفهوم باشد که نیاز آبی محیط همچنین، این رویکرد می

توانرد داشتن مقادیر آب می، تأمین خواهد شد. با این وجود، محفوظ«بران، و در قالب »آب باقیماندهسایر آب

 زیستی آب در پی داشته باشد.اولویت را برای نیازهای محیط 

»تخلیه به  میلیارد متر مکعب در سال را برای 3/12، متوسط 1991های ایندوس در سال  نامه آبتوافق نمونه:

میلیرارد   75/144نامه، آب باقیمانده )گذارد. این توافقدریا«، عمدتاً برای پیشگیری از نفوذ آب شور، کنار می

کند. با این وجود، به دلیل اینکه هیچ سراز و کرار روشرنی پاکستان تقسیم می ایالتمتر مکعب( را بین چهار  

ها در عمل تأمین نشده ساالنه وجود ندارد، این جریان برای تبدیل متوسط جریان در انتهای سیستم به حجم

 است.

کند که وزیر آب برای تمام منابع آب، »ذخیره محفوظ« آفریقای جنوبی الزام می  1998قانون آب سال   نمونه:

شرود. میرزان ذخیرره را مشخص کند، که از دو بخش نیازهای پایه انسران و ذخیرره اکولروژیکی تشرکیل می

شود. سپس ایرن ذخیرره )حرداقل در تئروری( از بندی تعیین می، بر پایه نظام پیچیده دستهاکولوژیکی الزم

ها، و در مواقع ضروری، از طریق بازتخصیص آب در چارچوب نظام های مدیریت در زیرحوضهطریق استراتژی
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د محدودی شود. در عمل، پیچیدگی این نظام سبب شده است که تنها در تعدااجباری صدور مجوز، عملی می

 ها این قانون پیاده شود.از حوضه

، سقفی را برای افزایش تخصیص آب، براسراس سرطح 1995دارلینگ در سال  -نامه حوضه موریتوافق  نمونه:

دارلینگ جرایگزین -، تعیین کرده است. این سقف از طریق برنامه حوضه موری94/1993های  توسعه در سال

شود. این حردود، ها مشخص میار انحرا « برای هر یك از زیرحوضهخواهد شد که برمبنای آن، »حدود پاید 

نمایرد. اعمرالِ ایرن حردود، از طریرق مقدار حداکثر بلندمدت برداشت مجاز را برای هرر منطقره تعریرف می

 ای تخصیص آب و نظام صدور مجوز، عملی خواهد شد.های منطقهبرنامه

 ی جریان ویژههای حداقل و رهاسازبرداری برقابی، جریانبهره

های خاص و برنامه تخصیص آب ممکن است حداقل حجم آبی را مشخص نماید که باید در رودخانه در مکان

بررداران تأسیسرات، از جملره تولیرد های معین جریان داشته باشد. این مقادیر، معموالً برای تنظیم بهرهزمان

آب همچنرین ممکرن اسرت الزامرات جریران   رود. برنامه تخصیص آب یا مجروز تأسیسراتبرقابی، به کار می

 بردار مخزن باید رعایت کند. این الزامات عبارتند از:زیستی را مشخص نمایند که بهرهمحیط 

 های پایه(           حداقل رهاسازی روزانه )به طور مثال برای حفظ جریان  ◄

 زیستی(های مهم محیط جریان گذری معین )مانند پالس  ◄

رساندن آسیب اکولوژیکی در اثر تغییرات سرریع در ی افزایش و کاهش )برای به حداقلهاحداکثر نر   ◄

 نر  یا عمق جریان(

هایی که در شرایط طبیعی، به صورت ، در رودخانهبه طور مثالهای معین )عدم رهاسازی آب در زمان  ◄

 شوند(.ای خشك میدوره

ب کم است )یعنی متوسط جریان ساالنه نسربت بره این نوع رویکرد، برای مواقعی است که مجموع برداشت آ

برداری قابل مالحظه برای برقابی بدین معنا اسرت کره پتانسریل تغییررات سطح طبیعی باال است(، ولی بهره

 بودن و نوسان الگوی جریان وجود دارد.عمده در فصلی

وز آب، برنامره برداشرت آب را شرروط مجر  مطابق بابرداران برقابی در بریتیش کلمبیا ملزم هستند  بهره نمونه:

زیستی را مشخص برداری روزانه، از جمله چگونگی تأمین نیازهای محیط تهیه کنند. این برنامه، ترتیبات بهره

بانتزن، هد  کمّی رهاسرازی جریران )برر حسرب مترر -مثال، برنامه برداشت آب کوکوئیتالم  طوره  کند. بمی

 جریران کمّی اهدا  بین اولویت تعیین قواعد  همچنین،کند. می مکعب بر ثانیه( را برای هر ماه سال مشخص

ایرن برنامره، همچنرین حرداکثر نرر   .نمایرد می تعیریننیز  را شرب  آب  تأمین  و  برقابی  تولید   زیستی،محیط 

 شود.افزایش یا کاهش در رهاسازی آب از مخزن را شامل می
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میلیارد  58د متر مکعب از متوسط حجم ساالنه میلیار 21رودخانه زرد، 1987برنامه تخصیص آب سال   نمونه:

گرذارد. مردیریت ایرن آب زیستی، عمدتاً برای حمل رسروب، کنرار میهای محیط متر مکعبی را برای جریان

کرردن برعهده کمیسیون حفاظت رودخانه زرد قرار دارد که برنامه تنظیم ساالنه را برای حوضه جهرت عملی

رنامره تخصریص آب جهرت رفرع مشرکالت ناشری از مسرائل مربروط بره کند. ببرنامه تخصیص آب تهیه می

گذاری در مجرای اصلی رودخانره بره دلیرل برار قابرل مالحظره برداشت آب و رسوبتخصیص آب، بیشبیش

ها در ای برای بهبود جریانرسوب، که منجر به افزایش ریسك سیالب گردیده، تدوین شد. عالوه براین، برنامه

زیسرت بره دو میلیارد متر مکعب برای محیط   21رسوب به مصب رودخانه تهیه شد.    جهت حفظ تداوم حمل

شود. بخشی از آن در مرحله نخست، از طریق برقراری جریان فالشینگ رسوب بره میرزان روش مدیریت می

روزه پیش از فصل بارندگی تأمین می شود، و بخش دوم، متر مکعب در ثانیه برای دوره بیست  4000تقریبی  

میلیارد متر مکعب برای تأمین پیوسته حداقل جریان در مصب رودخانه در فصل خشرك ترأمین   5میزان    به

گردد. جریان دوم چندین هد ، از جمله کاهش نفروذ آب شرور و اثررات آن برر منطقره دلترا را بررآورده می

 کند.می

 های برداشت و قواعد مدیریت بر حسب رویدادشرطپیش

هایی برای برداشت آب مشخص نماید، یا مقردار شرط، ممکن است پیشآب  برداشتبرنامه تخصیص یا مجوز  

برران،  آب قابل برداشت را محدود نماید. با چنین رویکردی، از طریق محدودسازی برداشت آب برای سایر آب

 زیستی وجود خواهد داشت.یافتن نیازهای محیط امکان اولویت

چاپاال در مکزیك، از ترازهای دریاچه چاپاال به عنوان -ه آبریز لرماحوض  2004تخصیص سال  نامه  توافق  نمونه:

نامه تخصیص آب شامل ساز و کاری بررای محاسربه کند. توافقزیستی آب استفاده میشاخص الزامات محیط 

بسته به تراز آب دریاچه تغییر  ،میزان آب قابل برداشت در هر سال، در نواحی مختلف آبیاری است. این حجم

 دهد.های مجاز و حجم آب دریاچه را در یکی از نواحی آبیاری نشان میارتباط بین برداشت 7ند. جدولکمی

بران را به همین صورت، برنامه تخصیص آب یا مجوز برداشت آب می تواند کاهش آب قابل برداشت برای آب

ای تردوین شروند  گونرهه د بتوانریف نماید. همچنین، این قواعد میزیستی، تعدر طول رویدادهای مهم محیط 

آب رودخانه، یا بخشی از آن را از تأسیسات خود عبور دهد. این  بردار مخزن را ملزم کند تا کل جریانکه بهره

رویکرد با رویکردهای دیگر از این نظر تفاوت دارد که نیازمند تصمیمات بهنگام است که آیرا جریران خراص، 

برران در زیستی باید نسبت به دیگرر آبا خیر، و بنابراین، نیازهای محیط سازد یمعیارهای الزم را برآورده می

 اولویت قرار داده شوند.
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 061حداکثر حجم برداشت برای ناحیه آبیاری  ،چاپاال  -نامه تخصیص لرما توافق  -7جدول

 

 

ن جریان رودخانره شده، وجود نخستیدر رودخانه فیتزوری )کوئینزلند استرالیا(، براساس مطالعات انجام نمونه:

ریزی ضروری است. بنابراین، در برنامه منابع آب این الزام در نظر بعد از زمستان، برای تحریك ماهیان به تخم

ای مدیریت شود که ت مین نمایرد تعرداد رویردادهای »نخسرتین گرفته شده است که رودخانه باید به گونه

دهنرد ها نشان میطبیعی باشد. به طور مثال، اگر مدلدرصد شرایط  80جریان بعد از زمستان«، باید حداقل 

شرده ر  داده اسرت، ترتیبرات سال در سری مدل  100که نخستین جریان بعد از زمستان، در پنجاه سال از  

سرال پدیرد   100سرال از    40هایی در حرداقل  برداری باید ت مین کند که در حال حاضر چنین جریانبهره

انسان(. بر ایرن اسراس، رعایرت ایرن قواعرد برا اجررای مردل   دخالتن بدون  درصد زما  80خواهد آمد )یعنی

 گیرد.مدیریت منابع آب مورد بررسی قرار می

روز دوام دارد، و عمرق  21آوریل اسرت، و   10سپتامبر و    15»نخستین جریان بعد از زمستان«، جریانی بین  

 سیوس است.درجه سل 23متر بوده و دمای آب نیز بیشتر از  5/1آب بیشتر از 

ای بررای مردیریت دارلینگ( شامل قاعده-نمونه: برنامه منابع آب زیرحوضه کوندامین بالون )در حوضه موری

های نراران جریان است. این قاعده به طور مشخص برای بهبود منابع آب موجود جهت تولد پرنده در دریاچره

ده است. در این برنامه منرابع آب، کراهش های کنوانسیون رامسر( در انتهای زیرحوضه طراحی ش )جزء تاالب

بینری روزه، پیش  10درصدی حجم آب در مقایسه با مقادیر مندر  در مجوز آب، بررای دو دوره    10حداکثر  

های تولد پرنده در زمستان وجود دارد، و شده است. این دو دوره شامل مواقعی است که رویداد جریان در ماه

 .مانند وضعیت پیش از توسعه پرکرده باشد  در مواقعی که جریان، دریاچه را
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 زیستی اعطای مجوزهای آب محیط

زیست مجوزهایی صادر نمود کره معرادل سرایر توان برای محیط زیستی، میهای محیط جهت مدیریت جریان

شود، و بصرورت مجوزهای برداشت آب مصرفی است. با این مجوز، مانند مجوزهای برداشت مصرفی رفتار می

شرود. سرپس ایرن آب در اختیرار بندی آب، حجمی از آب تخصیص داده میساالنه برابر قواعد سهمفصلی یا  

 زیستی استفاده شود.تا به شکل مناسب برای تحقق حداکثر منافع محیط  گیردمیزیستی قرار مدیر محیط 

د: در زمران کنرهای خشك محافظت میزیستی در دورههای این رویکرد آن است که از منافع محیط از مزیت

توانرد برران دیگرر، اولویرت دارد. همچنرین میزیستی به اندازه آبسهم بندی منابع آب موجود، مجوز محیط 

زیست شود. به جای محدودشدن با قواعد پذیری بیشتری در شیوه استفاده از آب برای محیط منجر به انعطا 

ل براساس شرایط فصرلی و آب موجرود در تواند در کل سازیستی میصلب رهاسازی، دارنده مجوز آب محیط 

 گیری نماید.مخازن، برای رهاسازی آب برای محیط زیست، تصمیم

(، جایگاه قانونی دارد و برابر قرانون آب 1CEWHالمنافع )زیستی مشترکدر استرالیا، دارنده حقابه محیط  نمونه:

میلیرارد   1/3روشندگان، با بودجره  شکل گرفته است. در حال حاضر، دولت فدرال مجوزها را از ف  2007سال  

برر صادرشده    -کند. سپس این مجوزهازیست خریداری میدالر استرالیا برای افزایش آب موجود برای محیط 

شرود. زیستی مدیریت میگیرد و برای تحقق نتایب محیط قرار می  CEWHدر اختیار    -قوانین ایالتی آب  اساس 

 د متر مکعب از این مجوزها در اختیار این نهاد قرار گرفته است.میلیار 3/1، نزدیك به 2012آوریل  30تا 

 ،در رایزنی با کمیته مشورتی علمی، و نیز طیفری از گرروداران CEWHشده توسط آب مطابق با چارچوب تهیه

شود. این چارچوب، اهدا  مدیریت اکولوژیکی را برای سطوح مختلف منابع آب موجرود، تعیرین مدیریت می

 اند. خالصه شده 39اهدا  در شکل کند. اینمی

CEWH  گیری قرار دارد و هنوز در حال بهبود ساز و کارهای عملیاتی خود است. با ایرن وجرود، در دوره شکل

 کند:چارچوب آن موارد زیر را مشخص می

    های مختلف(                       هایی که در اولویت قرار دارند )عمدتاً تاالبشناسایی دارایی  ◄

 CEWHهای تعیین مقدار منابع آب موجود براساس مجوز  ◄

ها مشرمول ترأمین شوند: یعنی کدامیك از داراییهایی که در دامنه کار واقع میکردن داراییمشخص◄

 آب هستند.

 های اکولوژیکی در هر سالتعیین اولویت  ◄

 
1 Commonwealth Environmental Water Holder 
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های مختلرف، وأم برا گزینرههای ترتعیین اقدامات تأمین آب در هر سال )شامل در نظرگرفتن ریسك  ◄

 های فرصت اکولوژیکی(اثربخشی هزینه، نیاز به پیگیری اثربخشی آب، و هزینه

 

 

 زیستییط مقاصد مح یآب برا   بندییت اولو یبرا CEWHب اتخاذشده وچارچ -39شکل

سرال سال »متوسط« سالی است که بارندگی و رواناب به متوسط بلندمدت نزدیك است. به همین صورت،  توجه:  

تر از میزان متوسط است، و سال تر، سالی است که بیشرتر »خشك« سالی است که میزان بارندگی و رواناب پائین

 است. هیچ  معیاری برای »شدیداً خشك« مشخص نشده است. متوسطاز 

 

ا رهاسازی ر  ،های آب خودخواهد تا از محل تخصیصبرداران مخازن میاز بهره  CEWHبراساس این چارچوب،  

زیست خواهرد دارلینگ در حال تهیه است، و شامل برنامه تأمین آب محیط -انجام دهند. برنامه حوضه موری

 قرار خواهد گرفت.   CEWHهای آتی بود که راهنمای تصمیم

 دارند.  CEWHتعدادی از نهادهای دیگر در استرالیا وجود دارند که در سطح ایالتی فعال هستند و نقش مشابه 

 

 بندیها و جمعآموختهدرس -10-7

های ملی دربراره زیستی و استقرار سیاستدر ارتقای دانش علمی در خصوص جریان محیط   ريم پیشرفتعلی

ها، همچنان ضعیف است. سازی این جریانزیستی، در سطح جهان پیشرفت در زمینه پیادههای محیط جریان

گذاری متوقف مانده است، و چنان در سطح سیاستزیستی همهای محیط سازی جریاندر بیشتر موارد، پیاده

بررداری زیستی در قواعرد تخصریص آب و ترتیبرات بهرههای محیط شدن جریانموارد نسبتاً کمی از گنجانده

ای زیست تخصیص داده شده است، يالباً به شریوهوجود دارد. در بیشتر موارد، در مواقعی که آب برای محیط 

تر از سطحی که بررای تحقرق زیست، و پائینترین شناخت درباره نیازهای اساسی محیط انگارانه، با پائینساده

 گیرد.    اکوسیستم سالم الزم است، صورت می
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سازی زیستی، سه مانع عمده را در پیادههای محیط سازی جریانبررسی اخیر درباره پیشرفت جهانی در پیاده

 شناسایی کرده است:

 تیبانی گرودارانفقدان اراده سیاسی و پش  ◄

منابع و ظرفیت ناکافی، به طور کلی در نهادهای مدیریت آب، و به ویژه در نهادهرایی کره ارزیرابی و   ◄

 زیستی را بر عهده دارند.اعمال الزامات محیط 

 موانع نهادی و تعارض منافع  ◄

 زیستی توصیه شده است:های محیط سازی جریانبر این اساس، موارد زیر برای پیاده

 زیسرتی در فرصرتهای مررتبط برا جریران محیط سازی سیاستبا تدوین و پیاده شناس باشید.فرصت  ◄

ریزی منرابع آب، تفسریر ها ممکن است در برنامهتوان بر موانع نهادی چیره شد. فرصتمناسب يالباً می

غییرر اقلریم های دیگر مانند اصالحات اجتماعی یا تهای حقوقی و بحرانخالقانه سیاست موجود، چالش

 نمودار گردند.  

ايلب اوقات، .  کنید   فراهم  را  هاظرفیت  سیاست،  تدوین  ابتدای  همان  از  و  نروید،  فراتر موجود  ظرفیت  از  ◄

سازی آن بسیار پیچیده اسرت. های موجود، پیادهظرفیت  شود که با توجه محدودیترویکردی اتخاذ می

ها و رویکردها در چارچوب ظرفیت نهادهرای موجرود ها، روش مهم است که در هر زمان معین، سیاست

سرازی تردریجی سیاسرت، از ظرفیرت سازی مستمر فنی و مردیریتی، بره مروازات پیادهباشد. با ظرفیت

 سازی فراتر نخواهید رفت.پیاده

برران سازی الزامات در خصوص آبپیاده  . هر چه زودتر، برداشت مجاز آب و تغییر جریان را محدود کنید  ◄

تر است. تجربه ثابت کرده اسرت کره د، در مقایسه با ایجاد تغییرات در برداشت موجود، بسیار آسانجدی

 تر از پذیرفتن ریسك فرآیند دشوار بازتخصیص آتی آب است.مناسب ،اعمال سقف برداشت کنونی

ارتباطققات    گرا، شققفاف وزیستی بر پایه فرآیندی شققمولبیانیه روشنی درباره اهداف سیاست جریان محیط  ◄

گیررد کره بیانیره روشرن اهردا  در سرطح سرازی زمرانی صرورت میحمایرت از پیاده خوب تهیه کنید.

ها، منافع ای از گروهها باید طیف گستردهگیریگذاری ملی و حوضه آبریز تهیه گردد. این تصمیمسیاست

 و گروداران را تا آنجا که عملی است، شامل شوند.

نهادها و قواعد روشن و کارآمد برای تخصریص   ر نظارت مستقل تدوین کنید.چارچوب نهادی روشن نظی  ◄

 آید.         زیستی به شمار میدرآمدهای ضروری سیاست اثربخش جریان محیط و مدیریت آب، از پیش
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به ویژه منابع مالی در مواقعی کره بازتخصریص آب الزم  ساز و کارهای تأمین مالی پایدار را ایجاد کنید،   ◄

 های دولت به بودجه پایدار نیاز دارند.زیستی، مانند دیگر برنامههای تأمین جریان محیط . برنامهاست

سرازی فنری و پشرتیبانی هرای آزمایشری موفرق بررای ظرفیتپروژه  های آزمایشی را اجرا کنید.پروژه  ◄

تنی هستند، بسریار یافسازی و نتایب مثبت اکولوژیکی و اجتماعی دستدادن اینکه پیادهسیاسی، و نشان

 . هستند  ضروری

در حالی که مهلت زمانی و اهدا  نهایی روشرنی  ،سازی فراهم کنیدهای پیادهپذیری را در روشانعطاف  ◄

پذیری برنامه برای سازگاری رویکردها برا یرادگیری، شررایط کنید. انعطا سازی تعیین میرا برای پیاده

پرذیری تواند عامل توازن انعطا سازی میهای زمانی برای پیادهمحلی و تغییر اقلیم، اهمیت دارد. مهلت

 و اطمینان از پیشرفت باشد.

زیستی باید تا بیشترین حد ممکن بر تصمیمات سنجیده و آگاهانره مبتنری باشرد. های محیط برقراری جریان

 فرآیند تخصیص و مدیریت منابع آب باید شامل موارد زیر باشد:

 ها و کارکردهای رودخانه که باید حفاظت یا احیا شوند.   ارزش ها، شناسایی دارایی  ◄

ها و کارکردهای جریان. این کرار بایرد شرامل ها، ارزش داشتن آب برای تأمین نیازهای داراییمحفوظ  ◄

و مبتنی بر درک روابط برین جریران و اکولروژی   -های حداقلنه فقط جریان  -تأمین رژیم کامل جریان

 باشد.

زیست ترأمین نشرود )یرا حرداقل بررای در مواقعی که تصمیم بر این است که آب برای محیط   ،هتر آن کمهم

زیستی خاص(، این تصمیم، به جای آنکه از پیش تعیین شرده باشرد، بایرد سرنجیده و بره های محیط دارایی

رودخانره و   هایهایی باید با درک اثرات بالقوه آنهرا برر اکوسیسرتمای شفا  گرفته شود. چنین تصمیمشیوه

 کند. کاالها و خدماتی باشد که رودخانه فراهم می
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 نقش و تحول رویکردها در ارزیابی اجتماعی اقتصادی -11-1

 یابنرد.ریزی تخصیص آب حوضره محوریرت میهای اجتماعی و اقتصادی به شکلی روزافزون در برنامهتحلیل

های اقتصرادی نیرز برا گذشرت زمران بره شرکل قابرل ریزی حوضه، تحلیلهمانند رویکردهای کلی در برنامه

های بنیادین این رویکردها، دچرار ریزی تخصیص آب و پیچیدگی تحلیلای در ایفای نقش در برنامهمالحظه

ای تصادی، به شکل فزاینردهها و رشد سریع اجتماعی و اقاند. این موارد با افزایش تنش در حوضهتحول شده

 یابند. تدوام می

هررای گسررترده و متفرراوتی را در شرررایط مختلررف تواننررد نقشهررای اجتمرراعی، اقتصررادی و مررالی میتحلیل

ریزی تخصیص آب ایفا نمایند. روند رو به رشد آشکاری در نقش ارزیابی اقتصادی به عنروان بخشری از برنامه

های متمرکز بر توسرعه زیرسراخت، بره سرمت گردد که از تحلیلمی  های تخصیص آب حوضه مشاهدهبرنامه

های پیچیده اقتصرادی و اجتمراعی، تر و مبتنی بر سناریوسازی به کمك ارزیابیسازی پیچیدهتأکید بر بهینه

 توان مشاهده کرد.تغییر کرده است. در این سیر تحول، سه رویکرد عمده را می

 تطبیقی ریزی پشتیبان برنامهان به عنو  های اقتصادی و مالی تحلیل

های تطبیقی، بر چگونگی تأمین تقاضاهای کنونی و آینده به بهترین شرکل تمرکرز دارنرد. عمومراً در ارزیابی

ها به دنبرالِ یرافتن شوند، و ارزیابیها، الگوهای تقاضا در آینده تا حدود زیادی معین در نظر گرفته میتحلیل

های ساخت تأسیسات، براساس های تطبیقی، ايلب بر گزینهن آنها هستند. تحلیلترین راه برای تأمیهزینهکم

ریزان های زیادی توسط برنامرهای تطبیقی، سالهای چندگزینهپذیری آنها تمرکز دارند. ارزیابیارزیابی توجیه

برر ایرن اسراس، ترین راه برای تأمین تقاضای آب به کار گرفته شده است.  هزینهمنابع آب برای شناسایی کم
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شروند. بطرور معمرول، ارزیرابی راهکارهرای راهکارهای متعدد وابسته به عرضه و تقاضا با یکدیگر مقایسه می

وری آب، جهت تأمین آب نیازهای وابسته به تقاضا به دنبال ساز وکارهایی نظیر ساز وکارهای متمرکز بر بهره

 مختلف اجتماعی و اقتصادی است.

های تطبیقری کنند. ارزیابیها منافع اقتصادی الگوهای اساسی برداشت آب را تحلیل نمییبنابراین، این ارزیاب

های مختلف در جهت افزایش آورد مطمئن سیسرتم توانند نگاه محدود مالی داشته باشند، و هزینه گزینهمی

ها افزایش زیرسراخت  را با ساخت تأسیسات بیشتر ارزیابی کنند و اینکه آیا تقاضاها و منابع مالی برای توجیه

تواند جهت پاسخ به ایرن پرسرش تر اقتصادی میدر دسترس هستند یا خیر. به عبارت دیگر، ارزیابی گسترده

های آن بیشتر است یا خیر. این روش، مستلزم ها از هزینهانجام شود که آیا منافع اقتصادی توسعه زیرساخت

های زیرسراخت اسرت. ایرن شریوه ب، و مقایسه آن برا هزینرهها یا منافع اقتصادی استفاده از آارزیابی ارزش 

 کند.فایده استفاده می -ارزیابی، از تحلیل کالسیك هزینه

 آب ریزی تخصیصبرنامهاز جایگزین آب برای پشتیبانی  حاصل از مصارفارزیابی منافع 

خت، در سرالیان گذشرته با توجه به اینکه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب صرفاً از طریق احداث زیرسرا

ریزی تخصیص آب حوضه به سمت تعیین تخصیص آب های مربوط به برنامهگیریآفرین بوده، تصمیممشکل

ها و . جهت تعیین تخصیص آب بین مناطق، بخشه استبران منفرد سوق پیدا کردها و آببین مناطق، بخش

های وابسته به آنها استفاده نمود. در ابتردا، تحلیلتوان از معیارهای اجتماعی و اقتصادی و بران منفرد، میآب

شرده آتری تعیرین بینیای آب را  براساس تولید ناخالص کنونی و یا پیشهای تخصیص منطقهتوان برنامهمی

زایی بره ازای حجرم آب در افزوده اقتصادی یرا اشرتغالتر، باید به ارزش های تفصیلیکرد. جهت انجام ارزیابی

وری استفاده از آب توجه نمود. برر ایرن اسراس، آب های اقتصادی، یا مبانی بهرهو فعالیت  های مختلفبخش

 افزوده تخصیص داده شود.های اقتصادی با بیشترین ارزش تواند به فعالیتمی

 و مبتنی بر سناریو در تخصیص آب نوینریزی برنامه

 نوینیابد، رویکردهای در آینده افزایش می هاهای وارد بر حوضهبه نسبتی که عدم قطعیت، پیچیدگی و تنش

ریزی تخصیص آب حوضه نیز به دنبال استفاده از رویکردهای مبتنی بر شناسرایی طیفری از سرناریوها برنامه

زیستی و برقراری تعادل الزم های کلیدی اجتماعی، اقتصادی و محیط درباره آینده حوضه، و شناسایی اولویت

ای را در پشرتیبانی از ایرن دسرت رویکردهرای هرای گسرتردهو اقتصرادی، نقش  خواهد بود. تحلیل اجتماعی

تروان بره فنرون بره کاررفتره در تطبیرق و نماینرد. از آن جملره میریزی حوضه ایفا میدر برنامه  استراتژیك

تر آب در اقتصاد، و شناخت سرناریوهای آتری توسرعه برا ریزی تخصیص آب، و نیز درک نقش گستردهبرنامه

ریزی اسرتراتژیك حوضره برا جزئیرات بیشرتر در کتراب فنرون یات بیشتر اشاره کرد. رویکردهای برنامرهجزئ

 ریزی حوضه مورد بحث قرار گرفته است.برنامه
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توانرد در مقراطع مختلفری از فرآینرد های اجتماعی و اقتصادی میتخصیص آب، تحلیل  نوینریزی  در برنامه

ریزی تخصریص آب در حوضره، پشتیبانی از تصمیمات درباره برنامره  کلی، از جمله ارزیابی وضعیت موجود و

صحیح اساساً  روش ریزی حوضه وجود دارد، به کارگیری صورت گیرد. همانند بسیاری از مسائلی که در برنامه

 4های آبریرز مختلفری کره در فصرلپردازد که باید در نظر گرفته شوند. حوضهبه درک شرایط و مسائلی می

نیافته، ممکن است نیراز بره های توسعه، در این بحث نیز اهمیت دارند. به طور مثال، در سیستممعرفی شدند 

سرنجی اقتصرادی و مرالی افرزایش سازی پیچیده اقتصادی وجود نداشته باشد، و تنها بر ارزیرابی امکانبهینه

های توسرعه در ینرهدارلینرگ کره گز -هایی مانند سیستم موریعرضه تمرکز گردد. از طر  دیگر، در حوضه

ای از حدود پایدار عبور کرده های موجود به میزان قابل مالحظهآینده تا حد زیادی به پایان رسیده و برداشت

بران موجود، است، تمرکز ارزیابی اقتصادی احتماالً بر اثرات اجتماعی و اقتصادی کاهش تخصیص آب بین آب

 خواهد بود.

  

 اقتصادی -ارزیابی وضعیت اجتماعی -11-2

اجتمراعی انجرام -ریزی تخصیص آب در حوضه باتوجه به ارزیابی تفصیلی وضعیت اقتصادیمواقعی که برنامه

ها، نخست اقتصادی را انجام داد. اساساً این ارزیابی  -های کلیدی اجتماعیتوان تعدادی از ارزیابیشود، میمی

کنونی از آب هستند، و پس از آن، به بررسی های مختلف اجتماعی و اقتصادی استفاده  در پی شناخت ارزش 

گیری آگاهانره توانند مبنای فرآیند تصرمیمپردازند که روی هم رفته میتقاضای بالقوه آتی آب در حوضه می

، و اطالعرات الزم را بررای درک پیامردهای اجتمراعی و اقتصرادی ناشری از تصرمیمات گرفتهدر حوضه قرار  

گیران سیاسری قررار ریزان تخصیص آب حوضه و تصمیمر گروداران، برنامهریزی تخصیص آب در اختیابرنامه

 دهند.

تر توسعه در برنامه تخصیص آب ضرورت داشته باشرد، الزم های گستردهدر صورتی که در نظر گرفتن اولویت

فنرون تری در فرآیند داشته باشند. بنرابراین،  ریزان اقتصادی و توسعه در حوضه، مشارکت پررنگاست برنامه

شروند، نقرش مهمری در پشرتیبانی فرآینرد مشرارکت و اقتصادی که در اینجا معرفری می  -ارزیابی اجتماعی

 دارند. 7همکاری مطرح شده در فصل

 ارزش اقتصادی آب  تحلیل

های مختلف مصر ، هسته اصرلی تحلیرل اقتصرادی اسرت کره در تهیره درک ارزش اقتصادی آب در بخش

افرزوده اقتصرادی تعیرین ارزش  بره دنبرالها،  گیرد. این تحلیلستفاده قرار میهای تخصیص آب مورد ابرنامه

استفاده از حجم معین آب هستند. عموماً این کار نیازمند درک آب به عنوان یکی از عوامل تولید در هر نروع 
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ار  فعالیت اقتصادی، و محاسبه ارزش آن منفك از عوامل دیگر است. برای کاالهای يیر تجراری ماننرد مصر

 شده(، معر  ارزش آب خواهد بود.کنندگان به پرداخت بابت آب )چه واقعی و چه مدلخانگی، تمایل مصر 

ریزی تخصریص آب، بره منظرور حرداکثرکردن برازده اقتصرادی حاصرل از آب هرا در برنامرهاین نروع تحلیل

صل از اسرتفاده آب برا هزینره تواند برای مقایسه منافع حاهایی میروند. چنین تحلیلشده به کار میبرداشت

های گوناگون تحلیلری فایده نیز به کار رود. روش  -های افزایش عرضه، به عنوان بخشی از تحلیل هزینهگزینه

های های مختلف وجود دارد، و بحث فنی تفصیلی درباره مزیتشده در بخشبرای محاسبه ارزش آب برداشت

کتاب حاضر است. مبادلره آب در یرك حوضره، حتری در سرطح نسبی ساز و کارهای مختلف، فراتر از دامنه  

 بران مختلف باشد.تواند معر  خوبی برای ارزش آب برای آبمحلی و بر پایه فصلی، نیز می

افزوده نهایی باشد و ممکرن اسرت در برگیرنرده های ارزش تواند فراتر از تحلیلتعیین ارزش اقتصادی آب می

 اقتصادی باشد. به طور مثال، استراتژی ملی آب آفریقای جنوبی، با تحلیلهای  تری از ارزش مجموعه گسترده

های اشتغال و تولید ناخرالص شده، بر حسب فرصتاقتصاد ملی به ازای هر متر مکعب آب برداشت  هایمولفه

های سطح باال، متوسط و پرائین، براسراس سرطوح مهرارت الزم بررای تولیرد . شغلشودپشتیبانی میداخلی  

 شوند.ده مورد نظر، جداسازی میستان

ریزی تخصریص تواند اطالعات مهمی را برای برنامههای مختلف میدرک ارزش نسبی اقتصادی آب در بخش

ها درباره تخصیص  گیریآب در اختیار قرار دهد. با این وجود، موانعی بر سر راه اتکا بر این اطالعات در تصمیم

افرزوده اقتصرادی آب در واقعیت به نردرت براسراس صررفاً ارزش  آب وجود دارد. نخست، تصمیمات تخصیص

های تخصیص آب، بیشتر تمایرل گرفتن تأثیر سیاسی، بطور معمول در برنامهگیرند. حتی با نادیدهصورت می

تری از مسائل اجتماعی اقتصادی، همچون اشرتغال، های گستردهبه این موضوع وجود دارد که بتوان مجموعه

، اقتصرادی  پذیرهرای آسریبهای ارزی، امنیت يرذایی، ارزش اسرتراتژیك و پشرتیبانی از گروهعدالت، درآمد 

هرا، گونره تحلیلشروند. دوم، اینمنظور گردد. در حالیکه این مسرائل در ارزشرگذاری اقتصرادی منظرور نمی

تصرادی آب و گیرنرد. در نتیجره، مطالعرات تعیرین ارزش اقسناریوها و ضروریات توسعه آینده را در نظر نمی

ریزی آفرینی مهم آنها، به ندرت به عنروان ابرزار اصرلی بررای برنامرههزینه، به عکس نقش  -های فایدهتحلیل

 شوند.تخصیص آب استفاده می

 اقتصادی  -و اثرات اجتماعی  به آب  وابستگی  ارزیابی 

ه آینرده هسرتند، نیراز بره بران موجرود و برالقوهای حوضه به دنبال برقراری توازن بین آبکه برنامههمچنان

تر اجتماعی اقتصادی اسرتفاده افزوده اقتصادی نهایی آب، و درک شرایط گستردهنگاهی فراتر از تحلیل ارزش 

های از آب ایجاد شده است. شرناخت اثررات اجتمراعی اقتصرادی برنامره پیشرنهادی تخصریص آب و برنامره
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اعی اقتصادی و بره حداکثررسراندن منرافع برنامره تواند منجر به کاهش اثرات منفی اجتمبازتخصیص آب می

    تخصیص آب شود.

 در شمال چین  "های"ارزش اقتصادی استفاده آب در رودخانه    -47کادر

هرای مختلرف اقتصرادی در ، ارزش نسربی اسرتفاده آب در بخش2007های منابع آب و برقابی چرین در سرال مؤسسه پژوهش

یافته است، به طروری کره نرر  العاده توسعهیك حوضه فوق  "های". رودخانه ین نمودرا تعیدر شمال چین    "های"حوضه آبریز  

های این مطالعه، های اصلی خشك شده است. یافتهدرصد مجرای رودخانه در دشت  60  حدود  و  بودهدرصد    98برداری آب  بهره

التر از صرنایع در سرطوح دوم و سروم، برا همانند مطالعاتی که در دیگر مناطق جهان انجام شده است، ارزش اقتصادی آب را در

 دهد.بخش کشاورزی نشان می

نیرز  آب برنامره تخصریص در جهرتهای مسرتقیم گیریها برای نتیجهدشواری استفاده از این یافته به ، این مطالعهوجودبا این 

درصرد  5شده در تولید يله، کمترر از شود در حالی که ارزش اقتصادی آب استفادهکند. به ویژه، این مطالعه یادآور میمی  اشاره

در منطقره اصرلی تولیرد يلره   "هرای"حوضه  با این حال  ارزش استفاده از آب در صنایع سطح دوم و سوم در این حوضه است،  

کنرد کره در رتبه نخست این کشور قرار دارد. در نتیجره، ایرن مطالعره توصریه میآن چین واقع شده  و کمیت و کیفیت گندم 

امنیت يذایی در چین گرفتره  تر و مسائل و استراتژی ملیاز مالحظات گسترده  جداباید  ن  "های"حوضه  یص در  تصمیمات تخص

 شود.

                                    

 

گیرد. ایرن مفهروم ها، مورد استفاده قرار می، يالباً به عنوان بخش مهمی از این ارزیابیبه آب  مفهوم وابستگی

ها و مناطق را شناسایی نماید. همچنین براساس این مفهروم، مری های موجود برای بخشکوشد جایگزینمی

های آب تخصریص هایی را شناسایی نمود که متحمل بیشرترین اثررات نرامطلوب ناشری از کراهشتوان گروه

. ، مفهوم وابستگی معرفی شده و در حوضه اینکوماتی در آفریقای جنوبی نشران داده شرد 7شوند. در فصلمی

های کشاورزی آبی در شرایط کراهش تخصریص آب، پذیری بنگاهها در خصوص توجیهدر این حوضه، ارزیابی

 انجام شده بود. 

های تخصریص آب تواند نقش مهمی در تهیره برنامرهمطالعات تفصیلی در خصوص اثرات بازتخصیص آب می

های توسعه ها یا گزینهدر خصوص اولویتحوضه داشته باشد. البته، دامنه آنها محدود بوده و راهنمای خاصی 
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های اقتصادی، بهترین کراربرد آنهرا بره آتی برای تأمین تقاضا نخواهد بود. بر این اساس، مشابه بیشتر تحلیل

هرایی اسرت های تخصیص آب در محیط های اقتصادی برای پشتیبانی تهیه برنامهای از تحلیلعنوان مجموعه

 که تحت تنش قرار دارند.

 دارلینگ  -موریحوضه  در    آب ارزیابی اثرات اجتماعی و اقتصادی کاهش تخصیص  -48کادر

 یصکراهش تخصر یامدهایپ  یینتع یحوضه برا یریتسازمان مد ینگ،دارل -یبرنامه حوضه مور  یهته  ینداز فرآ  یبه عنوان بخش

کررده اسرت.   ینتردو یزرا ن یاقتصاد یاثرات اجتماع  یابیگزارش ارز  زیستی،یطالزامات مح  ینآب بر جوامع حوضه در جهت تأم

جوامرع مختلرف در  ینسرب پذیرییبدرک آسر یزو ن ی آبهایصکاهش تخص  صادیاقت  یماثرات مستق  یابیکار، ارز  ینهد  از ا

 بوده است. ییراتتغ ینبرابر ا

مکعب در سال( انجرام  متر یلیاردم  6/7تا    3در حوضه )از    ی آبهایصمختلف کاهش تخص  یوهایبا توجه به سنار  هایابیارز  این

متر مکعب( منجرر بره   یلیاردم  4تا    3)  یوهاسنار  ینا  ینیصورت گرفته برآورد کرد که کاهش در حد پائ  یاقتصاد  یابیگرفت. ارز

 .شودمی یادالر استرال یلیاردم 8/0 -1/1به ارزش   ی،آب یکشاورز لیددرصد در ارزش ناخالص تو 17تا   13کاهش  

 یرتظرف  یت،برودن، حساسرمانند سطح در معرض  یشده، و به عوامل  یسهها و مناطق مختلف مقاخشب  پذیری،یبآس  یابیارز  در

در   یاعمرده  یهراتوجره داشرته اسرت. تفاوت  دهنرده،یفتخف  یراهکارها  سازییادهپ   یدر پ   یماندهباق  پذیرییبو آس  ی،سازگار

 شد: ییشناسا حوضه یندر ا ییرجوامع در برابر تغ یتحساس یزانم

(، کراهش هایبده  یژه)به و  یفشار مال  یشآنها به آب، افزا  یوابستگ  یشآب، با افزا  یصزارعان در برابر کاهش تخص  تحساسی  ◄

 یتها و مناطق بر حسب حساسربخش  شده،یی. بر اساس عوامل شناسایابدیم  یشافزا  شدن،یانسالو م  ی،فرد  ینیبرفاه و خوش

در برابرر   یشرترینسربتاً ب  یتو بررنب، حساسر  کارییسبز  یات،لبن  یدکه تولشد    شخصم  یبترت  ینشدند. به ا  یبندرتبه  ی،نسب

 آب دارند.   هاییصکاهش تخص

 یمرزبند یوه،ش ینشد. ا یابیارز یاقتصاد یاجتماع  یتبه آب و محروم یبر حسب وابستگ یجوامع محل  /یامنطقه  یتحساس  ◄

 یبره کشراورز یشرترب یواقع در جنوب حوضه با وابستگ  یدر جوامع محل  یکهجنوب را در حوضه نشان داد، بطور  -روشن شمال

 وجود داشت.    یباالتر یتحساس  حرومیت،و سطح باالتر م  یآب

که به پنبره وابسرته هسرتند، و  شوندیمتحمل م ییهارا شهرک یرتأث بیشترین. شد  مشخص  هابخش  در  کاهش  اثرات  تفاوت  ◄

پنبره  یددرصد، تول 40از  یشترهستند. در سطوح کاهش ب  یندهدر آ  یاقتصاد  یهافرصت  یا  یاقتصاد  هاییتفعال  یريالباً فاقد سا

قررار گرفرت: برا   پذیرییببرنب در رتبره دوم آسر  یدرا از دست خواهند داد. تول  آوریفر  یتمناطق، ظرف  ینکمتر خواهد شد و ا

خواهد شرد،  یفت ع یقابل توجه ولز به شکل یوساوتبرنب در جنوب تا مرکز ن  یددرصد منابع آب موجود، تول  40کاهش حدود  

 یراکمترر   یتحساسر  یترا حردود  کاریبزیو سر  یراتلبن  ید. تولرودیم  یناز ب  یادیبرنب تا حدود ز  یددرصد، بخش تول  60و با  

، اوصرا   یرندارند. با ا  ترینآب از مصار  با ارزش پائ  یددر خر  یشتریب  ییدارند، به خصوص که توانا  یشتریب  یسازگار  یتظرف

   متاثر خواهند شد.ها به شدت  کاهش یجهدر نت یاریها و مناطق آبدر تمام بخش یتصاداق  یتفعال

از  ترینپرائ  یردر مقراد  یدحوضه با  ینآب در ا  هاییصکرد که کاهش تخص  یهحوضه توص  یریتسازمان مد  ها،یابیارز  ینا  یهپا  بر

اثررات برر  برا توجره بره حردود، ینآب باالتر از ا صیمتر مکعب در سال باشد. کاهش تخص یلیاردم 4تا  3ممکن، از   یوهایسنار

قابل قبول نخواهد بود.  زیستی،یطو مح یاقتصاد  ی،اجتماع   یبنتا  سازیینهبه به  سازمان  ینا  یالزام حقوق  و  حوضه  یجوامع محل

 ییآب شناسرا هاییصدر کنرار کراهش تخصر یزاثرات را ن یفتخف یدیکل یشده درباره اثرات برنامه، راهکارهاانجام  هاییابیارز

از مصرر   یپوشربابرت چشم یگذارد جبران خسارت کاف حلهکمك به عبور از مر یتوان به ساز و کارهایکرد، که از آن جمله م

 یرت( فعالیراران)نه تنها آب  یآب  یارزش کشاورز  یرهکه در زنج  یاز جمله توجه به افراد  ی،در جوامع محل  یلتعد  یریگآبد هد 

 ینمختلرف ترأم یهرابره راه یشرترها قرار خواهنرد گرفرتد و توجره بکاهش  یجهدر نت  یاقتصاد  یتفت فعالاُ  یردارند و تحت تأث

 اشاره نمود. زیست،یطمح  یآب  نیازهای
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 رشد تولید ناخالص داخلی  تقاضا و  بینی پیش

 هرای گونراگونی معمروالًریزی تخصیص آب معموالً نیازمند برآورد تقاضرای آب در آینرده اسرت. روش برنامه

بینی ملی درباره رشد اقتصادی، برای ارزیرابی تقاضرا وجرود دارد. روندهای موجود یا پیش  بینیبراساس پیش

 یابی روندها در تقاضای آب استفاده شود.تواند برای برونبینی رشد میپیش

هرایی نقصاند. با این وجود، ل دادهیشکتریزی تخصیص آب را  ها مدتها است که مبنای اصلی برنامهاین روش 

های مختلف استراتژیك بررای رشرد برداشرت آب، تمرایز قائرل نیز دارند. نخست، به خودی خود بین اولویت

شوند. ساز میشوند. دوم، در شرایط وجود تغییرات و عدم قطعیت های زیاد، استفاده از این روندها مشکلنمی

ای نادرست از آب نونی، به شکل قابل مالحظههای مبتنی بر تعمیم روندهای کبینیدر بسیاری از موارد، پیش

های های آب شده و یا محدودیتگذاری بیش از اندازه الزم در زیرساختاند. این رویکرد سبب سرمایهدرآمده

 اند.  ای را برای رشد يیر منتظره ایجاد کردهقابل مالحظه

         

 فنون پشتیبانی تصمیم -11-3

توانرد برنامه تخصیص آب، ارزیابی اقتصادی نیرز می  تدوینپایه برای پشتیبانی  عالوه بر جمع آوری اطالعات  

های مختلف تخصریص آب ایفرا نمایرد. نقش مهمی در ارزیابی و تأثیرگذاری بر تصمیمات در خصوص گزینه

بی فایده، تحلیل تطبیقی حداقل هزینه و ارزیرا  -رویکردهای به کاررفته عبارتند از تحلیل مالی، تحلیل هزینه

شرکل   ،شده بررای ارزیرابی وضرعیتهای انجامبرمبنای سناریو. بسیاری از این فنون مستقیماً براساس تحلیل

 .گیرند می

 تحلیل مالی 

ریزی تخصیص آب، بررسی توجیه مالی برای ساخت تأسیسات بروده گیری در برنامهترین شکل تصمیمایپایه

شرده آینرده آب بینیررسی کرده و آن را برا تقاضرای پیشهزینه ساخت سازه جدید را ب  ،هااست. این تحلیل

گیری شود. البته این نوع تحلیل از نظر دامنه و بودن طرح پیشنهادی تصمیمکنند تا درباره عملیمقایسه می

ای بررای ها آب قابرل مالحظرهرود کره حوضرهتمرکز بسیار محدود است، و عمردتاً در مرواردی بره کرار مری

های مبتنری تر بودن گزینره. در بیشتر موارد، این نوع تحلیل مالی باید پیش از ارزیابی ارزانبرداری دارند بهره

ریزی تخصریص آب در ای در برنامرههرای دورهبر تقاضا انجام گیررد. تحلیرل مرالی از ایرن دسرت، از ویژگی

 هایی است که کمتر نگاه استراتژیك در آن وجود داشته است.حوضه
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 هفاید  -تحلیل هزینه

گیری در بخش منابع آب به کرار رود. ای در تصمیمتواند به شکل گستردهفایده در تئوری می  -تحلیل هزینه

هرای جدیرد ها و منرافع طرحتر هزینرهتواند برای ارزیابی تفصیلیریزی تخصیص آب نیز میدر موضوع برنامه

های مختلرف سیاسرتی بره کرار رود. زینرهتأمین آب در مقایسه با تحلیل مالی ساده، یا برای ارزیابی اثرات گ

ای های اقتصادی بروده، و ادبیرات فنری گسرتردهها و فایدههزینه مبتنی بر ارزیابی کمّی هزینه  -تحلیل فایده

تر استفاده یافتهگذاری در کشورهای توسعهگیری و سیاستدرباره آن وجود دارد. این روش به ویژه در تصمیم

 شود.می

گرذاری اقتصرادی هایی مشابه ارزش گذاری کمّی اقتصادی است، نقصحلیل، مبتنی بر ارزش از آنجا که این ت

دارد. به خصوص، تصمیمات تخصیص آب معموالً براساس طیفی از مالحظات اجتماعی، اقتصرادی و سیاسری 

قرش توانرد نهزینره می  -شوند، و به ندرت صرفاً مبتنی بر هزینه اقتصادی هسرتند. تحلیرل فایردهگرفته می

گذاری در آنها ایفا ها و اطمینان از وجود ارزش واقعی برای سرمایهگیری درباره زیرساختتری در تصمیممهم

 نماید.

 تحلیل تطبیق حداقل هزینه برای چندین گزینه

شده بین عرضه و تقاضا است. بر بینیهای تأمین شکا  پیشاین شیوه تحلیل به دنبال یافتن طیفی از گزینه

هایی وجود دارند. ارزیابی تقاضاهای آتی آبد شامل شناسایی های متعددی در چنین تحلیل، مؤلفهاین اساس 

وری اسرتفاده از های افزایش تأمین آب موجود و افزایش بهرههایی برای تامین کمبودها، از جمله گزینهگزینه

ها را مقایسره ، باید بتوان گزینههابران موجود، بوده و با مشخص شدن هزینه برای هر یك از گزینهآب در آب

ریزان منابع آب به عنوان روش محوری به کار گرفته شده است. برا چنین رویکردی مدتها توسط برنامه.  نمود

 ریزی تخصیص آب باشد.ها، این نوع تحلیل احتماالً باید بخشی از برنامهدر نظرگرفتن طیف کامل گزینه

یرن رویکررد وجرود دارد، از جملره اینکره هریچ تالشری بررای درک های مهمری در ابا این وجود، محدودیت

پرذیری شناسی تالشری بررای بررسری توجیهگیرد. این روش سناریوهای استفاده از آب در اقتصاد صورت نمی

کند. این موضوع بدین معنا است که ممکن های ضروری جهت تأمین شکا  عرضه و تقاضا نمیگذاریسرمایه

گیررد. بره همرین صرورت، ایرن ارزش آب صورت ای برای مصار  بسیار کمابل مالحظهگذاری قاست سرمایه

بران رقیب نیستند. بر این اساس، چنین تحلیلی بر ایرن فررض مبتنری ها قادر به تحلیل تعادل بین آبروش 

ه تواند هم از طریق راهکارهای مدیریت تقاضرا و هرم مردیریت عرضراست که آب اضافی موجود بوده و یا می

هایی که امکان تامین همه تقاضراهای آب وجرود های دیگر، در وضعیتتامین شود. این تحلیل باید با تحلیل

 نداشته و باید تعادل بین مصار  رقیب و جایگزین برقرار شود، همراه شود.
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 آفریقای جنوبی  در  منابع آب  پیوستههمبهتحلیل حداقل هزینه نهایی برای پشتیبانی برنامه    -49کادر

عمده منابع آب  هاییستمآب در س یریتمد یآت هایینهگز یینتع یرا برا  ینهحداقل هز  یلتحل  ی،جنوب  یقایوزارت امور آب آفر

برا  ی،محاسبه شد. سرپس منرابع آب موجرود کنرون 2050تا سال  یآت یتقاضا ها،یستماز س یكکشور انجام داد. در هر    یندر ا

شرکا   ینترأم هایینره. پرس از آن گزیردمحاسربه گرد زیستی،یطمح  یازهاین  مینأ ت  یبرا  یدر آبده  یآت  یهااحتساب کاهش

 ییشناسرا هاینهگز ترینینههزمحاسبه شد. کم ینههر گز یواحد آب برا  ینهشدند، و هز  یعرضه و تقاضا بررس  ینب  شدهییشناسا

 یریتحفاظرت آب و مرد یهرادر طرح گذارییهاانتخاب شدند. در تمام موارد، سرم  یگیریپ   یها براپروژه  ینشده و در فاز اول، ا

 هایینرهگز یتقاضرا بررا  -کار به صورت کراهش شرکا  عرضره  ینا  ی،مل  هاییابیشدند. بر اساس ارز  ییشناسا  یزآب ن  یتقاضا

 عرضه، انجام شد.    یشافزا  یمهندس  یراهکارها یقاز طر ترینههزکم

تقاضرا   یشرودخانه وال، با گذشت زمران در برابرر افرزا  یستمس  یبرا  یرل زهمانند شک  یکی،به شکل گراف  توانندیم  هاینهگز  این

تقاضا به صرورت   یریتتقاضا به صورت خط قرمز، و مد  یریتمد  یراهکارها  یابآب در ي   یازهایمورد، ن  یننشان داده شوند. در ا

 یندر ابتدا با ترأم یده است. آبدهداده ش یشنما ییانتها یدر بلوک آب یستمس  ینا  کنونی  ینشان داده شده است. آبده  یخط آب

. دهردیعرضره و تقاضرا را برا گذشرت زمران نشران م  یرانم  ینردهشکل، شرکا  فزا  ین. اکندیاُفت م  زیستیطمح  یآب  یازهاین

. گیرندیابتدا در برنامه قرار م  هاینهگز  ینتراست. ارزان  دهداده ش  یشاضافه نما  یهاشکا  به صورت بلوک  ینا  ینتأم  هایینهگز

 یواحد آب براالتر ینههز یاتا اندازه ینکه: با اشودیمعدن نشان داده م  یدیآب اس  یحالت، نخست استفاده مجدد زهکش  ینر اد

 -شکا  عرضه ینتأم یشکل برا ینرتیعبه سر  تواندیدارد، اما م  ینتأم  یشافزا  یرند در هر متر مکعب( نسبت به راهکارها  5/8)

 -لسروتو و پرروژه انتقرال آب اورنرب یهاپروژه انتقال آب از کوهستان  یشترعبارتند از توسعه ب  یبعد  یهاتقاضا به کار رود. طرح

 نخواهد بود.  یرو عمل یناست و از ا ینههزپر یاربس یو انتقال از زامبز سازییرینوال. ش
 ، آفریقای جنوبیرودخانه والترین گزینه، سیستم هزینهارزیابی کم

بران مختلرف، ارزش آب  یاها  و چه در بخش  یچه به صورت کل  ینه،حداقل هز  یلتحل  ی،شناسروش  ینا  یگرد  یهمانند کاربردها

آب در  یرا در بازده اقتصراد یادیز یارکه به موازات در وزارتخانه امور آب انجام شد، تفاوت بس  ی. مطالعاتکندینم  یابیآب را ارز

 یواحرد آب در برخر  ینرهمطالعات نشران داد کره »هز  ینا  ی،رزدر مورد کشاو  یژهو صنعت نشان داد. به و  یکشاورز  یبخش ها

آب   یصبازتخصر  ین،. بنرابرارودیمصرار  موجرود آب فراترر مر  یبرخ  یاز ارزش اقتصاد  یبه شکل اساس  یدجد  هاییبرداربهره

در  یمهمر اسییمسائل س یگر،د یجاها مانندآب باشد.« ه یدتوسعه جد یهااز طرح یبرخ یبرا پذیرییهتوج یگزینجا  تواندیم

است   ینا  ینهحداقل هز  یشناسمهم کاربرد منفك روش  یاروجود، نقص بس  ینوجود دارد. با ا  یآب از بخش کشاورز  یصبازتخص

ه ینپرهز  یرساختدر ز  گذارییهسرما  تواندیروش به شکل مجزا به کار رود، م  ین. هرچند اگر ادهدیمسئله را پوشش نم  ینکه ا

            کند. یجادارزش آب اکم  یاربس  یازهاین ینتأم یرا برا
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 سناریو اساستوسعه اقتصادی آتی بر 

گیری را برای تهیه تواند چارچوب کلی تصمیمروش اقتصادی نمیشود که هیچ تكاز بحث پیشین روشن می

بره  منرابع آب، نروینریزی  های ذاتی در برنامههای تخصیص آب فراهم آورد. این واقعیت بازتاب چالشبرنامه

های استراتژیك است. بره منظرور ویژه نیاز به در نظرگرفتن پیچیدگی، عدم قطعیت آینده و شناسایی اولویت

طور روزافرزون ه تخصیص آب،  ب نوینریزی گیری برنامههای اقتصادی و اجتماعی در تصمیمگنجاندن تحلیل

های اجتماعی ای از تحلیلدها، مجموعهشود. در این رویکراز سناریوهای اجتماعی اقتصادی آینده استفاده می

شود، و بر اساس آنها طیفی از سرناریوها دربراره الگوهرای آتری رشرد اقتصرادی حاصرل و اقتصادی انجام می

کمرك ابزارهرای ارزیرابی ه  برریزی تخصریص آب،   گردد. سپس پیامدها و معانی این سناریوها در برنامرهمی

هایی را ارائه نمایند حلتوانند راههای تخصیص آب میگیرد. برنامهمیاجتماعی و اقتصادی، مورد بررسی قرار  

توانند منجر به تمرکرز های سناریویی همچنین میآور باشد. تحلیلای از شرایط ممکن، تابکه برای مجموعه

 .ریزی مورد توجه قرار گیرند هایی گردند که باید در فرآیند برنامهتصمیمات بر مسائل کلیدی و توازن

ریزی تخصیص آب در نظر گرفته شوند. این مروارد های مختلفی در فرآیند برنامهتوانند به شیوهسناریوها می

های تواند صرفاً شامل سناریوهای اقتصادی و اجتماعی باشدد و یا در برگیرنده سناریوهایی باشد که گزینرهمی

های تخصیص آب، برای ناریوهای آینده با پاسخگیرندد و یا ترکیب س زیستی و تغییر اقلیم را درنظر میمحیط 

 های مختلف باشد.حلپذیرساختن درک پیامدهای راهامکان

 

 در کالیفرنیا   هاسناریو اساسریزی بر برنامه  -50کادر

 یردباشردد با پذیریقو تطب ینامیكد یدمنابع آب با یریتمد یهاو برنامه هایکه استراتژ اندیافتهدر  یفرنیامنابع آب در کال  یرانمد

و  یسركر یرت،مالحظرات عردم قطع یردبا یرزو ن یرد،در نظر بگ یوستهپ مهصورت بهه را ب یو اجتماع   یولوژیکیب  یزیکی،مسائل ف

 ینشرامل چنرد یکرردیاز رو یفرنیرا،برنامه آب کال 2009سال   یسازچالش، در بهنگام  ینرد. در پرداختن به ایرا دربرگ  یداریپا

بودنرد، در   ینردهمحتمل آ  یطاز شرا  یفیمعر  ط  یوهاسنار  ینمختلف استفاده شد. ا  یهاحلاز راه  یاو مجموعه  یندهآ  یویسنار

گونراگون  یوهایمتفراوت سرنار یطدر پاسخ بره شررا یریتمد هاییاز استراتژ لفیمخت  هاییبپاسخ، ترک  هاییکه استراتژیحال

 بودند.

. یررددربرراره برنامرره آب برگررزار گرد یرردیکل یمشررورت یهرراههررا بررا ح ررور گرواز کارگاه یامجموعرره یوها،سررنار ینترردو در

. دادنردیم یلرا تشرک  یوسره سرنار  یربنایبود که ز  هایییتبه توافق بر سر روا  یابیدست  یو،سنار  ینبخش تدو  یزترینبرانگچالش

 یکشسران  یبضرراآب برود.    یآتر  یتقاضا  بینییشپ   یبرا  یکشسان  یبضرا  نجاندنگ  یو،سنار  یندر کار تدو  یتنها عنصر اقتصاد

 یرنا  یبرداشت آب بررا  یآت  یویآب گنجانده شدند. سه سنار  ییجوآب، درآمد خانوار، و اندازه خانوار و بهبود صرفه  یمتق  یبرا

 )شکل زیر(:  شد  ینبرنامه تدو

 60زدیك بره ، ن2050 سال یابد. دربرای این سناریو، فرض شد که روندهای اخیر در آینده تداوم می  .روندهای کنونی  -1سناریوی

ها کشانده است. مسافران هرروزه، مسافت قیمت، خانوارها را به درهکنند. ساخت مسکن ارزانمیلیون نفر در کالیفرنیا زندگی می
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کنند. در برخی نواحی که توسعه شهری و احیای منابع طبیعی افزایش داشته، اراضی زراعی آبی کراهش و زمان طوالنی طی می

 یافته است.

 آمردریزی و توسرعه کارهایی را بررای برنامرهنهادهای خصوصی، عمومی و دولتی، اتحادیره  .رشد آهسته و استراتژیک  -2سناریوی

 -بینری کنرونی اسرتتر از پیشدهند که در مقایسه با شرایط کنونی، به منابع کمتری نیاز دارد. رشد جمعیت آهسرتهشکل می

د. توسعه شهری متراکم، سفرهای هرروزه را آسان کرده است. اهالی کالیفرنیرا کننمیلیون نفر در کالیفرنیا زندگی می  45حدود  

کنند. تبدیل اراضی کشاورزی به توسعه شهری کاهش یافته است و بیشتر در راسرتای جویی میدر استفاده از آب و انرژی صرفه

 دهد.ر  می این تغییرات زیستی و حفاظت در برابر سیلاحیای محیط

تر از شرایط آینده در مقایسه با شرایط موجود، به منرابع بیشرتری نیراز دارد. رشرد جمعیرت سرریع  .جانبههمهرشد    -3سناریوی

دهند، و بسریاری در تراکم را ترجیح میکنند. خانوارها مسکن کممیلیون نفر در کالیفرنیا زندگی می  70بینی کنونی است،  پیش

، برا آهنگری جویی آب و انررژیهرای صررفهدهرد. طرحرا گسرترش میپی امالک مسکونی روستایی هستند که نواحی شرهری  

که توسعه شرهری و   مناطقیای در  شود. اراضی زراعی آبی به شکل قابل مالحظهتعریف می  تر از روندهای اوایل این قرنآهسته

 احیای طبیعی افزایش داشته، کاهش یافته است.             

از سناریوها و تهیه برنامه برای آن نداشته، بلکه همه سناریوها را برای آزمودن آنچه بررای   برنامه کالیفرنیا سعی در انتخاب یکی

را کره در همره سرناریوها مصرداق  یمعین مدیریت هایحلراهگیرد، و مدیریت منابع آب در هر سناریو ضروری است، به کار می

 کند.  دارد شناسایی می

 2009سازی برنامه آب کالیفرنیا در سال آب در بهنگام شدهبینیای تقاضای پیشسناریوهای منطقه
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