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کلیه حقوق این کتاب محفوظ و متعلق به دفتر برنامهریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو میباشد .هرگونه استفاده از مطالب آن با ذکر مأخذ بالمانع است.

پیشگفتار مترجم

مطابق با ماده  21قانون توزیع عادالنه آب" ،تخصیص و اجازه بهرهبرداری از منابع عمومی آب بررای مصرار
شرب ،کشاورزی ،صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است" (مجلس شورای اسرالمی ،اباليیره مرور
 .) 1362/2/1بنابراین ضرورت داشت تا فرآیندی برای انجام این وظیفه قانونی توسط وزارت نیرو تدوین و بره
اجرا درآید .در دهه های گذشته باتوجه به اینکه در ايلب مناطق هنوز تقاضاهای آب کمتر از منرابع موجرود
بود ،لذا یا تنش معنی داری وجود نداشت و یا در نقاط پر تنش که دارای عرصه های وسیع زراعی بودند کره
به جهت آن عدم انطباق توزیع نیاز آبی با منابع موجود دارای ابعاد گسترده بود ،بطور موردی چراره اندیشری
الزم صورت می گرفت .پیامد این چاره اندیشی ها وجود سدهای بزرگ و شبکه های وسیع و نوین آبیاری در
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
آب اقدام به احداث سازه های متعدد تنظیم آب و صدور مجوزهای زیاد برای حفر چاه با رویکرد تأمین آب و
پاسخگویی به تقاضاهای موجود نمایند .با این اقدامات ،مدیران در هر حوضه آبریرز بتردریب برا پدیرده هرای
جدیدی مواجه شدند که شکل نوینی از چالشهای مدیریت آب را معرفی مینمود .از جمله این پدیده ها مری
توان به کاهش منابع آب ورودی به سدهای احداث شده قبلی در اثر ایجاد طرحهای جدید در باالدست آنهرا،
کاهش مداوم سطح آب زیرزمینی در بسیاری از آبخوانها بدلیل برداشتهای بری رویره و ایجراد پدیرده هرا و
پیامدهای محیط زیستی و نظایر اینها اشاره نمود.
با این اوصا  ،با بروز چالشهای جدید ،ناگزیر رویکرد مدیریت آب کشور از منظر صرفاً تأمین آب و پاسخگویی
به متقاضیان میبایست تبدیل به فرآیند نظام مند با لحاظ اثرات فعالیتها و تصمیمات مختلف بر منرابع آب
بعنوان منابعی ضروری برای ادامه سایر فعالیتها میگردید .بعبارت دیگر ضرورت داشت به جای نگراه سراده
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.
با توجه به مطالب فوقالذکر و وضعیت حاکم بر فرآیند تخصریص آب در کشرور ،برنامره عملیراتی و اجرایری
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
طرحهای توسعه منابع آب مبتنی بر مدیریت بهم پیوسته حوضههای آبریز و توسعه پایدار منابع آب بود.
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با عنایت به اینکه سپردن وظیفه تخصیص آب به شرکتهای آب منطقهای آن هرم بردون محردودیت هرای
برداشت و چارچوب های الزم جهت رعایت در سطح ملّی ،میتوانست منجر به رقابت های محلی يیرمنطقری
و تنش زا شود و مالحظات توسعه ملّی در طرح های توسعه منابع آب را خدشهدار سازد ،لذا نظرام تخصریص
آب باید به گونه ای طراحی می شد که ضمن مخدوش نکردن وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو ،دامنره معقرول و
منطقی اختیارات شرکتهای آب منطقهای را نیز در راستای سیاستهای تمرکززدایی حفظ نماید.
با این هد  ،اولین دستورالعمل اجرایی نظام تخصیص آب جهت عملیاتی نمودن ایرن نظرام در سرال 1378
تهیه و در تاریخ  1378/4/15به شرکتهای آب منطقهای ابالغ شد .در این دستورالعمل گردش کار متقاضی
طوری طراحی شده بود که شرکتهای آب منطقهای تا سقف اختیارات خود که توسط ستاد امرور آب اعرالم
میگردید ،رأساً مجوز برای متقاضی صادر مینمودند و برای موارد باالتر از سقف تعیین شده ،پرونده متقاضی
به ستاد امور آب و کمیسیون تخصیص آب ارسال میگردید.
پس از یك دوره اجرای آزمایشی این دستورالعمل ،از نیمه دوم سال  ،1380دستورالعمل مورد بازنگری قررار
گرفت و پس از انجام هماهنگی و تعامل الزم با شرکتهای آب منطقرهای ،ویررایش جدیرد دسرتورالعمل در
تاریخ  1382/3/10به شرکتهای آب منطقرهای ابرالغ گردیرد .در ایرن ویررایش ،رسریدگی بره پرونردههای
متقاضیان می بایست تماماً توسط شرکتهای آب منطقهای و در قالب سقف تخصریصهای آب زیرزمینری و
سطحی (که توسط مدیریت آب کشور تعیین میشود) صورت گیرد و پرونرده متقاضریان بره سرتاد امرور آب
ارسال نگردد .اگرچه در خصوص طرحهای توسعه منابع آب که در واقع شرکت های آب منطقرهای متقاضری
آن هستند ،بررسی چنین تقاضاهایی و صدور مجوز برای آنها بعهده وزارت نیررو اسرت .بعبرارت دیگرر وزارت
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
قالب سقف تخصیص تعیین شده توسط وزارت نیرو) بعهده شرکت های آب منطقه ای است.
سومین دستورالعمل تخصیص آب تحت عنروان نظرام نامره تخصریص آب بره همرراه روش شناسری بررسری
تخصیص آب طرحهای توسعه منابع آب در تاریخ  87/5/22جهت اجررا بره شررکتهای آب منطقره ای ابرالغ
گردید .در نظام نامه و روش شناسی اباليی وظایف و مسئولیتها ،روش انجام کار و چگونگی بررسی تخصیص
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
آن برای شرکتهای سهامی آب منطقهای تهیه شده است.اکنون با گذشت نزدیك به دو دهه از شروع عملیاتی
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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این فرآیند بر اساس تجارب حاصل از این دو دهه و همچنین بر مبنای تجارب جهانی ،بیش از پیش احساس
میگردد.
در همین راستا ،دفتر برنامهریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو ،ترجمه و تدوین کتاب حاضر را به عنوان یکی
از مراجع معتبر در زمینه برنامهریزی تخصیص آب در سطح حوضه آبریز ،در دستور کار خود قرار داد.
خوشبختانه در شرایط حاضر به جهت در جریان بودن تغییرات ساختاری بخش آب وزارت نیرو و تاکید بیشتر
بر رویکرد حوضهای ،امکان اعمال موارد اصالحی و تکمیلی در نظامنامه کنونی تخصیص آب کشور و تعریرف
مسئولیتها و وظایف در سه سطح ملی ،حوضهای و منطقهای (استانی) ایجاد شده است .امید است با انتشرار
این مجموعه ،گامی هر چند اولیه در راستای تبیین بیشتر اهمیت ،ضرورت و ابعاد گسترده مسئله تخصریص
آب در سطح کشور برداشته شود.

صدیقه ترابی پلتکله
مدیرکل دفتر برنامهریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو
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چکیده

با افزایش کم آبی در جهان ،برنامهها و توافقات تخصیص آب ،نقش مهمتری در حرل تعارضرات بینالمللری،
ملی و محلی آب پیدا میکنند .اگرچه با گذشت زمان ،اهدا و رویکردها مورد بازنگری قرار گرفته و کاملتر
شدهاند ،اما همچنان بنیان اصلی تخصیص آب را فرآیند تعیین اینکه چه مقدار آب بررای اسرتفاده انسران در
دسترس قرار دارد و این آب چگونه باید بین مناطق و بهرهبرداران رقیب تقسیم شود ،تشرکیل میدهرد .ایرن
کتاب ،رویکردهای نوین پرداختن به این مسائل را در مقیاس حوضره آبریرز ،بره ویرژه از طریرق سراز و کرار
تخصیص آب بین مناطق اداری -سیاسی ،مورد توجه قرار میدهد.
برخی از چالشهای اواخر قرن بیستم منجر به تحول مهم در برنامهریزی تخصیص آب در حوضه آبریز گردید.
این چالشها عبارت بودند از:
◄ افزایش برداشتهای آب
◄ تخصیص بیش از حد آب در حوضه های آبریز و فقدان وجود مکانهای مناسب برای ساخت سازههای آبی
بیشتر
◄ رشد و تغییر شرایط اقتصادی و به تبع آن تنوع گستردهتر بهرهبرداران با تقاضاهای مختلف آب
◄ تنزل اکوسیستمهای آب شیرین و از بینرفتن کارکردهای سیستم رودخانه
◄ تغییر اقلیم (در زمانهای اخیر).
در پاسخ به این چالشها ،در حال حاضر برنامهریزی تخصیص آب در حوضه های آبریز ،بیشتر بر بهینهسازی
استفاده از منابع آب موجود با کمك تحلیلهای تفصریلی اقتصرادی ،اجتمراعی و محیطزیسرتی و همچنرین
بررسی بدهبستانها بین استفادهکنندگان رقیب ،متمرکز شده است .در این تغییر رویکرد ،در واقع برنامهریزی
تخصیص آب به جای تأکید بر روش سنتی ساخت سازههای جدید جهت تأمین تقاضاهای رو به رشد ،تدابیر
مدیریت تقاضا را در دستور کار قرار داده است.
در نتیجه ،رویکردهای نوین در برنامه ریزی تخصیص آب در حوضه های آبریز ،ايلب به قواعد مفصرل دربراره
نوسانات و متوازنسازی پیامدهای محیطزیستی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ناشی از سرناریوهای مختلرف
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تخصیص آب می پردازد .بنابراین ،در چنین شرایطی در تردوین برنامره هرای تخصریص آب ،بره جرای ارائره
مجموعه ساده ای از قواعد ثابت ،الزم است این برنامه ها در سناریوهای مختلف احتمالی شرامل سرناریوهایی
برای تغییر اقلیم ،تغییر شرایط اقتصادی ،مشوقهای نر گرذاری آب و براسراس گزینرههای مختلرف تقسریم
منافع حاصل از مصر آب به جای تقسیم خود آب ،تدوین شود .ویژگیهای رویکردهای جدید عبارتند از:
◄ توازن بهتر بین حق برداشت آب و حفاظت از محیطزیست :با شناخت ظرفیت طبیعی سیستمهای رودخانه و
ضرورتهای حفاظت از سیستمهای طبیعی از یك طر و ارزیابیهای تفصیلیتر تقاضاهای آب برای مصار
مختلف نظیر بررسی وضعیت کارایی آب در مصار مختلف ،امکان بیشتری بررای ایجراد ایرن تروازن فرراهم
میشود.
◄ ارزیابیهای موشکافانه و مبتنی بر ریسک جریان محیطزیستی :با شناخت اهمیت رژیم جریران بررای حفرظ
اکوسیستمهای آب شیرین و خدمات و کارکردهای رودخانهها برای جوامع انسانی.
◄ درک بهتر ارزش آب وتقاضاهای مصرفکنندگان آب :با شناخت نقش محوری -و يالباً محدودکننرده -آب در
اقتصاد و طیف متنوع مصر کنندگان آب و نیازهای متفاوت آنان.
◄ انعطافپذیری بیشتر در شیوه تخصیص آب :با شناخت عدم قطعیتهررای مربوط به تغییرات اقلیم ،اقتصراد و
جمعیت ،و نیاز به نظامهای تخصیص آب برای پاسخ به این تغییرات.
فرآیند تخصیص آب
فرآیند تخصیص آب معموالً در اعطای حق استفاده از آب به برداشتکنندگان فردی تبلور مییابد .این فرآیند
می تواند مستلزم تخصیص آب در سطوح متنوع اداری و جغرافیایی شامل سطح ملی ،حوضه آبریز ،زیرحوضه
و یا منطقهای باشد.
این کتاب بر تخصیص آب در مقیاس حوضه آبریز تمرکز داشرته کره معمروالً براسراس برنامره تخصریص آب
صورت میگیرد .در این برنامه ،سهمهای منطقهای آب برای زیرحوضهها یا مناطق سیاسی مشخص میشرود.
همچنین تمرکز ویژهای بر تخصیص آب در حوضههای واقرع در داخرل یرك کشرور دارد .در تردوین برنامره
تخصیص آب در سطح حوضه باید مسائل زیر مورد توجه قرار گیرد:
◄ برنامهریزی تخصیص آب در سطح ملی ،که میتواند تعیین کننده نحوه تقسیم آب بین حوضهها (به طرور
مثال ،با انتقالهای بینحوضهای) یا بین استانها باشد.
◄ برنامههای منطقهای یا زیرحوضهای ،که میتواند الزامی بوده و تصمیمات تخصیص آب در سطح حوضره را
تحت تأثیر قرار دهد.
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◄ مصر کنندگان منفرد آب در یك حوضه ،که میتواند بر سطوح قابلیت اطمینان الزم برای تأمین آب تأثیر
بگذارد.
◄ سایر برنامههای مرتبط با آب ،نظیر برنامههای مدیریت سیل ،توسعه برقابی و حفاظت منابع آب،
برنامه ریزی تخصیص آب مستلزم توجه به حجم کل منابع آب در یك حوضه است .این منابع میتواند شرامل
منابع آب سطحی و زیرزمینی ،و نیز منابع آب حاصل از انتقالهای بینحوضهای باشد .مقدار آب در دسترس
برای تخصیص ،تابع این حجم کل با کسر موارد زیر خواهد بود:
◄ آبی که نمیتواند در عمل استفاده شود (آبی که نمیتواند ذخیره یا استفاده شود ،بره طرور مثرال سریالب
کنترلنشده)
◄ آبی که در سیستم رودخانه برای تأمین نیازهای اکولوژیکی منظور میگرردد (بره طرور مثرال جریانهرای
محیطزیستی).
ارتباط بین این اجزا برای یك سیستم آب سطحی در شکل 1نشان داده شده است.

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

تدوین برنامه تخصیص آب يالباً مستلزم ارزیابی تفصیلی وضعیت موجرود بررای شناسرایی حجرم منرابع آب،
مصار فعلی آب و تقاضای مورد انتظار در آینده و نیازهای آبی برای اهدا محیطزیستی است .این اطالعات
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برای تدوین سناریوهای مختلف تخصیص آب استفاده میشود ،کره میتوانرد برر پایره پیامردهای اجتمراعی،
اقتصادی و محیطزیستی ارزیابی شود .نمونهای از این فرآیند در شکل 2نشان داده شده است.
این رویکرد باید با شرایط موجود تطبیق داده شود .به طور مشخص ،ماهیت ارزیرابی فنری مقت ری میتوانرد
بسته به سطح توسعه در بخش آب و تنش آبی در یك حوضه تفاوت زیادی داشته باشد.

شکل -2فرآیند برنامهریزی تخصیص آب

اهداف تخصیص آب
برنامهریزی تخصیص آب در حوضه معموالً برای دستیابی به مجموعرهای از اهردا سیاسرتی فراگیرر انجرام
میشود .در بسیاری از کشورها ،این اهدا شامل موارد زیر است:
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◄ انصاف :تخصیص آب به شیوه منصفانه و عادالنه بین مناطق و گروههای مختلف مصر کننده .این ویژگری
میتواند شامل رعایت عدالت بین مناطق اداری -سیاسی مختلف و نیز بین نواحی باالدست و پائیندسرت در
حوضه آبریز باشد.
◄ حفاظت از محیطزیست :تخصیص آب به گونهای که نیاز اکوسیستمهای وابسته به آب شیرین را به رسمیت
شناخته و از خدمات کلیدی آب شیرین نظیر حمل رسوب ،تغذیه آب زیرزمینری ،جرذب پسرماند و کرارکرد
مصبها حفاظت کند.
◄ اولویتهای توسعه :تخصیص آب به گونهای که از توسعه اقتصرادی و اجتمراعی حمایرت کنرد .ایرن شریوه
میتواند شامل حمایت از اولویتهای اسرتراتژیك بررای توسرعه و حفاظرت از وابسرتگیهای موجرود بره آب
(مصار فعلی) باشد.
◄ متوازنساختن عرضه و تقاضا :برنامههای تخصریص آب بایرد منرابع و تقاضراها را ،بره ویرژه بررای مردیریت
نوسانات طبیعی منابع آب و جلوگیری از کمبودهای مکرر یا يیرمنتظره آب ،متعادل سازند.
◄ ارتقای کارایی استفاده از آب :تخصیص آب به گونهای که کارآترین استفاده از منابع آب را میسر سازد.
سهمبندی آب بین مصرفکنندگان رقیب
در سطح بینالمللی ،رویکردهای تصمیمگیری درباره چگرونگی تقسریم منرابع آب برین منراطق مختلرف بره
روشهای مختلفی همچون موارد زیر صورت گرفته است:
◄ تقسیم به نسبت ،به طور مثال برپایه خصوصیات فیزیکری حوضره (ابعراد ،روانراب و عوامرل دیگرر در هرر
منطقه) ،یا بر پایه جمعیت ساکن و یا براساس منابع آب حوضه.
◄ برداشت موجود ،به طور مثال برپایه سابقه برداشت ،سطوح وابستگی به آب و یا کارآیی و بهرهوری کنرونی
در مصر آب
◄ برداشت آینده ،به طور مثال بر پایه پیشبینیهای رشد یا همسویی با برنامهریزی توسعه.
بطور معمول ،مقداری از آب قابل تخصیص ،قبل از اینکه بین منراطق مختلرف تقسریم شرود ،بررای مقاصرد
اولویتدار اختصاص یافته و یا کنار گذاشرته میشرود .ایرن میرزان آب ممکرن اسرت بررای ترأمین نیازهرای
محیطزیستی ،مقاصد خانگی و یا برای اولویتهای ملی یا استراتژیك ،مانند تأمین نیرو کنرار گذاشرته شرود.
بطور معمول به تأمین این اهدا  ،هم در زمران اعطرای حرق برداشرت (بلندمردت) و هرم در طرول فرآینرد
تخصیص ساالنه آب ،اولویت داده میشود.
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تعریف حق برداشت آب
اقدامات کلیدی عملیاتی در برنامه و یا موافقتنامه تخصیص آب ،مواردی هستند که حرق برداشرت منراطق و
آببررران مختلررف را تعریررف میکننررد .راههررای گونرراگونی برررای مشررخصکردن حررق برداشررت وجررود دارد.
مناسب ترین رویکرد ،به عواملی شامل هیدرولوژی محلی ،ماهیت و گستره زیرسراخت آب ،ظرفیرت پرایش و
پیادهسازی و اهدا تقسیم آب در شرایط فصلی مختلف بسرتگی خواهرد داشرت .رویکردهرای تعریرف حرق
برداشت شامل موارد زیر است:
◄ برداشتهای متوسط ساالنه یا ماهانه -چنین رویکردهایی مستلزم ساز و کاری برای تبدیل حجم میانگین بره
حجم واقعی برداشت از آب ،براساس شرایط فصلی است.
◄ حداقل حجم تضمینشده -حجمی از آب که در تمام شرایط و مقدم بر سایر مصر کنندگان رقیرب ترأمین
خواهد شد.
◄ حد برداشت آب -سقف برداشتها ،صر نظر از حجم آب در دسترس در یك سال خاص.
◄ عبور جریان مشخص از مرز -حداقل حجم روزانه ،ماهانه یا ساالنه آبی که از یك منطقه به منطقه دیگر وارد
میشود.
◄ درصدی از جریان در دسترس -سهم آب براساس درصدی از حجم آب یك رودخانه در یك زمان معین.
◄ سهمبندی شاخههای فرعی -مواقعی که چندین شاخه فرعی مشترک وجود دارد ،ممکن است حق برداشت
آب از شاخههای مختلف تخصیص داده شود.
◄ عدم بهرهبرداری بیشتر -سهم آب براساس زیرساخت ،حق برداشت و قواعد تقسریم موجرود در یرك زمران
خاص و بدون مجوز هیچ تغییری که برداشت کل آب را افزایش دهد.
روش برخورد با نوسانات
رویارویی با نوسانات درونسالی و فصلی منابع آب ،یکی از چالشهای تعیینکننده برنامهریزی تخصیص آب
است .مناسبترین رویکرد به چگونگی تعریف مجوزهای برداشت آب در اولین بار بستگی دارد .يالباً شکلی از
فرآیند تخصیص آب ساالنه برای تبدیل حق برداشت بلندمدت حجم مشخصی از آب ،براساس شرایط حاکم
فصلی مورد نیاز خواهد بود .این فرآیند ممکن است اولویت نسبی بهرهبرداران مختلف آب را مشخص کند و
بنابراین به ویژه در مواقعی که حجم آب کمتر از سهم کامل آب است ،میتواند اطمینان دهد که مناطق
مختلف و گروههای بهرهبردار چگونه تحت تأثیر قرار می گیرند (شکل .)3در چنین رویکردهایی ،ظرفیتهای
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آب بران برای تعدیل در شرایط تغییرات منابع آب و پیامدهای مختلف اجتماعی و اقتصادی ناشی از تغییرات
(به ویژه کاهش) در تأمین آب شناسایی میشود.

شکل -3تعدیل مجوزهای برداشت برای رویارویی با نوسانات فصلی

روش برخورد با عدم قطعیت
از مشخصههای تغییرات کنونی و آتی وابسته به اقلریم و توسرعه اجتمراعی -اقتصرادی ،سرطوح براالی عردم
قطعیت آنها است .عدم قطعیت میتواند به تغییرات متوسط حجم منابع آب ،نوسان بیشتر اقلیمی و اطالعات
محدود درباره ماهیت و تأثیر تغییرات محتمل مرتبط باشد.
این موارد و عوامل دیگر در عدم قطعیت درباره آینده تأثیرگذار هستند .به طور کلی ،برنامهریزی در شرایطی
که با آینده نامطمئن روبرو هستیم باید:
◄ اطمینان دهد که تصمیمات ،سلبکننده گزینههای آینده نیستند.
◄ پاسخ به رویدادهای پیشبینینشده ،از جمله رویدادهایی که خرار از سرابقه تراریخی قررار میگیرنرد ،را
امکانپذیر سازد.
◄ نظامهای پایش را برای مشاهده تغییر برقرار کند.
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برنامههای تخصیص آب و سهمهای منطقها ی آب باید به اندازه کافی ثبات داشته باشند ترا بتواننرد از عهرده
سناریوهای آینده ،از جمله تغییررات در حجرم منرابع آب ،کرارآیی اسرتفاده از آب و تقاضراهای آب برآینرد.
رویکردها میتوانند شامل موارد زیر باشند:
◄ اتخاذ یك رویکرد احتیاطآمیز در تخصیص آب ،شامل محافظهکاری در تعیین حجم منابع آب و تخصیص
آن بین مناطق و بهرهبرداران
◄ گنجاندن ساز و کارهایی برای سهمبندی ساالنه با هد در نظر گرفتن ماهیت نوسانات احتمالی در طرول
زمان.
◄ اطمینان از وجود احتماالت تغییر در شرایط ،مانند تخصیصهای احتمالی
◄ پیش بینی ساز و کارهایی برای امکانپذیرشدن بازتخصیص آب
◄ اطمینان از حفاظت جریانهای محیطزیستی با استفاده از سناریوهای گسترده
قواعد طالیی برنامهریزی تخصیص آب
براساس تجارب بینالمللی ،ده «قاعده طالیی» برای برنامهریزی تخصیص آب شناسایی شده است:
 .1در حوضههایی که فشار بر آب به تدریب افزایش مییابد ،مهم است که برنامهریزی تخصریص آب برا
برنامهریزی گستردهتر توسعه اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیستی پیوند یابد.
 .2فرآیندهای موفق تخصیص آب حوضه به وجود ظرفیت کافی نهادی وابسته است.
 .3سطح پیچیدگی در برنامه تخصیص آب باید بازتاب پیچیدگی و چالشهای موجود در حوضه باشد.
 .4احتیاط قابل مالحظهای در تعریف مقدار آب موجود برای تخصیص الزم است.
 .5نیازهای آبی محیطزیست ،باید مبنای برنامهریزی تخصیص آب حوضه قرار گیرد.
 .6نیازهای آبی با اولویتهای معین باید پیش از تخصیص آب به دیگر مصر کنندگان تأمین شوند.
 .7در حوضههایی که تحت فشار قرار دارنرد ،بررسری و اهردا کرارآیی آب بایرد در برنامره تخصریص
مشخص شود.
 .8برنامههای تخصیص آب باید رویکرد روشرن و یکسرانی در پررداختن بره نوسرانات آب در سرالهای
مختلف داشته باشد.
 .9برنامههای تخصیص آب باید با شناخت عدم قطعیت در میان تا بلندمدت ،انعطا پرذیری را منظرور
کنند.
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 .10برای تبدیل سهمهای منطقهای آب به مجوزهای برداشت محلی و فردی ،و برای تخصیص روشن
ساالنه آب ،فرآیند شفافی الزم است.
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تعریف واژگان

برنامهریزی تخصیص آب ،به فرآیند بررسی حجم منابع آب برای استفاده در یك حوضه آبریز یا یك منطقره و
تعیین چگونگی تخصیص آب بین مناطق ،بخشها ،یا بهرهبرداران مختلف گفته میشود .نتیجه ایرن فرآینرد،
برنامه تخصیص آب است .این برنامه ،ابزاری است -معموالً توسط دولت یا نهاد دولتی تهیه میشود -که حجم
آب برای تخصیص را مشخص میکند .این برنامره ممکرن اسرت آب را مسرتقیماً بره منراطق و /یرا بخشهرا
تخصیص دهد ،یا ممکن است فرآیندی را برای تخصیص منابع آب موجود تعریرف نمایرد .همچنرین ،توافققق

سهمبندی آب به یك توافق مذاکرهشده گفته میشود که طر ها درباره چگونگی سرهمبندی منبرع مشرترک
آب به توافق میرسند .در این نوشتار ،برنامه تخصیص آب يالباً به معنای وسیع به کار رفته و شامل توافقها و
برنامهها میشود.
آب قابل تخصیص ،حجم آب موجود برای تخصیص بین مناطق ،گروهها و بخشهای مختلف است .این مفهوم
مهم با جزئیات بیشتر در فصل 9مورد بحث قرار میگیررد .در گذشرته آب قابرل تخصریص همرواره از منظرر
مفهوم ،به عنوان آورد مطمئن شناخته می شد .این مفهوم ،مقدار کل منابع آب در حوضه آبریز یرا منطقره را
که بر اساس شرایط هیدرولوژیکی و توسعه زیرساخت در حوضه قابلیت بهرهبرداری دارد ،توصیف میکند .در
سال های اخیر ،ضرورت کنارگذاشتن آب برای حفظ سالمت اکولوژیکی نیز به عنوان عامل تعیینکننده دیگر
به رسمیت شناخته شده است .این نگاه به شکل سادهشده در شکل 4نمایش داده شده است.
حق برداشت آب در این نوشتار به مفهوم وسیعی برای پوشش دادن طیفی از ساز و کارهای مختلف به کار می
رود که بر اساس آن ،حق بلندمدت سهمی از منابع آب به مناطق ،بخشهرا یرا افرراد داده میشرود .سرهمها
ممکن است به صورت حجم ثابت ،متوسط حجم ساالنه و یا به شیوههای دیگر تعریف شروند (بره بخرش2-5
مراجعه نمائید) .انواع مختلف حق برداشت عبارت است از:
◄ سهمهای منطقهای آب :حق اعطاشده به یك منطقه اداری -سیاسی یرا بره بهرهبررداران آب در ایرن
منطقه مشخص .پس از آن ،آب موجود ذیل این حق بین زیرمنراطق تقسریم شرده ،یرا مسرتقیماً بره
برداشتکنندگان آب تخصیص مییابد.
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◄ مجوز یا پروانه برداشت آب :حق یك بنگاه یا فرد (مانند یك کارخانه ،زارع ،ناحیه آبیاری یرا شررکت
تأمین آب) برای برداشت آب از یك آبراهه یا آبخوان .این موارد يالباً به شکل مجوز یرا صردور پروانره
بهرهبرداری و شکلهای دیگرر هسرتند .اصرطالح مجروز برداشرت آب در برخری زمینرهها بره مفهروم
وسیعتری به کار میرود تا تمام اشکال حق برداشت آب را شامل شود .در این کتاب ،مجروز برداشرت
آب به مجوزهایی اطالق میشود که افراد یا بنگاهها در سطح برداشتکننده آب دارند.

شکل -4مجموع منابع آب ،آب قابل تخصیص و جریانهای محیطزیستی

تخصیص آب ،حجم آب در دسترس ذیل حق برداشت در هر سال یا فصل معین است .در واقع ،حجرم واقعری
آب در دسترس برای برداشت توسط دارنده حق برداشت ،در یك زمان خاص است .معموالً حق برداشت آب،
براساس شرایط ساالنه و قواعرد اولویتبنردی برین دارنردگان مختلرف ،تعیرین میشرود .بره فرآینرد تعیرین
تخصیصهای آب برای یك سال (یا هر دوره دیگر) ،فرآیند تخصیص آب ساالنه گفته می شود.
کارآیی به شیوههای مختلفی در این گزارش به کار میرود .کارآیی آب به ستانده تولیدشده به ازای واحرد آب
گفته میشود .کارآیی آبیاری ،به نسبت آب تأمینشده برای گیاهان و آب برداشتشده برای این منظور گفتره
میشود .در نهایت ،کارآیی اقتصادی استفاده از آب ،بره ارزش اقتصرادی تولیدشرده بره ازای واحرد آب گفتره
میشود.
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مقدمه

سابقه
کتاب حاضر ،نتیجه همکاری بین صندوق جهانی طبیعت )WWF( 1و مؤسسه برنامهریزی و طراحی منابع آب
و برقابی ،)GIWP( 2وزارت منابع آب جمهروری خلرق چرین اسرت.

GIWP

وظیفره هماهنگسرازی بررسری و

بازبینی شماری از سیاسرتهای آب چرین ،شرامل برنامرههای جرامع حوضره ،اسرتراتژی ملری آب و تردوین
برنامههای جدید تخصیص بیناستانی آب را بر عهده داشته است .این کتراب ،در ابتردا بررای پشرتیبانی ایرن
فرآیندها از طریق بررسی و انتشار رویکردهای نوین برای چالشهای مدیریت آب در نظر گرفته شد .محصول
نهایی ،تحلیلهای نظاممندی درباره فرآیند عمومی و روششناسیهای تخصیص آب حوضه را فراهم آورد که
نویسندگان معتقدند کاربرد همگانی دارد.
محصول نهایی این همکاری ،سه کتاب بوده است ،که به همراه هم ،سه مسئله بنیادین مدیریت منرابع آب را
مورد توجه قرار میدهند :برنامهریزی حوضه آبریز ،تخصریص آب در حوضره و مردیریت ریسرك سریل .ایرن
کتابها عبارتند از:

◄ برنامهریزی حوضه آبریز :اصول ،رویهها و رویکردهای برنامهریزی استراتژیك حوضه
◄ برنامهریزی تخصیص آب در حوضه :اصول ،رویهها و رویکردهای برنامهریزی تخصیص آب در حوضه (کتاب
حاضر)
◄ مدیریت ریسك سیل :رویکرد استراتژیك
پیشنویس این کتابها بر اساس بررسی تجربه بینالمللی این موضوعات تهیه شده است .نتایب ایرن بررسری،
مبنای تدوین این سه کتاب را شکل داده است که شماری از مطالعرات مروردی را دربراره ایرن سره موضروع
مستند میکند.

این کتاب ،بر اساس درسآموختههای گزارش تحلیل تجارب ،برنامهریزی تخصریص آب در حوضره :تجربره و
درسهای بینالمللی تهیه شده است .گزارش تحلیل تجارب شامل مطالعات موردی تفصیلی دربراره رودخانره
ایندوس (پاکستان) ،رودخانه اینکوماتی (آفریقای جنوبی) ،موری -دارلینگ (استرالیا) ،کلرادو (ایاالت متحده)،
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لرما -چاپاال (مکزیك) ،کاوری (هند) ،رودخانه زرد (چین) و تکامل برنامهریزی تخصیص آب در اسپانیا است.
در این کتاب به فراخور به آنها ارجاع داده میشود.
این کتاب با هد ارتقای درک عمومی درباره فرآیند و چارچوبهای برنامهریزی تخصریص آب در حوضره و
توصیف فنون موجود برای پشتیبانی فرآیند تخصیص آب ،از جمله اینکه چگونه و چه زمان این فنون ممکرن
است استفاده شوند ،طراحی شده است .هد این کتاب ،انتشار راهنما درباره جزئیات ابزارها و شیوههای فنی
تحلیلهایی که بخشی از فرآیند تخصیص آب را شکل میدهنرد (بره طرور مثرال روششناسریهای ارزیرابی
تفصیلی هیدرولوژیکی ،اکولوژیکی یا اقتصادی) نیست.
ارجاع به منابع
این کتاب به فراخور به حوضههای آبریزی که در گزارش تحلیل تجربرهها بررسری شردهاند ،ارجراع میدهرد.
منابع تفصیلی بیشتر را میتوان در گزارش تحلیل تجربهها یافت .افزون بر این ،درباره تجربیات کشور چرین،
بیشتر مطالب بر مشارکتهای اع ای تیم  GIWPاتکا دارد ،که بر پایه مستنداتی است که در دسترس عمومی
قرار ندارند .در این دست موارد ،مرجع مطلب با « »GIWPمشخص شده است.
دامنه
کتاب حاضر بر برنامهریزی تخصیص آب در حوضه و اعطای سهمهای منطقهای آب تمرکز دارد (تخصیص آب از
یك منبع مشترک -معموالً یك رودخانه مشترک -میان مناطق اداری -سیاسی مختلف) .در بسیاری از موارد،
برنامهریزی تخصیص حجمی آب برای مناطق ،در سطح حوضه انجام میشود و این شیوه تمرکرز اصرلی ایرن
کتاب را تشکیل میدهد .در موارد دیگر ،برنامه تخصیص آب ممکن است چندین شاخه فرعی یك رودخانره،
یا چندین حوضه آبریز را پوشش دهد ،یا ممکن است منابع آب آبخوان فرامرزی را تقسیم نماید .در این موارد
نیز همان اصول تخصیص آب که در اینجا مورد بحث قرار میگیرد ،تا حد زیادی حاکم خواهد بود.
زمانی که سهمهای آب مناطق تعریف شده باشد ،سهمها معموالً در میان زیرمنطقهها یا بهرهبررداران داخرل
منطقه تخصیص داده میشود .سهمهای منطقهای آب ،از طریق فرآیندهای تخصیص زیرمنطقهای یا بخشی،
در نهایت باید به مجوزهای برداشت فردی آب تبدیل شوند .مسائل تفصیلی توأم با مجوزهای فردی برداشرت
آب موضوع این کتاب نیست ،این کتاب بر برنامهریزی تخصیص آب در حوضه یا منطقهای تمرکز دارد .با این
وجود  ،مهم آن است که تخصیص آب در سطح فردی ،هماهنگ با برنامه فراگیر تخصریص آب حوضره ایجراد
گردد .همزمان ،برنامههای حوضه باید تمام تصمیمهای ملی برنامهریزی آب را در نظر بگیرند ،به ویژه مواقعی
که انتقالهای بینحوضهای آب صورت میگیرد .در این کتاب ،این دست مسائل تا آنجا که با تخصیص آب در
سطح حوضه ارتباط مییابد ،در نظر گرفته میشوند.
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در این کتاب ،مسائل مرتبط با آب سطحی و نیز آب زیرزمینی پوشش داده میشود .با این وجود ،با توجه بره
تأکید بر ترتیبات تقسیم منطقهای ،توجه بیشتری به مسائل آب سطحی معطو میشود که معمروالً تمرکرز
اصلی ترتیبات تخصیص آب در سطح حوضه هستند .همانگونه که گفتره شرد ،آب زیرزمینری از جنبرههای
حیاتی و يالباً فراموششده چرخه آب است .از جملره آنکره آب زیرزمینری ،مالحظرهای بجرا در برنامرهریزی
تخصیص آب به شمار میآید ،به ویژه زمانی که یك برنامه به ترتیبات تقسیم آب برای یك آبخوان فرامررزی
می پردازد ،مواقعی که منابع آب سطحی و زیرزمینی به هم پیوسته هستند و مواقعی که آب زیرزمینی ،منبع
جایگزین آب (کنونی یا بالقوه) برای یك یا چند منطقه به شمار میآید.
نکته احتیاطی درباره واژگان
همانگونه که در سرتاسر این کتاب تأکید میشود ،رویکردها و فنون مدیریت آب همیشره مترأثر از شررایط،
نهادها و سابقه تاریخی مکان خاص شکل میگیرند .این گفته بدین معنا است که همیشه تفاوتهرای مهمری
میا ن رویکردهای اتخاذشده در کشورهای مختلف وجرود خواهرد داشرت .از ایرن رو ،هریچ تركالگویی بررای
مدیریت منابع آب نمیتواند وجود داشته باشد.
این تنوع ،مشکل تطبیق زبانی را نیز پدید میآورد .مفاهیم و واژههای یکسان که در زمینههای مختلف به کار
میروند ،میتوانند معنای بسیار متفاوتی داشته باشند .حتی پایهایترین مفاهیم مانند حقوق آب و برنامههای
مدیریت منابع آب ،آرایه گستردهای از رویکردها و ایدههای بسیار متفراوت را در مکانهرای مختلرف پوشرش
میدهد .به طور مثال ،بسیاری از کشورها «استراتژی ملی منابع آب» یا «برنامره ملری منرابع آب» را تردوین
میکنند .با این وجود ،نظامهای مختلف حقوقی ،سیاسی و نهادی بدین معنا است که اهدا و محتروای ایرن
برنامهها میتواند بسیار متفاوت باشد .از یك سو ،در برخی نظامهای متمرکز ،این برنامهها ممکن است آب را
میان مناطق یا حوضهها به تفصیل تخصریص دهردد در کشرورهای دیگرر ،ایرن برنامرهها ممکرن اسرت تنهرا
جهتگیری استراتژیك را بدون محتوای تشریحی مشخص کند .تالشها برای تحلیل رویکردها در بافتهرای
مختلف ،بدون درک روشن این تفاوتها ،میتواند مشکلآفرین شود.
تالش شده است واژگان همخوانی در این کتاب به کار رود .تعریرف واژههرای مختلرف در واژهنامره صرفحات
پیشین آمده است .با این وجود ،الزم است در تفسیر رویکردهای مشخصشده در این نوشتار و کاربرد آنها در
وضعیتهای مختلف احتیاط شود.
ساختار کتاب
کتاب حاضر در دو بخش سازماندهی شده است .بخش نخست ،فلسفه و اجزای کلیدی فرآینرد تخصریص آب
معرفی شده و چارچوب تخصیص آب در مقیاس حوضه توصریف میشرود .بخرش دوم ،توصریف مفصرلتری
5

درباره برخی از گامهای کلیدی در پیادهسازی چرارچوب تخصریص آب ایجراد مینمایرد .ایرن بخرش شرامل
فصل هایی دربراره رویکردهرای تعیرین آب در دسرترس بررای تخصریصد ارزیرابی نیازهرای محیطزیسرتی و
رویکردهای پیادهسازی آنها در قالب برنامههای تخصیص آبد و استفاده از مدلسرازی اقتصرادی و ارزیابیهرا
برای پشتیبانی برنامهریزی تخصیص آب است.
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فصل 1
نقش ،تاریخچه و سیر تحول تخصیص آب

 -1-1نقش تخصیص آب
تخصیص آب ،فرآیند تعیین سهم مناطق مختلف و بهرهبرداران رقیب از یك منبع طبیعی محدود است .ایرن
فرآیند زمانی ضرورت مییابد که توزیع و موجودی طبیعی آب قابلیت تامین نیازهای تمرام مصرر کنندگان
آب را  -از نظر کمیت ،کیفیت ،زمانبندی موجودی و یا قابلیت اطمینان -ندارد .به بیان ساده ،تخصریص آب
ساز و کار تعیین آن است که چه کسانی ،چه مقدار ،از چه مکانهایی ،چه زمان ،و به چره منظرور میتواننرد
برداشت آب را انجام دهند.
دسترسی به آب همواره برای تأمین طیف گستردهای از اهدا اجتمراعی ،شرامل تولیرد کشراورزی ،توسرعه
اقتصادی ،سالمت عمومی و -در سالهای اخیر -حفاظت از محیطزیست ،تنظیم شده اسرت .سرابقه قواعرد و
ساز وکارهای سهمبندی آب به دوران تمدنهای باستانی بابل ،روم و چین باز میگردد.
به نسبتی که کمآبی در سطح جهانی افزایش یافته است ،برنامهها و توافقهای تخصیص آب در حل تعارضات
بینالمللی ،منطقهای و محلی در خصوص دسترسی به آب ،اهمیت فزایندهای پیدا کردهاند .در شررایطی کره
آب به عامل محدودکنندهای برای تولید يذا و رشد اقتصادی تبدیل شده ،نهادهای مهم برای تولید انرژی بره
شمار آمده و سالمت اکوسیستمهای آبی با اُفت سریع روبرو بوده ،چگونگی تخصیص آب اهمیرت فزاینردهای
یافته است.
اهدا تخصیص با گذشت زمان تکامل یافتهاند و رویکردهای مختلفی برای محاسبه ،تعریف و مدیریت منابع
آب شکل گرفته است .البته ،تخصیص منابع آب ،همچنان فرآیند تصمیم درباره کسانی که حرق برداشرت از
آب موجود را دارند ،باقی مانده است .بنیان تخصیص آب را موارد زیر تشکیل میدهد:
۹

برنامهریزی تخصیص آب در حوضه آبریز

 -1تعیین اینکه چه مقدار آب برای تخصیص در دسترس است .این کار میتواند شامل بررسری مکانهرای
مختلف ،منابع مختلف (مانند آب زیرزمینی و آب سطحی) ،در زمانهای مختلف سرال و یرا در شررایط
اقلیمی مختلف باشد.
 -2تعیین اینکه چگونه آب باید بین مناطق مختلف و بهرهبرداران رقیب تقسیم شود :چه کسی حق برداشت
از چه میزان آب را دارد؟ فرآیند تخصیص آب ممکن است برین منراطق اداری یرا جغرافیرایی مختلرف،
بخشهای مختلف و (در نهایت) برداشتکنندگان و مصر کنندگان منفرد ،تمایز قائل شود.
این نوشتار ،رویکردهای پاسخ به این پرسشها را با تمرکز برر برنامرهریزی تخصریص آب در حوضره آبریرز و
تخصیص آب بین مناطق مختلف ،توصیف میکند.

 -2-1تاریخچه تخصیص آب
خاستگاههای تاریخی

پیش از سال  3000قبل از میالد ،جوامع اولیه کشاورزی عمدتاً بر امرار معاش از طریق دیمکاری ،ذخیره يذا
و کوچنشینی متکی بودند .با این وجود ،تکوین تکنولوژی آبیاری در هزاره سوم پیش از میالد ،استقرار دائمی
کشاورزی را امکانپذیر ساخت .افزایش تولید در مزارع آبی و ينری از رسروب ،مرازاد يرذا را فرراهم آورده و
بخشی از جمعیت را برای یافتن سایر روشهای امرار معاش آزاد کرد .این روند ،رشد تمدنهای بسیار بزرگتر
را پیرامون سامانههای پیچیرده آبیراری ،کره گراهی هرزاران هکترار را پوشرش مریداد ،امکانپرذیر سراخت.
جمعیتهای متمرکزتر و بزرگترر زارعرین ،شرکلگیری نظامهرای مناسربات ارضری و تخصریص آب را بررای
اطمینان از تأمین آب برای مزارع همیشگی در امتداد کانالهای بزرگ آبیاری ضروری ساخت.
یکپارچگی سیاسی و اقتصادی در مقیاس منطقهای ،نخست بر پایه مدیریت سامانههای بزرگ آبیراری شرکل
گرفت و بدین ترتیب مردم را به اشتغال در هنر ،اقتصاد ،مهندسی و علوم – زمینههای توسعه تمردن -سروق
داد .بنابراین جای شگفتی نیست که قدیمیترین تمدنهای انسانی در امتداد سیستمهای بزرگ رودخانره در
مناطق حاصلخیزتر جهان شکل گرفتند .تخصیص آب در امتداد سامانههای آبیراری و تجدیرد مرواد مغرذی
خاک از طریق سیالب ،بالندگی این تمدنها را هزاران سال تداوم بخشید .از ایرن رو ،در تمردنهای باسرتانی
مصر (در نیل) ،بابل (در دجله و فرات) ،هاراپان (در سند) و امپراتوریهای شانگ و ژو در چین (در رودخانره
زرد) ،میتوان قدیمیترین رویکردهای تخصیص آب را پیرامون سامانههای آبیاری مشاهده کرد.
این تمدنها ،در روزگاری که موجودی آب بسیار بیشتر از تقاضاها بود ،در امتداد سیستمهای بزرگ رودخانه
رشد کردند .بنابراین ،راه و رسمهای اولیره تخصریص آب برر تخصریص آب میران زارعران منفررد در امترداد
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سامانههای آبیاری تمرکز داشت .در بابل باستان ،حمورابی پادشاه بابل ( 1750 -1795پیش از میالد) ،قانون
حمورابی را به عنوان مجموعهای از قواعد درباره موضوعات بسیار گوناگون از جمله تخصیص آب تدوین کررد.
در بابل ،آبیاری در دره خشك دجله و فرات بر آبهای حاصل از ذوب بر زمستان تکیه داشرت .آبیراری در
تابستان از طریق شبکهای از سدهای ذخیره کوچك و کانالهای آبیاری صرورت میگرفرت .قرانون حمرورابی
مجموعهای از قواعد ناظر بر برداشت عادالنه از آب ذخیرهشده و نیز کنترل برداشت بیش از حرد آن را مقررر
کرده است.
در کریدور هگزی در چین -در امتداد مسیر شمالی جاده ابریشم که از استان گانسو عبور میکند -نخسرتین
نواحی آبیاری در دوران سلسله هان يربی در سال  100پیش از میالد ساخته شد .در این نواحی ،حقابهها به
شکل رسمی از زمانی که نخستین قانون رسمی آب معرفی شد ،حدود سرال  700پریش از مریالد در دوران
سلسله تانگ ،تخصیص یافته است .تخصیص آب به مناطق مختلف ،با رهاسرازی آب در یرك کانرال برا ابعراد
معین و برای دوره زمانی مشخص تعریف میشد که بر روی هرم معرادل حجرم ثابرت آب برود .مردت زمران
برداشت با سوزاندن چوب کُندر اندازهگیری میشد .این شیوه بیش از یك هزار سال متداول بود.
تمدن روم نخستین تمدنی بود که قانون را به ان باط درآورد و مجموعه قابل توجهی از قواعرد را برا گذشرت
زمان شکل داد .در قانون ژوستینیان ،به فرمان ژوستینیان (امپراتور روم در سال  528میالدی) قواعدی کره
در طول  1300سال تمدن روم انباشته شده بود ،از جمله قواعد تخصیص آب گررد آورده شرد .در بخشری از
این فرآیند ،ژوستینیان برای نخستین بار دکترین همجواری 1را مدون ساخت .این دکترین میگوید کره آب
در روخانهها و جویبارها برای ماهیگیری و کشتیرانی به همگان تعلق دارد .با این وجود ،کسرانی کره مالرك
اراضی واقع در کناره رودخانه هستند ،حق دارند از آب برای آسریاب ،مقاصرد خرانگی و کشراورزی اسرتفاده
«معقول» کنند -تا زمانی که اختاللی در کشرتیرانی بره وجرود نیراورد .دکتررین همجرواری ،در بسریاری از
کشورها تا امروز نیز کانون اصول تخصیص آب باقی مانده ،و استفاده «منطقی و عادالنه» بنیراد رویکردهرای
قرن بیستم به تخصیص آب میان مناطق را شکل داده است.
ویزیگوتها ،مهاجمان ژرمنی در اسپانیا در قرن ششم میالدی ،تفصیل بیشتری بره ایرن اصرل دادنرد و یرك
فرمان سلطنتی را برای ممنوعیت ساخت سدها یا بندهایی که از مهراجرت ماهیران و کشرتیرانی جلروگیری
میکنند ،مقرر کردند .تا سال  1000میالدی ،حکمرانان متوالی ،توسعه آبیاری را در سیستمهای رودخانهای
کوچکتر به عنوان وسیلهای برای افزایش درآمدهای مالیاتی برای پادشاهی تشرویق میکردنرد ،کره مسرتلزم
قواعد و روالهای حاکم بر تخصیص آب بود.

riparian doctrine

۱۱

1

برنامهریزی تخصیص آب در حوضه آبریز

در نتیجه ،تخصیص آب به مجموعه قابل توجهی از قواعد تکامل یافته است که نره تنهرا نراظر بره «اسرتفاده
معقول و عادالنه» آب بر پایه دکترین همجواری است ،بلکه به مالکران خسرارتدیده اراضری ،امکران مطالبره
جبران خسارت ناشی از برداشت آب در باالدست را فراهم میآورد .کرارلوس پادشراه اسرپانیا در سرال 1680
قوانینی را صادر کرد که بر اساس آن اخذ مجوزهای انحرا آب الزامی بود ،ولی اشاره میکرد کره آب بررای
مصار خانگی نامحدود است -به بیانی دیگر ،مفهوم اولویت استفاده را معرفری میکررد .از قررن  12ترا ،17
مقررات عُرفی انگلیسی مفهوم اولویت استفاده را به نفع آسیابها ،علی ريرم اثررات آنهرا برر آبگرفتگری در
باالدست و کاهش جریان در پائیندست ،بیشتر توسعه داد .اصول مشابهی نیز در قانون ناپلئون در فرانسه در
سال  1804گنجانده شد که حقوق مالکان اراضی همجوار را در برداشت از منابع آب و نیز حقوق کشرتیرانی
مشخص کرد.
اصل محوری که در این زمان استقرار یافت این بود که برداشت آب به دست مالکان اراضی همجوار ،معقول و
کارآ بوده و برخی اثرات بر دیگر مصر کنندگان و سیستم رودخانه قابل قبول در نظرر گرفتره میشرد .ایرن
اصل ،زیربنای شکلگیری قانون آب در بسیاری از بخشهای جهان در قرن بیستم قرار گرفت .با ایرن وجرود،
حتی با شکلگیری مجموعه رو به رشد قواعد و اصول تخصیص آب ،مدیریت منابع آب همچنان متمرکرز برر
اقدامات موضعی درباره بهرهبرداران منفرد در امتداد بازههای رودخانه باقی ماند و به ندرت اثررات در گسرتره
حوضه را در نظر داشت.
برنامههای اولیه تخصیص در سطح حوضه

به نسبتی که بهرهبرداری و انحرا آب در قرن نوزدهم گسترش یافت ،نیاز به ساز و کارهای تخصیص آب در
سطح حوضه نیز آشکارتر میشد .در چین ،ساز و کارهای تخصیص آب در سطح حوضه نخستین بار در قررن
نوزدهم در دوران سلسله کینگ شکل گرفت .این ساز و کار در کریدور هگزی (که اکنون استان گانسو است)
تدوین شد که شامل حوضههای آبریز شیانگ ،هی و شولی برود .ایرن نظرام تخصریص آب چندالیره داشرت:
نخست ،آب بین شهرستانهای حوضه آبریز تخصیص داده میشد .در يیاب توافق ،اسرتاندار دربراره موضروع
تصمیم می گرفت ،و در صورت نیاز ،این تصمیم از پشتیبانی نیروی نظامی برخوردار میشد .سپس آب توسط
حاکم شهرستان میان کانالها و سدهای شهرستان تخصیص مییافت .آب معموالً برر پایره اصرل حفاظرت از
بهرهبرداران پائیندست و با در نظرگرفتن مساحت اراضی زراعی موجود بررای آبیراری و الزامرات تولیرد يلره
تخصیص داده میشد .برای کمك به مدیریت و کاهش اختالفات ،توافقات يالباً بر روی سنگ حك میشد .در
نهایت ،آب بین زارعان واقع در امتداد شبکه کانال تخصیص داده میشد.
عامل کلیدی شکلگیری نخستین مجموعه جهانی توافقات عمده تخصریص آب در حوضره ،توسرعه ظرفیرت
مهندسی برای ساخت سردها برا پتانسریل ذخیرره و انحررا مقرادیر زیراد آب برود .سراخت سرازههای آبری
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بزرگمقیاس بدین معنا بود که برای نخستینبار پتانسیل برداشت آب ،اثرات مهمی بر بهرهبرداران در حوضره
میگذاشت و صرفاً اثرات موضعی نداشت .عرالوه برر ایرن ،سررمایهگذاری قابرل مالحظره الزم بررای سراخت
پروژههای بزرگ آبی يالباً طر های دخیل را تشویق یا متعهد به استقرار قواعد رسمی دربراره دسترسری بره
آب ،برای تسهیل و حفاظت سرمایهگذاری آنها میکرد.
این توافقات و برنامههای تخصیص آب در مقیاس حوضه ،با تفصیل تقسیم موجودی آب بین مناطق واقع در
حوضه ،تعیین الزامات مربوط به آبهای مشترک و یا محردود سراختن گسرتره سراخت سرازهها در حوضره،
گرایش به سادگی داشتند.
در هند ،تعارضات در اوایل قرن نوزدهم بین ایالتهای میسور و مدرس برر سرر گسرترش کشراورزی آبری در
بخشهای باالیی حوضه آبریز کاوری و اثرات بالقوه آن بر تولید برنب در بازههای پائیندست به وجود آمد .این
وضعیت به توافقی در سال  1892میان دولتهای این دو ایالت انجامید .بر اساس آن ،میسور موافقت کرد که
بدون کسب رضایت ایالت مدرس ،هیچ گونه تأسیسات جدید آبیاری نسازد .توافرق بعردی دربراره کراوری در
سال  1924در پاسخ به ساخت یك سد در کریشناراجاسگرا صورت گرفت .در این توافق حجم آبی که باید از
سد رها شود و محدودیتهایی برای مساحت قابل آبیاری در باالدست و پائیندست مشخص شد.
به همین صورت ،توافقنامه رودخانه کلرادو در سال  ،1922متأثر از مجادله درباره ساخت سد هوور و نیاز بره
ت مین توافق میان ایالتهای سهیم در حوضه درباره توزیع هزینهها و منافع سرد جدیرد ،شرکل گرفرت .در
همان زمان ،توسعه سریع ایالتها در بخشهای پائینی حوضه کلرادو ،سهم از منابع آب این رودخانه را تهدید
میکرد و بنابراین ،دامنه توسعه آتی را در ایالتهای باالدست حوضه محدود میساخت .این عوامل به همرراه
هم ،محرک شکلگیری توافقنامه بین ایالتی برای پرداختن به مسائل تخصیص آب در سطح حوضه بود .ایرن
توافقنامه نخستین توافق در نوع خود در ایاالت متحده به شمار میآید.
حقابهها و برداشتهای انفرادی آب

به موازات تحوالت در شیوه تنظیم آب در مقیاس حوضه ،ضوابط مربوط به دسترسی فردی به منابع آب نیرز
به شکل قابل مالحظهای با گذشت زمان تغییر یافته است .همان گونه که پیش از این گفته شد ،بیشتر قواعد
اولیه درباره حقوق آب ،از دکترین همجواری نشأت گرفته است که برای نخستین برار در قرانون ژوسرتینیان
تعریف شد و بعدها در مقررات عُرفی انگلیسی و مناطق دیگر جهان اقتباس شد .این دکتررین ،حرق مالکران
اراضی همجوار را برای برداشت و اسرتفاده از آب رودخانره ،مشرروط بره محردودیتهای معرین کررده اسرت
(استفاده معقول به مفهوم عدم تأثیر بیش از حد بر سایر بهرهبرداران ،و نظایر آن).
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همچون توسعههای بزرگمقیاس که تغییرات در شریوه مردیریت آب در مقیراس حوضره را ایجراب میکررد،
گسترش مصار انفرادی آب نیز تغییراتی را ضروری ساخت .به نسبتی که برداشرتهای آب افرزایش یافرت،
اصولی عمومی مانند دکترین همجواری میکوشید تا به تعارضات رو به رشد و ریسك بهرهبرداری بیش از حد
یك منبع مشترک بپردازد.
در يرب ایاالت متحده ،حقوق مالکان اراضی همجوار در قالب دکترین «تصررفات پیشرین» ، 1پیررو تصرمیم
دادگاه عالی درباره اختال بین دو ایالت بر سر رودخانره کلررادو (وایومنیرگ و کلررادو) شرکل گرفرت .ایرن
دکترین جدید ،بر حقوق بهره بردارانی که در گذشته آب را برداشت کرده و از آن برای مقاصد مفید اسرتفاده
کردهاند ،در برابر اثرات ناشی از برداشتکنندگان بعدی آب ،صحه گذاشته و حفاظت کررد .ایرن دکتررین در
عبارت «هرکه زودتر برداشت کرده ،حق او تقدم دارد» 2خالصه شده است.
در حالی که رویه ق ایی ،بنیاد حقوق آب را ایجاد کرده است ،بره شرکل فزاینردهای دولتهرا و دسرتگاههای
اجرایی آنها به اعمال مقررات درباره دسترسی به منابع آب اقدام کردهاند .مبنای این قبیل مقرررات آن اسرت
که مالکیت منابع آب طبیعی ،یا حداقل حق برداشت و کنترل آنها ،در نهایت به دولرت تعلرق دارد .بره طرور
مثال ،قانون اساسی چین مقرر میکند که آب «در مالکیت» دولت است .قانون آب چین ( )2002چارچوبی را
مقرر نمود که بر اساس آن ،دولت آب را مدیریت میکند .قانون ملی آب آفریقای جنوبی ( )1998نظام کنونی
حقوق مبتنی بر دکترین همجواری را لغو کرد و دولت ملی را «امانتدار مردم» در مورد منابع آب اعالم نمود
و اختیار مقرراتگذاری درباره «استفاده ،کنترل و جریان» تمام آبهای کشرور را بره دولرت داد .بره همرین
صورت در استرالیا ،ایالتها قوانینی را به تصویب رساندهاند که حق آنان را در استفاده ،کنترل و جریان آب در
آبراههها و آبخوانها بیان میکند.
در دوران نوین ،برداشت آب در سطح فردی معموالً بر پایه نظام صدور مجوز بوده اسرت و برداشرتکنندگان
آب باید مجوز یا شکلی دیگر از اجازه را داشته باشند .بدین شیوه ،امکان کنترل برداشت آب فراهم میشرود.
مجوزها ممکن است تأسیسات مجاز (به طور مثال ظرفیت پمر خراص یرا دیگرر تأسیسرات برداشرت آب)،
مساحت مجاز برای آبیاری ،حجم واقعی آب ،یا طول زمان آبیاری را تعریف نماینرد .چنرین نظرامی در گرذر
زمان ،به شکل فزایندهای پیچیدهتر شده و اکنون مجوزها طیفی از مفاد شامل زمران برداشرت آب ،هرد از
برداشت آن و سطح قابلیت اطمینان تأمین را که دارنده مجوز میتواند انتظار داشته باشد ،دربر میگیررد .در
برخی موارد ،این قبیل حقوق قابل مبادله هستند و به بهرهبرداران امکان میدهد حقابه خود را خرید و فروش
نمایند.

Prior appropriation
first in time, first in right
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نظام صدور مجوز به مدیران منابع آب امکان میدهد کنترل بسیار بیشتری بر حجم و زمان برداشرتهای آب
و نیز استفادهای که از آب صورت میگیرد داشته باشند .نکته مهمتر آن اسرت کره ایرن سراز و کارهرا بررای
مدیریت آب در سطح بهرهبرردار فرردی ،برنامرهها و توافقرات تخصریص آب در مقیراس حوضره را اثرربخش
میسازند ،و اطمینان میدهند استفاده آب با قواعد و هد های فراگیر مشخصشرده بررای حوضره مطابقرت
دارد.
برنامهریزی نوین تخصیص آب در حوضه

در سده  ،1900و اکنون در قرن بیست و یکم ،برنامهها و توافقهرای نسربتاً سراده تخصریص آب حوضره بره
تدریب جای خود را به اسناد پیچیدهتر دادهاند .این وضعیت ،بازتاب طیفی از مسائل رقیب است کره بایرد در
مدیریت منابع آب در مقیاس حوضه مورد توجه قرار گیرد ،و چالش انجام این کار ،به حداکثر رساندن منرافع
اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی است.
رویکردهایی مانند توافقنامه رودخانه کلرادو -که تنها حقوق ایالتهای پائیندست را بر پایه جریان الزم برای
عبور از نقطه میانی حوضه تعریف میکند -جرای خرود را بره برنامرههایی داده اسرت کره سرهمهای نسربی
ایالتهای مختلف همجوار را بر پایه میانگین آورد ساالنه تعریف میکنند .همین رویکررد در طررح تخصریص
آب رودخانه زرد ( )1987و توافقنامه آبهای ایندوس در پاکستان ( )1991نیز اتخاذ شده است.
برنامههای جدیدتر تخصیص آب ،مانند حوضههای لرما -چاپراال (مکزیرك) ،اینکومراتی (آفریقرای جنروبی) و
موری -دارلینگ (استرالیا) ،شریوههای پیچیردهتری را بررای بررسری منرابع آب موجرود و تعریرف چگرونگی
سهمبندی آب بین مناطق و بهرهبرداران مختلف به کار گرفتهاند.
برنامهریزی نوین تخصیص آب در حوضه -حداقل در داخل یك کشرور مسرتقل -اکنرون يالبراً در چرارچوب
قانونی برنامهریزی آب انجام میشود .همان گونه که پیش از این گفته شد ،قوانین در چین ،آفریقای جنوبی و
استرالیا ،و بسیاری از کشورهای دیگر ،حق دولت را برای مدیریت منابع آب مقرر کرده و مبنا ،و يالباً الزام را
برای دستگاههای دولتری بررای تردوین و پیادهسرازی برنامرههای تخصریص آب فرراهم میآورنرد .بره جرای
رویکردهای خلقالساعه در حل اختالفات آب ،اکنون برنامهریزی تخصیص آب مطابق با اصرول و فرآینردهای
روشن تعریفشده برای ارزیابی منابع آب موجود و تقسیم آن بین مناطق و بهرهبرداران صورت میگیرد.
در سطح بینالمللی نیز قواعد حاکم بر مذاکره و پیادهسازی سراز وکارهرای تقسریم آب رودخانرههایی کره از
مرزهای ملی عبور میکنند ،طراحی شده است (به طور مثال ،بین هند و پاکستان درباره رودخانره اینردوس،
مکزیك و ایاالت متحده درباره رودخانههای کلرادو و براوو) .تالشهایی نیز برای پیریزی اصول کلری جهرانی
برای تدوین توافقنامهها درباره آبهای مشترک ،از جمله قواعد هلسینکی در خصوص بهرهبرداری از آبهای
۱5

برنامهریزی تخصیص آب در حوضه آبریز

بینالمللی در سال  1966و کنوانسیون حقوق بهرهبرداری يیر کشتیرانی از آبراهرههای بینالمللری در سرال
 1997صورت گرفته است .از جمله مفادی که در این قواعد منظور میشود ،استفاده «معقرول و عادالنره» از
رودخانههای مشترک است :به عبارتی اصول تخصیص آب.

کادر -1رویکرد مدیریت بههمپیوسته و تخصیص آب
در نیمه دوم قرن بیستم ،افزایش آگاهی درباره چالشهای محیطزیستی کره زمین ،به مجموعهای از توافقات و بیانیرههای مهرم
منجر گردید که اثرات عمیقی بر شیوه مدیریت گذاشت .این رویدادها عبارتند از گزارش برانتلند در سرال  ،1987برا نرام آینرده
مشترک ما ،که شکلی تازه به مفهوم توسعه پایدار داد .اصول دوبلین در سال  ،1992به طور مشخص مسئله منرابع آب را مرورد
توجه قرار داده و چهار اصل را تعیین کرد ،که اهمیت آب برای زندگی ،توسعه و اقتصادد اهمیت مدیریت مشرارکتی منرابع آبد
نقش محوری زنان در مدیریت آبد و منزلت آب به عنوان «کاالی اقتصرادی» را بره رسرمیت شرناخت .پرس از آن ،جنبرههای
مختلف این اصول در مفهوم مدیریت بههمپیوسته منابع آب ( )IWRMتدوین یافت.
دستور کار  ،121برنامه عمل تدوینیافته بر اساس کنفرانس سال  1992سازمان ملل درباره محیطزیست و توسعه پایدار کره در
ریودوژانیرو برگزار شد ،بههمپیوستگی را چنین تعریف کرد« :بر پایه فهم آب به عنوان بخشی از اکوسیستم ،یك منبع طبیعی و
یك کاالی اجتماعی و اقتصادی کره کمیرت و کیفیرت آن ماهیرت بهرهبررداری آن را تعیرین میکنرد ».همیراری جهرانی آب2
( ،)GWPمدیریت بههمپیوسته منابع آب را چنین تعریف کرده است« :فرآیندی که توسعه و مدیریت هماهنرگ آب ،اراضری و
منابع وابسته را به منظور حداکثرساختن توسعه اقتصادی و رفراه اجتمراعی بره گونرهای عادالنره و بردون لطمهدیردن پایرداری
اکوسیستمهای حیاتی محقق میسازد».
این تالشها در واقع پاسخی به تنزل وضعیت و تخریب اکوسیسرتمها و محردودیتهای توسرعه اقتصرادی و اجتمراعی تروأم برا
توسعه ناکارآمد و تخصیص آب بودند .این فلسفه در الزام چارچوب مدیریت آب اتحادیه اروپا بررای برنامرههای جرامع مردیریت
حوضه در سال  2000و تعهد کشورهای حاضر در اجالس سران درباره توسعه پایردار در سرال  2002بررای تردوین برنامرههای
بههمپیوستگی در سطح ملی اتخاذ شد .در این دوره ،و بره ویرژه از سرال  ،1990شرماری از کشرورهای کمدرآمرد و برا درآمرد
متوسط ،اصالحات تمامعیاری را در سیاست آب و قانونگذاری صورت داده و ترتیبات جدید نهادی و مدیریت در مقیاس حوضره
را در چارچوبهای حقوقی خود گنجاندند .این اصالحات يالباً بر پایه اصول بههمپیوستگی بود .در زمینه برنامرهریزی تخصریص
آب در حوضه ،شاید مهمترین رویکردهایی که تبلور این اصول باشند عبارتند از به رسمیت شرناختن حوضره بره عنروان واحرد
بنیادی مدیریت منابع آب و نیازهای محیطزیست به عنوان استفادهکننده مشروع آب.
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شکل -5توافقها و برنامههای تخصیص آب حوضه در قرن بیستم

روندها در تخصیص آب

يالباً ،حرکت به سمت رویکردهای پیچیردهتر در تخصریص آب و تردوین برنامرهها یرا توافقهرای جدیرد یرا
بازبینیشده ،در اثر یك بحران پدید آمده و معموالً ناشی از افزایش کمیابی و رقابت بر سر منرابع آب حوضره
بوده است .به طور مثال ،بحران عمده محیطزیستی در حوضره مروری -دارلینرگ در اوایرل دهره  1900بره
بازنگری در توافق موری -دارلینگ و اعمال سقف برداشت در گستره حوضه منجر گردیرد .پیادهسرازی طررح
تخصیص آب سال  1987درباره رودخانه زرد و مقررات پیرو آن ،واکنشی به خشكشدن دورهای رودخانه بود.
در مرروارد دیگررر ،اصررالح در راسررتای تررأمین آب برررای مصررر کنندگان جدیررد ،همزمرران بررا ديديررههای
محیطزیستی ،ضرورت یافته که نمونه های آن را میتوان برنامهریزی تخصیص پیررو قرانون آب سرال 1998
آفریقای جنوبی و قانون آب سال  1992مکزیك عنوان کرد.
بنابراین ،برنامهریزی تخصیص آب به تدریب از نظامهای اولیه برا هرد اسرتفاده عادالنره آب در سرامانههای
آبیاری ،از طریق مدیریت انحرا آب در امتداد بازههای رودخانه ،به مدیریت حوضههای کوچك ،و در نهایت
به مدیریت حوضههای بزرگ و تخصیصها بین مناطق اداری -سیاسی تکامل یافته است .در سالهای اخیرر،
برنامهریزی تخصیص آب ،نگاه جامعتری درباره مصرر آب در کشراورزی ،اثررات نوسرانات برر بهرهبررداران
مختلف ،و به شکل فزاینده ،تأمین نیازهای آب محیطزیست ،اتخاذ کرده است.
توافقها و برنامههایی که در قرن گذشته پیاده شدهاند -شامل کلرادو ،ایندوس ،موری -دارلینگ ،لرما -چاپاال
و رودخانه زرد -نماینده این جابجایی با گذشت زمان در رویکرد تخصیص آب در حوضه هستند .این نمونهها
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و نمونههای دیگر ،ماهیت رو به تکامل برنامهریزی تخصیص آب را پررنگ کرده و با متوازنساختن فشرارهای
رشد جمعیت و اقتصاد ،به همراه مطالبه پایداری محیطزیستی دست و پنجه نرم میکنند.
تکامل این فرآیند با گذشت زمان در شکل 6نشان داده شده است .به نسبتی که برداشت آب افزایش مییابد،
تقاضا در ابتدا با توسعه زیرساختها و افرزایش موجرودی آب ترأمین میشرود .بنرابراین تمرکرز برنامرهریزی
تخصیص آب در این مرحله ،توسعه و بهرهبرداری از زیرساختها و چگونگی استفاده از آب تأمینشده توسرط
تأسیسات است .با این وجود ،با گذشت زمان ،برداشت آب فراتر از حجم آبی کره میتوانرد در دسرترس قررار
گیرد افزایش مییابد.

شکل -6تحول فنون برنامهریزی تخصیص آب در حوضه :توسعه زیرساخت تا مدیریت تقاضا

عالوه بر این ،افزایش آگاهی درباره نیازهای محیطزیست ،قید دیگری را بر مقدار آبی که در دسرترس اسرت
میافزاید .در این شرایط ،تقاضای آب از موجودی آن پیشی گرفتره و بحرانهرای اقتصرادی و محیطزیسرتی
میتواند پدید آید .در این مرحله است که فرآیند یکپارچهتر تخصیص آب در حوضه الزم میآید ،که تنها برر
مسائل مرتبط با ساخت و بهرهبرداری تأسیسات تمرکز نداشته و بلکه به دنبال بهینهسرازی منرافع حاصرل از
منابع آب موجود ،مدیریت تقاضا و تأمین نیازهای طبیعت است.

 -3-1چالشهای نوظهور و مسائل مطرح
رویکردهای نوین در تخصیص آب حوضه میکوشند به رشد سرریع تقاضرای آب و خردمات آب ،و در نتیجره
فشار بر منابع آب در دسترس ،پاسخ دهند .پیشرفت قابل مالحظرهای در ایرن زمینره از مردیریت منرابع آب
صورت گرفته است ،با این وجود ،شماری مسائلی در شکلگیری این رویکردها همچنان باقی است.
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◄ ضرورت بازتخصیص .رشد سریع جمعیت ،شناخت اهمیت کارکرد اکوسیستمها و تخصیص بیش از حد
آب در بسیاری از حوضههای آبریز ،فشار برای بازتخصریص آب از برداشرتهای کنرونی (يالبراً برا ارزش
پائین) به مصار جدید را پدید آورده است .با این وجود ،فرآینرد بازتخصریص چرالش عمردهای از نظرر
سیاسی ،اقتصادی و اداری است .نظامهای موجود حقوق و تخصیص آب ممکن است مانع جدی در برابر
بازتخصیص بوده و یا نیازمنرد تردوین مقرررات جدیرد باشرند .معمروالً منرافع سیاسری قدرتمنردی برا
بهرهبرداران کنونی آب ،به ویژه البیهای سیاسی قدرتمند کشاورزی وجود دارد .بازتخصیص مستلزم آن
است که وابستگی اقتصادی کنونی به آب ،حتی با اینکه ارزش اقتصادی پائینی بره ازای واحرد مصررفی
داشته باشد ،مورد توجه قرار گیرد .این کار مستلزم جبران خسارت قابل توجره بروده و نیرز نیازمنرد در
نظرگرفتن مسائل گستردهتر اجتماعی و اقتصادی توأم برا تغییررات در امررار معراش اسرت .وجرود ایرن
چالش ها بدین معنا است که بسیاری از کشورها نیاز به بازتخصیص اساسی آب را تشرخیص دادهانرد .برا
این وجود تا به امروز ،موفقیتهای کمتری در پیادهسازی آن به دست آمده است.
◄ تأمین نیازهای محیطزیست .در حالی که امروزه ،بیشتر کشورهای جهان نیازهای آبی محیطزیسرت را
در قوانین یا سیاستهای باالدستی خود بره رسرمیت میشناسرند ،برا ایرن حرال ترأمین نیازهرای آبری
محیطزیستی هنوز به صورت یك چالش باقی است .تأمین نیازهای محیطزیست ،هم با چالشهای فنی
و هم با چالشهای سیاسری روبررو اسرت .در حرالی کره روششناسریهای شناسرایی نیازهرای جریران
محیطزیستی به شکل قابل مالحظهای ارتقا یافتهاند ،چالشهای تدوین رویکردهای استوار علمی و قابل
پیادهسازی در عمل همچنان باقی است .همواره چالشهای سیاسی در اولویتبنردی آب بررای نیازهرای
محیطزیست نسبت به سایر بهرهبرداران آب وجود خواهد داشت ،به ویژه آنکه منافع حاصرل از عملکررد
اکوسیستمها يالباً ناشناخته بوده و یا گروههایی که به منافع اکوسیستمها وابسته هستند ،از نظر سیاسی
قدرت کافی ندارند.
◄ تغییر اقلیم .در حالی که امروزه برنامهریزان آب ،اهمیتی را که تغییر اقلیم برای تخصریص و مردیریت
آب خواهد داشت درک میکنند ،با این حال شناسایی چگونگی انجرام ایرن کرار در عمرل بره شریوهای
عادالنه ،به صورت چالش مهمی باقی است .این مورد در ترکیرب برا رشرد سرریع اقتصرادی و جابجرایی
الگوهای تقاضای آب ،بدین معنا است که برنامهریزی تخصریص آب بره مردیریت تغییررات سرریع نیراز
خواهد یافت.
◄ مدیریت حوضه آبریز در نظامهای فدرال .کشورهایی مانند هند ،پاکستان ،استرالیا و ایاالت متحرده کره
نظامهای سیاسی فدرال دارندد امروزه با چالشهای مهمی در مدیریت منابع آب در حوضههای مشرترک
بزرگ روبرو هستند .در گذشته ،بسیاری از این حوضهها در قالب توافقهای آبری الرزامآور حقروقی برین
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ایالتها ،با انعطا پذیری محدود یا بدون انعطا پذیری ،و رسریدگی بره اختالفرات از طریرق رویرههای
طوالنی در دادگاههای ملی ،مدیریت شدهاند .با این وجود ،توافقهای حقروقی ثابرت و بیتغییرر ،امرروزه
برای الزامات نوین برنامهریزی مفصل ،انعطا پذیر و انطباقپذیر تخصریص آب مناسرب نیسرتند و ایرن
وضعیت فشار زیادی را براین حوضهها وارد میآورد .در برخی موارد مانند استرالیا ،ایالتها با درک ایرن
چالش ،اختیارات حقوقی برنامهریزی آب را به مراجع ملی واگذار کردهاند.
◄ ظرفیت نهادی .رویکررد تفصریلیتر در برنامرههای نروین تخصریص ،از جملره قواعرد پیچیرده دربراره
تخصیصهای ساالنه و الزامات محیطزیستی ،نیازمند ظرفیت نهادی اساسی بررای تهیره ،پیادهسرازی و
اجرای این برنامهها است .با این وجرود ،ظرفیرت نهرادی يالبراً عقربتر از خواسرتههای تصرمیمگیران و
برنامهریزان است.

 -4-1سیر تحول تخصیص آب در برخی حوضههای آبریز
روندهای تخصیص آب در قرن گذشته را به خوبی میتوان با برنامرههای تخصریص آب در حوضرههای آبریرز
کلرادو (ایاالت متحده) ،ایندوس (هند /پاکستان) ،اینکوماتی (آفریقای جنوبی) ،موری -دارلینگ (اسرترالیا) و
لرما -چاپاال (مکزیك) نمایش داد.
این نمونهها ،جابجایی تدریجی از رویکردهای سراده در ارزیرابی و تعریرف سرهمهای آب (ماننرد کلررادو) ترا
رویکردهای پیچیدهتری که امروزه در ارزیابی و تخصیص آب ،شناسایی الزامات محیطزیسرتی آب و بررسری
نوسانات ساالنه به کار گرفته میشود ،نشان میدهند.
رودخانه کلرادو

رودخانه کلرادو پیش از ورود به مکزیك ،از هفت ایالت عبور میکند .سهمبندی آب در این حوضه برر اسراس
مجموعهای از توافقها است که مهمترین آنها توافقنامه سال  1922اسرت .توافقنامرهها ابرزاری هسرتند کره
مطابق قانون اساسی ایاالت متحده فراهم آمدهاند و همسنگ قرارداد حقوقی میان طر های ذیربط به شرمار
میآیند .با تصویب آن توسط قانونگذاران ایالت و کنگره ،این توافقنامه جایگاه قرانون ایرالتی و نیرز فردرال را
خواهد داشت.
توافقنامه رودخانه کلرادو برای سهمبندی منابع آب موجود (بر اساس برآورد سرال  )1922بره طرور مسراوی
میان چهار ایالت واقع در باالدست حوضه و سه ایالت در پائیندست ،طراحی شده است .بر اساس توافرق ،برر
پایه متوسط متناوب  10ساله ،به طور متوسط  9.25میلیارد متر مکعب باید از باالدست حوضه به پائیندست
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جریان یابد .پیمان بعدی میان ایاالت متحده و مکزیك ،مقرر میکند که حداقل  1.85میلیارد متر مکعب باید
از مرز مکزیك عبور کند.
این توافقنامه در نتیجه افزایش بهرهبرداری از منابع آب در حوضه ،و به ویژه ساخت یك مخزن بزرگ (که در
نهایت به سد هوور تبدیل شد) برای مهار سیل و چالشهای تأمین آب پدید آمد .همزمان ،ديديههایی وجود
داشت که دکترین تصرفات پیشین بدین معنا است که ایالتهای پائیندست حوضه که بره سررعت در حرال
رشد هستند ،ادعای بخش اعظم منابع آب حوضه را خواهند داشت و از این رو فرصتهای باالدست حوضه را
برای توسعه آتی رد خواهند کرد .بنابراین ،این توافقنامه به دنبال دستیافتن به توازن میان تأمین تقاضاهای
آب در پائیندست و محفوظ نگاهداشتن آب برای باالدست حوضه بود .پیادهسازی و پایش رعایت توافقنامه ،با
توجه به ماهیت سهمهای منطقهای آب نسبتاً ساده است .ایرن توافقنامره تخصریص روشرن و شرفا آب در
حوضه و سطح قابل مالحظه قطعیت برای بهرهبرداران متعدد آب درباره مقدار آبی که فرراهم خواهرد برود را
پیریزی کرده است.

شکل -7نقشه حوضه آبریز کلرادو
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با این وجود ،این توافقنامه مشکلآفرین نیز بوده است .بنا به چند دلیل ،موجودی واقعی آب کمترر از مقردار
برآوردشده در سال  1922است .همزمان ،این توافقنامه ساز و کاری را برای تعدیل سهمها مطابق منرابع آب
موجود در هر سال فراهم نکرده اسرت :صررفاً پائیندسرت حوضره حرق حجرم ثرابتی از آب دارد .در نتیجره،
باالدست حوضه يالباً باید بیش از  50درصد مقداری که عمالً موجود است را رها کند.
هیچ تمهیدی در این توافقنامره بررای جریانهرای محیطزیسرتی دیرده نشرده اسرت .افرت وخریم کیفیرت
محیطزیست به فشارهای فزاینده برای تأمین این جریانها منجر شده است .عالوه بر این ،اکنون قوانینی کره
مستلزم حفاظت ویژه گونههای معین است ،در تعارض با توافقات تخصیص آب قرار گرفته اسرت .بره همرین
صورت ،بیانیه دلتای رودخانه کلرادو به عنوان یك رامسر سایت (حفاظت شده) ،تعهداتی را بررای ایالتهرای
باالدست در جهت تأمین جریانهای محیطزیستی مشخص میکند که نمیتواند ذیل توافقنامه جرای گیررد.
فشار فزایندهای از جانب البیهای محیطزیستی برای توجه به تنزل وضعیت محیطزیستی وجود دارد.
توافقنامهها هیچ تمهیدی را برای مبادله آب بین ایالتها تدارک ندیدهاند .به صراحت از مبادله بین ایالتهرا
جلوگیری نمیکند ،ولی تحقق آن در عمل دشوار است ،چراکه مبادله آب استفاده نشده با بیرون یك ایالرت،
دستکشیدن از پتانسیل رشد آتی فرض میشود .با این وجود ،این گزینه میتواند تأثیر مهمی در تقاضاها در
ایالتهای دیگر و یا برای محیطزیست داشته باشد .به همین صورت ،ساز و کارهایی برای پیشبرد تالشها در
راستای کاهش مصر در یك ایالت برای تأمین نیازها در ایالت دیگر ،یا الزامات محیطزیست وجود ندارد.
در رأس همه این مسائل ،این توافقنامه بازنگری توافق را پیشبینی نکرده است ،و مجوزهایی کره اکنرون در
سطح برداشتکننده داده میشود ،آنچنان تثبیت شدهاند که تعدیل آنها بسیار دشوار خواهرد برود .بره بیرانی
دیگر ،تخصیصها تعدیل نشدهاند و هیچ مسیر روشنی برای انجام این کار در آینده وجود ندارد.
به طور مثال ،توسعه پیشبینینشده شهر الس وگاس ،تقاضاهایی را ایجاد کرده که از تخصیص نروادا بیشرتر
شده و در نتیجه چالش مستمر تأمین آب به وجود آمده است .در زمانی که مذاکرات درباره توافقنامه صورت
میگرفت ،الس وگاس شهرک کوچکی بود و تخصیصهای مشخصشده برای نوادا کرم برود .برا ایرن وجرود،
توسعه سریع الس وگاس ،فشار فزایندهای را بر منابع آب وارد آورده و تمهیردات ویرژهای ماننرد بانرك آب را
برای اطمینان از تأمین تقاضاهای شهری ضروری ساخته است.
توافقنامه رودخانه کلرادو ،نمونه خوبی از یك ساز و کار ساده برای سهمبندی منابع آب بین مناطق مختلرف
به شمار میآید .این نمونه ،به ویژه با قطعیتی که به ایالتها میدهد ،منرافع چنرین سراز و کراری را پررنرگ
میکند .همچنین ،محردودیتهای یرك رویکررد انعطا ناپرذیر را نشران میدهرد کره تعردیلهای سراالنه را
امکانپذیر نکرده ،آب را برای مقاصد محیطزیستی تخصیص نداده ،و بازنگری را با گذشت زمان و تغییر اقلیم،
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تقاضاها ،اولویتها و عوامل دیگر تدارک ندیده است .عالوه بر این ،مشکالت و ناکارآمدیهایی که میتواند در
مواقعی که یك حوضه به عنوان یك واحد مدیریت نمیشود را گوشزد مینماید.
رودخانه ایندوس (پاکستان)

رودخانه ایندوس از چین نشأت گرفته و پس از عبور از هند در نهایت به پاکستان میرسرد .پرس از ورود بره
پاکستان ،در مسیر خود تا دریا از چهار استان عبور میکند .در سرال  ،1961هنرد و پاکسرتان پیماننامرهای
درباره مدیریت فرامرزی این رودخانه ام ا کردند .مطابق این پیمان ،هند امکان یافت تا از سه شراخه فرعری
که در قلمرو آن قرار دارد ،آزادانه بهرهبرداری نماید ،و مابقی آب به پاکستان تخصیص مییابد.
در توافقنامه سال  1991که به ام ای نخست وزیر پاکستان رسید ،موجودی آب پاکستان میان چهار استان
تخصیص داده شد .در پی آن ،سازمان مدیریت سیستم رودخانه اینردوس بررای پیادهسرازی ایرن توافقنامره
تأسیس گردید .این توافقنامه ،کل آب در دسترس برای تخصیص (تقریباً  144میلیارد متر مکعب) و متوسط
سهم ساالنه هر استان را تعیین میکند (جدول .)1پس از یك دوره مذاکره سیاسری طروالنی ،تصرمیمگیری
درباره سهمها صورت گرفت .وسعت ،جمعیت و مساحت اراضی آبی ،معیار اصلی در تقسریم آب در دسرترس
بود .سهمهای ساالنه بر پایه فرمول مشخصشده در این توافقنامه ،کم یا زیاد میشود.

جدول -1سهمبندی آب برابر توافقنامه آبهای ایندوس ()1991

تخصیص منابع آب

استان

(میلیارد متر مکعب)
پنجاب

69

سند

60/1

NWFP

7/1

بلوچستان

4/7

کانالهای فاقد ابزار اندازهگیری

3/7

مجموع

144/7

این توافقنامه ،سند کوتاه چند صفحهای است و علی ريم برخی کاستیها ،به طور کلی به عنوان سراز و کرار
سهمبندی آب مورد استفاده قرار گرفته است .موفقیت آن به اجماعی که درباره آن شرکل گرفرت و حمایرت
تمام استانها ،نسبت داده میشود.
2۳
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وجود ابهام در توافقنامه آب اختالفاتی را به وجود آورده است که از آن جمله تفسیر مواد مربوط بره سراخت
مخازن جدید است .به همین صورت ،الزامات حداقل جریان محیطزیستی ،به سبب اختال برر سرر مسرئول
تأمین این آب ،منافعی که خواهد داشت و دعاوی مبنی بر اینکره زیرسراخت جدیرد بررای فرراهمآوردن آب
بیشتر الزم است ،تأمین نشده است.

شکل -8نقشه رودخانه ایندوس
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این توافقنامه ،با گنجاندن تدابیر تعدیل بر اساس نوسانهای فصرلی و نیرز ترالش بررای گنجانردن نیازهرای
محیطزیست ،حرکت به سمت یك رویکرد پیچیدهتر در تخصیص آب را نشان میدهد .با این وجود ،به جرای
ارزیابی جامع تقاضاهای آتی ،فرآیند تخصیص آب عمدتاً متأثر از نیازهای موجود بوده است.
در نتیجه ،دیگر راهکارهای موجود تأمین آب برای استانهای مختلف در نظر گرفته نشده است .به طور مثال،
منابع بزرگ آب زیرزمینی در پنجاب وجود دارد که در استانهای دیگر نشانی از آن نیست .به همین صورت،
محفوظ داشتن آب برای محیطزیست بر پایه درک نیازهای آبی اکولوژیکی تعریف نشده است .محدودیتهای
این توافقنامه سبب شد که حجم محدودی که برای محیطزیست در نظر گرفته شرده برود ،در عمرل ترأمین
نشود .این مسائل در این حوضه همچنان مطرح هستند.
رودخانه زرد

رودخانه زرد که «رودخانه مادر» چین نامیده میشود ،پس از طی 5500کیلومتر و عبور از  9استان بره دریرا
میریزد .این حوضه آبریز ،خاستگاه برخی از نخستین تمدنهای جهان به شمار میآید و برخری از نخسرتین
قواعد ،مقررات و نهادهای مدیریت رودخانه در چین در این حوضه شکل گرفته است .این حوضه در سالهای
اخیر ،در نوک پیکان تالشهای چین برای طراحی نظام حقابرهبری ،قاعدهمندسرازی تخصریص سراالنه آب و
اجرای آزمایشی مبادله آب بوده است .مدیریت این حوضه را میتوان معر جهتگیری مدیریت منابع آب در
کل چین دانست.

شکل -9نقشه حوضه آبریز زرد
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از زمان تأسیس جمهوری خلق چین در سال  ،1949بهرهبررداری آب در حوضره آبریرز زرد بره شرکل قابرل
مالحظهای افزایش یافته است .منابع آب موجود  -سرانه و به ازای واحد اراضی قابل کشرت  -در مقایسره برا
میانگینهای جهانی پائین است .در دهرههای  1970و  ،1980افرزایش تقاضرا بره کمبرود آب در شرماری از
استانها انجامید .در تالش برای حل و فصل این مسائل ،هیئت دولت در سرال « 1987طررح تخصریص آب
رودخانه زرد» را ابالغ کرد .در این طرح ،میانگین موجرودی سراالنه آب سرطحی بررای مصرر (بررآورد 58
میلیارد متر مکعب) مشخص گردید و بین یازده استانی که از این رودخانه بره عنروان منبرع آب بهرهبررداری
میکردند ،تخصیص یافت (کادر .)9همچنین  21میلیارد متر مکعب از متوسط حجرم سراالنه را بررای حمرل
رسوب و دیگر مقاصد محیطزیستی تخصیص داد .این حجم جریان برای حمل بار بسیار زیاد رسوب رودخانه
زرد به دریا در نظر گرفته شد که اهمیت باالیی برای مدیریت ریسك سیل نیز داشت.
ده سال پس از اعالم ،این طرح هنوز اجرا نشرده برود .در نتیجره ،اضافهبرداشرتها بره خشكشردگی کامرل
بازههای بزرگی از پائیندست رودخانه به مدت طوالنی منجر شد .این تنش به نقطره بحرانری خرود در سرال
 1997رسید که منجر به تدوین مجموعهای از تدابیر مقرراتی شد .مطابق این تدابیر که اکنون اجرا میشرود،
آب بر پایه ساالنه میان یازده استان ،بر اساس موجودی فصلی و سهمهای مشخصشرده در توافقنامره سرال
 1987تخصیص مییابد .تخصیصهای ساالنه به مجوزهای برداشت ماهانه تفکیرك میشرود (و در دوره او ،
ده روزه) ،و جریانی که باید از مرز استانی عبور کند نیز تعریف شده است و کمیسیون حوضره برر اجررای آن
نظارت دارد.
همانند توافقنامه ایندوس ،طرح تخصیص آب رودخانره زرد نمونره دیگرری از جابجرایی بره سرمت رویکررد
پیچیدهتر در تخصیص آب در سطح حوضه ،بین دولتهای منطقهای به شمار میآید .سرگذشت رودخانه زرد،
اهمیت اطمینانیافتن از اینکه ساز و کاری برای پیادهسازی برنامه تخصیص آب وجود دارد ،و به ویژه تبردیل
سهمهای منطقهای آب به حجمهای ساالنه یا فصلی را پررنگ میکند.
تجربه رودخانه زرد ،منافع دخالت یك دولت مرکزی نیرومند در فرآیند تخصیص را ثابت میکند .در حالی که
هنوز چالشهای سیاسی عمدهای در پیادهسازی راهحل باقی است ،ظرفیرت دولرت چرین در اعمرال برنامره
تخصیص برای دولتهای منطقهای در جهت حل مسائل تخصیص اهمیت بنیادی داشته است.
در حال حاضر ،مدیران آب در این حوضه با انبوهی از مسائل روبرو هستند که بسیاری از آنها در مناطق دیگر
جهان نیز وجود دارد .رواناب حوضه به دلیل تغییرات کاربری اراضی ،از جمله درختکاری و تراسبندی کاهش
یافته است .بارندگی در حوضه به طور کلی در دهههای اخیر کاهش یافتره و مردلهای اقلیمری کاهشهرای
بیشتر را در بارندگی در آینده پیشبینی میکنند .سابقه رواناب در چند دهره اخیرر حراکی از آن اسرت کره
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میانگین رواناب ساالنه در این حوضه نزدیك به  10درصد کمتر از بررآورد انجامشرده در سرال (1987زمران
تدوین طرح) است.
همزمان ،این رودخانه باید اقتصاد رو به شکوفایی ،شامل رشد براالی صرنعتی و معردنی در میانحوضره کره
پیشتر تحت تأثیر کشاورزی بوده را پشتیبانی کند .این وضعیت به تغییرات در سطح و زمانبندی تقاضاها و
نیز قابلیت اطمینان الزم در تأمین آنها منجر شده است.
پروژه انتقال آب جنوب به شمال ،که آب را از رودخانه یانگتسه به شمال چین منحر خواهد کرد ،در حال
انجام بوده و تکمیل فاز نخست آن تا سال  2014برنامهریزی شده است .ساز و کارهای تخصیص آب نیاز بره
تعدیل خواهد داشت ،به دلیل آنکه این پروژه احتماالً آب بیشتری را برای استانهای واقع در حوضه آبریز زرد
فراهم میآورد.
در نهایت ،نیاز به گسترش دامنه طرح تخصیص آب وجود دارد .طررح کنرونی در تئروری ،شراخههای فرعری
رودخانه را شامل میشود ،ولی در عمل تنظیم این شاخهها مشکلآفرین بوده است .اکنون توجره بره اعمرال
ضوابط سختگیرانهتر درباره ورود جریانهای مورد نیاز از شاخههای فرعی به آبراهه اصرلی معطرو میشرود.
همزمان ،برداشتهای آب زیرزمینی در حوضه در دهههای اخیر رشد سریعی داشته است در حالی که طررح
سال  1987تنها برای آب سطحی به کار میرود .این مسائل ،وقتی دولت چین ساز و کارهای سرهمبندی آب
در کشور را به عنوان بخشی از بازنگری ملی جاری ،مجدداً ارزیابی کند ،چالشبرانگیز خواهند بود.
حوضه آبریز لِرما -چاپاال

حوضه لرما -چاپاال در مکزیك ،از پنب ایالت عبور میکند .این حوضه در شرایط تخصیص بریش از حرد قررار
داشته و بخش اعظم آب آن در کشاورزی آبی استفاده میشود و تعارضات مهمی برر سرر سرهمبندی آب بره
وجود آمده است .آب سطحی در این حوضه بر اساس توافقنامه تخصیص آب سال  2004که به ام ای دولت
فدرال ،پنب دولت ایالتی و نمایندگان آببران رسریده ،صرورت میگیررد .برولتن سراالنهای برر اسراس مفراد
توافقنامه تهیه میشود که موجودی آب را برای مناطق و بخشهای مختلف به شکل ساالنه مشخص میکند.
این توافقنامه ،توسط کمیسیون ملی آب به همراه شورای حوضه لرما -چاپاال تدوین شد .در این شورا اع ای
دولتی و يیر دولتی (شامل نمایندگان آببران) ح ور دارند.
تدوین توافق نامه از پشتیبانی مدل پیچیده تخصیص آب برخوردار بود .این مدل ،تقاضاهای  400,000دارنده
مجوز برداشت آب در حوضه را منظور کرده است .اولویت تخصیص نیز در ایرن توافقنامره ،شرامل آب بررای
مقاصد شهری بوده است.
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نیازهای محیطزیستی بر اساس الزام حفظ ترازهای آب در دریاچه چاپاال مدیریت میشود .با اینکه تخصریص
به محیطزیست بر پایه ارزیابیهای تفصیلی علمی نبوده ،با این حال نتیجه ملموسی دارد و جامعه محلی بره
آسانی میتواند درک کند ،و نیز میتواند منافع اکولوژیکی به همراه داشته باشد ،حتری اگرر بره طرور کامرل
تعریف یا درک نشود.
توافقنامه سال  2004نمونهای از سهمبندی آب بر اساس توافق ،البته در یك نظام واحد است .تهیه توافق به
نوع ارزیابیهای فنی تفصیلی تکیه داشته که به شکل فزایندهای برای پشتیبانی برنامهریزی تخصیص آب ،به
ویژه در حوضههای تحت تنش متداول میشود.

شکل -10حوضه آبریز لرما -چاپاال
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نمونه حوضه لرما -چاپاال چالش کاهش تخصیصها را پس از اختصاص آنها ،پررنگ میکند .به دلیل تخصیص
بیش از حد که از قبل به جا مانده بود ،ضرورت داشرت سراز و کارهرای خالقانره و مشروقپایه بررای کراهش
تخصیصها به کار گرفته شود .این قبیل ساز و کارها احتماالً مبتنی بر بهبود کرارآیی بهرهبررداران کنرونی و
فراهمآوردن مشوق برای انجام آن خواهد بود.
فقدان توافقنامه رسمی درباره تخصیص آب زیرزمینی ،اثربخشی توافقنامه  2004را محدود میسازد ،به این
دلیل که يالبا زمانی بر آب زیرزمینی اتکا میشود که منابع آب سطحی محدود شود .در نتیجه ،توافقنامه آب
سطحی ،به جهت آنکره آب زیرزمینری بررای جبرران هرر گونره محردودیت دربراره برداشرت از آب سرطحی
بهرهبرداری شده ،گاه بیشبهرهبرداری آب زیرزمینی را تشدید کرده است .تالشهای آتی باید مدیریت تمرام
منابع آب حوضه را مورد توجه قرار دهد.
حوضه آبریز اینکوماتی

حوضه آبریز اینکوماتی در جنوب آفریقا قررار داشرته و در آفریقرای جنروبی ،موزامبیرك و سروازیلند جریران
مییابد .این حوضه در وضعیت بیشتخصیصیافته قرار دارد و موضوع یك توافقنامه بینالمللی اسرت .بخرش
واقع در آ فریقای جنوبی در برنامه دولت به عنوان منطقه توسعه آتی در نظر گرفته شده است و نیز پارک ملی
محیطزیستی مهم کروجر در این بخش قرار دارد.
دولت آفریقای جنوبی ،بخش واقع در کشور خود را برای آزمودن فرآیند بازتخصیص الزامی آب انتخاب کرده
است .هد فرآیند بازتخصیص الزامی ،آزادسازی آب در راسرتای اصرالح تبعی هرای نرژادی و جنسریتی و
اطمینان از عمل به تعهدات بینالمللی با تأمین جریانهای محیطزیستی و نیز به حداقلرساندن اثرات بالقوه
بر بهره برداران موجود است .با توجه به اینکه این حوضه در وضعیت تنش آبی بره سرر میبررد ،ایرن فرآینرد
مستلزم محدودسازی قابل توجه بهرهبرداران کنونی آب است.
دپارتمان امور آب آفریقای جنوبی ،چارچوبی را برای تخصریص آب در آن بخرش از حوضره کره در آفریقرای
جنوبی قرار دارد تدوین کرده است .این چارچوب ،هد های کمّی و قواعد بازتخصیصهای پیشرنهاد شرده را
برای بخشهای مختلف برداشت آب ،با هد حداقلکردن ریسكهای بازتخصیص مشخص کرده اسرت .ایرن
چارچوب شامل تخصیص آب به مناطق اداری -سیاسری نیسرت ،البتره معیارهرای متفراوت تخصریص بررای
زیرحوضههای مختلف تدوین شده است .با این وجود ،این چارچوب ،تا اندازه زیادی در نتیجه محدودیتهای
سیاسی هنوز پیاده نشده است.
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فرآیند بازتخصیص از پشتیبانی ارزیابیهای تفصیلی هیدرولوژیکی و اقتصادی برخوردار بروده اسرت .در ایرن
ارزیابیها ،مطالعات الگویابی 1نیز انجام شده است که سرطوح کرارآیی را در بخشهرای مختلرف (کشراورزی،
صنعتی ،شهری) مشخص کرده و اثرات احتمالی هر گونه محدودسازی را در نظر گرفته است.

شکل -11حوضه آبریز اینکوماتی

در ارزیابی جریانهای محیطزیستی ،آب الزم برای تأمین الزامات مقرر در قروانین ملری ،مبنری برر محفروظ
نگاهداشتن آب برای محیطزیست ،شناسایی شده است .این فرآیند ،تعیین سطح دستکاری (و تلویحراً سرطح
تنزل وضعیت محیطزیستی) قابل قبول را تعیین کرده است .این فرآیند ،حجمهای مختلف آب را که بسته به

 1شناخت بیترین راه و رسمهای موجود که به عملکرد مطلوب منتیی شده است و میتواند در تعیین اهداف و ارتقای روشها مفید واقع شود.
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سطح توافقشده حفاظت محیطزیستی الزم خواهد بود مشخص کرده و بدین ترتیب توجه به بدهبسرتانهای
میان منابع آب موجود و نتایب محیطزیستی را امکانپذیر ساخته است.
حوضه آبریز اینکوماتی نمونهای از رویکرد نظاممند به شناسایی منابع آب موجود ،تعیین اولویتهای تخصیص
(شامل محفوظ نگاهداشتن آب برای مقاصد محیطزیستی و رعایت تعهدات بینالمللی) ،ارزیابی تقاضاهای آب
بخشهای مختلف بر پایه سطوح کارآیی ،و تدوین چارچوبی برای بازتخصریص آب برین منراطق و گروههرای
بهرهبردار و نواحی مختلف به شمار میآید .همچنین ،این حوضه معر رویکردهای نوین در توجره بره نقرش
اقتصادی آب و اثرات تصمیمهای مختلف تخصیص آب است .پیادهنشدن این توافقنامه تاکنون ،اهمیت مقوله
پیادهسازی را ،به ویژه با توجه به چالش فزاینده بازتخصیص آب ،و به عبارتی دیگر ،کاهش موجودی آب برای
بهرهبرداران کنونی ،برجسته میکند.
حوضه آبریز موری -دارلینگ

حوضه آبریز موری -دارلینگ در استرالیا ،چهار ایالت را در برگرفته و بخش اعظم کشاورزی آبری در اسرترالیا
در این حوضه صورت میگیرد .با اینکه مسئولیتهای قانونی تخصیص آب عمدتاً در سطح ایالتی است ،با این
حال ،یك توافقنامه (به شکلهای گوناگون) بین ایالتها و دولت فدرال با قدمت نزدیك به  100سال وجرود
داشته است .نخستین مورد آن ،توافقنامه آبهای رودخانه موری است کره در سرال  1917ام را شرد .ایرن
توافقنامهها به شکل ادواری با توافق بر سر گنجاندن تغییر نیازها و چالشها ،اصرالح شرده اسرت .توافقنامره
حوضه موری -دارلینگ ،نخستینبار در سال  1987به ام ا رسید .پس از آن ،اصالحیههای گونراگونی در آن
صورت گرفت .این توافقنامه شامل ترتیبات تفصیلی سهمبندی برای پائیندست حوضه است .حداقل جریران
ماهانه که باید برای استرالیای جنوبی تأمین شود و سهمبندی مساوی آب باقیمانرده در پائیندسرت مروری،
میان ویکتوریا و نیوساوتولز را مشخص میکند .همچنین ،شامل حد برداشت برای حوضه بر اساس وضرعیت
مبنا در سال  1994است.
در اواخر سال  ،2008ایالتهای سهیم ،اختیارات معینی را در حوزه برنامهریزی و مدیریت حوضره بره دولرت
فدرال واگذار کردند .این کار ،امکان ایجاد یك سازمان حوضه مقتدرتر و تهیه نخستین برنامه برای کل حوضه
را که در نوامبر  2012به تصویب رسید ،فراهم آورد .برنامه جدید حوضه ،حدود پایردار برداشرت آب را (هرم
برای آب سطحی و هم آب زیرزمینی) در تمام زیرحوضهها مشخص کررده و در برگیرنرده برنامره ترأمین آب
مورد نیاز محیطزیست است .برنامههای ایالتی تخصیص آب باید با برنامه حوضه همخوانی داشته باشند.
توافقنامه حوضه موری -دارلینگ ،نمونهای از یك توافقنامه بر پایه مذاکره برای سهمبندی آب میان مناطق،
در یك نظام فدرال به شمار میآید .این توافق به تفصیل قواعد سهمبندی ساالنه و نیز الزامات پایش و تهیره
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گزارش را مشخص کرده است .چارچوب مشخصشده در برنامه جدید حوضه ،مدل پیچیدهای از یك رویکررد
باال به پائین در برنامهریزی حوضه را به نمایش میگذارد.
برای تهیه برنامه ،مدل سازی جامع هیدرولوژیکی با هد تعیین مجموع آب در دسترس برای تخصیص انجام
شده است .در این کار ،به آبی که ذیل سناریوهای مختلف تغییراقلیم فراهم خواهرد برود توجره شرده اسرت.
ارزیابیهای اجتماعی -اقتصادی و محیطزیستی نیز انجام شده است .این برنامه ،کاهش قابل توجره (در حرد
 20درصد) را در تخصیصهای موجود برای متوقفکردن تنزل سالمت اکولوژیکی حوضه مقرر میکند.
تحوالت اخیر در حوضه موری -دارلینگ ،نماد بارز چالشهای نوین پیش روی برنامهریزی تخصیص آب است.
این چالشها شامل دشواریهای مدیریت آبهای مشترک در قالب یك توافق الزامآور است .سابقه عدم توافق
بر سر چگونگی مدیریت حوضره بره تشرکیل فدراسریون اسرترالیا در سرال  1901برازمیگرد .در حرالی کره
چالشهای سیاسی عمده همچنان باقی است ،با این حال ،واگذاری اختیارات ایالتها به دولت فدرال ظرفیت
بیشتری را برای دولت فدرال در تصمیمگیریهای یكجانبه در خصوص آب در این حوضه فراهم آورده است.
اختیار وزیر آب دولت فدرال در تدوین برنامه حوضه (به جای اتکا بر توافق ایالتهای سهیم) راه را برای یرك
رویکرد استراتژیكتر در مدیریت منابع حوضه هموار کرده است.
یکی از بزرگترین پیشرانهای اصالحات آب در استرالیا ،تنزل قابل مالحظه وضرعیت اکولروژیکی در سیسرتم
موری -دارلینگ ،در ترکیب با شناخت رو به رشد اهمیت داراییهای اکولوژیکی حوضه و خردمات آنهرا بروده
است .رویکردهای تخصیص آب به شکل بنیادین برای توجه به نیازهای آبی محیطزیست تغییر کررده اسرت.
نیاز محیطزیست در قالب ارزیابیهای جامع جریان محیطزیستی شناسرایی شرده اسرت .امرروزه برنامرههای
تخصیص آب در سطوح حوضه و ایالت ملزم هستند آب مورد نیاز برای تحقرق اهردا اکولروژیکی را فرراهم
نمایند .اینکه کدامیك از دارایی ها و کارکردهای رودخانه حفاظت شود ،چه سطح از حفاظت باید درباره آنهرا
به کار رود و چه مقدار آب برای تحقق آن نیاز است ،موضوع بحثهای مهم امروزه است.
این وضعیت در موری -دارلینگ ،چالش بزرگ برنامهریزی آب را در حوضهای کره بریش از انردازه تخصریص
یافته است ،پررنگ میکنرد .برر ایرن اسراس ،دولرت ملری متعهرد صرر میلیاردهرا دالر بررای بازگردانردن
تخصیصهای آب به سطح پایدار شده است که از آن جمله سررمایهگذاری  3.1میلیرارد دالر اسرترالیا بررای
بازخرید آب برای محیطزیست است .البته این موضوع ،اعتراض عمرومی را دربراره کاهشهرای پیشرنهادی و
تأثیر بالقوه آنها بر جوامع محلی برانگیخته است .در حالی که جنبههای فنری تهیره برنامره حوضره مسرتلزم
مهارت و منابع قابل مالحظه است ،با این حال مسائل سیاسی (عمدتاً مرتبط برا کراهش مجروز برداشرتهای
آبیاران و اثرات بالقوه آن بر جوامع محلی) بزرگترین مرانع در برابرر تصرویب و پیادهسرازی نخسرتین برنامره
پوششدهنده کل حوضه موری -دارلینگ به شمار میآید.
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فصل 2
رویکردهای نوین در تخصیص آب حوضه

 -1-2پیشرانهای تغییر رویکرد در تخصیص آب حوضه
تعدادی از چالشهایی که تا پایان قرن بیستم نمایان شدند ،تحول قابل مالحظهای را در برنامهریزی تخصیص
آب حوضه ایجاد کردهاند .این چالشها به شرح زیر است:
◄ رشد برداشتهای آب .رشد جمعیت و به ویژه گسترش کشراورزی آبری ،افرزایش قابرل تروجهی را در
برداشت آب پدید آورده است .سازمان ملل برآورد میکند که برداشت آب در پنجراه سرال گذشرته سره
برابر شده است .رشد پیوسته جمعیت و تقاضای يذا و کاالهای دیگر ،تقاضای آب را در دهرههای پریش
رو افزایش خواهد داد .این فشار ،هماکنون تعارضاتی را بر سر منابع موجود و نیاز بره اسرتفاده کرارآتر از
منابع آب موجود برای تأمین طیف وسیعی از نیازها پدید آورده است .شهرنشینی (شکل ،)13عامل رشد
برداشتها و نیز فشار بر منابع آب ناشی از افزایش تقاضای يذا و انرژی و تولید فاضالب است.
◄ تخصیص بیش از حد منابع آب حوضه و فقدان سققاختگاههای بیشققتر .در بسریاری از حوضرههای آبریرز
جهان ،دیگر امکان تأمین تقاضای فزاینده با ساخت سازههای جدید وجود ندارد .دلیل آن است که تمام
رواناب حوضه هماکنون استفاده شده (حوضه بسته شده اسرت) و یرا مکانهرای مناسرب بررای سراخت
سازه های جدید وجود ندارد .این وضعیت بدین معنا است که رقابت بسریار شردیدتری بررای منرابع آب
موجود وجود خواهد داشت و اگر نیاز به تامین آب برای مصر کنندگان جدید باشد ،رویکرد جدیدی در
مدیریت آب الزم خواهد بود.
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میلیارد نفر

شکل -13شهرنشینی در آسیا

◄ افزایش تأثیرگذاری متقابل منابع آب سطحی و زیرزمینققی .ترکیرب رشرد تقاضراها و تروام شردن آن برا
کمآبی ،به افزایش برداشت از آبهای سطحی و زیرزمینی انجامیده است .به ویژه ،افزایش برداشرت آب
زیرزمینی در ترکیب با کاهش تغذیه آبخوان ،ارتباطات میان آب سطحی و زیرزمینی را پررنگتر ساخته
است.
◄ رشد و تغییر اقتصاد و تنوع گستردهتر مصرفکنندگان آب .در حالی که مصر آب در اوایل قرن بیستم
در سیطره کشاورزی قرار داشت ،امروزه آب برای پشتیبانی طیف گستردهتری از صنایع استفاده میشود.
تخصیص آب به گونهای که اهدا توسعه را پشتیبانی کند ،مستلزم توجره بره مصرار مختلرف آب در
بخشهای رقیب است :تأثیر زمانبندی و به ویژه قابلیت اطمینان تأمین آب میتواند در بین بخشهرای
مختلف به شکل قابل مالحظهای متفاوت باشد.
◄ از بینرفتن کارکردهای محیطزیستی .سدسازی افراطی بر روی رودخانهها و برداشت آب ،اثرات منفری
عمدهای بر اکوسیستمها و کارکردها و خردمات محیطزیسرتی سیسرتمهای رودخانرهای داشرته اسرت.
برآوردها حاکی از آن است که جمعیت اکوسیستم آب شیرین در فاصله سرالهای  1970ترا  2005بره
نصف کاهش یافته است .برداشت آب و تکهتکهشدن آبراههها ،اثرات فراگیرری نظیرر نفروذ آب شرور در
مصبها و نواحی دلتا و تغییرات در حمل رسوب در سیستمهای رودخانرهای برر جرای گذاشرته اسرت.
محیطهای آبی خدماتی فراهم میکنند که جوامع انسانی را پشتیبانی کررده و نیازهرای آنران را ترأمین
میکنند و انحرا آب ،بره از بینرفرتن برخری از ایرن دسرت خردمات منجرر میشرود .شرناخت ارزش
۳6

فصل  :2رویکردهای نوین در تخصیص آب حوضه

اکوسیستمهای رودخانه و خدماتی که فراهم میآورند ،به تغییراتی در راه و رسمهای تخصیص آب منجر
شده است .امروزه در تخصیص آب تالش میشود جریان آب برای حفاظت داراییها و کارکردهای مهم
محیطزیستی تأمین شود.
◄ تغییر اقلیم .در چند دهه اخیر ،نگرانیها درباره تغییر اقلیم و تغییرات پیشبینیشده در موجرودی و
نوسان آب و فراوانی رویدادهای حدی ،به ضرورت شکلگیری راه و رسمهای انعطا پذیرتر تخصیص آب
و ظرفیت پاسخ بهتر در برابر کمآبی منجر شده است.
این چالشها ،به شکلگیری رویکردهای جدید در برنامهریزی تخصیص آب حوضره ،برر پایره فلسرفه جدیرد
مبنی بر اینکه آب باید به اشتراک گذاشته شود ،منجر شده است .از جمله پیامدهای این دیردگاه ،تأکیرد برر
رویکردهای انعطا پذیرتر و انطباقپرذیرتر در تخصریص آب ،بره منظرور گنجانردن موضروعات شهرنشرینی،
گسترش صنایع ،تغییر اقلیم و عدم قطعیت درباره موجودی وتقاضاهای آتی آب بوده است.

 -2-2ویژگیهای برنامهریزی نوین تخصیص آب در حوضه
در حالی که منظور اصلی تخصیص آب (یعنی سهمبندی منابع آب موجود) تغییر بنیادین نداشته است ،با این
حال ،برخی از مالحظات کلیدی پیشران برنامهریزی تخصیص آب حوضه ،به شکل قابل مالحظرهای در گرذر
زمان تحول یافته است .این روند ،به تغییراتی در رویکردهای تخصیص آب منجر شده اسرت .ایرن تحرول ترا
اندازهای در فصل اول مورد بحث قرار گرفت و بر جابجایی از تخصیص آب با پشرتیبانی از توسرعه زیرسراخت
منابع آب به تخصیص آب متناسب با محدودیت منابع ،در شرایط رشرد اقتصرادی و قیرودات محیطزیسرتی،
تأکید ویژهای دارد.
همانگونه که در باال گفته شد ،پیشرانهای کلیدی این تغییرات ،تقاضاهای فزاینده آب برای تأمین نیازهرای
رشد اقتصادی و رشد جمعیت ،در ترکیب با تنزل وضعیت اکوسیستمهای آب شیرین و از بینرفتن بسریاری
از کارکردهای سیستم رودخانه بوده است .این موارد و عوامل دیگر ،به تغییراتی در ماهیت رویکردهای نوینتر
در برنامهریزی تخصیص آب حوضه منجر شده است .ویژگیهای زیر را میتوان برای این رویکردها برشمرد:
 -1تمرکز بر روابط و مبادالت میان مصرفکنندگان ،به جای ساخت و ساز مهندسی

برنامهریزی نوین تخصیص آب در حوضه معموالً در حوضههایی که بیش از انردازه تخصریص داده شردهاند و
موجودی محدودی داشته و یا موجودی اضافی ندارند ،به کار گرفته میشود .بدین معنا که تمرکز برنامهریزی
تخصیص آب در حوضه به شکل اساسی جابجا شده و اینك تمرکز بیشتری بر مدیریت تقاضرا و بهینهسرازی
استفاده از منابع موجود دارد .این نگاه جدید ،از تأکید سنتیتر بر ساخت سازههای جدید برای تأمین تقاضای
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فزاینده فاصله میگیرد .رویکرد جدید در تخصیص آب تفاوت بنیادین دارد و تحلیلهای اقتصادی ،اجتمراعی
و محیطزیستی ،و ارزیابی روابط و مبادالت میان مصر کنندگان رقیب را شرامل میشرود .از ایرن رو ،بنیراد
برنامهریزی نوین تخصیص آب در حوضه ،بیشتر یك موضروع اجتمراعی -اقتصرادی اسرت ترا آنکره برر پایره
هیدرولوژی و مهندسی باشد .این رویکرد نیازمند فنون جدید و نیز مهارتهای نروین در برنامرهریزی حوضره
است.
 -2درک بهتر ارزش آب و الزامات مصرفکنندگان آب

از آنجا که آب به عامل محدودکننرده توسرعه اجتمراعی و اقتصرادی در بسریاری از منراطق تبردیل شرده و
گزینههای افزایش منابع آب موجود نیز محدودتر شدهاند ،انتخابها و مبادالت میان مصرار رقیرب آب ،بره
شکل فزایندهای ضرورت پیدا کردهاند .این ضرورت ،مسبب درک بهتر و تحلیلهای عمیرقتر ارزش آب شرده
است .در برنامهریزی نوین تخصیص آب ،توجه بیشتری به هد های توسعه در سطوح حوضره و ملری شرده،
ارزیابیهای تفصیلیتر اجتماعی -اقتصادی برای پشتیبانی تصمیمهای تخصیص آب به کار گرفته شده ،توجه
بیشتری بر کارآیی مصر در تعیین الزامات آب در بخشها و مصر کنندگان مختلف معطو شده و ارزیابی
جریان محیطزیستی ،امروزه مؤلفهای محوری در فرآیند تخصیص آب به شمار میآید.
همه این مالحظات ترکیب شده و درک بسیار پیچیدهتری را درباره ارزشهای آب ایجاد میکنند .در بخشری
از این فرآیند ،بر الزامات تفصیلی مصر کنندگان آب ،از جمله زمانبندی موجودی و قابلیت اطمینان ،تمرکز
میشود .الزامات و پیامد محدودیتها برای نیروگاهها ،سازمانهای تأمین آب شهری و تولیدکنندگان مختلف
کشاورزی میتواند به شکل قابل مالحظهای متفاوت باشد .امروزه برداشتکنندگان آب ،سطوح باالتر قطعیرت
و امنیت تأمین ،قواعد روشن درباره اینکه چگونه و چه زمان تخصیص آب آنها ممکن است کاهش داده شود،
و احتمال رویداد آن را مطالبه میکنند.
 -3ارزیابی تفصیلی و مبتنی بر ریسک جریان محیطزیستی

با ارتقای درک اهمیت سالمت رودخانهها ،تأکید بیشرتری برر فرراهمآوردن رژیرم جریران الزم بررای حفرظ
داراییها و کارکردهای عمده محیطزیستی میشرود .از ایرن رو ،برنامرههای تخصریص آب ،از بیتروجهی بره
نیازهای آبی محیطزیست ،به محفوظداشتن مقدار جریان پایه برای محیطزیست (مانند جریان پایه حداقل)،
و برنامههای نوینی که اهدا و ترتیبات تفصیلی مدیریت محیطزیسرت را بررای ترأمین جریانهرای الزم در
جهت تحقق این اهدا در نظر میگیرند ،تکامل یافته است.
چنین برنامههایی معموالً بر ارزیابیهای جامع نیازهای محیطزیستی حوضه آبریز تکیه دارنرد .مشخصره ایرن
رویکرد ،نخست درک ارزش محیطهای طبیعی وابسته به رودخانه و منافع حاصل از آنها برای جمعیت انسانی
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است .دوم ،شناخت اینکه وضعیت و کارکرد اکوسیستم میتواند با دستکاری رژیرم جریران تنرزل یافتره و در
نتیجه به از دستدادن این قبیل منافع منجر شود .سوم ،جنبههای مختلف رژیم جریان ،مقاصرد مختلفری را
برای کارکرد اکوسیستم برآورده میسازند و در حالی که همه برداشتها احتماالً به نوعی بر وضعیت رودخانه
تأثیر میگذارند ،ریسكهای مختلفی همراه با تغییرات گوناگون در ابعاد مختلف وجود دارد.

کادر -2درک بهتر ارزش آب
برنامهریزی نوین تخصیص آب بر تحلیلهای فزاینده تفصیلی ارزش اقتصادی آب ،از جمله درک اثررات تغییررات در منرابع آب
موجود در بخشهای مختلف ،ذیل سناریوهای گوناگون ،اتکا دارد .در برنامهریزی تخصیص آب در حوضه اینکوماتی ،مجموعهای
از مطالعات الگویابی برای درک تأثیر کاهش مجوزهای آب بر بخشهای مختلف ،از جمله کارآیی و نیز تحلیلهای مرالی ،انجرام
شد .تهیه پیشنویس برنامه حوضه موری -دارلینگ شامل ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی در سه سرناریوی مختلرف کراهش
تخصیص آب بر مناطق ،جوامع محلی و بخشهای اقتصرادی مختلرف برود .تصرمیمگیریها همچنرین برر پایره ارزیرابی منرافع
اقتصادی خدمات اکوسیستمی رودخانه بوده است .در این ارزیابی ،سه سناریو مقایسه شد :طبیعی ،مبنای سال  2009و حوضره
در شرایط بازگشت  2/8میل یارد متر مکعب آب به رودخانه .تغییرات تدریجی در کیفیت آب و خدمات اکوسیستم در نظر گرفته
شد و تالش گردید تا منافع اقتصادی این تغییرات ،از جمله تعیین ارزش پرولی تولیرد يرذا و فیبرر ،جرذب کرربن ،کیفیرت آب
(شامل افزایش هزینههای تصفیه آب) ،پیشگیری از فرسایش ،گردشگری ،و کاهش ریسك سیل ،کمّی شود.

از این رو ،برنامههای نوین ،ارزشهای محیطزیستی سیسرتم رودخانره را شناسرایی میکننرد و برر شرناخت
پیوندها میان تغییر جریان و کارکرد اکوسیستم (و ارزشهای همراه آن) متکی هسرتند ترا اهردا جریران را
تعریف کرده و قواعد مدیریت را برای حفاظت از این ارزشها تعیین نمایند.
 -4انعطافپذیری بیشتر ،در شرایط تغییر نیازها و اهداف

تغییرات سریع اقتصادی و اجتماعی در حوضههایی که تحت تنش قرار دارند ،نیاز به تغییر در شیوه تخصیص
آب را با گذشت زمان افزایش میدهد .تغییر اقلیم احتماالً تنها این نیاز را تشدید میکند .تعردیل مجوزهرای
برداشت (شامل کل حجم ،و نیز افرادی که این مجوز را دارند) میتواند از طریق مقررات (مانند بازبینی برنامه
موجود حوضه) ،یا ساز و کارهای بازاری بازتخصیص آب محقق شود .سهم مناطق و حقابههای فردی باید بره
گونهای ساماندهی شود که این انعطا پرذیری را فرراهم آورد .در بسریاری از حوضرههای آبریرز ،برنامرههای
امروزی تخصیص آب نه تنها باید با مسائلی دست و پنجه نرم کنند که تغییرات آتی را امکانپذیر سازد ،بلکه
باید با مسائل ناشی از اصالح تخصیصهای گذشته آب نیز که به نظر میرسد دیگر مناسرب نیسرتند ،روبررو
شوند .يالباً این تغییرات الزم هستند تا آب بتواند از مصر کنندگان کنونی کشاورزی بازتخصیص یافته و آب
مورد نیاز مصار رو به رشد شهری و صنعتی که ارزش اقتصادی باالتری دارند تأمین گردد.
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کادر -3تعیین جریان محیطزیستی در آفریقای جنوبی
قانون آب سال  1998آفریقای جنوبی ،تعیین «ذخیره محفوظ» را به عنوان بخشی از فرآیند برنامهریزی آب الزامی کرده اسرت.
این ذخیره ،شامل آب الزم برای حفاظت اکوسیستم آبی اسرت (قرانون آب  ،1998قسرمت .)16ماهیرت فرآینرد علمری تعیرین
ذخیره میتواند به شکل قابل مالحظهای گوناگون باشد و ممکن است از مطالعه کتابخانهای گرفته (کره ظرر چنرد روز انجرام
میشود) تا یك ارزیابی جامع بر اساس مطالعات میدانی (که میتواند چندین سال وقت ببرد) را شامل شود .رویکرد به کاررفتره،
به شرایط برنامهریزی ،ارزش داراییهای مورد نظر و ریسك احتمالی برای داراییها در اثر تغییر رژیرم جریران ،بسرتگی خواهرد
داشت.

ضرورت انعطا پذیری بیشتر در تخصیص آب به درک عمیقتر این مفهوم که چره آبری بررای تخصریص در
دسترس است نیز منجر شده است .این موضوع پیوند نزدیکی با رویکردهای پیچیدهتر در پرداختن به نوسران
منابع آب ،شامل نوسان بینسالی و فصلی دارد .این مهم در پرداختن به پیشرانهای شناساییشده فوقالذکر
بسیار ضرورت دارد .به نسبتی که سیستمها تحت تنش بیشتری قرار میگیرند ،مشخصکردن دقیقتر منرابع
آب موجود و ارتقای ساز و کارها برای توجه به نوسان ،در راستای پیشگیری از تعارض و اثرات محیطزیسرتی
منفی ،حیاتیتر میشود .همزمان ،به حداکثررساندن منافع حاصل از بهرهبرداری از منابع آب موجود مستلزم
فراتررفتن از مفهوم متوسط ساالنه ،و به جای آن ،توجه به طیف کامل هیدروگرا و چگونگی اسرتفاده از آن
است .این رویکرد ،نیاز به نظامهای تخصیص آب را که بتوانرد بازتابدهنرده نوسران فصرلی بروده و در برابرر
شرایط مختلف ساالنه پایدار باشد ،پررنگ ساخته است .پاسخهای پیچیده بره نوسران رو بره افرزایش ،کرانون
تالشها برای سازگاری با تغییر اقلیم خواهد بود .این تغییرات ،در پیچیدگی برنامههای نروین تخصریص آب،
شیوهای که مجوزهای برداشت را تعریف میکنند ،و قواعد تفصیلی تخصیص ساالنه آنها بازتاب مییابد.

کادر -4رویکردهای پیچیده در درک نوسان منابع آب
پیچیدگی رو به افزایش در درک منابع آب موجود را میتوان با مقایسه توافقهای قدیمیتر تخصیص آب با موارد جدیدتر نشان
داد .توافقنامه رودخانه کلرادو (در سال  )1922مبتنی بر متوسط جریان رودخانه ،در نقطه میانی حوضه ،در مقایسره برا سرابقه
جریان در سی سال گذشته بود .به همین صورت ،توافقنامه ایندوس ( )1991نیز مبتنی بر ارزیرابی متوسرط سراالنه منرابع آب
موجود بر پایه سابقه تاریخی جریان بوده است.
در مقابل ،فرآیندهای تخصیص آب در حوضه آبریز اینکوماتی و مروری -دارلینرگ ،رویکردهرای پیچیردهتری دارنرد .چرارچوب
تخصیص آب اینکوماتی ،مقدار آب تولیدشده را با مدلسازی بارش-رواناب به شیوه استوکستیك ارزیرابی میکنرد .ایرن شریوه،
شمار زیادی سناریوی رواناب چندساله را بر پایه دادههای معلوم بارندگی تولیرد میکنرد .برا ایرن کرار ،طیفری از احجرام قابرل
تخصیص آب بر پایه سوابق تاریخی شبیهسازی شده و اطمینان از تأمین و حداکثر کاهشها را برای هر یك از برداشتکنندگان
آب امکانپذیر میسازد .پروژه آبدهی پایدار موری -دارلینگ ،مبنای تعیین منابع آب موجود قرار گرفت .این مقردار ،برر تعریرف
زیرحوضهها و سناریوهای اقلیمی و توسعه ،و تولید مدلهای بارش -رواناب و تغذیه آب زیرزمینی مبتنی بود.
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این ویژگیها ،پیچیدهترشدن فزاینده برنامههای نوین تخصیص آب حوضه را نسبت به برنامههای گذشته ،هم
از نظر تحلیلهای انجامشده در تهیه برنامه تخصیص آب و هم پیچیدگی خرود برنامره ،برجسرته میکنرد .از
جمله عوامل دخیل ،نیاز به وجود دستگاههای مدیریت آب با ظرفیرت و منرابع الزم بررای طراحری ،پرایش و
پیادهسازی این قبیل رویکردهای پیچیده است.
 -5افزایش تمرکز بر مدیریت تقاضا و کارآیی و بهرهوری استفاده از آب

ديديههایی از این دست که آب باید با کارآیی و بهرهوری بیشتری استفاده شرود ،امرروزه در تخصریص آب
حوضه محوریت یافتهاند .این رویکرد میتواند شامل گنجاندن تدابیر قابل توجره مردیریت تقاضرا بره عنروان
بخشی از برنامه تخصیص آب حوضه ،و ارزیابی کرارآیی موجرود اسرتفاده از آب بره عنروان بخشری از معیرار
تخصیص سهم آب در حوضه باشد.
بسیاری از طرحها و راه و رسمهای سنتی آبیاری ،کارآیی آب پائینی دارند .این موضوع درباره برخی از صنایع
(قدیمی) نیز وجود دارد .با این وجود ،کارآیی پائین آب را میتوان هم بخشی از مشکل و هم بخشی از راهحل
دا نست .گستره قابل توجهی برای «تولید بیشتر با آب کمتر» وجود دارد و کارآیی پائین میتوانرد هرمارز آب
تخصیصنیافته باشد .ارتقای کارآیی آب میتواند اثرات اجتماعی منفی تخصیص انطباقپذیرانه آب را کراهش
داده یا خنثی سازد ،و بدین ترتیب ،برهمکنش مثبتی با دیگر فشارهای مرتبط با بازارها و تغییر اقلیم برقررار
سازد.
 -6توافقها و برنامههای پیچیدهتر تخصیص آب حوضه

رویکردهای نوین در تخصیص آب ،يالباً بر پایه قواعرد پیچیرده در خصروص نوسرانات و متوازنسرازی نترایب
محیطزیستی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی سناریوهای مختلرف تخصریص آب ،شرکل میگیرنرد .بره جرای
مجموعه سادهای از قواعد ثابت ،برنامههای نوین تخصیص آب ممکن است شامل یرا مبتنری برر سرناریوهایی
باشند که نشان می دهند چگونه استفاده آب ممکن است در پاسخ به تغییر اقلیم ،تغییر اقتصراد ،مشروقهای
نر گذاری آب ،و تقسیم منافع مصر آب به جای تقسیم خود آب ،تغییر کند.
برای گنجاندن پیچیدگی و انعطا پذیری الزم در این رویکردها ،برنامههای تخصیص آب حوضه در حال گذار
از سندهای نسبتاً ساده ،به سندهای پیچیدهتر ،طوالنیتر ،و انعطا پذیرتر هستند .در حرالی کره برنامرهها و
توافقهای قدیمیتر تخصیص آب حوضه ممکن است تنها چند صفحه داشته باشند (همانند توافقنامره سرال
 1922رودخانه کلرادو) ،برنامهها و توافقهای نوین تخصیص آب حوضه مانند حوضههای آبریز لرما -چاپاال و
موری -دارلینگ میتوانند چندین صدصفحه حجم داشته باشند .این قبیل توافقهای پیچیدهتر و روشهرای
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پیچیدهتر به کاررفته ،مستلزم افزایش قابل توجه در ظرفیت نهادی برای پیادهسازی ،پایش و اعمرال ضروابط
است.

 -3-2ده قاعده طالیی در تخصیص آب حوضه
رویکرد مناسب در برنامهریزی تخصیص آب حوضه ،با شرایط محلی ،تاریخ ،وضعیت طبیعی ،اقتصاد و نهادها
تعیین خواهد شد :هیچ رویکرد جهانشمول بینقصی وجود ندارد .با این وجرود ،برر پایره تجربره بینالمللری،
تعدادی از اصول کلیدی را میتوان تشخیص داد که میتوانرد بره راهنمرایی تهیره و پیادهسرازی برنامرههای
تخصیص آب حوضه کمك نماید .این موارد در قالب ده قاعده طالیی به شرح زیر توصیف میشوند:
قاعده :1در حوضههایی که فشار بر آب به تدریج افزایش مییابد ،مهم است که برنامهریزی تخصیص آب با
برنامهریزی گستردهتر توسعه اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیستی پیوند یابد.

منابع آب موجود میتواند عامل تسریعکننده مهمی برای توسعه و رشد اقتصادی یك منطقه باشدد همزمران،
فقدان آب مم کن است به محدودیتی برای این امور تبدیل شده و نیرز نقرش بنیرادین در ترأثیر برر کرارکرد
اکوسیستم داشته باشد .مواقعی که آب کمیاب اسرت ،تصرمیمهای تخصریص آب مسرتلزم بدهبسرتان میران
تقاضاهای مختلف آب در مناطق مختلف یا بخشهای اقتصادی است .بنابراین ،برنامهریزی تخصیص آب بایرد
با اهدا توسعه و اهدا اقتصادی آینده همراستا شود .این کار نیازمند تهیه سناریوها و تحلیلهای اقتصادی
در فرآیند برنامهریزی تخصیص آب و نیز تعامل با تصمیمگیران اقتصادی و سیاسی در تهیه برنامه تخصریص
آب است.
قاعده :2فرآیندهای موفق تخصیص آب حوضه به وجود ظرفیت کافی نهادی وابسته است.

به نسبتی که برنامههای تخصیص آب پیچیدهتر میشوند ،نیاز به افزایش ظرفیت و پیچیردگی نهادهرا بررای
تهیه ،پیادهسازی ،پایش و اعمال برنامه نیز پررنگتر میشود .به طور مثال ،مواقعی که برنامههای حوضره برر
اساس نوسان منابع آب موجود نیراز بره فرآینردهای پیچیرده تخصریص سراالنه دارنرد ،بایرد ظرفیرت کرافی
پیادهسازی و پایش مطابق با تغییر الزامات نیز وجود داشته باشد.
قاعده :3سطح پیچیدگی در برنامه تخصیص آب باید بازتاب پیچیدگی و چالشهای موجود در حوضه باشد.

در حوضههای بزرگ ،پیچیده و متنوع ،و بهرهبرداران بسیار ،این احتمال وجود دارد که توافرق تخصریص آب
حوضه پیچیده و تفصیلی شود .امروزه برنامههای تخصیص آب در برخی شرایط صدها صفحه حجم دارند .در
حوضههای سادهتر و یا کمتر تحت فشار ،برنامهها ممکن است نیراز بره پیچیردگی چنردانی نداشرته باشرند.
پیچیدگی برنامه همچنین باید اطالعات موجود و ظرفیت نهادها را برای اجرای توافقها درنظر بگیرد.
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قاعده :4احتیاط قابل مالحظهای در تعریف مقدار آب موجود برای تخصیص الزم است.

باید مراقب بود تا از بیشتخصیص آب پرهیز شود .زمانیکه آب ،بیش از حد تخصیص داده شده باشد ،از نظر
سیاسی ،اقتصادی و مالی ،بازتخصیص آن دشوار است .در سیستمهای تحت فشرار یرا کرامالً تخصریصیافته،
رویکرد احتیاطآمیزتر در تخصیص آب باید مد نظر قرار گرفته شود تا نیازهای آبی محیطزیستی تامین گردد.
به همین صورت ،باید مراقب بود تا از اشتباه رایب برآورد دست باالی مقدار منابع آب موجود در حوضه پرهیز
شود .بهتر آن است که اگر ثابت شد آب بیشتری موجود است ،در مراحل بعدی تخصریص داده شرود .تغییرر
اقلیم دلیل مهم دیگری است که باید احتیاط بیشتری به خر داد.
قاعده :5نیازهای آبی محیطزیست ،باید مبنای برنامهریزی تخصیص آب حوضه قرار گیرد.

آب مورد نیاز برای محیطزیست و تداوم کارکردهای کلیدی که بسیاری از خردمات بره آن وابسرته هسرتند،
حیاتی است و باید محور برنامهریزی تخصیص آب باشد .این نیازهرا ،حتری مرواقعی کره اطالعرات کمری در
دسترس است نیز باید منظور گردد .تخصیصهای محیطزیستی باید ضررورت تنروع جریانهرای مختلرف ،از
جمله تراز جریان حداقل و ترازهای باالی جریان را در زمران مناسرب سرال تشرخیص دهنرد .تخصریصهای
محیطزیستی باید در امتداد طول رودخانه و نه فقط در نقاط مرزی مورد توجه قرار گیرند.
قاعده :6نیازهای آبی با اولویتهای معین باید پیش از تخصیص آب به دیگر مصرفکنندگان تأمین شوند.

این نیازها نه تنها شامل نیازهای آبی محیطزیستی است ،بلکره نیازهرای اجتمراعی و اسرتراتژیك آب را نیرز
شامل میشود .اولویتها ،هم باید در تهیه برنامه تخصیص آب ،و هم در تخصیص ساالنه آب اعمال شود.
قاعده :7در حوضههایی که تحت فشار قرار دارند ،بررسی و اهداف کارآیی آب بایقد در برنامقه تخصقیص
مشخص شود.

این شیوه ممکن است تخصیصهایی که بر پایه ارزیابی کارآیی نسبی آب در بخشها و مناطق مختلف اسرت
را در برگرفته و یا تدوین طرحهای تفصیلی کرارآیی آب ،بخشری از فرآینرد کلری برنامرهریزی و پیادهسرازی
تخصیص آب باشد.
قاعده :8برنامههای تخصیص آب باید رویکرد روشن و یکسانی در پرداختن به نوسقانات آب در سقالهای
مختلف داشته باشد.

تمهیدات ناکافی درباره نوسانات سال به سال ،علت ریشرهای بسریاری از اختالفرات جهرانی در مردیریت آب
حوضه به شمار میآید .برنامههای ضعیف طراحیشده تخصیص آب ،ناخواسته به ضرر منراطق یرا بخشهرای
خاص تمام میشود .همین طور ،توافق ها ممکن است فاقد ساز و کار روشن یا توافقی برای پرداختن بره ایرن
مشکل باشد .در نتیجه آن ،تعارض پدید میآید .رویکردهای کم و بیش پیچیده برای انجرام ایرن کرار وجرود
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داشته که از قواعد ساده برای تقسیم کسریها یا مازاد ،تا روشهای پیچیدهتر بر پایه مدلسازی ماهانه منابع
آب را شامل می شود .چنین راهکارهایی باید با شیوه تخصیص آب در سطح مصر کننده پیوند یابد :زارعران
و صنایع نیازمند تخصیصهایی هستند که هم قابل اطمینان و هم قابل پیشبینی باشد تا ارزش کامل آب را
دریابند .برنامههای تخصیص آب باید رویکردهایی را برای پرداختن به خشکسالی شامل شود :از نظر سیاسی،
تدوین راهکارها زمانی که خشکسالی به وقوع پیوسته باشد ،میتواند دشوارتر شود.
قاعده :9برنامههای تخصیص آب باید با شناخت عدم قطعیت در میان تا بلندمدت ،انعطافپذیری را منظور
کنند.

تغییر شرایط اقتصادی احتماالً به نیازهای متفاوت تخصیص آب منجر میشود .امروزه بره سرادگی نمیتروان
دانست که چه فعالیت اقتصادی ملی در  50سال آینده پدید خواهد آمد .ضرورت انعطا پرذیری برا ضررورت
پرداختن برنامههای تخصیص آب به نوسانات هیدرولوژیکی متمایز است .سطح ممکن انعطا پذیری میتواند
متأثر از چارچوبهای سیاست ملی تعیین شود .بازتخصریص آب بررای تعردیل در برابرر شررایط تغییریافتره
میتواند از طریق بازنگری در مجوزهای برداشت ،یا با فراهمآوردن امکان بازتخصیص آب بر پایه بازار محقرق
شود.
قاعده :10برای تبدیل سهمهای منطقهای آب به مجوزهای برداشت محلی و فردی ،و برای تخصیص روشقن
ساالنه آب ،فرآیند شفافی الزم است.

ضروری است قواعد و فرآیندهای روشنی وجود داشته باشد که مشخص کند چگونه و بره دسرت چره کسری
تصمیمها درباره تخصیصهای ساالنه آب گرفته می شود که از آن جمله می توان بره وظرایف نهرادی روشرن
اشاره کرد .شفافیت درباره چگرونگی تغییرر مجوزهرای برداشرت منطقرهای و فرردی در پاسرخ بره نوسرانات
هیدرولوژیکی در حوضه الزم است.
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فصل 3
چارچوب تخصیص آب

تخصیص آب ،هسته اصلی بیشتر نظامهای مدیریت منابع آب را تشکیل میدهد .ایرن کتراب برر سرهمهای
منطقهای آب و چگونگی تخصیص آب (معموالً در سطح حوضه) بین مناطق مختلف تمرکز دارد .این فصل ،با
توصیف چگونگی ارتباط سهمهای منطقهای با دیگر اجزای نظام تخصیص آب ،شررایط حراکم برر مجوزهرای
برداشت آب را مشخص میکند .همچنین ،روشرهایی کره برر اسراس آنهرا ،آب برا اعطرای مجروز در سرطوح
منطقهای ،حوضه ،محلی و برداشتکننده فردی تخصیص مییابد ،و چگونگی سرهمبندی آب در مقیاسهرای
زمانی مختلف را مورد بحث قرار میدهد .عالوه بر این ،درباره ارتباط میان تخصریص آب و جنبرههای دیگرر
نظام مدیریت منابع آب ،از جمله مدیریت سیل و برقابی بحث میشود.

 -1-3تعریفها و مفاهیم در تخصیص آب
فرآیند تخصیص آب در نهایت مستلزم اعطای مجوز برداشت و مصر آب است .این فرآیند ،شریوهای را کره
آب باید بین گروهها ،مناطق و افراد مختلف تقسیم شود ،توصیف میکند .ایرن قبیرل مجوزهرا ،هرم در یرك
حوضه و هم در شرایط مختلف ،شکلهای متفاوت بسیاری پیدا میکند .در ایرن بخرش ،مجوزهرای مختلرف
تعریف شده و در این فرآیند ،چارچوب برنامهریزی تخصیص آب در حوضه توصیف میشود.
عالوه بر شکلهای متفاوت مجوزها در نقاط مختلف جهان ،تعریفهای گوناگونی نیز به کرار مریرود .در ایرن
بخش ،برخی از واژههای کلیدی به کاررفته در این کتاب تعریف میشوند .واژگان به کاررفته در مردیریت آب
در کشورهای مختلف متفاوت بوده و ممکن است بین تعریف واژهها در این نوشتار و جاهای دیگر ناهمخوانی
وجود داشته باشد.
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برنامهریزی تخصیص آب ،1فرآیند ارزیابی حجم منابع آب موجود برای استفاده در یرك حوضره (یرا منطقره) و
اینکه چگونه باید در میان مناطق اداری ،بخشها یا مصر کنندگان مختلف تخصریص داده شرود بره شرمار
میآید .نتیجه این فرآیند ،برنامه تخصیص آب 2است .این برنامه ،ابزاری است که معمروالً توسرط دولرت تهیره
میشود و آب موجود را برای تخصیص مشخص میکند .این برنامه ممکن است آب را مسرتقیماً بره منراطق،
بخشها و /یا مصر کنندگان تخصیص دهد و یا ممکن است فرآیند تخصیص منابع موجود را تعریف نمایرد.
به همین صورت ،توافقنامه تعیین سهم آب 3به یك توافق بر اساس مذاکره گفته میشود که طر های دخیل
بر سر چگونگی سهمبندی منبع مشترک آب به توافق رسیدهاند.
برنامهریزی تخصیص آب نیازمند درک روشن آن است که چه مقدار آب برای تخصیصدادن موجود است .این
نوشتار از واژههای زیر برای توصیف منابع آب استفاده میکند:
◄ مجموع منابع آب :4حجم کل منابع آب در یك منطقه یا حوضه .این حجرم ممکرن اسرت (بسرته بره
شرایط) شامل هم منابع آب زیرزمینی و هم آب سطحی باشد.
◄ آب قابل بهرهبرداری :5حجم آبی که به شکل بالقوه برای برداشرت فرراهم اسرت .اینکره چره میرزان از
مجموع آب در دسترس است ،به هیدرولوژی سیستم و زیرساخت موجود آب بستگی خواهد داشت .بره
بیان ساده ،ساخت مخازن ،با ذخیره آبی که ممکن بود در يیرر ایرن صرورت در دسرترس قررار نگیررد،
میتواند آب در دسترس را افزایش دهد (نگهداشت سیالب برای استفاده در زمانهای آتی).
◄ آب قابل تخصیص :6حجم آبی که میتواند به مناطق ،گروهها و بخشهای مختلف تخصیص داده شود.
آب قابل تخصیص بر پایره آب قابرل بهرهبررداری ،منهرای آب الزم بررای ترأمین اهردا محیطزیسرتی
(جریانهای محیطزیسرتی) تعیرین میشرود .برر ایرن اسراس ،آب قابرل تخصریص در یرك حوضره بره
هیدرولوژی ،زیرساخت و تصمیم درباره نیازهای آبی محیطزیست بستگی خواهد داشت .تعیین آب قابل
تخصیص در یك حوضه مستلزم تصمیمهای پیچیده ،عالوه بر ارزیابیهای علمی و هیدرولوژیکی است.
این مفاهیم با جزئیات بیشتر در فصل 9مورد بحث قرار گرفته و به شکل سادهشرده در شرکل 14نشران داده
شدهاند .این نمودار مفهومی در مراحل گوناگون در این کتاب ،بسط مییابد تا با جزئیرات بیشرتر ،جنبرههای
مختلف فرآیند تخصیص آب را نشان دهد .شایان ذکر است که این نمودار ،نشاندهنده زمانبنردی گامهرای
مختلف در تخصیص آب نیست ،بلکه اجزای مختلف تخصیص آب را نشان میدهرد ،و قصرد نمرایش ترتیرب
1

Allocation planning
Water allocation plan
3
Water sharing agreement
4
Total water resources
5
Utilizable water
6
Allocable water
2
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تقسیم آنها را ندارد .به طور مثال ،تصمیم در خصوص آب الزم برای تأمین نیازهرای محیطزیسرت نمیتوانرد
مستقل از تصمیمگیری درباره تقاضاها و تخصیصهای آب برای اسرتفاده مصررفی باشرد :بخرش اعظرم ایرن
فرآیند ،به جای متوالیبودن ،تکرارشونده است.
مفهوم مجوز برداشت 1در این گزارش ،به شکل گسترده برای پوشش طیف مجوزهای مختلف به کرار مریرود
که بر اساس آن ،سهم بلندمدت آب به مناطق ،افراد یا تشکلها داده میشود .مجروز آب بره دارنرده آن حرق
بهرهمندی از سهمی از آب موجود را اعطا میکند .مجوزها ممکن است به شکل حجم ثابت ،میرانگین حجرم
ساالنه ،یا به شیوههای دیگر تعریف شوند (به بخش 2-5مراجعه نمائید) .مجوزهای آب عبارتند از:
◄ سهمهای منطقهای آب :2حق اعطاشده به یك منطقه اداری یا در دسترس برای آببران در این منطقه
خاص .پس از آن ،آب موجود مطابق با این مجوز میان زیرمناطق تخصیص یافته یا مستقیماً به آببرران
تخصیص داده میشود.
◄ حق برداشت ،حقابه یا پروانه آب :3حق یك تشکل یا فرد (به طور مثال کارگاه ،زارع ،منطقه آبیاری یرا
شرکت تأمین آب) برای برداشت آب از یك آبراهه یا آبخوان .این موارد يالباً در قالب یك پروانه یا اجازه
مشابه اعطا میشوند .واژه حقابه 4در برخری شررایط ،در معنرای گسرتردهتری بره کرار مریرود و تمرام
مجوزهای آب را در برمیگیرد .در این نوشتار ،اصطالح حقابه برای اطالق به حقوقی به کار مریرود کره
افراد یا تشکلها در سطح برداشتکننده دارند.
برنامه های تخصیص آب ممکن است حجمی از آب را برای بخش خاصی محفوظ نگراه دارد (بره طرور مثرال،
برای تأمین کشاورزی یا خانگی) .در این نوشتار ،این موضوع با عبارت مجوز بخشققی 5شرناخته میشرود .ایرن
مجوزها معموالً منجر به حق برداشت یا تخصیص آب نمیشوند ،بلکه تصرمیمهای سیاسرتی یرا برنامرهریزی
هستند که از طریق اعطای مجوزهای آب به افراد یا تشکلها در این بخش عملی میشوند.
تخصیص ساالنه آب ،6حجم آب موجود برابر مجوز در یك سال یا فصل معین اسرت .بره بیرانی دیگرر ،حجرم
واقعی آب در دسترس برای برداشت دارنده مجروز بروده کره برر پایره شررایط سراالنه و قواعرد اولویتبنردی
مجوزهای مختلف برداشت آب ،تعیین میشود .فرآینرد تعیرین تخصریصهای آب بررای یرك سرال ،فرآینققد

1

Water entitlement
Regional water shares
3
Abstractor rights, water rights or water licences
4
Water right
55
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6
Annual water allocation
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تخصیص ساالنه 1نامیده میشود .ارتباط بین برنامهریزی بلندمدت و برنامهریزی ساالنه در شکل 15نشان داده
شده است.
توجه داشته باشید که واژه تخصیص درباره فرآیند تعیین چگونگی سهمبندی آب ،از جمله اعطای مجوزهرای
آب نیز به کار میرود.
عموماً در مجوزهای آب شروط متعددی وجود دارد .این شروط ،نشرأتگرفته از سیاسرتهای دولرت و نظرام
مقررات موجود است .به طور مثال ،این نظام موارد زیر را مشخص خواهد کرد:
◄ ساز و کار تعیین میزان منرابع آب موجرود در شررایط فصرلی مختلرف (شرامل تعیرین اولویرت برین
مجوزهای مختلف برداشت)
◄ مدت زمان مجوز
◄ شروط دیگر ،شامل مصرفی که مجوز مشخص میکند.

شکل -14نمودار مفهومی نشاندهنده ارتباط میان مجموع منابع آب ،آب قابل بهرهبرداری و آب قابل تخصیص

یادآوری :این شکل تنها آب سطحی را نشان میدهد .در برخی شرایط ،آب زیرزمینی نیز باید در این فرآیند در نظر گرفته شود.

در بیشتر موارد ،آب در قالب فرآیند اداری ،تخصیص داده میشود .به بیانی دیگر ،دستگاه دولتری مجوزهرای
برداشت آب را یا از طریق فرآیند برنامهریزی و یا در پاسخ به درخواسرتهای مجروز ،تخصریص میدهرد .در
Annual allocation process
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مقابل ،برخی کشورها امروزه به رویکردهای بر مبنرای برازار در تخصریص آب روی آوردهانرد .ایرن رویکردهرا
معموالً بر پایه مبادله در چارچوب برداشت مجاز عمل میکنند .مجموع منرابع آب مشرخص شرده و در برین
مناطق یا بهرهبرداران تخصیص داده میشود .سپس دارندگان این مجوزهرا مجراز هسرتند مطرابق برا قواعرد
مبادله ،مجوزهای خود را بفروشند .رویکرد بازاری میتواند در اعطای مجوزهای جدید نیز به کار رود :مواقعی
که آب بیشتری بر ای تخصیص فراهم است ،مجوزها ممکن است از طریق فرآیند مزایده یرا پیشرنهاد قیمرت
اعطا شوند.

شکل -15فرآیند تخصیص آب ،نشاندهنده تمایز بین برنامهریزی بلندمدت و برنامهریزی ساالنه

 -2-3رویکردهای چندمرحلهای در تخصیص آب
نقطه انتهایی فرآیند تخصیص آب معموالً تقسیم منابع آب موجود بین برداشتکنندگان فردی استد فراتر از
این نقطه ،آب يالباً خار از حوزه اختیار دستگاه ذیربط مدیریت آب جابجا میشود .راههای گونراگونی بررای
دستیابی به این هد وجود دارد.
در برخی موارد ،به ویژه در حوضههای کوچکتر بدون مولفه فرامرزی ،آب در حوضه ممکن است از طریق یك
فرآیند تكمرحلهای مستقیماً به برداشتکنندگان فردی تخصیص داده شود .در نظامهای پیچیردهتر -شرامل
حوضههای بزرگتر ،حوضههای فرامرزی ،و مواقعیکه انتقالهای بینحوضهای وجود دارد -ممکرن اسرت الزم
باشد تخصیص آب با رویکردی چندمرحلهای صورت گیرد .در این حالت ،آب میتواند نخسرت بره حوضرهها،
4۹
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سپس به مناطق ،و در نهایت به برداشتکنندگان یا بهرهبرداران فردی تخصریص داده شرود .ایرن فرآینرد در
شکل 16نشان داده شده است.

شکل -16سطوح چندگانه تخصیص آب

این چارچوب در عمل به روشهای گوناگونی به کارگرفته میشود .در مورد رودخانره زرد ،آب در سره سرطح
تخصیص داده میشود (کادر .)11در آفریقای جنوبی ،برنامره ملری ،آب را میران حوضرهها تخصریص داده ،و
سپس برنامه تخصیص حوضه ،آب را مستقیماً به برداشتکنندگان تخصیص میدهد .در استرالیا ،در حالی که
هیچ برنامه ملی تخصیص آب وجود ندارد ،در حوضه موری -دارلینگ ،سلسلهمراتبی از برنامههای زیرحوضره
در ایالتها مطابق برنامه حوضه وجود دارد .در انگلستان ،مجوزها به برداشتکنندگان بر پایه استراتژی حوضه
داده میشود .شکل 17نمونههایی از رویکردهای مختلف را در چین ،اسرترالیا ،آفریقرای جنروبی و انگلسرتان
نمایش میدهد .در ادامه ،توضیحات بیشتری درباره این رویکردها داده میشود.
در جوامعی که از نظر سیاسی و هیدرولوژیکی پیچیده هستند (مانند هند ،چین ،پاکستان و ایاالت متحرده)،
تصمیمات تخصیص آب میتواند نشأتگرفته از تصمیمها و توافقها در سطوح ملی ،منطقهای و ناحیه آبیاری
باشد .دو عنصر کلیدی در این فرآیند چندالیه تصمیمگیری وجود دارد:
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شکل -17سلسلهمراتب ابزارهای تخصیص آب در چین ،استرالیا ،آفریقای جنوبی و انگلستان

یادآوری :در چین ،برنامههای تخصیص آب دیگری نیز ذیل برنامه استانی میتواند وجود داشته باشد .در استرالیا ،با اینکه سند
سیاست ملی آب ( )2004وجود دارد ،ولی آب را در سطح ملی تخصیص نمیدهد.

کادر -5تخصیص آب در چین
فرآیند تخصیص آب در سطوح چندگانه اداری یا جغرافیایی معموالً فرآیندی تکرارشونده است .در چین ،فرآینرد تخصریص آب
شامل یك رویکرد چندمرحلهای پیچیده است .در این رویکرد ،برنامه ملی آب ،کل موجودی ملی منابع آب و نیز شیوهای را کره
حجم کل باید بین استانها (اداری) و حوضهها (مکانی) تقسیم شود ،مشخص میسازد.
سپس برنامه تخصیص آب در حوضه ،منابع آب حوضه را بین استانهای مورد نظر تخصیص میدهد .این فرآیند مستلزم توجره
به منابع آب موجود برای تخصیص در حوضه -بر پایه برنامه ملی -و نیز مجموع مجوزهای برداشرت آب هرر اسرتان در حوضره
مورد نظر است (به بیانی دیگر ،سهم استان از کل منابع ملی).
از این رو ،تعیین سهم یك استان از منابع آب حوضه مستلزم فرآیند باال به پائین (بر پایه آب تخصیصیافته به حوضه) و فرآیند
پائین به باال (برای اطمینان از اینکه تخصیصهای استانی برای حوضههای مختلرف معرادل کرل سرهم اسرتانی ،مطرابق مقردار
مشخصشده در برنامه ملی است) است.

◄ محدوده تصمیمگیری .واحدهای اداری مختلف ،مسئولیت تخصیص آب را در شرایط گوناگون بر عهده
دارند .این واحدها ممکن است بر پایه مرزهای حوضره ،مرزهرای سیاسری یرا مرزهرای محردوده خراص
زیرساخت آب ،مانند ناحیه آبیاری باشند .از این رو ،تخصیص ممکن است شامل ترکیبری از نهادهرا برر
پایه مرزهای سیاسی (کشورها یا مناطق) و مرزهای هیدرولوژیکی (حوضهها یا طرحها) باشد.
◄ اختیار سیاسی .قدرت تصمیمگیری میتواند به سطوح مختلف نهاد سیاسی در وضرعیتهای مختلرف
محول شود .به ویژه ،در نظامهای واحد ،دولت ملی معموالً قدرت بیشتری درباره تصمیمهای تخصریص
5۱
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آب نسبت به نظامهای فدرال دارد .در نظامهای فردرال ،دولتهرای منطقرهای یرا ایرالتی ممکرن اسرت
مسئولیتهای بیشتری داشته باشند .با این وجود ،حتی در نظامهای فدرال ،دادگاههای ملری میتواننرد
درباره مشروعیت تصمیمگیریها و برنامههای تهیهشده توسط دولتهای منطقهای حکم صادر کنند.
شیوه تقسیم مسئولیت تصمیمات بین سطوح مختلف دولت ،نوع و محتوای برنامهها را در این سطوح مختلف
تعیین خواهد کرد .مهمتر آنکه ،رویکرد نظامیافته در تخصیص آب برای اطمینان از همخوانی میان مجوزهای
برداشت اعطاشده در سطوح مختلف و حفظ انسجام کلیرت نظرام تخصریص آب اهمیرت دارد .ایرن وضرعیت
همیشه آسان نیست .ناهمخوانی در جزئیات ،مانند شیوه پررداختن بره نوسران بینسرالی یرا توانرایی مبادلره
مجوزها ،میتواند به مشکالت و تعارضات مختلف منجر شود.
زمینه اصلی فرآیند تخصیص آب در سطح ملی تعیین میشود .اهمیت رویکررد توانمنرد و براال بره پرائین در
تخصیص آب به شکل قابل مالحظهای ،بسته به ماهیرت حوضرهها (پیچیردگی ،بههمپیوسرتگی و جنبرههای
دیگر) و نیز نظام سیاسی ،تغییر خواهد کررد .در یرك نظرام فردرال ،ایالتهرا معمروالً اسرتقالل بیشرتری در
تصمیمگیری در خصوص تخصیص آب دارند ،در حالی که در یرك نظرام واحرد ،دولرت مرکرزی برا احتمرال
بیشتری اهدا و استراتژیها را دیکته میکند.
با توجه به این موضوع ،اجزای مختلفی را میتوان برای چارچوب ملی تخصیص برشمرد .این اجزا عبارتند از:
◄ چارچوب ملی حقوقی و مقرراتی .این قروانین و مقرررات ،تعیرین کننرده قواعرد تخصریص آب ،فرآینرد
تصمیمگیری و اینکه چه کسی قدرت تصمیمگیری دارد ،هستند .قوانین ملی میتواننرد اهردا ملری و
کلی را درباره تخصیص آب تعریف کنند و حفاظت از نیازهای محیطزیستی را الزامی نماینرد .چرارچوب
ملی حقوقی و مقرراتی تقریباً در تمام کشورها وجود دارد ،حتی در کشورهایی ماننرد ایراالت متحرده و
هند که مدیریت آب به ایالتها سپرده میشود.
◄ برنامه ملی تخصیص آب .برنامه ملی ممکن است نه تنها جزئیات فرآینرد تصرمیمگیریهای تخصریص
آب را مشخص سازد ،بلکه موجودی ملی منابع و برخی از اجزای مجوزهای منطقهای و اولویتها را نیرز
تبیین کند .همچنین میتواند محلهای انتقال بینحوضهای ،آب موجرود بررای تخصریص و مصرر در
حوضههای مختلف ،مناطق یا بخشها ،و برخی از اهدا آن برداشت مورد نظر را مشخص کند.
يالباً تفاوتهای عمدهای در نظامهای مدیریت آب در کشرورهای واحرد و فردرال وجرود دارد .ایرن تفاوتهرا
معموالً به جای تاثیرپذیری از تصمیمات سیاستی خاص در بخرش آب ،مترأثر از توافقهرای تراریخی دربراره
تقسیم قدرت بین دولتهای ملی و ایالتی در زمان تدوین بنیادهای ملی هستند.
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به طور مثال ،هم در چین و هم در آفریقای جنوبی ،برنامهریزی تفصیلی تخصیص آب ،نامتمرکز اسرت ،ولری
در چارچوب مقتدر ملی صورت میگیرد .کمیسیونهای حوضه (در مورد چین) و سازمانهای مدیریت حوضه
(در مورد آفریقای جنوبی) برنامههای تخصیص آب حوضه را تهیه میکنند .با ایرن وجرود ،در هرر دو مرورد،
برنامههای حوضه باید با استراتژیها و برنامههای ملی مطابقت داشته باشند و در سطح ملی تأیید شوند ،کره
در چین توسط هیئت دولت و در آفریقای جنوبی توسط وزیر امور آب انجام میشود.
هماهنگی ملی بسیار کمتری در نظامهای فدرال وجود دارد .بارزترین آنها در هند و ایاالت متحده اسرت کره
آب یك «موضوع ایالتی» بوده و اختیارات ملی برای اثرگذاری بر دولتهای ایالتی درباره تخصیص آب محدود
است .در هر دو مورد ،هیچ برنامه یا استراتژی ملی اساسی برای تخصیص آب تهیره نمیشرود ،و برنامرهریزی
تخصیص آب حوضه از طریق مذاکرات طوالنی و توافقاتی که از نظر حقوقی الزامآور هستند انجام میشود.
نظامهای فدرال مانند ایاالت متحده و هند ،نقاط ضعف قابل مالحظهای دارند.
نخست ،فقدان نگاه ملی میتواند اتخاذ رویکرد استراتژیك را در تخصیص و توسعه منابع آب دشوار سازد :بره
طور مثال میتوان به برنامهریزی زیرساخت جدید اشاره کرد.
دوم ،استفاده از توافقات تخصیص آب میتواند به ترتیبات مدیریتی منجرر شرود کره انعطرا الزم را ندارنرد:
فقدان انعطا پذیری درباره تخصیص آب بین ایالتی در توافقنامه رودخانه کلرادو بره تخصریص ناکرارآی آب
این رودخانه منجر شده است.
سوم ،توانایی محدودی برای دولتهای ملی در جهت مداخله برای اعمال حفاظت از جریانهای محیطزیستی
وجود دارد.
در نهایت ،فقدان اقتدار مرکزی بدین معنا است که اختال بین حوضهها يالباً به دشواری حل خواهد شرد ،و
در نتیجه ،مشکالت قابل مالحظه تخصیص آب و اختال های حقوقی مستمر به وجود خواهد آمد (کادر.)6
با وقو بر این مشکالت ،تعدادی از کشورهایی که به لحاظ تاریخی دارای نظامهرای فردرال در مردیریت آب
بودهاند ،به سمت نظامهای واحد گرایش پیدا کردهاند .در استرالیا ،دولتهای ایالتی اختیارات قابرل مالحظره
درباره مدیریت حوضه موری -دارلینگ را در سال  ،2008با توجره بره ضررورت وجرود برنامره حوضره بررای
پرداختن به مشکالت حوضه ،به دولت ملی واگذار کردند .در سال  ،2009دولت هند اعالم کرد کره سرازمان
حوضه آبریز گنگ ،به مشکالت این حوضه به شیوهای واحد میپردازد ،هر چند در مقایسه با موری -دارلینگ،
اختیارات بسیار کمتری به آن واگذار شده است.
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کادر -6تعارضات آبی در جنوب غربی ایاالت متحده
در تابستان  ، 2007جورجیا در ایالت آتالنتا ،بزرگترین شهر ایاالت متحده در جنوب شرق ،در آستانه تمامشدن ذخیره آب قررار
داشت .اختال طوالنیمدت بین جورجیا و ایالتهای همسایه ،آالباما و فلوریدا ،بر سر تخصیص آب ،نزدیك به دو دهه اسرتمرار
داشته است .عدم وجود توافقنامه ،تمام تصمیمات به دادگاههای فدرال محول شده برود .در او خشکسرالی جورجیرا ،مقامرات
ایالت ،برنامههایی را برای انتقال آب از مخازن دوردست با خطوط انتقال تدارک میدیدند .در ادامه ،بارشهای سرنگین از فشرار
این ایالت کاست و تعداد اندکی از این راهکارها به اجرا رسید.
در سال  ،1997در یکی از موارد اختال بین ایالتها ،کنگره ایاالت متحده به ایالتها اجازه داد به توافق برر سرر تخصریص آب
دست یابند ،و مقرر کرد که مهلت دستیابی به توافق در سال  2003پایان خواهد یافت .تا سرال  ،2003تروافقی حاصرل نشرد و
اختال های تخصیص آب به دادگاهها بازگشت .در سال  ،2009یکی از قاضیان فدرال چنرین حکمری صرادرکرد کره آتالنترا ،از
دریاچه مورد اختال  ،به طور يیرمجاز آب برداشت میکرده است .اقامه دعوا در دادگاه همچنان ادامه دارد.

 -3-3برنامهریزی ملی تخصیص آب
محتوا و دامنه برنامههای ملی تخصیص آب ،بره شریوه توزیرع اختیرارات تصرمیمگیری میران مراجرع ملری،
منطقه ای و حوضه بستگی خواهد داشت :هیچ الگوی استانداردی وجود ندارد .مهمترر از همره بررای فرآینرد
تخصیص ،برنامه ملی تخصیص ممکن است -مستقیم یا يیرر مسرتقیم -آب در دسرترس را بررای منراطق و
سازمانهای تابعه مشخص سازد ،و بنابراین حدود برنامههای تخصیص آب در سرطوح تابعره را تعیرین نمایرد
(شکل.)18
برنامه ملی تخصیص میتواند شامل برخی یا همه اجزای زیر باشد:
◄ اهداف :برنامه ممکن است اهدا ملی را برای فرآیند تخصیص آب تعریف نماید ،به طور مثال تعیرین
مناطق یا بخشهای اولویتدار برای توسعه یا اولویتهای دیگر ،و نیز رویکرد کلی در دسرتیابی بره ایرن
هد ها .برنامه میتواند هد های نهایی محیطزیستی خاص یا عمومی (مانند حفاظت از مناطق معرین،
زیستگاهها ،گونهها یا فرآیندها) را مشخص سازد و ممکن است اهدا کمّی کارآیی استفاده از آب را نیز
تعیین نماید.
◄ منابع :برنامه ممکن است مجموع منابع آب موجود را در کشور و در تكتك حوضرهها ،شرامل منرابع
آب زیرزمینی و آب سطحی مشخص نماید .برنامه ممکن است آب موجود را بین مناطق مختلرف بررای
آینده تخصیص داده ،و نیز منافع یا تعهدات توأم با انتقالهای بینحوضهای یرا جریانهرای فرامررزی را
مشخص نماید .همچنین ،ممکن است فرآیند تخصیص منابع را نیز مشخص سازد.
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◄ زیرساخت :برنامه ممکن است شامل اولویتها و طرحهای ملی توسعه زیرساخت آب ،مانند زیرساخت
تأمین آبی که باید ساخته شود و مجوزهای برداشت مرتبط با آن باشرد .ایرن کرار ممکرن اسرت شرامل
پروژههای کنونی و آینده انتقال بینحوضهای و حجم آب توأم با آنها باشد.

کادر -7استراتژی ملی آب آفریقای جنوبی
قانون آب سال  1998آفریقای جنوبی ،وزیر امور آب را به تهیه استراتژی ملی منابع آب ملزم میکند .این قرانون ملرزم میکنرد
که استراتژیها ،اهدا  ،رهنمودهای برنامهها و روالها و ترتیبات نهادی مربوط به حفاظت ،استفاده ،توسعه ،مردیریت و کنتررل
منابع آب در استراتژی ملی تعیین شود.
این استراتژی ،موجرودی پیشبینیشرده آب در نروزده محردوده مردیریت حوضره ،شرامل انتقالهرای بینحوضرهای کنرونی و
پیشنهادشده را مشخص میکند .این استراتژی چارچوب تهیه استراتژیهای مدیریت حوضهها را برای نوزده محردوده مردیریت
حوضه مقرر میکند .محدودهها ،انتقالهای بینحوضهای و منابع آب موجود (بررای سرالهای  2000و  ،2025و نیرز موجرودی
بالقوه) در این استراتژی مطابق شکل زیر مشخص شده است.
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شکل -18نمونه تخصیص آب در برنامه ملی تخصیص آب

 -4-3برنامهریزی تخصیص آب در حوضه
همان گونه که پیش از این گفته شد ،در حوضههای بزرگتر و پیچیدهتر ،فرآیند تخصریص آب ممکرن اسرت
شامل چندین گام باشد و آب ،پیش از آنکه در نهایت به برداشتکنندگان فردی تخصیص یابرد ،نخسرت بره
مناطق و /یا بخشها تخصیص داده شود .رویکرد دوم در شکل 19نشان داده شده است.
مجموع آب قابل بهرهبرداری در یك حوضه معموالً بر پایه برنامه ملی تخصیص آب (مواقعی کره یرك برنامره
وجود دارد) و /یا ارزیابی موجودی در محدوده مورد نظر (فصل )9تعیین میشود .تهیه برنامره تخصریص آب
حوضه باید شامل ارزیابی آب الزم برای جریانهای محیطزیستی نیرز باشرد ،بره ایرن دلیرل کره تصرمیم در
خصوص این موضوع ،حدود پایدار برداشت را تعیین خواهد کرد .فرآیند تعیین الزامات جریان محیطزیستی با
جزئیات بیشتر در فصل 10مورد بحث قرار میگیرد.
پس از آن ،آب قابل تخصیص بین موارد زیر تقسیم میشود:
◄ مقاصد اولویتدار ،به طرور مثرال ترأمین الزامرات بینحوضرهای ،و بررای مقاصرد اسرتراتژیك ،ماننرد
پروژههای مهم ملی نظیر طرحهای برقابی.
◄ مناطق مختلف ،بر پایه مرزهای اداری ،مرزهای زیرحوضه یا تقسیمات دیگر.
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شکل -19تخصیص آب حوضه ،با تعریف جریانهای محیطزیستی و آب قابل تخصیص ،و نیز سهمهای منطقهای آب برای
مناطق اداری مختلف

کادر -8آب زیرزمینی و برنامههای تخصیص آب حوضه
در گذشته ،بسیاری از برنامههای تخصیص آب حوضه به مسئله آب زیرزمینی توجه نداشتند .در واقع ،از میان توافقنامره سرال
 1922رودخانه کلرادو ،تخصیص آب سال  1987رودخانه زرد ،توافقنامه سال  1991اینردوس ،توافقنامره سرال  1992حوضره
موری -دارلینگ و توافقنامه تخصیص آب سال  2004لرما -چاپاال ،هیچ یك به صراحت به این مسئله نپرداختهاند .در همه این
موارد ،شاید به استثنای کلرادو ،این بیتوجهی مشکلآفرین شده است.
در يیاب کنترلهای مقرراتی کارآمد ،معرفی برنامههای تخصیص آب برای آب سطحی يالباً به رشد قابل مالحظه در استفاده از
آب زیرزمینی ،به همراه اثرات منفی بر آب زیرزمینی و نیز منابع آب سطحی که با آب زیرزمینی مررتبط هسرتند ،منجرر شرده
است.
روشن است در مواقعی که میان منابع آب سطحی و آب زیرزمینی پیوستگی وجود دارد ،یا مواقعی که آب زیرزمینی منبع مهرم
یا بالقوه آب بوده و از این رو میتواند از گزینههای موجود برای مناطق مختلف درجهت تأمین تقاضاهای آبی آنها به شمار آیرد،
آب زیرزمینی باید به عنوان بخشی از هر گونه ارزیرابی و فرآینرد تخصریص آب در نظرر گرفتره شرود .هماننرد تأثیرگرذاری برر
موجودی آب برای مقاصد مصرفی ،بیشبرداشت نیز میتواند بر اکوسیستمهای وابسته به آب زیرزمینی تأثیر گذاشته ،و ظرفیت
آب زیرزمینی را برای تأمین جریانهای محیطزیستی محدود سازد .برداشت آب زیرزمینی میتواند به نشست زمین نیرز منجرر
شود .حتی مواقعی که برنامه تخصیص تالش نمیکند آب زیرزمینی را تخصیص دهد ،باید توجه داشت که ضوابط برداشرت آب
زیرزمینی باید تقویت شود.
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تخصیص آب برای مقاصد اولویتدار ممکن است در چندین سطح پدید آید -ملی ،حوضهای و منطقهای .بره
طور مثال ،دولت منطقه ای ممکن است تصمیم بگیرد اهدا اسرتراتژیك دیگرری را ،يیرر از مرواردی کره از
جانب دولت ملی یا کمیسیون حوضه مقرر شده است ،برگزیند (مثالً برای توسعه برقابی) و بر این اسراس آب
را تخصیص دهد .به همین صورت ،آب ممکن است برای جریانهای محیطزیستی در چندین سطح تخصیص
داده شود :دولت منطقهای ممکن است داراییها و اولویتهای محیطزیستی دیگری را يیر از مواردی کره در
برنامه حوضه شناسایی و حفاظت شرده اسرت ،تعیرین نمروده و آب اضرافهتری را ،عرالوه برر آب مرورد نیراز
محیط زیست که در برنامه حوضه محفوظ نگاه داشته شده است ،بررای ترأمین نیازهرای آبری ایرن داراییهرا
تخصیص دهد.

کادر -9طرح تخصیص آب رودخانه زرد سال 1987
طرح تخصیص آب رودخانه زرد در سال  1987تدوین شد .این طرح ،میانگین آورد ساالنه رودخانه را  58میلیرارد مترر مکعرب
برآورد کرده است .از این مقدار 21 ،میلیارد متر مکعب برای اطمینان از وجود جریان کافی برای انتقرال برار رسروب زیراد ایرن
رودخانه کنار گذاشته شده است 37 .میلیارد متر مکعب باقیمانده بین یازده استان که برر منرابع آب ایرن رودخانره اتکرا دارنرد
تخصیص داده شده است .این طرح همچنین آب در دسترس برای کشاورزی را با توجه به مقاصد دیگرر مشرخص کررده اسرت.
مقادیر تعیینشده در این طرح به صورت میانگین آورد بلندمدت مشخص شردهاند و بررای تخصریص بره منراطق و آببرران در
دسترس دولتهای استانی قرار دارند.

تفاوت عمدهای بین توافقات و برنامههای تخصیص آب حوضه وجرود دارد .توافقرات معمروالً برین ایالتهرای
خودمختار ،یا بین استانها یا مناطقی که در یك نظام سیاسی فدرال قرار دارند ،صورت میگیرد .این توافقات
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از نظر حقوقی الزامآور هستند و معموالً بر شرایط مرزی بین منراطق واقرع در یرك حوضره تمرکرز داشرته و
جزئیات کمی از مدیریت در سطح زیرحوضه را پوشش میدهنرد .از سروی دیگرر ،برنامرههای تخصریص آب
حوضه يالباً توسط سازمان یا کمیسیون حوضه در یك نظام واحد تهیره میشروند .برنامرهها همیشره از نظرر
حقوقی الزامآور نیستند و يالباً جزئیات قابل توجهی را درباره برداشت آب در سرطح منطقرهای و بخشری در
حوضه پوشش میدهند ،و راه برای بازنگری و اصالح آنها هموارتر است.

 -5-3برنامههای تخصیص آب زیرحوضه و منطقهای
سهم آب مشخصشده برای مناطق ،در اختیار مراجع ذیربط قرار دارد تا به طرور مثرال در برنامره تخصریص
منطقهای یا زیرحوضه ،میان ذینفعان محلی تقسیم شود .مجدداً ،بسته به پیچیردگی سیسرتم و سیاسرتها،
ممکن است آب برای موارد زیر تخصیص داده شود:
◄ برای زیرمناطق
◄ برای بخشهای مختلف (مانند کشاورزی ،صنعت ،خانگی)
◄ برای مقاصد اولویتدار (اولویتهای استراتژیك در سطح محلی یا منطقهای)
◄ برای تأمین نیازهای جریان محیطزیستی ،از جمله برای مواردی يیر از آنچه در برنامه فراگیر حوضره
تعیین شده باشد.

شکل -20تخصیص آب بین مناطق اداری

در حالی که برنامه تخصیص آب میتواند مجوزهایی را که باید به برداشتکنندگان فردی اعطا شود مشرخص
سازد ،متداولتر آن است که برنامهها چارچوبی را برای انجام چنین کاری فراهم آورند :یعنی منابع آب موجود
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در بخشهای مختلف حوضه یا منطقه و برداشتهای آب در دسترس را مشخص کنرد .پرس از آن ،مجوزهرا
ممکن است از طریق نظام صدور مجوز ،آب به برداشتکنندگان فردی اعطا شود.

کادر -10برنامههای منابع آب زیرحوضه در حوضه موری -دارلینگ
قانون ملی آب سال  2007استرالیا ،تهیه برنامه تخصیص آب را برای حوضه موری -دارلینرگ مقررر کررده اسرت .ایرن برنامره،
«حدود برداشت پایدار» را برای زیرحوضههای کل حوضه مشخص میکند .این برنامهها ،حداکثر میانگین حجم ساالنه آب را که
ممکن است از زیرحوضه برداشت شود ،تعیین مینمایند .این حدود ،به همراه توافقنامه موجود حوضه موری -دارلینرگ ،منرابع
آب موجود را برای تخصیص در چهار ایالت حوضه مشخص میکنند .این آب در نهایت از طریرق برنامرههای تخصریص آب کره
توسط دستگاههای مدیریت آب ایالتها مطابق با قوانین ایالتی تهیه شدهاند ،تخصیص مییابد .قرانون آب سرال  ،2007فرآینرد
تأیید را منظور کرده است .در این فرآیند ،برنامههای تخصیص آب ایالتی باید از نظر مطابقت برا برنامره حوضره و حردود پایردار
تعریفشده برای آن تأیید شود .چگونگی همسوشدن برنامههای ایالتی با برنامه حوضه در حال انجام است.

فرآیند آمادهسازی و محتوای برنامه تخصیص آب زیرحوضه یا منطقهای تفاوت زیادی با برنامه تخصریص آب
حوضه نخواهد داشت .تفاوت کلیدی در نتیجه مقیاس به وجود میآید ،کره معمروالً بره برنامرهای در سرطح
پائینتر با اهدا  ،اولویتها ،برداشتها و ترتیبات مدیریت تفصیلیتر منجر میشود .مهمتر آنکره ،مجوزهرای
برداشت اعطا شده مطابق برنامههای محلی ،منطقهای یا بخشی باید مشخص شده و هماهنگ با برنامه فراگیر
حوضه یا برنامه تخصیص ملی ،برای اطمینان از انسجام نظام تخصیص آب ،مدیریت شود.
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 -6-3تخصیص آب در مقیاسهای زمانی مختلف
مجوزهای بلندمدت برداشت آب معموالً به صورت میانگین حجم ساالنه ،با ارجاع به دیگر آمارها و یا الزامرات
جریان بلندمدت بیان میشوند .سپس این مقادیر برای احتساب نوسانات فصلی ،باید به حجم واقعی آبی کره
در دسترس دارنده مجوز در هر نقطه زمانی خاص قرار خواهد داشت ،تبدیل شود .این فرآیند معموالً سراالنه
یا فصلی انجام شده و در این نوشتار با نام فرآیند تخصیص سراالنه شرناخته میشرود .ایرن کرار ،سراز و کرار
پیادهسازی برنامه تخصیص آب حوضه (و دیگر تصمیمهای تخصیص آب) است و باید به گونهای انجرام شرود
که هد های برنامه تخصیص آب حوضه را از نظر حجم و ت مین تأمین عملی سازد.
همچون فرآیند تعیین تخصیصهای بلندمدت آب که میتواند در چندین سطح پدید آید ،همران اصرول نیرز
برای تخصیصهای ساالنه به کار میرود .در نهایت ،انسجام نظام تخصریص آب بره شرناخت ارتباطرات برین
تخصیص و استفاده آب در سطح حوضه ،منطقهای ،محلی و فردی ،هر دو بر پایه بلندمدت یا ساالنه بسرتگی
دارد .کادر 11چارچوب تخصیص آب را در چین نشان میدهد که مجوزها را با شروع از سرهمهای منطقرهای
آب در سطح حوضه ،تا حقابههای زارعان در ناحیه آبیاری در یك سال خاص منظور میکند.
رویکردهای تعیین تخصیصهای ساالنه با جزئیات بیشتر در فصل 6توضیح داده میشود.

 -7-3همسویی با دیگر اهداف برنامهریزی حوضه
برنامهریزی تخصیص آب معموالً یکی از فعالیتهای برنامهریزی در حوضه است .دامنه کامل برنامهها بسته به
شرایط محلی تغییر خواهد کرد ،با این حال میتواند شامل موارد زیر باشد:
◄ برنامه حوضه آبریز ،طرح جامع یا دیگر اسناد استراتژیك ،که چشمانداز و فعالیتهای سرطوح عرالی را
برای حوضه مشخص میکند .برنامه حوضه آبریز باید در حالرت ایردهآل راهنمرای اولویتبنردی اهردا
رقیب در حوضه باشد.
◄ برنامههای موضوعمحور ،برای پیادهسازی برنامه حوضه آبریز طراحی میشوند .این برنامرهها میتواننرد
شامل برنامههای مرتبط با حفاظت منابع آب ،مدیریت سیل ،توسعه برقابی و کشتیرانی باشرند .برنامره
تخصیص آب حوضه میتواند یك برنامه موضوعی قلمداد شود ،با این وجود ،با توجه به اهمیت بنیرادین
تخصیص آب ،ممکن است در برنامه حوضه آبریز گنجانده شود.
بسیار مهم است که برنامه تخصیص آب ،قصد و نیرت برنامره حوضره آبریرز را عملری سراخته و برا اهردا و
فعالیتهای تجویزشده در دیگر برنامههای موضوعی همخوانی داشته باشد.
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کادر -11مجوزهای برداشت آب و تخصیصهای ساالنه در رودخانه زرد
در رودخانه زرد ،حقابههای بلندمدت در چندین سرطح تخصریص داده میشرود .ایرن حقابرهها عبارتنرد از حقابرههای اسرتانی
(اعطاشده مطابق برنامه تخصیص حوضه) ،حقابههای برداشت (مانند حقابههای اعطاشده به نرواحی آبیراری ،یرا بره شررکتهای
تأمین آب) ،و مجوزهای فردی زارعان در یك ناحیه آبیاری که سهم آنان را از سهم کل ناحیه تعیین میکند .سپس آب بر پایره
ساالنه ،مجدداً در همه این سطوح ،تخصیص داده میشود .این تخصیص نخست بر پایه حقابههای بلندمدت گروههای گونراگون،
و دوم ،شرایط فصلی ،از جمله ذخیره آب ،و جریانهای کنونی یا مورد انتظار است .این اجزا و ارتباط آنها برا یکردیگر در شرکل
زیر نشان داده شده است.

به چند دلیل ،برنامه تخصیص آب حوضه و دیگر برنامههای موضوعی میتواننرد برر یکردیگر ترأثیر بگذارنرد.
اهدا و فعالیتهای مدیریت در خصوص موضوعات زیر همگی میتوانند با تصمیمهای تخصیص آب مررتبط
باشند (یا به عکس):
◄ مدیریت کیفیت آب .برای اطمینان از اینکه آب تخصیصیافته با منظوری که بررای آن تخصریص داده
میشود مطابقت و ارتباط دارد (به طور مثال ،برای تأمین آب شررب) .بره همرین صرورت ،کیفیرت آب
رودخانه ،تحت تأثیر حجم آب موجود در آن قرار خواهد گرفت ،که برا توجره بره تصرمیمهای مختلرف
تخصیص آب تغییر خواهد کرد.
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◄ مدیریت ریسک سیل .رویکردهای مختلف در مدیریت ریسك سیل بر خروجری مخرزن ترأثیر خواهرد
داشت و بنابراین ،بر منابع آب موجود برای تخصیص جهت مقاصد مصرفی و دیگر مقاصد ،مروثر خواهرد
بود .رهاسازی سیالب نیز میتواند بالقوه برای تحقق اهدا دیگر تخصیص آب ،از جمله اهردا جریران
محیطزیستی ،مدیریت شود.
◄ برنامههای تأمین و مدیریت تقاضای آب .این برنامهها بر سطوح تقاضای آب و نیز دامنه بهبرود کرارآیی
استفاده آب برای کاهش نیازهای آبی تأثیر خواهد داشت.
◄ برنامههای حفاظت و احیا .این برنامهها به آب کافی برای حفظ داراییهرا و فرآینردهای محیطزیسرتی
مهم وابسته هستند .سرمایه گذاری در حفاظت یا احیا اکوسیستم ،اگر آب الزم برای حفظ آن تخصریص
داده نشده باشد ،ارزش چندانی ندارد.
◄ برنامههای زیرساخت و بهرهبرداری آنهققا .بهرهبررداری سردها بررای برقرابی یرا کشرتیرانی ،برا اینکره
مصر کننده منابع آب نیستند ،بر حجرم آب سیسرتم ترأثیر داشرته و پیامردهایی برر مقردار آب قابرل
تخصیص و الگوی جریان دارد .همچنین پیامدهایی برای ترأمین اهردا جریران محیطزیسرتی خواهرد
داشت.

شکل -21هماهنگسازی برنامه تخصیص آب با دیگر برنامههای آب حوضه
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برنامه حوضه آبریز در حالت ایدهآل ،چارچوب همترازکردن منافع رقیب را ایجاد خواهد کرد .این فرآینرد بره
شکل فزایندهای با مدلهای پیچیده هیدرولوژیکی و مدلهای آبی -اقتصادی مردیریت منرابع آب پشرتیبانی
میشود .مدلها میتوانند برای ارزیابی پیامدهای سناریوهای مختلف تخصیص و مردیریت آب ،برا توجره بره
طیف اهدا رقیب ،استفاده شوند و بدین ترتیب ،امکان بهینهسازی تصمیمهای تخصیص و دیگر تصمیمهای
مدیریت آب را فراهم میآورند.
برنامهریزی حوضه آبریز ،از جمله ساز و کارهای تطبیق منرافع رقیرب ،برا جزئیرات بیشرتر در یکری دیگرر از
کتابهای این مجموعه که بر برنامهریزی استراتژیك حوضه آبریز تمرکز دارد ،مورد بحث قرار میگیرد.
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فصل4
اصول تعیین مجوزهای برداشت آب

 -1-4اهداف تخصیص آب
برنامهریزی تخصیص آب در حوضه معموالً برای دستیابی به مجموعهای از اهدا فراگیر انجام میشرود .ایرن
اهدا ممکن است به صراحت در قرانون یرا سیاسرت ملری آب بیران شرده و یرا در گرذر زمران برا اسرتقرار
توافقنامهها و برنامهها شکل گرفته باشند ،و یا تلویحراً در تصرمیمگیریها وجرود داشرته باشرند .امرروزه در
بسیاری از مناطق جهان ،اهدا زیر مورد توجه قرار میگیرند:
◄ انصاف :تخصیص آب بین مناطق و برداشتکنندگان مختلف به شکل منصرفانه و عادالنره .ایرن مهرم
می تواند شامل رعایت انصا میان مناطق اداری مختلف و برین نرواحی باالدسرت و پائیندسرت باشرد.
مالحظات عدالت اجتماعی میتواند انگیزهای برای برنامهریزی تخصیص آب در راستای پشتیبانی توسعه
در مناطق کمتر توسعهیافته ،و نیز حفاظت و پیشبرد منافع گروههای اجتماعی آسیبپذیر باشد.
◄ حفاظت محیطزیست :تخصیص آب بهگونهای که نیازهای آبی محیطزیست را تأمین نماید .ایرن مهرم
میتواند شامل نیاز اکوسیستمهای وابسته به آب شریرین و نیرز شناسرایی و حفاظرت خردمات کلیردی
اکوسیستم ،نظیر حمل رسوب ،تغذیه آب زیرزمینی ،جذب پسماند و عملکرد مصبها باشد.
◄ اولویتهای توسعه :تخصیص آب بهگونهای که توسعه اقتصادی و اجتماعی را پشتیبانی نماید .این مهم
میتواند شامل اولویتهای ملی و استراتژیك توسعه باشد .در این زمینه ،يالباً به وابستگیهای موجود در
جوامع محلی و صنایع توجه میشود.
◄ تعادل بین عرضه و تقاضا :برنامههای تخصیص آب باید منابع را با تقاضاها ،به ویژه برای مدیریت نوسان
طبیعی آب موجود و برای اجتناب از کمبودهای مکرر یا يیر منتظره ،متعادل سازند.
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◄

بهبود کارآیی استفاده از آب :تخصیص آب بهگونهای که استفاده از آب موجرود برا بیشرترین کرارآیی

حاصل شود.
پرواضح است که تنش قابل مالحظهای بین این اهدا وجود دارد .از این رو ،در حرالی کره اهردا مختلرف
استراتژی ملی یا حوضهای آب يالباً به روشنی تعریف میشوند ،برنامهریزان آب درباره چگونگی تطبیق اهدا
رقیب ،تصویر روشنی ندارند .يالباً در قوانین ،سیاسرتها یرا برنامرههای فراگیرر تخصریص آب ممکرن اسرت
هد های گوناگونی فهرست شده باشد (عدالت ،توسعه اقتصادی ،حفاظت محیطزیست) ،با این حال ،مشخص
نیست کدامیك و در چه زمانی باید در اولویت باشند .در واقعیت ،هیچ راه ساده فنی یا سیاسی وجود نداردکه
به وسیله آنها بتوان این قبیل اهدا رقیب را سازگار کرد.

کادر -12اهداف تخصیص آب در استرالیا ،آفریقای جنوبی و ایاالت متحده
قانون آب سال  2007استرالیا ،تهیه نخستین برنامه حوضهای را برای سیستم رودخانه موری -دارلینگ تکلیف کرده است .ایرن
برنامه ،حدود برداشت پایدار را برای این حوضه مشخص میکند .اهدا این قانون عبارتند از «پیشبرد استفاده و مدیریت منرابع
آب این حوضه بهگونهای که نتایب اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی را بهینه سازد ».اینکه ایرن اهردا چگونره بایرد تفسریر
شوند ،و به ویژه ،به هر یك از این عوامل چه وزنی باید داده شود ،موضوع بحثهای زیادی بوده است.
مشابه استرالیا ،بخش ( 3)2قانون آب سال  1998آفریقای جنوبی ملرزم میکنرد کره وزیرر «اطمینران یابرد کره آب ،عادالنره
تخصیص داده میشود و بنا به منافع عمومی ،به شرکل سرودمند اسرتفاده شرده و همزمران ،ارزشهرای محیطزیسرتی رعایرت
می شود» .یکی از ساز و کارهای به کاررفته برای دستیابی به این هرد « ،دریافرت اجبراری مجروز» اسرت .ایرن شریوه ،امکران
بازتخصیص آب را از زارعان سفیدپوست به زارعان سیاهپوست ،به عنوان راهکاری بررای جبرران نابرابریهرای گذشرته نرژادی و
جنسیتی فراهم میآورد.
توافقنامه سال 1922رودخانه کلرادو که منابع آب این رودخانه را بین هفت ایالت آمریکا تقسیم میکند ،مقرر میکند که هد
عمده این توافقنامه« ،تقسیم عادالنه و سهمبندی بهرهبرداری از منرابع آب سیسرتم رودخانره کلررادود تثبیرت اهمیرت نسربی
مصار مختلف نافع از آب برای تقویت حسن رابطه بین ایالتهاد حذ علل مناقشات کنونی و آیندهد ت مین توسعه کشاورزی
و صنعتی حوضه آبریز کلرادو ،ذخیره آبهای آن و حفاظت از جان و مال مردم در برابر سیل» است.

به عنوان یرك قاعرده عمرومی ،قردرت سیاسری در سرطوح مختلرف ،اعرم از اسرتانها ،منراطق و همچنرین
مصر کنندگان مختلف ،يالباً نقش کلیدی در تعیین نتیجه نهایی ایفا میکند .ایالتها یا استانهای قدرتمند
قادر هستند اراده خود را به همسایگان تحمیل کنند ،و بخشهایی که نفوذ سیاسی دارند ،يالباً قادر هستند
بر اصالحات و تصمیمهای تخصیص آب به نفع خود تأثیر بگذارند .همزمان ،حتی با اینکه تأثیر سیاسی هرگز
نمیتواند از این فرآیند حذ شود ،تعیین اصول و اهدا نهایی برای برنامهریزی تخصیص آب ،در قانون ملی
یا در اوایل این فرآیند ،گام مهمی به شمار میآید .این اصول میتواند بره شرکلگیری بحثهرا و مقیردکردن
پارامترها در برنامه نهایی کمك نماید.
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در کتاب برنامه ریزی حوضه به تفصیل درباره برخی از رویکردها و فنرون موجرود بررای شناسرایی و تطبیرق
اهدا رقیب در فرآیند برنامهریزی حوضه  -از قبیل اهدا متعارض در تولید برقابی ،کنترل سریل و ترأمین
آب آبیاری -بحث شده است .این فنون در برنامهریزی تخصیص آب حوضه نیز به همان اندازه اهمیت دارند.

 -2-4رویکرد عمومی در تعیین سهم از منابع آب موجود
محوریت فرآیند تخصیص آب را مجموعهای از تصمیماتی تشکیل میدهد که تعیین میکند چه کسری حرق
برداشت آب را در میان شماری از مصر کنندگان رقیب دارد .در نهایت ،این تصرمیم مسرتلزم آن اسرت کره
معیارها و دالیلی شناسایی شود که مبنای این تصمیم قرار گرفته و یك روششناسی برای تبدیل این معیارها
به مجوزهای برداشت منطقهای ،بخشی یا فردی طراحی شود .سپس این معیارها مبنای فرآیند تخصیص آب
قرار میگیرند.
پیچیدگی رویکردها در تصمیم درباره چگونگی سهمبندی آب به شکل قابل مالحظهای در قرن اخیر افرزایش
یافته است .اقدامات اولیه ،يالباً به سادگی سهمهای آب را بر پایره مسراحت جغرافیرایی یرا جمعیرت حوضره
مشخص میکردند .در موارد دیگر ،تصمیمهای تخصیص آب کامالً دلخواه بوده است .این شیوه با رویکردهای
نوین که مدلهای پیچیده اقتصادی را در معیارهای تصرمیمگیری میگنجاننرد ،بسریار متفراوت اسرت .ایرن
تغییرات محوریرت حرکرت از برنامرههای سرادهتر و مهندسری تخصریص آب را بره برنامرههای پیچیردهتر و
استراتژیكتر تشکیل میدهد .در برنامههای استراتژیك ،طیفی از آینردهها و نترایب محتمرل در نظرر گرفتره
میشود.
در تصمیمگیری درباره سهمها نمیتوان در کل کشور یا حوضه رویکرد یکسانی را بره کرار بسرت .معیارهرای
مختلفی ممکن است به کار رود:
◄ برای تخصیص آب در سطوح مختلف اداری :به طرور مثرال ،روششناسریهای مختلفری يالبراً بررای
تقسیم آب بین ایالتها (استانها) در حوضه ،و برای تقسیم آب بین بخشها و آببران در یك ایالت یرا
استان به کار میرود.
◄ برای تخصیص آب بین آببران موجود ،با توجه به مصار آب در آینده.
◄ برای تخصیص حقابههای بلندمدت (یعنی ،برداشت در سالهای متوسط) ،با توجه به چگونگی کاهش
مجوزهای برداشت در سالهای خشك.
این فصل ،برخی از مالحظات مشترک را در تعیین چگونگی سهمبندی منابع مشترک آب در میان گروهها یا
مناطق مختلف ،و نیز برخی از روششناسیهای تفصیلیتری که در سطح جهان به کار رفتهاند ،مرورد بحرث
قرار میدهد .همچنین درباره رویکردهای تخصیص آب برای مقاصد اولویتدار سخن میگوید.
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 -3-4مالحظات در سهمبندی آب
هیچ فرمول استانداردی که در تعیین چگونگی تخصیص آب میان مناطق مختلف به کار گرفته شرود ،وجرود
نداشته و این کتاب نمیکوشد چنین چیزی را فراهم آورد .علت آن اسرت کره حوضرههای آبریرز و وضرعیت
سیاسی آنها ،تنوع زیادی دارد .همچنین ،ادعایی وجود دارد که نهایتاً تصمیمات سیاسی تاثیرگذار هستند .برا
این وجود ،شماری از مالحظات را میتوان بر شرمرد کره در برنامرهها و توافقهرای تخصریص آب حوضره در
مناطق مختلف جهان ،مورد توجه قرار گرفتهاند و میتوانند در شکلدادن به بحث سیاسی و نقطه شروع برای
مذاکرات سیاسی و تصمیمگیری درباره بدهبستانها مهم باشند .جدول 2خالصهای از این معیارهرا را در سره
دسته اصلی نشان میدهد.

جدول -2اصول و معیارهای سهمبندی آب

سنجه

مالحظه

تقسیم به نسبت
 -1تقسیم مساوی

سهمهای مساوی برای هر یك از استانها /ایالتهای سهیم

 -2ویژگیهای حوضه

مساحت ،بارش ،طول رودخانه

 -3جمعیت

جمعیت حوضه ،یا جمعیت وابسته
برداشت کنونی

 -4سابقه برداشت یا برداشت کنونی برداشتها یا سهمهای موجود
 -5تقاضای برآوردشده

ارزیابی تقاضای آب ،به طور مثال نیاز آبی گیاه

 -6کارآیی استفاده آب

ستانده به ازای واحد آب (فیزیکی یا اقتصادی)

 -7وابستگی اجتماعی و اقتصادی

اتکای اجتماعی -اقتصادی جمعیت به منابع آب حوضه
برداشت آینده

 -8پیشبینیهای رشد

برآوردهای رشد تولید ناخالص داخلی منطقهای و بخشی

 -9هماهنگی با برنامهریزی توسعه

ف ای توسعه ،اولویتهای توسعه آینده ،ارزشافزوده به ازای واحد آب

از نظر تاریخی ،پنب اصل اول در تعریف سهمهای آب ،مهمترین اصول بودهاند .با این وجرود ،بره نسربتی کره
حوضهها تحت فشار فزاینده قرار گرفتهاند و پتانسریل محردودی بررای توسرعه آتری منرابع وجرود داشرته و
همچنین هزینههای اقتصادی ناشی از شیوه ضعیف تخصیص آب افزایش یافته ،وزن بیشتری به ارزیابیهرای
اقتصادی و کارآیی استفاده از آب داده شده است .با توجه به منابع محدود آب و توسرعه سرریع اقتصرادی در
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بسیاری از بخشهای جهان ،تمرکز بیشتری بر ساز و کارهای ارزیابی و گنجاندن سناریوهای کنرونی و آینرده
توسعه در برنامهریزی تخصیص آب وجود دارد.
اهمیت مالحظات مختلف در تعیین تخصیصهای آب منطقهای میتواند تغییررات قابرل مالحظرهای داشرته
باشد .به طور مثال ،در مورد رودخانهها در نظامهای سیاسی فدرال ،مالحظات عدالت و قدرت نسبی ایالتهرا
احتماالً بسیار مهم خواهند بود .در مورد حوضههایی کره در نظامهرای متمرکزترر مردیریت آب قررار دارنرد،
تصمیم گیران فرصت بیشتری برای در نظرگرفتن منافع ملی و به حداکثر رسراندن منرافع جمعری حاصرل از
منابع آب موجود دارند .در این حالت ،ممکن است تمرکز بر نیازهای کنونی و آینده توسعه منراطق مختلرف،
نسبت به حقابهها و برداشت موجود مناسبتر باشد.
اهمیت معیارها می تواند با سطوح توسعه نیرز تغییرر کنرد .در یرك حوضره کمترر توسرعهیافته ،برنامرهریزی
تخصیص آب احتماالً بر تقسیم آب مازاد ،و تعیین مناطقی که حقابهها و اولویتهای توسعه آتری قررار دارد،
تمرکز خواهد داشت .در حوضههایی که به طور کامل یا بیش از اندازه تخصیص آب یافتهاند ،در مواقع نیاز به
کاهش سهم و یا بازتخصیص آب ،ممکن است تأکید بر کارآیی و بهرهوری آببران موجرود ،مسرئولیتپذیری
در قبال هرگونره بیشتخصریص آب ،و بخشهرایی کره از بازتخصریص آب منتفرع و یرا در قبرال آن هزینره
میدهند ،اعم از محیطزیست و بخشها یا مناطق دیگر ،باشد.
يالباً ترکیبی از این اصول مناسب است .به طور مثال ،بسیاری از برنامههای نوین تخصیص آب قصد افرزایش
توجه به اهمیت اجتماعی و اقتصادی مصار کنونی آب را داشرته و همزمران در پری بازتخصریص آب بررای
توسعه آتی هستند .در این شرایط ،مالحظات وابستگی اقتصادی ممکن است برای ارزیابی مناطقی بهکار رود
که کاهش تخصیصهای موجود آب میتواند در آنها صورت گیرد .در ایرن صرورت ،سرناریوهای توسرعه آتری
مبنای تخصیص هر گونه آب اضافی به مصار آتی قرار میگیرند.
علی ريم این اصول ،واقعیتی که در بسیاری از برنامهها و توافقهرای تخصریص آب حوضره در سرطح جهران
وجود دارد ،گرایش به تخصیص آب بر مبنای سابقه برداشت و قدرت نسبی مناطق مختلف است.
ماهیت و مسائل توأم با معیارهای مختلف در بخشهای بعدی مورد بحث قرار میگیرد.
تقسیم به نسبت

سررادهترین رویکرررد در تخصرریص سررهمهای آب ،تقسرریم مسرراوی آب ،برره صررراحت و یررا تلررویحی ،بررین
ایالتها/استانهای واقع در حوضه است.
این شکل تقسیم میتواند بر اساس برابری مطلق بین تمام ایالتها/استانها ،یا مقدار مساوی سرانه آب باشد.
این شیوه میتواند جمعیت کنونی و پیشبینیشده را مورد توجه قرار دهد.
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کادر -13کاربرد اصول تخصیص در برنامهریزی آب در چین
طیفی از رویکردهای مختلف در سهمبندی آب در چین به کار رفته است .جدول زیر اصول و /یا مالحظاتی را نشان میدهد کره
در پنب نمونه مختلف به کار گرفته شده است.

تقسرریم برره نسرربت همچنررین میتوانررد اجررزای فیزیکرری کلیرردی حوضرره ،ماننررد طررول رودخانرره کرره در
ایالتها/استانها ی سهیم و یا در مجاورت آنها قرار داردد مساحتی از حوضه که داخرل ایالتها/اسرتانها قررار
گرفتهد و سهم تولید رواناب در ایالتها/استانهای مختلف حوضه را در نظر بگیرد.
این نوع رویکردها ،به عنوان ساز و کارهای ساده محاسبه سهم مناطق مختلف به شمار میآیند .با این وجود،
لزوماً نتایجی که بازتاب تقاضاها یا اولویتهای موجود یا آتی باشند حاصرل نخواهرد شرد .از ایرن رو ،چنرین
70

فصل  :4اصول تعیین مجوزهای برداشت آب

معیارهایی میتوانند نقطه شروع مناسبی در فرآیند تصمیمگیری باشند ،ولی به ندرت تنها عامل تعیینکننده
در تصمیمات تخصیص آب به شمار میآیند.

کادر -14نمونهها :رودخانه کلرادو و رودخانه نارامادا
در حالی که ویژگیهای طبیعی حوضه در تقسیم آب بین ایالتها/استانها نقش داشته است ،با این حال ،معمروالً عامرل اصرلی
قلمداد نمیشوند .به طور مثال ،توافق نامه رودخانه کلرادو سهم تولید رواناب و مساحت زمین را در تخصیص مسراوی آب میران
ایالتهای باالدست -که بیشترین رواناب را تولید میکننرد -و ایالتهرای پائیندسرت ،کره بزرگتررین درصرد حوضره را از نظرر
مساحت تشکیل میدهند (و تقاضای بیشتری دارند) متعادل کرده است.
در اختال بعدی بر سر سهم آب در رودخانه ورمجو که در حوضه آبریز کلرادو قرار دارد ،دادگاه عالی ایاالت متحده ،این مطالبه
را که آب بران نیومکزیکو باید به طور کامل در برابر هر گونه توسعه آتی در باالدست حفاظت شوند ،صرفاً به دلیل اولویت زمرانی
آنها رد کرد .دادگاه دریافت که ،در حالی که آببران متقدم باید مطرابق دکتررین تقردم زمرانی حفاظرت شروند ،در عرین حرال
مناسب است که «به عوامل دیگری که در تعیین سهم اهمیت دارند ،مانند اقدامات حفاظتی موجود برای هر دو ایالرت و تعرادل
بین زیانها و منافع ایالتها در نتیجه برداشت آب توسط کلرادو توجه شود».
دادگاه ،تصمیم اولیه دادگاه عالی را که معتقد بود در تعیین سهم ،مناسب است همه عوامل مهرم در نظرر گرفتره شروند ،تأییرد
کرد .عواملی همچون :شرایط فیزیکی و اقلیمی ،استفاده مصرفی از آب در چندین بخش از رودخانه ،ماهیرت و نرر جریانهرای
برگشتی ،میزان استفادههای تثبیتشده ،موجودی آب ذخیره ،تأثیر عملی استفادههای هدردهنده آب بر نرواحی پائیندسرت ،و
خسارت وارد بر نواحی باالدست در مقایسه با منافع نواحی پائیندست ،در صورتی که بر باالدست محدودیت تحمیل شود.
ویژگیهای طبیعی حوضه در تخصیص آب بین ایالتهای مادیراپرادش و گجررات در هنرد نقرش داشرته اسرت .مبنرای ادعرای
مادیاپرادش درباره آب رودخانه نارامادا ،مساحت حوضه در خاک آن بود (بیش از  95درصد) .با این وجود ،دادگاه آب نارامادا در
حکم سال  ،1979در نهایت مبنای تقسیم را عمدتاً نیازهای اجتماعی و اقتصادی قرار داد و چنین نتیجه گرفرت کره بره ایالرت
گجرات باید  37/59درصد منابع آب و به مادیاپرادش 62/41 ،درصد منابع آب تخصیص داده شود .برا ایرن وجرود ،ایرن دادگراه
نسبتی از حوضه را که در این دو ایالت قرار داشت در نظر گرفت ،و بر این مبنا ،تخصیص را بره  33درصرد بررای گجررات و 67
درصد برای مادیاپرادش تعدیل کرد.

برداشت کنونی

تخصیص آب بر پایه سابقه برداشت را شاید بتوان متداولترین نقطه آياز برای تعیین سهمها از یك منبع آب
مشترک دانست .چنین رویکردی در واقع عملگرا است :معموالً برداشت کنونی ،با وابسرتگی موجرود ارتبراط
دارد و هر گونه تغیی ر در این وضعیت ممکن است تأثیر اجتماعی و اقتصادی داشته باشد .این اصل همچنرین
واقعیتها و دشواریهای سیاسی مهمی را که در تالش برای حذ سهمهای موجود آب از هرر گرروه وجرود
دارد ،به رسمیت میشناسد.
این شیوه ممکن است بر پایه قواعد موجود برداشت آب باشد .به شکلی دیگر ،تخصیصها ممکن است بر پایه
برآورد تقاضای موجود آب باشد .این روش درباره تخصیص بر پایه نیازهای آب کشاورزی ،کره نیازهرای آبری
گیاه و مساحت آبیاری میتواند برای درک تقاضای موجود آب بره کرار رود ،مترداولترین شریوه اسرت .ایرن
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رویکرد همچنین در تخصیص آب در مقیاس زیرمنطقهای و محلی ،تا تخصیص سهمها به آببران کشراورزی
استفاده میشود.
در عمل ،بیشتر برنامهها و توافقها ،حقابههای موجود را به رسرمیت میشناسرند .بره طرور مثرال در حوضره
موری -دارلینگ استرالیا ،سقف برداشت سال  1995برای برداشتها بر پایه توسعه در ایالتهای مختلرف در
یك نقطه مشخص زمانی ،تعیین شد.
نقاط ضعف روشنی در تخصیص بر پایه برداشت کنونی وجود دارد .در يیاب ساز و کارهرای بازتخصریص آب
(مانند مبادله) ،این روش می تواند توسعه آتی را در تنگنا قرار دهد .به همین اندازه ،چنین رویکردی معمروالً
به نفع مناطقی است که در سطح باالتری از توسرعه قررار دارنرد ،و میتوانرد فرصرتهای اقتصرادی را بررای
مناطقی که بیشترین نیاز را به آن دارند محدود سازد .همچنین میتواند به نفع مناطقی باشرد کره از منرابع
رودخانه بیش از حد بهرهبرداری میکنند .به ویژه ،میتواند مشوق طر های دخیرل بره افرزایش اسرتفاده (و
مبنای م صر ) به امید سقف برداشت و /یا توافق آتی شود .در نهایت ،میتواند انتقادهایی را درباره اینکره ترا
چه اندازه باید به گذشته بازگشت تا حقابهها را در نظر گرفت مطرح سازد.
در حالی که برداشتهای موجود آب همیشه از عوامل تعیینکننده در تهیه برنامههای تخصیص آب هسرتند،
بدین معنا نیست که وضع موجود همیشه حفظ خواهد شد .به نسبتی که آب محدودتر میشود ،برداشتهای
موجود ،بابت استفاده سودآور و اقتصرادی آب و اثررات محیطزیسرتی آنهرا ،زیرر سرئوال بررده میشروند .در
پایهایترین سطح ،میتواند کارآیی استفاده کنونی آب ارزیابی شود.

کادر -15نمونهها :ارزیابی کارآیی در استفاده کنونی آب
در تدوین برنامه تخصیص آب سال  1987رودخانه زرد ،کارآیی آبیاری به عنوان یکی از عوامرل تعیرین سرهم نهرایی اسرتانها
گنجانده شد .اولویت به استانهایی داده شد که کارآیی آبیاری باالیی دارنرد ،در حرالی کره نینژیرا هروای و منراطق خودمخترار
مغولستان داخلی ،به دلیل کارآیی پائین استفاده آب در کشاورزی بر اساس آب مصر شده به ازای مساحت آبی ،در مقایسره برا
استانهای دیگر سهمهای پائینتری دریافت کردند.
در هند ،دادگاه حل اختال آب نارامادا (تأسیس در سال  )1969دریافت که ایالت گجرات ،به دنبال آبیاری یك محدوده برایر و
با جمعیت پراکنده ،آبهای مشترک را به هدر میداده و آن را در سهم آب خود منظور نکرده است .به همرین صرورت ،دادگراه
حل اختال آب کریشنا دریافت که ایالتهای هند نباید اجازه دهند آبهای مشترک به هدر رود ،بلکه کارآیی با توان اقتصادی
آنها ارتباط دارد -یعنی ،این دادگاه ظرفیت محدود را در ایالتهای فقیرتر تشخیص داده و از این رو ،سطح پائینتر کارآیی را در
این ایالتها مجاز دانست.
در اختال آبی میان استانهای الپامپا و مندوزا در آرژانتین ،مبنای ادعای استان الپامپا ،کارآیی پرائین در اسرتان منردوزا برود.
دادگاه عالی ،با اینکه اذعان داشت که سامانه آبیاری مندوزا قدیمی است و نگهداری آن ضعیف بوده ،این ادعا را رد کررد ،چرون
قانع شد که کارآیی در مندوزا به عمد پائین نبوده ،و هنوز همه آب به مندوزا تخصیص داده میشود.
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کادر -16درک وابستگی اجتماعی و اقتصادی در حوضه اینکوماتی ،آفریقای جنوبی
چالش کلیدی در طراحی برنامه تخصیص آب در حوضه اینکوماتی ،با تاکید بر ضرورت بازتخصیص آب از آببران موجرود بررای
تأمین آب در راستای جبران نابرابریهای نژادی و جنسیتی گذشته ،و همچنین ،حصول اطمینان از انجام تعهدات بینالمللری و
حفظ جریانهای محیطزیستی بوده است .رویکرد اتخاذشده در پی انجام این کار ،بره حداقلرسراندن ترأثیر برالقوه برر آببرران
موجود بود .بنابراین ،این رویکرد ،وابستگی اجتماعی و اقتصادی را که بر حسب کرارآیی اسرتفاده از آب ،توجیره بنگراه ،و سرهم
بخشهای مختلف در درآمد و اشتغال منطقهای ارزیابی شد ،مد نظر قرار داد.
این ارزیابی در قالب مجموعهای از مطالعات انجام شد .نخست ،حجم فرضی برای آببران مختلرف ،برا توجره بره اسرتانداردهای
باالی کارآیی مصر آب تعیین شد .در بخش آبیاری ،نیازهای آبی گیاه با توجه به حجمهای تخصیصیافته بررسی شد .متوسط
وزنی راندمان آبیاری در اینکوماتی 69 ،درصد مشخص شد (یعنی  69درصد آب برداشتشرده صرر گیراه میشرد) .مطالعرات
نشان داد که این مقدار میتواند با کمترین سرمایهگذاری ،به  85درصرد بهبرود یابرد .بررای آببرران صرنعتی در ایرن حوضره،
الگوهای موفق بینالمللی به عنوان معیار استفاده شد .معیار برداشت خانگی 300 ،لیترر بره ازای هرر نفرر در روز بررای نرواحی
پردرآمد و  145لیتر به ازای هر نفر در روز برای نواحی کمدرآمد تعیین گردید .ایرن مقرادیر بررای آببرران حوضره در تعیرین
تخصیصها اعمال گردید.
سپس نیاز آب هر گروه مطابق با این الگوها تعیین گردید .با این کار مشخص شد که حتی در سطوح پائینتر (کرارآیی بیشرتر)،
هنوز هم کاهش بیشتر در مجوزهای برداشت موجود در برخی حوضهها الزم است .بنابراین ،کاهشهایی صورت گرفرت کره بره
«توجیه اقتصادی» بنگاههای آببر موجود لطمه نزند .به سربب عایردی مرالی و اشرتغال براال در صرنعت ،تصرمیم گرفتره شرد
کاهشهای بیشتر تنها در کشاورزی آبی اعمال شود.
ارزیابی توجیه بنگاه بر پایه مدلهای مالی کسب و کار کشاورزی انجام شد .این مدلها تعیین کردند که آیرا بنگاههرای آبیراری
هنوز هم میتوانند با سرمایهگذاری به اضافه سود معقول با آب کمتر ،با فرض نهادههای استاندارد مزرعره (کودهرا و ماننرد آن)،
عایدی داشته باشند .این مدلها نشان دادند که با متوسط نر  7500مترر مکعرب در هکترار در سرال (بسرته بره نروع گیراه و
مساحت) ،بعید است مشکل قابل مالحظه اقتصادی یا از دستدادن شغل در بیشتر مزارع ایجاد شود .در نتیجه ،ایرن شریوه بره
عنوان نقطه شروع قابل توجیه برای کاهشهای بیشتر (نسبت به سناریوی مبنا) پیشنهاد شد.

توجه به برداشت کنونی میتواند با در نظرگرفتن وابستگیهای اجتماعی و اقتصادی ،گام بعدی را بردارد .این
اصل معتقد است که برنامههای تخصیص آب باید تالش کننرد آببرران موجرود را بررای پیشرگیری از ضررر
اقتصادی یا خسارت اجتماعی ناشی از حذ آب آنها مورد توجه قرار دهند .با این وجود ،به جای آنکه مبنای
این درک بر حجم آب برداشت شده قرار داده شود ،این رویکرد وابسرتگی منطقره را بره آب حوضره در نظرر
میگیرد.
این عامل ذاتاً سه مؤلفه دارد :تقاضاهای آب ناشی از اقتصاد ایالت/استان ،جمعیت وابسته به آبهای مشترک،
و سطح وابستگی .معیار آخر را میتوان به راههای مختلف ،از جمله کارآیی استفادههای موجرود ،تأمینهرای
جایگزین ،و درآمد (به طور مثال ،بر حسب ظرفیت بهبود کارآیی یا با توسرعه راهکارهرای جرایگزین ترأمین)
مشخص کرد.
نمونههای گوناگونی در سطح جهان وجود دارد کره ایرن معیارهرا در تخصریص آب در نظرر گرفتره شردهاند.
تفاهمنامه سال  1958وزارت امور خارجه ایاالت متحده درباره آبهای مشترک رودخانه کلمبیا بیان میکنرد
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که سهم معقول و منصفانه آب باید میزان وابستگی هر یك از ایالتهای سهیم را به این آبها در نظر بگیررد.
دادگاه حل اختال آب کریشنا در هند نیز به ایالت آدراپرادش با جمعیت کمتر و اراضی قابل آبیاری کمترر،
سهم نامتناسبی از آب رودخانه کریشنا را تخصیص داد ،به دلیل آنکه این ایالت توانست ثابت کند که اقتصاد
آن وابستگی زیادی به این منابع آب داشته است.
برداشت آینده

نیازهای برداشت آتی معموالً در برنامرهریزی تخصریص آب در نظرر گرفتره میشرودد بسریاری از برنامرههای
تخصرریص ،نیرراز برره تخصرریص آب برره منرراطق را برررای امکانپررذیر کررردن رشررد اقتصررادی آترری (همزمرران،
امکانپذیرشدن بهبود در کارآیی استفاده) ،به جای آنکه صرفاً الگوهای موجود برداشت را مبنا قرار دهند ،بره
رسمیت میشناسند .با ایرن وجرود ،برنامرهریزی نروین تخصریص آب يالبراً در شررایط ترنش عمرده آبری و
محدودیتهای توأم با آن برای فعالیتهای اقتصادی انجام میشود .در این وضعیتها ،تمرکز قابل مالحظهای
بر ضرورت درک تقاضای آتی آب و تدارک تقاضاهای کلیدی در برنامههای تخصیص آب وجود دارد .یعنی به
جای صرفاً کنارگذاشتن مقداری آب برای پشتیبانی توسعه آتی (همان گونه که در گذشرته بروده) ،برنامرهها
اکنون می کوشند جزئیات بیشتری را درباره توسعه مورد انتظار و یرا مطلروب در آینرده بشناسرند ،و در پری
تخصیص آب برای تأمین این نیازها هستند.
در نظرگرفتن تقاضای آتی میتواند با توجه به معیارهای گوناگونی صورت گیرد .در یرك سرطح نسربتاً پایره،
ارزیابیهایی می تواند درباره رشد تولید ناخالص داخلی انجام شده و ارقام برداشت آب بر ایرن اسراس تعمریم
داده شود .این کار میتواند با ارزیابی پیشبینیهای رشد بخشها برای پیشبینی دقیقتر تقاضاهای آتری آب
ترکیب شود.
با این وجود ،این قبیل روشهای قطعیتپذیر ممکن است در مواقعی که تغییر اقتصادی سریع است ،پاسخگو
نباشند .همچنین ممکن است الزامات مهم سیاسی و اقتصادی وجود داشته باشد که مساعد تخصیص آب بره
مناطق یا صنایع خاص باشد ،به ویژه آنهایی که برای رشد اقتصادی ملی ،اهمیت اساسری دارنرد .بره شرکلی
دیگر ،توسعه مناطق توسعهنیافته (یا بخشهای اجتماعی) ممکن است اولویت باالیی داشته باشند .در هرر دو
حالت ،واقعیتهای توسعه و سیاسی ممکن است مهمتر از تحلیل فنی رشد باشند.
در ارزیابی برداشت آتی آب ،بسیاری از فرآیندهای برنامرهریزی تخصریص آب ،تحلیلهرای تفصریلی فنری و
اقتصادی را با مالحظات مربوط به نیازهای توسعه ترکیب میکنند .رویکردها و روششناسیهای مختلفی که
میتواند برای درک الزامات اقتصادی و توسعه استفاده شوند ،با جزئیات بیشتر در فصل 11مرورد بحرث قررار
میگیرند.
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کادر -17تخصیص آب برای برداشت آتی در حوضه آبریز کلرادو
در یکی از موارد اختال بر سر دسترسی به رودخانه ورمجو ،ایالت نیومکزیکو اسرتدالل کررد کره چرون همره آبری کره از ایرن
رودخانه برداشت شده در این ایالت استفاده شده ،دکترین تقدم زمانی منحصراً برای این رودخانه اعمال میشود ،و هیچ سرهمی
نمی تواند به کلرادو تعلق گیرد .دادگاه عالی ،این نگاه را رد کرد و تشخیص داد اصل سهم عادالنه برای تخصیص آب برای تأمین
نیازهای آتی اعمال شود .با این وجود ،در انجام آن ،بیان داشت که ایالتی که میخواهد آب را برای اسرتفادههای آتری برداشرت
کند« ،باید با شواهد روشن و قانعکننده ثابت کند که منافع برداشت ،برتری چشمگیری بر ضررر احتمرالی خواهرد داشرت ».در
تعیین وزن هزینهها و منافع ،دادگاه در نظرگرفتن تأثیر اقتصادی هر مقدار سهم را مناسب تشخیص داد.

 -4-4تخصیص آب به مقاصد با اولویت باال
رویکردهای نوین تخصیص آب ،سطوح مختلف اولویت را برای آببران مختلرف منظرور میکننرد .در فرآینرد
تخصیص آب حوضه ،نیازهای اولویتدار آب باید مشخص شده و پیش از آنکه بقیه آب برین منراطق حوضره
تخصیص داده شود ،این نیازها میبایست تأمین گردند .این مفاهیم در شکل 22نشان داده شده است .در این
کتاب ،دو اولویت زیر مورد توجه قرار گرفته است:
◄ تأمین نیازهای اولویتدار انسانی و سیاسی :مانند نیازهای پایه انسان (آب شررب ،مقاصرد بهداشرتی) و
پروژههای مهم استراتژیك یا ملی
◄ تأمین الزامات جریان محیطزیستی :میزان آب و الگوی جریان الزم برای تداوم حیرات اکوسیسرتمهای
آبی و فرآیندهای رودخانه.
برداشتهای اولویتدار آب ،نه فقط در سطح ملی یا حوضه ،بلکره در مراحرل مختلرف فرآینرد تخصریص آب
قابلیت شناسایی دارند .دولت منطقرهای ممکرن اسرت اولویتهرای خرود را در طرول برنامرهریزی تخصریص
منطقهای آب مشخص نماید .با این وجود ،آب مورد نیاز برای جریانهای محیطزیستی ،يالباً بایرد در سرطح
حوضه و با توجه به فرآیندهایی که در کل سیستم با رژیم جریان همراه هسرتند ،مردیریت شرود .همچنرین
وجود رواناب در حوضه میتواند بر نتایب محیطزیستی تأثیر داشته باشد :ممکن است امکان فیزیکری تحقرق
الزامات جریان سیستم ،مانند جریانهای ورودی به دلتای رودخانه ،منحصراً از رواناب در حوضه پائینی وجود
نداشته باشد.
همان گونه که در بخش  6-3مورد بحث قرار گرفت ،فرآیند تخصیص آب شامل تخصیص آب در دو مقیراس
زمانی متفاوت است :مجوزهای برداشت بلندمدت (يالباً به صورت متوسط حجم بلندمدت یا معادل آن تعریف
میشود) ،و آب موجود در یك سال معین (بر پایه نوسانات فصلی) .در هر دو حالت ،تامین آب بررای مقاصرد
اولویتدار به قوت خود باقی است.
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شکل -22تخصیص آب برای مقاصد اولویتدار

برنامهریزی بلندمدت باید آب الزم را برای تأمین نیازهای اولویرتدار شناسرایی کررده و بره حسراب آورد .در
حالت ایدهآل در این مرحله ،در طول تهیه برنامه تخصیص آب ،مقاصرد اولویرتدار تعیرین شرده و آب بررای
چنین مقاصدی در دسترس قرار میگیرد.
فرآیند تعیین سهم آب بر پایه ساالنه نیز مهم است ،به ویژه در زمانهایی که کمبود آب وجود دارد .مرواقعی
که آب برای مقاصد اولویتدار تخصیص داده میشود ،این آب يالباً الزم است از سطح باالی قابلیت اطمینران
برخوردار باشد .برای تأمین این الزامات ،فرآیند تخصیص ساالنه يالباً تاکید میکند کره آب موجرود در یرك
سال خاص ،نخست برای تأمین تقاضاهایی که اولویت باالیی دارنرد تخصریص یابرد :بره طرور مثرال در دوره
خشکسالی ،پیش از آنکه آبی برای مقاصد کشاورزی داده شود ،آب معموالً برای تأمین نیازهرای پایره انسران
(مانند شرب) تخصیص خواهد یافت.
در موارد دیگر ،مقاصد اولویتدار ممکن است بره همرراه مجوزهرای برداشرت دیگرر کراهش داده شروند :آب
کنارگذاشتهشده برای تأمین تعهدات جریان فرامرزی لزوماً نباید حجم ثابتی باشد و میتواند بر پایره شررایط
فصلی تعدیل شود .به همین صورت ،آب رهاشده برای جریانهای محیطزیستی نیز ممکن است بر پایه منابع
آب موجود در یك سال معین تعدیل شود .مسائل مرتبط با سهمبندی ساالنه و نوسان بینسرالی برا جزئیرات
بیشتر در فصل 6مورد بحث قرار میگیرد.
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کادر -18اولویتهای آفریقای جنوبی در تخصیص آب
قانون آب سال  1998آفریقای جنوبی ،تعیین «ذخیره محفوظ» را مقرر میکند .مطابق آن ،پیش از تمام اولویتهای دیگرر ،آب
برای تأمین نیازهای حیاتی معین تخصیص داده میشود .ذخیره محفوظ شامل موارد زیر است:
◄ نیازهای پایه انسان :آب الزم برای نیازهای اساسی افراد ،شامل شرب ،تهیه يذا و بهداشت شخصی
◄ نیاز اکولوژیکی :آب الزم برای حفاظت از اکوسیستمهای آبی.
بنابراین ،در تهیه برنامههای تخصیص آب حوضه ،نخست آب الزم برای تأمین این نیازها و سپس به ترتیب اولویت ،برای ترأمین
توافقات بین ایالتها یا بینالمللی و به طور مثال تعهدات مربوط به حداقل جریان یرا متوسرط جریران مررزی در رودخانرههای
بینالمللی ،تخصیص مییابد .همچنین ،آب برای تأمین هرگونه اولویت استراتژیك دولت محفوظ نگاه داشته میشود .در نهایت،
آب باقیمانده برای تخصیص بین آببران در حوضه در دسترس قرار میگیرد .این سلسلهمراتب در شکل زیرر نشران داده شرده
است.

همان گونه که پیشتر گفته شد ،فرآیند تخصیص آب به مقاصد اولویتدار میتواند در چندین سطح مردنظر
قرار گیرد :برنامه تخصیص آب حوضه ممکن است آب را برای مقاصد معین ملی و اسرتراتژیك توسرعه کنرار
بگذارد .سپس دولت منطقهای ممکرن اسرت در تخصریص سرهم آب منطقرهای خرود ،آبری را بررای اهردا
استراتژیك محلی کنار بگذارد .مسائل مشابهی نیز در مورد تامین آب برای جریانهای محیطزیسرتی صرادق
است .همانند بیشتر مسائل بحثشده در این کتاب ،این رویکرد به شرایط موجود بستگی خواهد داشت.
بخشهای زیر به بحث درباره مقاصد اولویتدار مختلف میپردازد که معموالً در فرآیند تخصریص آب مطررح
میشوند.
نیازهای پایه انسان

تخصیص آب برای تأمین نیازهای پایه جامعه -آب الزم برای حیات -به طور طبیعی اولویرت نخسرت بیشرتر
نظامهای تخصیص آب است .مقادیر مختلف برای تأمین این نیاز ،از  20تا  100لیتر سررانه در روز پیشرنهاد
شده است .نیاز پایه به طور مثال در آفریقای جنوبی 6000 ،لیتر سرانه خانوار در ماه تعیین شده است .با این
وجود ،بحثهای بسیاری درباره اینکه آیا این مقدار کافی است ،به ویژه در جوامرع محلری فقیرر و محرروم از
خدمات که ممکن است لزوماً به امکانات بهداشتی با کیفیت باال دسترسی نداشته باشند ،وجود داشته اسرت.
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مقدار توصیهشده سازمان جهانی بهداشت 100 ،لیتر به ازای هر نفر در روز اسرت کره عردد مناسربتری بره
عنوان حداقل مقدار است.
عالوه بر نیاز پایه آب ،ممکن است تصمیم سیاستی برای ت مین تمرام اسرتفادههای خرانگی آب بره عنروان
اولویت وجود داشته باشد و پیش از نیازهای آبی بخشهای اقتصادی تأمین شود .در چنین مواردی ،به ویرژه
در کشورهای توسعهیافته ،ممکن است حجم آب بسیار بیشتری مورد نیاز باشرد .در نهایرت ،بایرد گفرت کره
استفاده خانگی آب در بیشتر حوضهها درصد بسیار اندکی از کل منابع آب موجود است.
معیشت روستایی

افزون بر نیازهای خانگی ،آب ممکن است به عنوان اولویت برای جوامع محلی به منظور پشتیبانی امرار معاش
آنان تخصیص داده شود .این کار به ویژه میتواند دربراره جوامرع محلری فقیرترر کره آب بررای بايچره و دام
برداشت میشود ،مصداق داشته باشد.
این آب به دلیل آنکه منظور تولیدی دارد ،يالباً به عنوان نیاز پایه انسان شناخته نمیشود .با ایرن وجرود ،بره
سبب ماهیت معیشتی آن و اهمیت آن برای اقشار ضعیف ،سیاست و قرانون يالبراً آن را اسرتفاده مجراز آب،
بدون ضرورت دریافت مجوز ،میداند .بر این اساس ،حقوق قانونی یا عرفی برای برداشت آب جهت این مقاصد
در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته میشود -در چنین مواردی ،شخص ممکن است مجاز باشرد آب را
برای شرب دام یا زراعت معیشتی ،بدون نیاز به مجوز یا پروانه برداشت نماید.
تخصیصهای استراتژیک آب

آب ،استفادههای گوناگونی دارد که ممکن است به عنوان استراتژیك منظور شوندد در واقعیت ،هرر چیرزی را
که دولت دارای اهمیت باال بداند ممکن است در این مقوله قرار گیرد .اسرتفاده آب در حروزه انررژی (شرامل
تولید برقابی و خنكسازی نیروگاهها) يالباً یك استفاده استراتژیك در نظر گرفته میشود .موارد دیگر ممکن
است شامل مسیرهای استراتژیك حمل و نقل یا حتی دفراعی باشرد .هماننرد نیراز پایره انسران ،ایرن قبیرل
استفادهها معموالً نیازمند سطح باالی ت مین تأمین هستند و يالباً نسبت به مصار آب در دورههای کمبود،
در اولویت قرار داده میشوند.
توافقات بین ایالتها/استانها و انتقالهای بینحوضهای

مواقعی که توافقنامه بین ایالتی/استانی ،مقرر میکند که باالدست آب را برای پائیندست رهاسازی کند ،این
تعهد باید پیش از تخصیص آب به دیگر آببرران منظرور گرردد .مالحظرات مشرابهی نیرز بررای انتقالهرای
بینحوضهای مصداق دارد .به طور مثال ،در سیستم لرما چاپاال در مکزیك ،انتقالهرای بینحوضرهای آب بره
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شهر مکزیك در اولویت نخست قرار دارد .همچنین ،تخصیص ت مینشده اما با سقف مشرخص بررای ترأمین
نیاز شهر گواداالخارا (دومین شهر بزرگ مکزیك) نیز وجود دارد.
ذخیره محفوظ یا احتیاطی آب

در برخی موارد ،تخصیصهای احتیاطی آب ممکن است به عنوان بخشری از تخصریص اسرتراتژیك گنجانرده
شود .این کار باعث میشود که آب برای امکانپذیر کردن توسعه آتی در حوضه و یا برای تأمین اولویتهرای
ملی توسعه کنار گذاشته شود .این نگاه بر این اساس استوار است که دشرواری مهمری در بازتخصریص آب از
آببران موجود ،پس از تخصیص ،وجود دارد .بنابراین ،این رویکرد به دنبال حفظ مقداری از منابع آب موجود
برای نیازهای (مشخصنشده) آینده است .این رویکرد میتواند به ویژه در اقتصادهایی که به سرعت در حرال
توسعه هستند اهمیت داشته باشد ،به دلیل آنکه تقاضاها و اولویتها میتوانند سریعاً تغییر کنند .تغییر اقلیم،
دلیل دیگری برای ذخیره احتیاطی است ،چون با در نظر گرفتن ذخیرره احتیراطی ،سرپر محرافظی در برابرر
کاهش منابع آب فراهم میآورد.
جریانهای محیطزیستی

امروزه اعتقاد گسترده ای درباره اهمیت تداوم رژیم جریان مناسب برای حفظ سالمت اکولوژیکی حوضرههای
آبریز ،و بنابراین برای حفاظت از خدمات اکولوژیکی رودخانهها ،وجود دارد .در نتیجره ،برنامرههای تخصریص
آب به شکل فزایندهای آب را برای تأمین الزامرات اکولروژیکی پایرداری جریران رودخانره –نیازهرای محریط
زیستی -تخصیص میدهند .با علم بر اهمیت اساسی حفاظت خدمات و ارزشهای اکولوژیکی رودخانه ،قبل از
آنکه آب به دیگر آببران تخصیص داده شود ،ابتدا آب مورد نیاز برای تامین الزامات جریران محریط زیسرتی
تخصیص مییابد.
فرآیند تأمین جریانهای محیطزیستی معموالً مسرتلزم تعیرین داراییهرای اکولروژیکی و کارکردهرای مهرم
اکوسیستم (که باید نیاز آنها تأمین شود) و وضعیت قابل قبول آنها است -به بیانی دیگر ،مشخص گرردد کره
سطح قابل قبول سالمت ،یا سطح قابل قبول تنزل /ریسك تنزل چیست .بر ایرن اسراس ،ترأمین جریانهرای
محیطزیستی مستلزم فرآیند اولویتبندی است ،که میبایست در تعیین دارایی اکولوژیکی که باید آب بررای
آن تأمین شود ،و همچنین تعیین میزان آب الزم برای تأمین نیازهرای آنهرا ،منظرور گرردد .فرآینرد تعیرین
الزامات جریان محیطزیستی و گنجاندن آنها در برنامههای تخصیص آب با جزئیات بیشتر در فصرل 10مرورد
بحث قرار میگیرد.
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اندرکنشهای آب زیرزمینی /آب سطحی

در محدودههایی که ارتباط عمدهای بین آب سطحی و آب زیرزمینی وجود دارد ،سرطح براالی برداشرت آب
زیرزمینی می تواند بر موجودی آب سطحی تأثیر بگذارد .در نظرگررفتن مقرداری کره بایرد بررای تغذیره آب
زیرزمینی ،و اُفت موجودی آب سطحی کنار گذاشته شود ،پیش از تخصیص آب بین مناطق مختلف ،الزامری
است.

 -5-4روششناسی تصمیمگیری درباره سهمهای آب
روشهای کاربردی گوناگونی برای تبدیل اصول کلی تخصیص آب به برنامههای تخصیص آب حوضره وجرود
دارد .به طور کلی ،چهار گروه مختلف از رویکردها برای تصمیمگیری درباره سرهمهای تخصریص آب حوضره
وجود دارد:
◄ رویکردهای سلسلهمراتبی
◄ رویکردهای مبتنی بر معیار (یك یا چند)
◄ رویکردهای استراتژیك توسعه
◄ رویکردهای مبتنی بر بازار
الزم به یادآوری است که همپوشانیهای قابل مالحظهای میتواند بین این روششناسیها وجود داشته باشد.
به طور مثال ،بسیاری از اجزای رویکردهای پیچیدهتر چندمعیاری وجود دارد که در روششناسیهای رویکرد
استراتژیك توسعه گنجانده میشوند.
روششناسیهای مختلفی ممکن است برای تصرمیمگیری دربراره سرهمها در سرطوح مختلرف در چرارچوب
تخصیص آب به کار روند (در سطح ملی ،حوضه یا منطقهای) .به طور مثال ،رویکردهای تك یرا چنردمعیاری
يالباً برای تصمیمگیری درباره سهم ایالتها/استانها یا مناطق واقع دریرك حوضره بره کرار گرفتره شردهاندد
سپس این ایالتها/استانها یا مناطق از یك رویکرد سلسلهمراتبی برای تقسیم آب در بین بخشهرا اسرتفاده
میکنند .به طور مشابه ،تخصیصهای اولیه آب ممکن است مبتنی بر رویکرد چند معیاری یرا سلسرلهمراتبی
باشند ،و بازتخصیص بعدی آب از طریق ساز و کارهای بازار صورت گیرد.
به طور کلی ،رویکردهای استراتژیك توسعه در تخصیص آب در مقیاس حوضه ،نماینده رویکرد پیچیردهتر در
تعیین سهم آب به شمار میآیند .به نسبتی که فشار بر حوضهها بیشتر میشود و عدم قطعیت آینده افزایش
مییابد ،رویکردهای سادهتر سلسلهمراتبی و مبتنی بر معیار ممکرن اسرت قرادر بره پاسرخگویی ریسركها و
نیازهای وضعیتهای پیچیدهتر نباشند .رویکردهای استراتژیك توسعه ،بنرا بره ماهیتشران ،بهترر میتواننرد
آیندههای پیچیده اقتصادی و اجتماعی را در نظر بگیرند .با این وجود ،در حوضههایی که هنوز تنش آبی قابل
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مالحظهای را تجربه نکردهاند ،ممکن است انجام ارزیابیهای تفصیلی که زیربنای رویکردهرای اسرتراتژیك را
فراهم میآورد ،ضرورت نداشته باشدد به همین صورت ،در ایالتهرا در نظامهرای فردرال کره برر فرآینردهای
مذاکره یا ق ایی اتکا دارند ،ممکن است اتخاذ نگاه موشرکافانه و در سرطح حوضره بره اقت رای رویکردهرای
استراتژیك توسعه ،مناسب یا شدنی نباشد.
رویکردهای سلسلهمراتبی

رویکرد سلسلهمراتبی ،برداشت آب را در یك حوضه بر پایه بخشی تقسیم میکند و به بخشهرای معرین ،در
مقایسه با دیگر بخشها ،اولویت باالتری میدهد .به طور مثرال ،کشراورزی سرنتی يالبراً براالترین اولویرت را
داشته است ،برا ایرن وجرود بسریاری از کشرورها امرروزه در حرال اصرالح ایرن رتبهبنردی هسرتند .رویکررد
سلسلهمراتبی میتواند به سادهترین شکل اعمال شود ،یعنی برنامههای حوضه ،آب را مستقیماً به آببران یرا
بخشها تخصیص میدهند .با این وجود ،رویکرد سلسلهمراتبی میتواند مواقعی که برنامههای حوضره ،آب را
به سهمهای منطقهای تخصیص میدهند نیز به کار رود .در این رویکرد ،سهمهای منطقهای بر پایه حجم آب
تقاضاشده از جانب بخشهای اولویتدار منطقه تعیین میشوند .به طور مثال ،در این رویکرد ،به تمام مناطق
حوضه ممکن است نخست آب کافی برای تأمین تمام تقاضاهای بخشی که دارای باالترین اولویت است ،اعرم
از برداشت صنعتی ،انرژی یا کشاورزی ،تخصیص داده شود .سپس آب باقیمانده میتواند بر اساس حجرم آب
مصرفی در اولویت بعدی آببران حوضه ،تخصیص یابد.
رویکرد سلسلهمراتبی میتواند هم به صراحت و هم تلویحی به کار رود .مواقعی که این رویکرد ،به صراحت به
کار رفته ،به طور مثال در سیاست تخصیص آب اسپانیا ،تصمیمها تماماً بر پایه این ساز و کار گرفته میشوند.
با این وجود ،بسیاری از رویکردهای استراتژیك در تخصیص شامل سلسلهمراتب تلویحی نیز هستند .به طرور
مثال ،برنامهریزان ممکن است نیازهای صنایعی مانند انرژی ،معدنکاری یرا تولیرد را دارای اهمیرت اقتصرادی
استراتژیك تشخیص دهند ،و بنابراین توجه خاصی را در تخصیص آب به ایرن نیازهرا ،الرزام نماینرد .در ایرن
موارد ،سلسلهمراتب رسمی تخصیص آب ممکن است به تنهایی تعیین نشود ،و طیفی از مالحظات دیگر نیرز
در تدوین برنامه نهایی گنجانده شود.
رویکردهای مبتنی بر معیار (یک یا چند معیاری)

همانگونه که در بحث اصول تخصیص آب گفته شد ،طیفی از معیارهای مختلف وجود دارند کره بره وسریله
آنها میتوان آب را در بین مناطق مختلف تخصیص داد .در بسیاری از موارد ،آب بر پایه شرماری از معیارهرا
تخصیص داده می شود .این شیوه يالباً بازتاب این واقعیت است که هر کدام از معیارها یا اصرول ،احتمراالً بره
نفع یك منطقه خاص است ،در حالی که ترکیبی از معیارها ممکن است به نتیجه عادالنهتری منتهی شود.
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کادر -19تغییر سلسلهمراتب تخصیص در سیاست آب اسپانیا
رویکرد سلسله مراتبی به عنوان مبنای تخصیص آب در سیاست آب اسپانیا در پریش گرفتره شرده اسرت .اولویرت دادهشرده بره
بخشهای مختلف ،با بازنگریهای انجامشده در گذشت زمان در قانون آب اسپانیا تغییر کرده است .بازنگری در قرانون نره تنهرا
بازتاب تغییرات در اهدا سیاست آب اسپانیا بود ،بلکه متأثر از اولویتهای اجتماعی واقتصادی در این کشور بوده است.

در پی تصویب دستورالعمل سال  1992برای برنامهریزی هیردرولوژیکی ،حوضرههای آبریرز اسرپانیا ملرزم بره تهیره برنامرههای
مدیریت حوضه شدند .به هر حوضه فرصت تعریف ترتیب اولویتهای حوضه داده شد .برنامههای هیدرولوژیکی حوضره در سرال
 1998تصویب شدند و هر یك از آنها ترتیب اولویتهای متفاوتی داشتند .اصالحیه سال  1999در قرانون ملری آب ،شرماری از
اصالحات شامل الزام ملی برای تعیین جریانهای محیطزیستی به عنوان باالترین اولویت استفاده را معرفی کرد .با ایرن وجرود،
این الزام مبهم بوده و تعداد معدودی از مناطق به طور کامل جریانهای محیطزیستی را در برنامهریزی منظور کردهاند.

رویکردهای چندمعیاری يالباً مواقعی به کار میروند که برنامههای تخصیص آب بر پایره توافرق مذاکرهشرده
بین مناطق ،یا ق اوت بر پایه ارزیابی صورتگرفته توسط سرازمان حوضره آبریرز یرا دادگراه ،مبتنری باشرند.
رویکردهایی رسمیتر و پیچیدهتر در شیوههای چنردمعیاری میتوانرد اتخراذ شرود .در پیچیردهترین حالرت،
رویکردهای چندمعیاری به طور مثال میتواند شامل تخصیصهای مبتنی بر پیشبینیهرای تفصریلی دربراره
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،
و همزمان در نظر گرفتن آینده بسیار نامطمئن هستند .این شیوه معموالً میکوشد مجموعهای از اولویتهای
استراتژیك توسعه را به حداکثر برساند و آنها را با اولویتها و قیودات محیطزیستی متوازن سازد .این اهردا
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به ندرت میتوانند با به کارگیری معیارهای ساده محقق شوند ،و به فرآینردهای سیاسری پیچیردهتری بررای
شناسایی چالشها ،امکانات و ریسكهای مختلف نیاز است.
این رویکردها معموالً مبتنی بر تهیه شماری از سناریوهای جرایگزین اسرت ترا تصرمیمگیران را قرادر سرازد
پیامدهای ضمنی و ریسكهای اقدامات مختلف تخصیص آب را درک کنند .شالوده سرناریوهای جرایگزین را
معموالً طیفی از تحلیلهای پیچیده اقتصادی و توسعه ،و ارزیابی بر اساس طیفی از معیارهایی که اولویتهای
استراتژیك توسعه را در حوضه مورد نظر مشخص میکنند ،تشکیل میدهد .اولویتهرا ممکرن اسرت شرامل
صنایع خاص ،به دلیل اهمیت استراتژیك آنها (بره طرور مثرال عوایرد ارزی یرا اشرتغال) ،نرواحی محرروم یرا
قطبهای رشد باشد .اولویتهای مرتبط را تماماً شرایط موجود تعیین خواهند کرد.
این رویکردها به احتمال بیشتری در نظامهای متمرکز قابل کاربرد هستند ،به این دلیل که یك مرجع فراگیر
مسئولیت اعمال راهحل پیچیده در مناطق یا نواحی مختلف حوضه را بر عهده دارد.
چالش طراحی فرآیند برای این قبیل تصمیمگیریها در کتاب برنامهریزی حوضه مورد بحث قرار گرفته است.
در کتاب برنامهریزی حوضه ،جزئیات تفصیلیتری درباره رویکردهای برنامهریزی استراتژیك حوضه ارائه شده
است .بحث درباره فنون ارزیابی پیامدهای اقتصادی و محیطزیستی اقدامات تخصیص آب در فصلهای  10و
 11آمده است.

کادر -20رویکرد مبتنی بر سناریو در تهیه پیشنویس برنامه حوضه موری -دارلینگ
در راهنمای برنامه پیشنهادی حوضه موری -دارلینگ ( ،)2010از رویکرد سناریویی برای تصمیم درباره شیوه تخصریص آب در
این حوضه استفاده شده است .چالش اساسی پیش روی این برنامه ،کاهش مصرر آب در حوضره بره منظرور ترأمین نیازهرای
جریان محیط زیستی ،هم برای اکوسیستم آبی و هم کیفیت آب ،بدون خسارت يیر قابل قبول به اقتصاد و جوامع وابسته به آب
در این حوضه است .قانون آب سال  ،2007در تکلیفکردن تهیه برنامه ،الزام میکند که برنامره تخصریص آب بهگونرهای تهیره
شود که «نتایب اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی را بهینه سازد ».در تهیه پیشنویس برنامه حوضه ،سرازمان حوضره مروری-
دارلینگ به صراحت رویکرد برپایه معیار را در دستیابی به این هد کنار گذاشت« :این سازمان آگاه است که هیچ فرمولی برای
تعیین نتیجه بهینه وجود نداشته و این کار را با ق اوت خود انجام خواهد داد ».به منظور پشتیبانی این فرآیند ،سره سرناریوی
تخصیص آب حوضه ،بر اساس ارزیابیهای تفصیلی اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیستی طراحی شد .پیشنرویس برنامره حوضره
پس از ارزیابی نتایب و ریسكهای محیطزیستی ،اجتماعی و اقتصادی هر سناریو تدوین گردید.

رویکردهای مبتنی بر بازار

بیشتر ساز و کارهای تخصیص آب در مقیاس حوضه مستلزم فرآیند برنامهریزی ،اعم از برنامهریزی متمرکرز،
یا مذاکره بین ایالتها/استانها است .در این میان ،رویکرد مبتنی بر بازار ،شیوه متمایزی به شمار میآید .در
این رویکرد ،آب با استفاده از ابزارهای بازار ،مانند مبادله یا مزایده ،تخصیص مییابد.
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ابزارهای مبتنی بر بازار ،در تئوری میتوانند برای تخصیص اولیه مجوزهای برداشت آب در مقیاس حوضه در
قالب فرآیند مزایده به کار گرفته شوند ،به ویژه مواقعی که فرآیندهای حوضه ،مستقیماً آب را بره حقابرههای
برداشتکننده ،تخصیص میدهند .با این وجود ،هیچ سابقه بینالمللی درباره چنین رویکرردی وجرود نردارد.
نمونههایی وجود دارد که بر پایه فرآیند بازار ،مجوزهای برداشت جدیدی برای آبی کره قربالً تخصریص داده
شده ،در سطح محلی یا طرح ،صادر میشود .به طور مثال ،در کوئینزلند اسرترالیا کره تأسیسرات جدیرد آب
ساخته شده است یا آب تخصیص داده نشده در یك سیستم تنظیمنشرده شناسرایی شرده اسرت ،مجوزهرای
برداشت تأسیسات جدید به آببران ،بر اساس فرآیندهای مزایده و /یا پیشنهاد قیمت واگذار شده است .با این
وجود ،این رویکرد در مقیاس حوضه برای تعیین تخصیصهای منطقهای استفاده نشده و تنها برای مجوزهای
فردی به کار رفته است.
مواقعی که رویکرد بازار به عنوان روشی برای بازتخصیص آب بین آببران مرسوم باشد ،سراز و کراری بررای
انعطا پذیری و تطبیق در برنامههای تخصیص آب ایجاد میگردد .بازارها در بیشتر مروارد در سرطح محلری
دایر میشوند ،ولی فرصتهایی برای استفاده از ساز و کارهای بازار برای بازتخصیص آب برین منراطق وجرود
دارد .ایرن شرریوه میتوانررد در قالرب معررامالت بررین آببرران در ایالتها/اسررتانهای مختلررف ،یرا بررین خررود
ایالتها/استانها محقق شود .حتی مواقعی که چنین معامالتی بین آببران فردی صورت میگیررد ،میتوانرد
منجر به تغییر تدریجی در تخصیص بین مناطق شود.

کادر -21تجربه بینالمللی در توافق بر سر سهم آب
تمام نمونههای زیر مربوط به نظام فدرال هستند و بر این نکته تأکید میکنند که در بسریاری از ایرن دسرت مروارد ،مالحظرات
سیاسی به همان اندازه اصول یا معیارهای پیچیده ،اهمیت دارند.
توافقنامه رودخانه کلرادو ()1922

ایالتهای واقع در بخشهای پائینی این حوضه توافق کردند که تخصیص آب بایرد تمرام تقاضراهای آن زمران را ترأمین نمایرد.
تالشها بر پایه تخصیصهای بیشتر برای تقاضای بالقوه در آینده ناکام ماند ،چون ایالتها نتوانستند بر سر معیار تعیین تقاضاها
به توافق برسند .در نتیجه ،منابع آب موجود به صورت یکسان بین باالدست و پائیندست حوضه تخصیص یافت .این شیوه ،ایرن
واقعیت را که تقاضاهای کنونی در پائیندست حوضه ،بزرگتر بوده ،و بخش بزرگتری از رواناب ( 83درصد) در باالدسرت حوضره
تولید میشد ،متعادل نمود.
توافقنامه آب ایندوس

 97درصد آب ایندوس برای آبیاری برداشت میشرود .از ایرن رو تقاضراهای آبیراری برر فرآینرد تخصریص آب پریش از تردوین
توافقنامه بین ایالتهای پاکستان يلبه داشت .ایالت پنجاب استدالل کرد کره سرابقه تراریخی بهرهبررداری بایرد تخصریصها را
تعیین کند ،ولی شورای مشترک ایالتها (در سطح فدرال) آن را رد کرد .اهدا گستردهتر ملی و عردالت برین ایالتهرا نیرز در
نظر گرفته شد و تخصیصهای ایالتی عمدتاً بر پایه جمعیت و مسراحت آبیراری برود .در نهایرت ،تخصریصها برر پایره متوسرط
برداشت آبیاری  10روزه در کل سیستم ،بر مبنای استفاده واقعی صورت گرفت .این مقدار بر اساس فصول مختلرف رشرد گیراه
تعدیل شد ،و بر پایه دادههای فراهمشده ایالتها قرار گرفت.
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تجربه بینالمللی درباره مزیتها و کاستیهای استفاده از رویکردهای مبتنی بر بازار مانند مبادلره مجوزهرای
برداشت ،رو به افزایش است ،و این روند شروطی را که برای موفقیت آنهرا الزم اسرت پررنرگ سراخته اسرت.
توضیح این جزئیات فراترر از دامنره کتراب حاضرر اسرت .اسرتفاده از سراز و کارهرای برازار بررای پشرتیبانی
بازتخصیص آب در سیستمهایی که کامالً تخصیص داده شده است در بخش 7-7مورد بحث قرار میگیرد.
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فصل 5
محتوای برنامه تخصیص آب و تعریف سهم آب مناطق مختلف

 -1-5محتوای برنامه تخصیص آب
گاهی اوقات ممکن است جزئیات کمی درباره محتوای برنامه تخصیص آب در قوانین مشخص شده باشردد در
سایر موارد نیز محتوای برنامه را برنامهریزان تعیین خواهند کررد .سرطح جزئیرات میتوانرد بره شرکل قابرل
مالحظه ای برای انواع مختلف رودخانه ،بر پایه پیچیدگی سیستم و بسته به اهدا برنامه متفاوت باشد .با این
وجود ،به نسبتی که مدیران رویکردهای تفصیلیتر را در تعریف و تخصیص آب به کرار میبرنرد ،برنامرههای
تخصیص آب طوالنیتر و پیچیدهتر میشوند.
در ادامه این فصل ،برخی از اجزای کلیدی که معموالً در برنامره تخصریص آب مرورد توجره قررار میگیرنرد،
تشریح می شوند .توجه داشته باشید که در برخی کشورها ،بخشی از این مسائل ممکن است بنا به قرانون ،در
اسناد دیگر مورد توجه قرار گرفته و یا کالً مطرح نشوند.
◄ اهداف برنامه .این اهدا مشخص میکنند که برنامه در تالش برای تحقق چیست .اهردا میتواننرد
در مرحله پیادهسازی و همچنین در تفسیر نیت و قصد مفاد برنامره مهرم باشرند .همچنرین در هنگرام
بازنگری برنامه و ارزیابی آن ،این موضوع اهمیت دارد که آیا استراتژیها ،اهدا را محقق سراختهاند یرا
خیر.
◄ منابع آب مد نظر در برنامه .برنامه باید منابع آب تحت پوشش را مشخص سازد .این کار میتواند شامل
حدود جغرافیایی برنامه (مانند مرزهای حوضه یا اداری) و نیز منابع مختلف آب ،نظیر هیچ یا همه منابع
آب سطحی ،آب زیرزمینی ،و انتقالهای بینحوضهای باشد.
◄ آب قابل تخصیص و سهمها /مجوزهای منطقهای آب .برنامره تخصریص آب بایرد حجرم کرل و قابلیرت
اطمینان آب موجود برای برداشت را در قسمتهای گوناگون حوضه آبریز مشخص کند .همچنرین بایرد
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مشخص کند این آب چگونه بین منافع رقیب (مناطق اداری ،بخشها ،مقاصرد اولویرتدار و نظرایر آن)
تخصیص مییابد .در برخی موارد ،برنامه ممکن است فرآیند یا چارچوبی را برای اعطای مجوز برداشت از
آب قابل تخصیص تعیین نماید .با این وجود ،در مورد سهم آب مناطق مختلف ،ایرن مروارد معمروالً در
خود برنامه تخصیص آب مشخص میشود .رویکردهای به کاررفته در تعریف سهم آب مناطق مختلف ،با
جزئیات بیشتر در بخش 2-5مورد بحث قرار میگیرد.
◄ قواعد تخصیص ساالنه .این قواعد ،فرآیند محاسبه موارد زیر را مشخص میکند:
• چه مقدار آب در هر سال معین یا در هر زمان خاص در دسترس قرار دارد .این مقدار معموالً بر
پایه آبی که هماکنون در مخازن ذخیره قرار دارد و نیز برآورد موجودی آتی ،مشخص میشود.
• این آب چگونه باید بین مناطق مختلف ،بر پایه سهمهای آنان و شرایط فصلی تقسیم شود .این
کار شامل مشخصکردن سهمها یا مجوزهایی است که در اولویت قرار دارند.
رویکردهای پرداختن به نوسانات ساالنه با جزئیات بیشتر در فصل 6مورد بحث قرار میگیرد.
◄ جریانهای محیطزیستی .برنامه تخصیص آب ممکن است آب را بررای ترأمین نیازهرای محیطزیسرت
تخصیص دهد .این کار میتواند بر پایه اطالعات زیر انجام شود:
• داراییها ،ارزشها و خدمات اکوسیستم که حفظ یا احیای آنها در اولویت قرار دارند.
• جریانهای مختلف و اهدا مورد نظر برای جریانها که تأمین آنها الزم است.
• قواعد و استراتژیهای تحقق اهدا جریان محیطزیستی.
رویکردهای تعریف اهدا جریان محیطزیسرتی برا جزئیرات بیشرتر در بخرش 6-10مرورد بحرث قررار
میگیرد.
◄ توسعه زیرساخت .برنامه تخصیص آب ممکن است گزینههایی را درباره زیرساخت آتی آب در حوضره
مشخص کند .به شکلی دیگر ،توسعه زیرساخت میتواند در سند برنامهریزی جداگانهای مورد توجه قرار
گیرد .صر نظر از این موارد ،برنامه تخصیص آب باید مشخص کند در کجاها پتانسریل افرزایش منرابع
آب با سراخت سرازههای جدیرد وجرود داشرته ،و چرارچوبی را بررای تخصریص مجوزهرای برداشرت از
تأسیسات ،مشخص نماید.
◄ قواعد بهرهبرداری .ممکن است گنجاندن قواعد تفصیلی برای بهرهبرداری از زیرسراخت آب در برنامره
تخصیص آب مناسب نبوده و بهتر باشد در جایی دیگر به این موارد پرداخته شود .به هرر حرال ،ممکرن
است نیاز باشد برنامه تخصیص آب ،حداقل الزامات یا اصول بهرهبرداری را درباره چگونگی بهرهبرداری از
تأسیسات در محدوده تحت پوشش برنامه تجویز نماید .این قواعد میتواند برای مردیریت آورد مطمرئن
سیستم (و بنابراین ،حجم آب موجود بررای تخصریص) ،قابلیرت اطمینران ترأمین و تحقرق جریانهرای
محیطزیستی بسیار مهم باشند.
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◄ پایش و گزارشدهی .برنامه ممکن است مشخص کند چه دادههایی باید جمعآوری شرده و بره دسرت
چه کسانی و چگونه باید گزارش شود .این کار میتواند شامل پایش و گزارش برای ارزیرابی مطابقرت برا
استراتژیهای برنامه و تحقق اهدا برنامه باشد .رویکردهای پایش و گزارشدهی ،با جزئیات بیشرتر در
بخش 5-8مورد بحث قرار میگیرد.
◄ بازنگری .برنامه ممکن است زمانبندی یا خاتمه و /یرا برازنگری برنامره را مشرخص سرازد .همچنرین
ممکن است فرآیند بازنگری را نیز مشخص نماید .به شکلی دیگر ،ممکن اسرت در قرانون نیرز مشرخص
شود .رویکردهای بازنگری با جزئیات بیشتر در بخش 6-7مورد بحث قرار میگیرد.

کادر -22مطالعات موردی :محتوای برنامههای تخصیص آب
برنامههای تخصیص آب رودخانه کلرادو و لرما -چاپاال تفاوت سریر تحرول برنامرههای تخصریص آب را در قررن گذشرته نشران
میدهند.
توافقنامه سال  1922رودخانه کلرادو ،کمتر از چهار صفحه است .این سرند ،چیرزی بریش از مشرخصکردن حقابره ایالتهرای
مختلف پائیندست حوضه (کالیفرنیا ،آریزونا و نوادا) به میزان  9/2میلیارد متر مکعب در سال ،بر اساس متوسط  10سال معین،
نیست .در عمل ،این توافقنامه (با اینکه محدودیتهای عمدهای دارد) به طور کلی برای تحقق هرد اصرلی آن در تقسریم آب
بین باالدست و پائیندست حوضه ،کفایت داشته و جزئیات کافی برای عملیسازی نیت توافقنامه را دارد.
در مقابل ،توافقنامه تخصیص آب سال  2004حوضه آبریز لرما -چاپاال در مکزیك ،با پیوسرتهای گونراگون آن ،بریش از 100
صفحه دارد .اسناد این توافقنامه ،ترتیبات تفصیلی عمدهای ،از جمله احیای حوضه و بازگردانردن برداشرتها بره سرطح پایردار،
برای مدیریت منابع آب حوضه دارد .این توافقنامه شامل اهدا تفصیلی است و حقوق و مسرئولیتهای منطقرهای و نهرادی را
مشخص میکند .این توافق نامه حجم آب موجود را که باید تخصیص یابد (به هر منطقه) ،و نیز تأمین ت مینشرده حرداقل آب
برای آببران معین ،از جمله شهر گواداالخارا را مشخص میکند .این توافقنامه ،فرآیند ارزیابی آب موجود در یك زمان خراص،
و تعیین حداکثر حجم برداشت برای نواحی مختلف آبیاری را تعریف میکند .همچنین شامل اطالعات دربراره اقردامات احیرا ،و
ساز و کارهای بازتخصیص آب است.

 -2-5تعریف سهم آب مناطق مختلف
اجزای تشکیلدهنده سهم آب

هد اصلی برنامه تخصیص آب حوضه ،تعریف چگونگی سهمبندی آب بین مناطق و آببران در حوضه است.
بر این اساس ،شیوهای که توافقنامه ،سهم آب مناطق مختلف را تعریف میکند ،اهمیت زیادی خواهد داشت.
مجوزهای برداشت آب ،از جمله سهم مناطق ،ممکن است با بیان همه یا برخی از موارد زیر مشخص شود:
◄ کمیت آب .يالباً این موضوع به صورت متوسط حجم آب (در سال ،ماه یا دوره زمانی دیگرر) مشرخص
میشود .با این وجود ممکن است به صورت حداقل حجرم ت مینشرده ،درصردی از منرابع آب موجرود
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(سهمی از جریان یا سهمی از حجم ذخیره) ،یا با قاعده دسترسی خاص (به طرور مثرال ،حرق برداشرت
حجم معین در شرایط خاص) مشخص شود .رویکردهای مختلرف در تعریرف کمیرت آب در ادامره ایرن
بخش مورد بحث قرار میگیرد.
◄ سطح یا قابلیت اطمینان .قابلیت اطمینان برداشتها میتواند به اندازه خرود حجرم مهرم باشرد ،و نیرز
میتواند تأثیر قابل مالحظرهای برر مطلوبیرت برداشرتها داشرته باشرد .ایرن موضروع بره ویرژه دربراره
رودخانههایی مصداق دارد که ظرفیت ذخیره اندکی داشته و یا هیچ ظرفیت ذخیرهای ندارنرد (مرواقعی
که آببران به جریان رودخانه وابسته هستند) ،یا رودخانههایی که هیردرولوژی بسریار متغیرری دارنرد.
قابلیت اطمینان میتواند به راههای مختلفی ،از جمله بر اساس عملکرد روزانه ،ماهانه یا سراالنه تعریرف
شود.
◄ کیفیت آب .مجوز برداشت ممکن است به معنای حق برداشرت آب برا حرداقل کیفیرت یرا اسرتاندارد
معین ،مانند آب مناسب برای شرب ،باشد .این موضوع در مواقعی میتواند مشکلسراز شرود کره برنامره
تخصیص آب ،کیفیت آب یك آبراهه را ضابطهمند نساخته ،و بنابراین دستگاه مسرئول لزومراً نمیتوانرد
ت مین نماید که آب با کیفیت معین فراهم خواهد بود یا خیر.
◄ مکان و منبع آب .مجوزهای برداشت باید مشخص کنند که برداشت آب از کجاهرا ممکرن اسرت .ایرن
اقدام میتواند بر اساس یك مخزن ،بازهای از رودخانه ،حوضه یا آبخوان صورت گیرد.
◄ منظور (هدف از برداشت) .مجوز برداشت ممکن است منظور از برداشت آب را مشخص نماید .اینکه به
عنوان یك شرط در مجوز قید شود ،بستگی به آن دارد که فرآیند تخصیص آب به عنوان ابرزاری بررای
پیادهسازی اهدا گستردهتر توسعه به کار گرفته میشود یا خیر (و بنابراین ،آب را برای مقاصد معینری
در جهت تحقق آن اهدا کنار می گذارد) .به شکلی دیگر ،ممکن است منظور را مشخص نکند :در ایرن
حالت ،سازمان منطقهای اختیار دارد تعیین نماید سهم آب منطقهای خود را به کدام بخشها یا مصار
تخصیص دهد.
رویکردها درتعریف سهم آب مناطق مختلف

راههای مختلفی برای تعیین سهم آب مناطق وجود دارد .امکان استفاده همزمان از شیوههای زیر وجود دارد:
◄ متوسط برداشت ساالنه یا ماهانه :چنین رویکردهایی میتواند به آسانی مشخص و درک شرود ،برا ایرن
حال نیازمند ساز و کاری برای تبدیل مجوز برداشت به حجم ساالنه به منظور رعایت سهم است.
نمونه :برنامه تخصیص آب رودخانه زرد ،متوسط ساالنه منرابع آب موجرود را  58میلیرارد مترر مکعرب
مشخص کرده و سهم یازده استان /منطقه را که به این منبع اتکا دارند ،تعیین میکند (کادر.)9
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◄ حداقل حجم تضمینشده :حجم آبی که در تمام شرایط و پیش از دیگر آببران رقیرب ترأمین خواهرد
شد .این رویکرد میتواند مناسبترین شیوه در تأمین نیازهای حیاتی آب ،مانند نیازهای آب شرهری بره
شمار آید.
نمونه :توافقنامه تخصیص سال  2004در حوضه لرما -چاپاال مکزیرك مقررر میکنرد کره سراالنه 240
میلیون متر مکعب آب از این حوضه برای شهر گواداالخارا تأمین خواهد شد .این میزان آب ،یك حجرم
ثابت است که مستقیماً از دریاچه چاپاال برداشت و به شبکه تأمین آب شهر هدایت میشود.
◄ اعمال سقف برای برداشت :به صورت حداکثر میزان برداشت آب مشخص میشود .ایرن مقردار ممکرن
است با توجه به حجم آب یا قواعد معین بهرهبرداری مشخص شرود .متوسرط مجروز برداشرت سراالنه،
متوسط مقداری را تعریف میکند که ترامین خواهرد شرد ،در حرالی کره سرقف برداشرت ،حرد براالیی
برداشتها را ،صر نظر از منابع آب موجود در یك سال خاص تعیین میکند .سقف برداشرت میتوانرد
همراه با اعمال حدود برای متوسط انحرا های ساالنه به کار رود.
نمونه :توافقنامه حوضه موری -دارلینگ ،سقف میزان آبی که هر ایالت میتواند برداشت کند را مشخص
می کند .در برخی موارد ،اعمال سقف ،مبتنی بر متوسط حجم سراالنه اسرت ،ولری در سرایر مروارد ،بره
صورت حداکثر حجمی که یك ایالت ممکن است در هر سال مشخص برداشت کند تعریف میشود.
◄ الزامات جریان عبوری از مرز :به صورت حداقل حجم روزانه ،ماهانه یا ساالنه آب که از یك منطقره بره
منطقه دیگر عبور میکند ،مشخص میشود .پایش در چنین رویکردهایی بسیار آسان است ،ولی نیاز بره
گنجاندن ساز و کاری برای پرداختن به نوسانات درون و بینسالی دارد .این رویکردها به تنهایی ممکرن
است سبب شود مناطق باالدست ،بیشترین بهره را در دورههایی که مقدار جریان باالتر از متوسط اسرت
برده ،یا مناطق پائیندست در دورههای خشكتر بهرهمند شوند.
نمونه :توافقنامه رودخانه کلرادو ،منابع آب رودخانه را بین باالدست و پائیندست حوضه تقسیم میکند.
هر محدوده ،حق استفاده از میانگین متحرک ده ساله به میزان  9/25میلیارد مترر مکعرب را دارد .ایرن
حجم باید از پائیندست سد هوور عبور کند .این سد ،نقطه تقسیم بین باالدسرت و پائیندسرت حوضره
است.
◄ درصد از جریان موجود :سهمهای آب بر پایه موجودی فیزیکی در رودخانه در یك زمان معین تعریرف
میشود .این شیوه ممکن است برای سهمبندی جریانهای فصلی مناسب باشد.
نمونه :توافقنامه تخصیص آب در رودخانه جین در استان فوجیان چین ،آب را بین دولتهای محلی در
پائیندست رودخانه تخصیص میدهد .برنامه تخصیص آب ،مبتنی برر ترأمین آب در دورههرای کمآبری
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شدید است .این برنامه تنهرا در چنرین زمانهرایی اعمرال میشرود (برر پایره مقردار جریران  3درصرد
خشكترین سالها) ،چون تنها در این دورهها است که کمبودهای عمده آب وجود دارد.
◄ سهمبندی شاخههای فرعی :مواقعی که چندین شاخه فرعی مشترک وجود دارد ،ممکن اسرت آب برر
پایه برداشت از شاخههای فرعی مختلف تخصیص داده شود .به طور مثال ،یك منطقه ممکن است حرق
استفاده از همه (یا درصد ثابتی از) آب یك شاخه فرعی را داشته باشد.
نمونه :توافقنامه حوضه موری -دارلینگ مقرر میکند که نیوساوت ولز و ویکتوریا ،هر یك حق دارنرد از
تمام جریان شاخههای فرعی معین که به طور کامل در ایالت آنان قرار دارد ،استفاده نمایند.
◄ رویکرد عدم بهرهبرداری بیشتر :سهمهای آب بر پایه زیرساخت ،برداشتها و قواعد سهمبندی موجرود
در یك زمان خاص ،بدون هیچ گونه تغییر در بهرهبرداریهای مجوزدار کنونی که مجموع برداشت آب را
افزایش دهد ،تعریف میشوند .چنین رویکردی مستلزم سطح باالی اعتماد برین طر هرای گونراگون ،و
حسابداری و پایش پیچیده برای اطمینان از رعایت مجوزها است.
نمونه :توافقنامه حوضه موری -دارلینگ مقرر میکند که ایالتها برداشتهای خود را فراترر از آنچره در
یك زمان مشخص ،بر پایه قواعد و زیرساخت موجود در آن زمان امکانپذیر است ،افزایش نخواهند داد.
به طور مشابه ،برنامره حوضره مروری -دارلینرگ میرانگین حردود سراالنه برداشرت را بررای شرماری از
زیرحوضهها با توجه به سطوح کنونی برداشت (که میزان انحرا مبنا نامیده میشرود) تعیرین میکنرد.
این مقادیر ممکن است با ارجاع به برنامهها و قوانین کنونی تخصریص آب ایرالتی ،برا ارجراع بره سرقف
برداشت یا سطوح تعریفشده برداشت ،مشخص شوند.
مناسبترین رویکرد در مشخصکردن تخصیصهای آب در یك حوضه به موارد زیر بستگی خواهد داشت:
◄ هیدرولوژی حوضه :به طور مثال ،متوسط انحرا ساالنه در سیستمهای فوقالعراده نرامنظم میتوانرد
مشکلآفرینتر بوده وکمتر معنادار باشد.
◄ وضعیت سیاسی ،ظرفیت طرفها برای همکاری و ریسک عدم رعایت :این مهم به نوبه خرود برر الزامرات
پایش تأثیر میگذارد.
◄ ماهیت زمانبندی تقاضاهای آب :در مواقعی که تقاضاهای آب تنها برای دورههای زمرانی محردودی در
سال زیاد باشد (یا منابع کمیاب باشند) ،رویکردهای مختلف را میتوان در پیش گرفت.
◄ سطح توسعه و تنش آبی :رویکردهای پیچیدهتر میتواند استفاده کارآتر از منابع کمیراب را امکانپرذیر
سازد ،و معموالً در مواقعی که اختال زیادی در خصوص میزان منابع آب موجود وجود دارد ،مناسربتر
باشد .در حوضههای کمتر توسعهیافته ،رویکرد سادهتر ممکن است مناسب باشد.
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مالحظات مقیاس و مسئولیتهای اداری

در نظامهای سیاسی که به طور مرکزی اداره میشوند ،ممکن است درباره سطح اداری که سهمهای منطقهای
آب اعطا خواهد شد ،احتیاط وجود داشته باشد .به این معنی که آیا کنترل در سرطح براالتر (ماننرد اسرتانی)
نگاه داشته شود ،یا مسئولیت به سطح محلیترر سرپرده شرود .در چنرین مرواردی ،ممکرن اسرت توجره بره
کارآمدترین و اثربخشترین سطحی که آب میتواند مدیریت شود ،مناسب باشد .این مالحظات میتواند موارد
زیر را شامل شود:
◄ پتانسیل فشارهای سیاسی محلی برای پیشبرد بازتخصیص منرابع آب موجرود ،در مقابرل مزیتهرای
مشارکت مردم در مدیریت رودخانه ،هم از نظر پشتیبانی و هم دانش محلی.
◄ صرفه مقیاس از دید مدیریت ،که می تواند به مسائل ظرفیت نیز ارتباط یابرد ،بره ویرژه برا توجره بره
رویکردهایی فزاینده پیچیده در مدیریت آب.
◄ منافع رویکرد کلنگرانه تر در مدیریت حوضه ،که با حفظ کنترل بیشتر برر تصرمیمهای مردیریت در
سطح باالتر پشتیبانی میشود.

کادر -23تعریف مجوزهای برداشت آب زیرزمینی در حوضههای آبریز موری -دارلینگ و شیانگ
مجوزهای برداشت آب زیرزمینی معموالً به صورت متوسط برداشت ساالنه /یا حد ساالنه مقداری کره میتوانرد برداشرت شرود،
تعریف میگردد :زمانبندی برداشتها در طول یك سال در مقایسه با آب سطحی کمتر مسئلهسراز اسرت .در حوضرههایی کره
بههمپیوستگی در سطح باالیی قرار دارد ،تعریف یك مقدار برداشت که شامل برداشت آب سطحی و آب زیرزمینی یرك منطقره
است ،میتواند مناسب باشد .پس از آن ،برنامههای تابعه و ترتیبات صدور مجوز تعیین میکنند چره نسربتی از کرل میتوانرد از
منابع مختلف برداشت شود.
به شکلی دیگر ،آب سطحی و آب زیرزمینی میتوانند جداگانه تخصیص داده شوند .برنامه حوضه موری -دارلینگ «حدود پایدار
برداشت» ( )SDL1متمایزی را برای آب سطحی و آب زیرزمینی تعیین میکند .این حدود -متوسرط حجرم سراالنه برداشرت-
برای هفده محدوده برنامهریزی منابع آب زیرزمینی ،سریزده محردوده برنامرهریزی آب سرطحی ،و شرش محردوده برنامرهریزی
تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی که حوضه را تشکیل میدهند ،تعیین شده است .محدودههای تحت پوشش برنامه ممکن اسرت
به واحدهای کوچکتر  SDLتفکیك شوند .برای هر واحد ،متوسط سطح برداشرت سراالنه جداگانرهای بررای آب سرطحی و آب
زیرزمینی تعریف میشود .منظور از محدوده برنامهریزی منبع آب ،منطقه جغرافیایی است که مشمول برنامه تابعه قررار خواهرد
گرفت .بر این اساس ،برخی از برنامههای تابعه تنها به یکی از منابع آب زیرزمینی یرا سرطحی خواهرد پرداخرت ،در حرالی کره
برنامههای دیگر ،هر دو را در یك سند مورد توجه قرار میدهند.
این برنامه شامل پیوستی است که برای هر واحد  SDLآب زیرزمینی ،موارد زیر را مشخص میکند:
◄ آب زیرزمینی تحت پوشش برنامه :این برنامه ممکن است همه منابع آب زیرزمینی ،یا تنها آب زیرزمینی آبخوانهرای معرین
را پوشش دهد.
sustainable diversion limits
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◄ سطح کنونی برداشت (.)BDL
◄ متوسط بلندمدت حد پایدار برداشت
از این رو ،این برنامه به روشنی محدودههایی که سطوح کنونی برداشتها باید کاهش یابد را نشان میدهد .رودخانه شریانگ در
یك حوضه آبریز داخلی و پرجمعیت در مرکز چین قرار دارد .این محدوده با تعارضات شدید آب و مشکالت محیطزیستی روبرو
است .کل منابع آب در این حوضه آبریز 1/66 ،میلیارد متر مکعب ،شامل  1/56میلیارد مترر مکعرب منرابع آب سرطحی و 100
میلیون متر مکعب آب زیرزمینی که با آب سطحی پیوستگی ندارد ،است .در سال  ،2003مجموع آب تأمینشده از این حوضره،
 2/88میلیارد متر مکعب بود .از این مقدار 37/9 ،درصد از پروژههای آب سطحی و  50/3درصرد از آب زیرزمینری ترأمین شرد.
مصر آب به شکل قابل مالحظه ای بیشتر از کل منابع تجدیدپذیر آب در این حوضه آبریز است ،و از این رو جمعیت ساکن در
حوضه ،اتکای زیادی به منابع آب زیرزمینی دارند :در سال  ،2003حجم آب زیرزمینی برداشتشده ،از آبدهی پایدار بره میرزان
 432میلیون متر مکعب ،تجاوز کرد .این میزان برداشت ،با هزینه عدم ترأمین نیازهرای آبری اکولروژیکی و خسرارت شردید بره
محیط زیست همراه بوده ،و نهایتاً به تهدید توسعه پایدار اجتماعی اقتصادی در این حوضه میانجامد.
برای پرداختن به این وضعیت وخیم و تهیه برنامهای سازمانیافته برای مدیریت آب ،دولت اسرتان گانسرو ،طررح تخصریص آب
رودخانه شیانگ را در سال  2005ابالغ کرد .مینکین ،منطقه مهمی در این حوضه به شمار میآید و در پائیندست حوضه آبریز
شیانگ و در مجاورت بیابانها ی تنجر و بداین قرار دارد .زیرحوضه مینکین با مشکالت اُفت سطح آب زیرزمینی ،افزایش شوری،
بیابانزایی و نابودی پوشش گیاهی در مقیاس بزرگ روبررو اسرت .اگرر ایرن وضرعیت ترداوم یابرد ،بره فروپاشری برگشرتناپذیر
اکولوژیکی منجر خواهد شد .یکری از اهردا تردوین برنامره تخصریص آب حوضره آبریرز شریانگ ،توقرف رونرد تنرزل شررایط
محیطزیستی در زیرحوضه مینکین ،به ویژه در بخشهای شمالی بود .جلوگیری از بیشبرداشت آب زیرزمینی و احیای تدریجی
تراز آب زیرزمینی از جمله اقدامات جدی برای تحقق این هد است.
در طول فرآیند تهیه برنامه تخصیص آب ،طرحهای مختلف تأمین و تقاضای آب بررسری شرد .از آنجاکره منرابع آب در شررایط
بیشبهرهبرداری قرار داشت و توسعه بیشتر اجتماعی -اقتصادی ناپایدار بود ،تعردیل سراختار و جهرتگیری توسرعه اجتمراعی-
اقتصادی ،همخوان با خصوصیات منرابع آب موجرود حوضره ،اهمیرت اساسری داشرت .بردین منظرور ،بریالن آب زیرزمینری برا
رویکردهای مختلف مقایسه شد ،و وضعیت بهینه به عنوان مبنای تخصیص آب انتخاب گردید .این کار مستلزم کاهش مجمروع
برداشت آب زیرزمینی بود.
عالوه بر تدوین تخصیص آب برای شرایط متوسط ،این برنامه ،زمانبندی تخصریص آب را بررای وضرعیتهای مختلرف روانراب
مشخص کرد .این رویکرد ،بر اولویتهای مختلف برداشت آب مبتنی بود .اولویت نخست در سالهای خشرك ،اسرتفاده خرانگی
است .پس از آن ،تقاضاهای کلیدی صنعتی و نیازهای اکولوژیکی قرار دارد .پس از آنکه این تقاضاها برآورده شدند ،آب باقیمانده
ممکن است به کشاورزی و دیگر مصار تخصیص یابد .در سرالهای پررآب ،منرابع آب برر اسراس همرین اولویتهرا تخصریص
مییابد ،ولی حجم کل تخصیصیافته برای برداشت مصرفی نمیتواند بیشتر از تخصیص آب در سالهای متوسط باشد .برر ایرن
اساس ،تمام آب مازاد به پائیندست برای محیطزیست رها میشود.
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فصل 6
تغییرپذیری و عدمقطعیت

 -1-6کلیات
این فصل به بحث درباره دو چالش تعیینکننده در برنامهریزی تخصیص آب میپردازد :نحوه برخورد با نوسان
در منابع آب موجود ،و چگونگی مدیریت عدم قطعیت بلندمدت تأمین و تقاضرای آب .در حرالی کره ایرن دو
موضوع ،مدت زمان زیادی است که در زمره چالشهای برنامهریزی تخصیص آب حوضه بره شرمار میآینرد،
فشارهای رو به رشد بر منابع آب ،الگوهای رشد اقتصادی سریع و پیشبینیناپذیر ،و تغییر و نوسانات اقلیمی
به شکل قابل مالحظهای اهمیت این مسائل را افزایش دادهاند.
نوسانات هیدرولوژیکی به صورت فصلی و نیز بینسالی ،چالشهای متفراوتی را ایجراد مری نماینرد .نوسرانات
فصلی ،نتیجه تغییرات نرمال در منابع آب موجود در طول سال است که به طور مثال می تروان بره افرزایش
منابع آب به سبب مانسون 1یا اثرات ذوب بر اشاره نمود .نوسانات فصلی در حوضههایی که ذخرایر موجرود
آن درصد باالیی از رواناب باشد ،کمتر چالشبرانگیز است .مواقعی که نوسانات فصلی عامل مهمی باشرد -بره
طور کلی مواقعی که آب به طور منظم در زمانهای خاص سال کمتر است -الزم است به روشهای مختلرف
نظیر مشخصکردن ترتیبات متفاوت سهمبندی برای دورههای مختلف سال ،این نوسانات در برنامه تخصیص
آب لحاظ شود .نیازهای محیطزیستی معموالً به صورت فصلی تغییر میکنند ،بنابراین الزم است در چگونگی
تخصیص آب در طول سال درنظر گرفته شوند .بر خال نوسانات فصلی ،نوسان بینسالی ذاتاً پیشبینیناپذیر
است .برنامهریزی اثربخش تخصیص آب در مناطق خشك بیشترین اهمیرت را دارد ،بره دلیرل آنکره در ایرن

 ۱از اواسط خرداد و همزمان با گرما در نیمکره شمالی زمین ،شبه قاره هند شاهد بارانهای سیلآسا است به گونهای که این بارانهاا در تابساتان چهاره شابه جزیاره را
زمستانی میکنند .با بارشهای سیلآسا ،طوفانهای موسمی در این منطقه رخ میدهد که به مانسون مشهور است.
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مناطق ،تقاضاهای آب از منابع آب موجود بیشتر شده و یا به زودی بیشتر خواهد شد .متأسفانه بارش در این
مناطق فوقالعاده متغیر است .در نتیجه ،مقدار کل منابع آب موجود برای تخصیص ممکن است از سرالی بره
سال دیگر ،به شکل قابل مالحظهای تغییر کند.
مناطق خشك همچنین مستعد خشکسالیهای بلندمدت هستند که حتری برا وجرود ظرفیرت ذخیرره قابرل
مالحظه ،میتواند به کمبودهای آب منجر شود.
پرداختن به این مسائل نیازمند وجود قواعرد و نظامهرایی اسرت کره آب موجرود را بره صرورت سراالنه برین
دارندگان سهمهای منطقهای آب تخصیص دهد ،به گونهای که به اهردا برنامره تخصریص آب جامره عمرل
بپوشاند :اطمینان از اینکه آب مطابق مقرادیر و قابلیرت اطمینران مشخصشرده در برنامره تخصریص آب در
دسترس قرار گرفته و در نهایت اهدا گستردهتر اجتماعی -اقتصادی و محیطزیستی برنامه محقق میشود.
این کار يالباً ساده نیست :اختال ها بر سر تخصیصهای ساالنه آب ذیل برنامههای حوضه ،کانون اختالفرات
آبی بین استانها در حوضههای کاوری و ایندوس بوده است ،و به عنوان مسائل کلیدی برنامهریزی تخصیص
در حوضههای کلرادو ،اینکوماتی و لرما -چاپاال و همچنین در اسپانیا عنوان شده است .تمرکرز ایرن فصرل از
کتاب بر نوسانات هیدرولوژیکی بینسالی است.
این کتاب تا اندازه زیادی بر برنامهریزی تخصیص آب در مقیاس حوضه تمرکز دارد ،با این حال ،در پرداختن
به موضوع نوسان ،ارتباط بین تخصیص فردی یا تخصریص بخشری آب برا تخصریص گسرتردهتر در مقیراس
حوضه ،اهمیت ویژهای دارد .بنابراین ،در حالی که این کتاب بر مدیریت نوسانات از دید سرهمهای منطقرهای
آب تمرکز دارد ،نیاز است تا پیامدهای آن برای آببران فردی و بخشها نیز در نظر گرفته شود.
ارتباط بین مجوزهای برداشت منطقهای و آببران فردی ،به ویژه مواقعی مهم است که ترکیرب اقتصرادی در
مناطق مختلف ،تفاوت قابل توجهی داشته باشد .استفاده شهری آب (از قبیل مصر خانگی) معموالً مستلزم
سطح باالتری از قابلیت اطمینان در مقایسه با مصار کشاورزی است ،و این موضوع يالباً با دادن اولویت بره
تأمین آب شهری ،در ساز و کارهای سهمبندی منظور میشود .همچنین ممکن است در یك حوضه مشترک،
بین مناطق مختلف با سطح توسعه شهری متفاوت نیز ،اولویت باالتری به تامین آب شهری یك منطقره داده
شود .این مسئله در بخشهای گوناگون این فصل مورد بحث قرار میگیرد.
عالوه بر نوسان بین سالی ،این فصل به بحث درباره چالش پرداختن به عدم قطعیت در میان تا بلندمدت  -از
نظر عدم قطعیت منابع آب آینده (در نتیجه تغییرات اقلیم یا دیگر عوامل حوضه که بر میرزان روانراب ترأثیر
میگذارند) و سطوح آتی توسعه و تقاضای آب متناظر با آن -میپردازد.
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 -2-6هدف از پرداختن به نوسانات
در پرداختن به موضوع نوسان ،همان اهدافی از تخصیص آب بره کرار مریرود کره بره طرور معمرول مبنرای
تصمیمات درباره تخصیص سهمهای منطقهای آب (بلندمدت) هستند (بخرش .)1-4برا ایرن وجرود ،مسرائل
خاصی وجود دارند که باید در موضوع نوسان بینسالی در نظر گرفته شوند:
◄ انصاف .مالحظات مربوط به انصا مستلزم آن است که با مناطق ،بخشها و افرراد مختلرف منصرفانه
رفتار شود .در برخی موارد ،این گفته ممکن است بدین مفهوم باشد که با مناطق مختلف با واکنش برابر
یا متناسب با نوسان ،یکسان رفتار می شود .در موارد دیگر ،ممکن است الزم باشد که به یك منطقره یرا
بخش در سالهای خشك اولویت باالتری داده شود .در این موارد ،به عنوان مثال میتوان برا تخصریص
سهم بیشتری از هرگونه آب مازاد پس از دوره خشکسالی ،شرایط جبران و ایجاد تعادل را برای منطقره
یا بخشی که اولویت پایینتری در شرایط خشکسالی داشته ،ایجاد نمود.
◄ اولویتهای توسعه .يالباً تخصیص آب برای حداکثرکردن منرافع اجتمراعی و اقتصرادی حاصرل از آن
صورت میگیرد .در ارتباط با موضوع نوسان میتوان گفت که تخصیص آب مازاد باید بر اساس اسرتفاده
بهرهورانرره آن صررورت گیرررد .همچنررین در شرررایط خشررکی ،مهررم آن اسررت کرره تمررام تالشهررا برررای
حداقلسازی اثرات اجتماعی -اقتصادی ناشی از کاهش منابع آب موجود انجام شود .با توجره بره اینکره
آببران مختلف ،به شیوههای متفاوت و با پیامدهای مختلف ،به کاهش منابع آب موجود واکنش نشران
میدهند ،ممکن است کاهش مناسب مقادیر تخصیص آب (یا درصدهای کاهش) برای آببرران مختلرف
یکسان نباشد .مواقعی که تفاوتهای قابل مالحظهای در ترکیب اقتصادی مناطق مختلف حوضه وجرود
داشته باشد ،ممکن است الزم باشد تخصیصهای ساالنه برخی مناطق ،با درصدی بیشتر از مناطق دیگر
کاهش (یا افزایش) داده شود.
◄ حفاظت محیطزیستی .اکوسیستمهای آب شیرین ،به ویرژه در زمانهرای کراهش منرابع آب موجرود،
آسیبپذیر هستند ،به دلیل آنکه چالش ذاتی بقا در دورههای خشرك ،باتوجره بره برداشرت آب بیشرتر
آببران در زمانهای خشکسالی ،تشدید میشود .در حالی که تخصیص آب به محیطزیست ممکن است
در سالهای خشك و تر تغییر کند ،با این حال ،الزم است برنامههای تخصیص آب اطمینران الزم بررای
حفاظت از محیط زیست در سالهای خشك را ایجاد نمایند.
◄ تعادل بین تأمین و تقاضای ساالنه .نکته کلیدی در پرداختن به موضوع نوسان ،ایجاد ساز و کار شفا و
باثبات برای تهیه برنامه تخصیص آب ساالنه است به گونهای که تطبیرق ترأمین و تقاضرا را امکانپرذیر
سازد .ساز و کار شفا  ،تعارض را کاهش داده و آببران را قادر به برنامهریزی مینماید.
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در پرداختن به موضوع نوسان در برنامههای تخصیص آب حوضه ،مسائل متعددی وجود دارند که به یکردیگر
وابسته هستند .این مسائل عبارتند از تعیین مقدار کل آب قابل تخصیص در برنامه تخصیص آب ،با احتسراب
نوسانات بینسالی و پیامدهایی که در سطح محلی یا فردی آببران در اثر تخصیص متغیر ایجاد میگردد.

 -3-6قابلیت اطمینان ،نوسان و نیاز آببران مختلف
چالش اصلی در مدیریت نوسانات در برنامهریزی تخصیص آب ایرن واقعیرت اسرت کره آببرران مختلرف بره
شکلهای متفاوتی به نوسان واکنش نشان دهند .به عبارت دیگر ،پیامدهای ناشی از تغییرات در حجم منرابع
آب موجود ،هم برای آببران و هم برای اقتصاد منطقه ،متفاوت است .در حالی که این کتاب بر تخصیص آب
در مقیاس حوضه آبریز تمرکز دارد ،با این وجود ،درک تفاوتهای بخشی برای مدیریت نوسان بسیار ضرورت
دارد .با اینکه شرایط هر حوضه متفاوت است ،اما میتوان تعدادی از اصول عمومی قابل اعمال در بخشهرای
مختلف را ارائه نمود.
◄ کشاورزی .با اینکه تفاوتهای مهمی در این بخش وجود دارد ،اما کشاورزی يالباً بهترین بخشی است
که میتواند با نوسانات منابع آب تطبیق یابد .بسیاری از نهادههای تولید کشاورزی (بره جرز هزینرههای
سرمایهگذاری ثابت) به صورت ساالنه هستند .بدین معنا که سطوح تولید به صورت سراالنه میتوانرد برا
تلفاتی که اهمیت کمتری دارد ،افزایش یا کاهش یابد .البتره اسرتثناهایی ،از جملره کشرتهای دائمری
پرارزش مانند انگور و درختان میوه نیز وجود دارد .به عکس ،و بنا به همان دالیل ،بخش کشاورزی يالباً
به خوبی میتواند از آب اضافی در سرالهایی کره مرازاد وجرود دارد اسرتفاده مفیرد نمایرد .همچنرین،
کشاورزی عموما پائینترین بهررهوری اقتصرادی را در اسرتفاده از آب دارد ،و در نتیجره ،کراهش تولیرد
کشاورزی تاثیر اقتصادی کمتری در مقایسه با کاهش در دیگر بخشها خواهد داشت.
◄ صنعت .استفاده صنعتی آب معموالً از نظر ارزش اقتصادی و نیز اشتغال ،بهرهوری بسیار براالیی دارد.
در حالی که آببران صنعتی ممکن است قادر باشند با کاهشهرای گراه و بیگراه در منرابع آب موجرود
سازگار شوند ،با این حال ،با کاهشهای قابل توجه در تخصیص آب ،احتمال ایجاد هزینههای باال وجود
دارد.
◄ شهری .توانایی آببران شهری در سازگاری با کاهش منابع آب ،بسیار متغیر است .در جوامع محلری
کمدرآمد با مصر کمِ آب ،کاهش در استفادههای محردود کنرونیِ آب میتوانرد اثررات قابرل مالحظره
اجتماعی و سالمت عمومی به همراه داشته باشد .در خانوارهای پردرآمد و درآمرد متوسرط ،برا مصرار
تجمالتیتر از آب ،ممکن است فرصتهای بسیار بیشتری برای کراهش برداشرت آب در زمانهرایی کره
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موجودی آب کم است ،وجود داشته باشد .همچنین ،آببران شهری معموالً سرهم نسربتا کمری از کرل
منابع آب حوضه را مصر میکنند.
◄ تولید انرژی .بسیاری از شکلهای تولید انرژی ،نظیر تولید برقابی یا خنكسازی نیروگاههای هستهای
یا حرارتی ،به مقادیر قابل مالحظه آب وابسته هستند .در مواردی که کاهش در تخصریص آب بره ایرن
بخش باعث کمبود انرژی شود ،با توجه به اثرات گسترده اقتصادی ،میتواند پیامدهای قابل مالحظرهای
داشته باشد.
◄ محیطزیست .بسیاری از سیستمهای آب شیرین خود را با نوسرانات منرابع آب سرازگار کردهانرد .در
نتیجه ،ممکن است تغییر تخصیصها به محیطزیست در سالهای تر و خشك بدون ایجراد اثررات يیرر
قابل قبول بر اکوسیستمها امکانپذیر باشد .با این وجود ،در دورههای مواجهه با تنش آبی ،اکوسیستمها
ممکن است در برابر خسارت بلندمدت ،بیشترین آسیبپذیری را داشته باشند .این وضعیت ممکن است
بدین مفهوم باشد که اولویت حفاظت در خشکسالیهای خاص باید رعایت شود .مهمتر از همره ،فرآینرد
تخصیص آب باید اهمیت نسبی جنبههای مختلف رژیم جریان بررای محیطزیسرت و پیامردهای تغییرر
رژیم طبیعی را شناسایی نماید .جریانها در زمانهای معینی از سال ممکن است اهمیت ویرژهای بررای
اکوسیستم داشته باشند .بنابراین در چنین زمانهایی ممکن است الزم باشد این بخش نسبت بره دیگرر
آببران در اولویت قرار گیرد .همچنین آستانههایی وجرود دارد کره تخطری از آنهرا ،اثررات اساسری برر
محیطزیست خواهد داشت .یك تاالب ممکن است قابلیت تابآوری در برابر چندین سال خشکسرالی را
داشته باشد ،اما الزم است نقطه فروپاشی اکوسیستم (تعداد سالهایی که حتی یك سیالب هرم نداشرته
باشد) شناسایی گردد .به این ترتیب ،ممکن است اولویت دادن به تخصیص آب برای تاالب بر اساس این
آستانه الزامی باشد .این قبیل مسائل باید در فرآیند تعیین سهم ساالنه مورد توجه قرار گیرند.
◄ تلفات طبیعی .تلفات ناشی از تبخیر و نفوذ به آب زیرزمینی عمیق که بسته به شرایط فصرلی تغییرر
میکند ،باید در نظر گرفته شوند.
با توجه به اینکه بسته به شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،رویکردها در بخشهای مختلرف يالبراً متغیرر
هستند ،بنابراین در زمانهای کمآبی نیز در بخشهای مختلف ،ترتیب اولویتها میتوانرد متفراوت باشرد .در
نتیجه ،آب تخصیصیافته به زراعت ساالنه (با ارزش پائین) معموالً تا بیشترین حد ممکن کاهش مییابرد ،در
حالی که آب مورد نیاز برای تولید انرژی و مصر خانگی حتیاالمکان حفظ میشود.
این رویکرد در شکل 23نشان داده شده است .در ایرن شرکل ،تخصریص سراالنه بره بخشهرای مختلرف در
سالهایی که آب کافی جهت تأمین کامل مجوزهای برداشت برای همه آببرران وجرود نردارد و کمبرود آب
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مستلزم کاهش تخصیصها است ،متفاوت خواهد بود .ایرن کراهش بررای بخشهرای مختلرف برا درصردهای
متفاوتی صورت میگیرد.

شکل -23تعدیل مجوزهای برداشت در مواجهه با نوسانات

روشهای مختلفی برای بکارگیری این رویکرد در برنامهریزی تخصیص آب بخشهای مختلف وجود دارد .در
برخی موارد در برنامه تخصیص آب به آنها اشاره میشود .در سایر موارد ،ساز و کارهای دیگری به کار گرفتره
خواهد شد .به طور مثال ،در یك حوضه بسیار بزرگ کره آب بره جرای بخشهرا بره منراطق تخصریص داده
میشود ،ممکن است در نظر گرفتن این تفاوتها در مقیاس حوضه الزم نباشد (به استثنای حالتی که ترکیب
اقتصادی بسیار متفاوتی در مناطق وجود دارد) .به همین صورت ،مبادله ساالنه بین آببران میتوانرد سراز و
کار اثربخشی برای سازگاری آببران با تغییرات در منابع آب ساالنه باشد .شرماری از ایرن شریوهها در ادامره
مورد بحث قرار میگیرند.
قابلیت اطمینان و تضمین تأمین

قابلیت اطمینان یا ت مین تأمین مجوز برداشت ،معیاری احتماالتی از حجم آب موجود برای برداشرت اسرت
که معموالً بر اساس شاخص عملکرد آماری بیان شده و با استفاده از مدلهای مردیریت منرابع آب محاسربه
میگردد.
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ت مین تأمین ،از مولفههای اساسی و تعیینکننده مجوزهای برداشت به شرمار میآیرد .در واقرع ،دو مولفره
محوری مجوزها عبارتند از حجم و قابلیت اطمینان آن .بدون مشخص بودن قابلیرت اطمینران مرورد انتظرار،
مجوز برداشت ارزش محدودی خواهد داشت :درک نحوه تحقق میرزان برداشرت (چره آبری بررای آن فرراهم
خواهد بود) در شرایط مختلف و در بلندمدت ،اهمیت اساسی دارد.
ت مین تأمین میتواند به گونهای مشخص شود که اطالعات زیر را به دارنده مجوز بدهد:
◄ مقدار آبی که میتوان در سالهای عادی انتظار آن را داشت که يالبراً برر اسراس منرابع آب موجرود
ساالنه تعریف میشود.
◄ در چه مواقعی ممکن است حجم آب در دسترس کمتر از مقدار مندر در مجوز باشد.
◄ در سالهای خشكتر ،انتظار برداشت کمتر تا چه میزان را بایرد داشرت (بره طرور مثرال ،در شررایط
کمبود شدید آیا حجم حداقلی از آب تامین خواهد شد).
◄ منابع آب موجود در طول سال چگونه ممکن است تغییر کند .آیا احتمال فراهم بودن حجم ثابرت در
طول سال وجود خواهد داشت ،یا احتماالً نوسانهای قابل توجه روزانه وجود خواهد داشت.
ت مین تأمین میتواند با توجه به طیفی از شاخصهای عملکرد و با توجه بره مقیاسهرای زمرانی گونراگون
مشخص شود .به طور مثال ،قابلیت اطمینان ساالنه  95درصد برای حجم مشخصشده بدین معنا اسرت کره
این حجم ،در  95درصد سالها وجود خواهد داشت و در سایر سالها ،حجم کمتری در دسترس خواهد برود.
عالوه بر این (به عنوان شیوه جایگزین) ،ممکن است مجوز برداشت کمتری برا قابلیرت اطمینران براالتر نیرز
تعریف شود .به طور مثال ،یك مجوز ممکن است اینگونه تعریف شود :یك میلیون متر مکعب در  75درصرد
سالها تأمین میشود ،ولی از این مقدار (همزمان) 800 000 ،متر مکعب میتواند در  95درصد سرالها بره
صورت کامل تأمین شود .یعنی حتی در سالهای خشكتر ،معموالً درصد زیادی از حجرم منردر در مجروز
برداشت در دسترس خواهد بود.
به همین صورت ،قابلیت اطمینان میتواند به صورت قابلیت اطمینان روزانه (احتمال وجرود حجرم معرین در
روز) ،قابلیت اطمینان ماهانه و یا بازههای زمانی دیگر بیان شرود .سرطوح و انرواع مخترف قابلیرت اطمینران،
پیامدهای متفاوتی برای بخشهای مختلف دارند .به طور مثال ،ت مین روزانه تأمین معموالً اهمیرت زیرادی
برای تأمین آب شهری دارد ،اما معموالً برای کشاورزی چندان اهمیتی ندارد.
برای استقرار ساز و کارهای سهمبندی آب با قابلیت پاسخ مناسب به نوسرانات ،الزم اسرت درک صرحیحی از
ت مین مورد نیاز برای تأمین آب در بخشهای مختلف وجود داشته باشد .تطبیق الزامات مختلف ت مین در
تأمین آب برای بخشهای مختلف ،در سطح تخصیصهای فردی و نیز در سطح حوضه ،با توجره بره شررایط
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رشد اقتصادی و تغییرات سریع در استفاده آب ،روز به روز مهمتر و چالشبرانگیزتر میشود .توسعه اقتصادی
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
حرکت میکنند ،این الزامات باید در نظر گرفته شوند .در صورت عدم لحاظ این الزامات ،ایرن ریسرك وجرود
دارد که مجوزهای با ت مین باالیی به بخشهای صنعتی یا تولیدکننده انررژی داده شرود ،در حرالی کره در
واقعیت ،آب تنها در زمان های خاص وجود داشته باشد .اقتصادهای بر پایه کشراورزی ،توانرایی سرازگاری برا
سطوح ت مین پائینتر را دارند ،در حالیکه بروز چنین اختالالتی ممکن است پیامدهای شدیدی برای مناطق
با رشد سریع صنعتی داشته باشد.

کادر -24مشخصکردن کل منابع آب موجود و تضمین تأمین در حوضه اینکوماتی ،آفریقای جنوبی
بر اساس قانون آب آفریقای جنوبی ،برنامههای حوضه ،به جای تخصریص آب بره منراطق ،آب را مسرتقیماً بره آببرران فرردی
تخصیص میدهند .در حوضه اینکوماتی ،مجوزهای تخصیص آب بر اساس سطح ت مین باال (بیش از  85درصرد) تعریرف شرده
بود .برخورد این روش با مشکل مدیریت نوسانات بینسالی ،صدور مجوزهای برداشتی بود که در بیشتر سالها حجم آب تعیرین
شده وجود داشته باشد .بدین ترتیب ،نیاز به تهیره برنامرههای سراالنه تخصریص آب وجرود نداشرت ،و امنیرت بیشرتری بررای
سرمایهگذاری در بنگاههای برداشتکننده آب فراهم میشد .با این حال ،این رویکرد با ت مین باال بردین مفهروم برود کره آب
کمتری تخصیص داده میشد .در حوضه اینکوماتی مشخص گردید که اگر ت رمین ترامین در  90درصرد سرالها مردنظر قررار
گیرد ،امکان تخصیص  25درصد آب بیشتر نسبت به شرایط ت مین کامل وجرود خواهرد داشرت .همچنرین در صرورت قبرول
ت مین  85درصد سالها نیز این امکان افزایش تخصیص آب به  46درصد خواهد رسید .در نتیجه ،افزایش ت مین تأمین برای
دولتهای استانی و آببران فردی ،که به مفهوم کاهش مقدار کل آب موجود برای تخصیص خواهد بود ،ايلب امری ناخوشرایند
است.

 -4-6رویکردهای تخصیص آب حوضه و تغییرپذیری
برای منظور کردن نوسان در تعریف برنامههای تخصیص آب ساالنه در مقیاس حوضه ،رویکردهرای متعرددی
به کار گرفته میشود .از آن جمله میتوان به روش ساده کاهش به نسبت در تخصیص آب ،قواعرد سراده یرا
پیچیده تعیینکننده نحوه تعدیل تخصیصها در زمانهای مختلف و الزامات مناطق باالدست برای رهاسرازی
حجم معین آب ،در مقیاس روزانه و یا بر اساس افقهای زمانی دیگر ،اشاره نمود.
در بسیاری از حوضهها میتوان با توجه به عوامل زیر ،رویکردهای متفاوت و یا ترکیبی از آنها را به کار گرفت:
◄ ممکن است در مقابل روشهای تخصیص آب به بخشها و یا آببرران خراص ،رویکردهرای مختلفری
برای تخصیص آب بین مناطق در مقیاس حوضه الزم باشد.
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◄ ممکن است رویکردهای متفاوتی برای شرایط مختلف -مانند دورههای خشك یا تر ،یا بررای مصرار
مختلف آب -اتخاذ شود .به طور مثال ،در سیستم موری -دارلینگ ،به جز در «دورههای ویرژه» ،یعنری
زمانی که منابع آب کم است ،آب معموالً بر اساس یك فرمول مورد توافق ،سهمبندی میشرود .در ایرن
دورههای ویژه ،مجوزهای برداشت معمول (به ویژه استرالیای جنوبی در پائیندست حوضه) اعمال نشده
و به جای آن ،سه ایالت واقع در حوضه به یك اندازه آب موجود را تقسریم میکننرد .همچنرین ممکرن
است قواعد ویژهای برای برداشتهای خاص نظیر محیطزیست یا تولید برق ،الزم باشد.
مواقعی که رویکردهای مختلفی در مدیریت نوسان در یك حوضه به کار میرود ،به ویژه در سطوح منطقهای
و فردی ،مهم آن است که آب به گونهای متوازن تخصیص یابد .این کار میتواند موجب بروز چالش گردد .به
طور مثال ،تخصیصهای آب منطقهای در یك حوضه ،يالباً بر حسب متوسط رواناب ساالنه تعریف میشروند.
مواقعی که ارقام متوسط بلندمدت مبنای تعریف سهمهای منطقهای قرار میگیرد ،تخصریصهای سراالنه در
بسیاری از سالها (حدود نیمی از کل سالها) ،کمتر از حجم مشخصشده در توافرق خواهرد برود .در چنرین
حالتی ،مهم است که در اعطای مجوزهای فردی ،درک صحیحی از سطح واقعی قابلیرت اطمینران سرهمهای
منطقهای آب وجود داشته باشد .تحلیل فراوانی حجمهای مختلف آب در دسترس در مقیاس حوضه یا منطقه
در چنین شرایطی ضروری است .این موضوع ،تابعی از نوسانات طبیعی رواناب در حوضه و حجرم ذخیرره در
دسترس خواهد بود.
کاهش به نسبت

سادهترین رویکرد در تعیین سهم از مازاد و یا کسری در برنامهریزی تخصیص آب حوضه ،افزایش و یا کاهش
به نسبت آبی است که به مناطق یا آببران تخصیص داده میشود .مطابق با این رویکرد ،برنامه تخصیص آب،
سهمهای منطقهای را بر اساس آبی که در سال «نرمال» وجود دارد ،نظیر حجم متوسرط منرابع آب سراالنه،
تعریف میکند .سپس این سهمها به صورت ساالنه ،به نسبت موجودی واقعی تعردیل میشروند .مزیرت ایرن
رویکرد ،راحتی نسبی و درک آسان آن است .اما اشکال اصلی آن این است که توانایی منظور کرردن واکرنش
آببران مختلف به نوسان را ندارد .در نتیجه ،این روش همیشه رویکرد مناسبی در تخصیص آب به بخشها و
آببران فردی نیست .مواقعی که این رویکرد به کار گرفته میشود ،ممکرن اسرت ریسرك پیامردهای شردید
اقتصادی و محیطزیستی به همراه داشته باشد ،چراکه با استمرار کاربریهای با ارزش پرایینتر ،اسرتفادههای
پرارزش آب کاهش مییابد.
در برنامههای تخصیصی که آب را به جای آببران به مناطق تخصیص میدهنرد ،ایرن مسرائل ممکرن اسرت
اهمیت کمتری داشته باشد .بنابراین ،واکنشهای نسبی مناطق به نوسانات ممکرن اسرت نقرش مهمترری در
برنامههای تخصیص آب بین مناطق مختلف در حوضرههای برزرگ داشرته باشرند .در ایرن شررایط ،الزامرات
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متفاوت بخشهای مختلف را میتوان در برنامهریزی تخصیص آب به مصار یا صردرو مجروز تخصریص آب
برای افراد ،در سطح منطقهای مورد توجه قرار داد.
مواقعی که رویکردهای مبتنی بر نسبت ،در سطح منطقهای به کار گرفته میشرود ،مسرائل متعرددی وجرود
دارند که الزم است در برنامه تخصیص آب مورد توجه قرار گرفته و شناخته شوند:
◄ نیاز محیطزیست و دیگر نیازهای اولویتدار .جریانهای محیطزیستی ممکرن اسرت بررای اطمینران از
اینکه تخصیصها کمتر از آستانههای مشخص نخواهد بود ،به قواعد ویژهای نیاز داشته باشند .مالحظات
مشابهی ممکن است برای دیگر برداشتهای پرحجم و با اولویت باال اعمال شود .در هر یك از این موارد،
ممکن است مطابق توافق ،نیازهای آبی اولویتدار در ابتدا تأمین شده و سپس آب باقیمانرده بره نسربت
سایر نیازها تخصیص داده شود.
◄ حوضههایی که مناطق صنعتی مهم دارند .مواقعی که مناطق مختلف حوضره ،شررایط اقتصرادی بسریار
متفاوتی دارند ،رویکرد کاهش به نسبت ممکن است قابلیت حفاظت از مصرار آب پررارزش را نداشرته
باشد .به ویژه ،در حوضهای که در چندین منطقه برداشت آب برای کشاورزی صورت گرفته و یك یرا دو
منطقه ،نسبت مهمی از مصار صنعتی آب حوضه را دارا باشند .در چنین شرایطی ،چنانچره تخصریص
تمام مناطق به نسبت کاهش داده شود ،این ریسك وجود دارد که کاهشهای خسرارتآفرین اقتصرادی
در صنایع پرارزش در برخی مناطق ایجاد شود ،در حالی که برداشت آب در مصار کشاورزی که ارزش
پائینتری دارد ،در مناطق دیگر ادامه یابد .در چنین وضعیتی ،ممکن است شروط ویژهای برای حفاظت
از مناطق صنعتی الزم باشد .این مسئله به ویژه زمانی همراه با چالش خواهد بود که توسعه اقتصادی در
حوضه ،با گذشت زمان متفاوت با فرضیات و شرایطی باشد که در هنگام تهیه برنامه تخصیص آب حوضه
انتظارمیرفت .ضرورت احتساب نیازهای آبی مناطق نوظهور صنعتی نیز میتواند یکی از مهمترین دالیل
اصالح برنامههای تخصیص آب حوضه باشد .بنابراین ،شناسایی شرایطی که ممکن است در آینده نیاز به
اصالحات را الزامی نماید و یا تغییراتی در نظام ساده مبتنی بر نسبت اعمال کند ،بسریار مفیرد خواهرد
بود.
◄ انتقالهای بینحوضهای .انتقال آب به داخل و خار حوضرهها ممکرن اسرت مسرتلزم توجره ویرژه در
توافق های تخصیص آب باشد .علت این امر ممکن است توافقات خاص و یا نیازهای آبی ویژه برا اولویرت
باال مرتبط با انتقال حوضهای آب باشد .به طور مثال ،برر اسراس توافقنامره سرال  2004تخصریص آب
حوضه لرما -چاپاال ،انتقال آب به خار از حوضه برای تأمین آب شهر مکزیرك و دیگرر نرواحی شرهری
منطقه ،در محاسبه حجم رواناب موجود برای تخصیص به آببران حوضه منظور نشده است.
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کادر -25رویکردهای تعیین سهم آب در رودخانههای ایندوس و زرد
بر اساس توافقنامه آب ایندوس بین ایالتهای پاکستان ،متوسط حجم ساالنه آب ( 141میلیارد متر مکعب) در دو فصرل رشرد
گیاه تقسیم میشود .این آب بین چهار ایالت تخصیص مییابد .هر سال ،سازمان مدیریت رودخانره اینردوس ،احجرام منرابع آب
همان سال را مشخص میکند .در سالهایی که حجم آب موجود کمتر از  114میلیارد متر مکعرب باشرد ،سرهم آب بررای هرر
ایالت ،بر اساس توافقنامه ،به نسبت سهم ایالت کاهش مییابد .همچنین در سالهایی که منابع آب مرازاد وجرود داشرته باشرد،
ایالتهای کوچکتر در مقایسه با سهم عادی خود ،آب بیشتری دریافت میکنند.
اختال ها درباره تأمین آب مورد نیاز محیطزیست بر پیچیدگی کار افزوده است .دولت فدرال و ایالت باالدسرت پنجراب عنروان
کردهاند که مازاد آب در سال سیالبی باید در رودخانه به عنوان جریان محیطزیستی باقی گذاشته شود .ایالتهای کروچکتر ،بره
ویژه سند ،با این نظر مخالف بوده و عنوان میکنند که باید تخصیص جداگانه به میزان  12میلیارد متر مکعب بررای تخلیره بره
دریا وجود داشته و پیش از سهمبندی آب بین ایالتها بررای اهردا مصررفی ،تخصریص یابرد .عردم توافرق دربراره اینکره آیرا
جریانهای محیطزیستی باید یا نباید در حجم آبی که به نسبت سهم بین ایالتها تقسیم میشود در نظرر گرفتره شرود ،سربب
بروز تعارض در سند بوده است.
طرح تخصیص آب رودخانه زرد در سال  ،1987متوسط حجم ساالنه آب را به هر یك از یازده استان وابسرته بره ایرن رودخانره
تخصیص میدهد (کادر .)9هر سال ،برنامه تنظیم آب ساالنه توسط کمیسیون حفاظت رودخانه زرد تهیه میشرود .ایرن برنامره
حجم آب را برای هر استان در آن سال مشخص میکند .این حجم بر اساس ارزیابی منابع آب موجرود بررای مصرار محاسربه
میشود (هم ذخیره مخازن و هم جریانهای ورودی پیشبینیشده) .سهم آب برای هر استان ،به نسبت سهم مشخص شرده در
طرح  ،1987افزایش یا کاهش مییابد.

رژیمهای تخصیص آب بر اساس سناریو

راهکار دیگری که برای برخورد با نوسانات وجود دارد ،تخصیص آب سراالنه برر اسراس سرناریوهای از پریش
تعیینشده است .این شیوه میتواند مجموعه پیچیدهتری از گزینهها را برای انعکاس شرایط و الزامات متفاوت
در بخشهای مختلف حوضه آبریز امکانپرذیر سرازد .در ایرن رویکررد ،در برنامره تخصریص آب سرناریوهای
مختلف تخصیص (نظیر وابستگی به حجم آب موجود در یك سرال خراص) ،بره همرراه ترتیبرات یرا فرمرول
سهمبندی برای هر سناریو را تعریف کند.
سادهترین روش ،قاعدهای است که حجم آبی را بیان میکند که باید در شرایط خشك و تر سهمبندی شرود.
به طور مثال ،هند و بنگالدش تفاهمنامه سهمبندی منابع آب رودخانه گنگ را در سرال  1996بررای تعیرین
سهم آب در بخشهای پائینی گنگ در فصل خشك (ژانویه تا می) ام ا کردند .این تفاهمنامه مقرر میکنرد
که کمتر از جریان معین آب ،سهم هند و بنگالدش هر یك نیمی از آب خواهد بود .بیشتر از مقادیر معینی از
جریان آب ،حداقل مقدار آب مشخصی برای بنگالدش ت مین خواهد شد ،و اگرر جریران آب از حرد معینری
بیشتر شود ،هند مقدار مشخصی را برداشت کرده و توازن (بیش از  50درصد) برای بنگالدش برقررار خواهرد
بود.
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کادر -26رفتار پیچیده با نوسانات در حوضه لرما -چاپاال ،مکزیک
در پی تعارض عمده و تنزل بلندمدت وضعیت دریاچه چاپاال به دلیل تنش آبری ،توافرق مفصرل جدیردی دربراره تخصریص آب
حوضه در سال  2004حاصل شد .این توافقنامه ،بر سناریوهای مختلف حجم آب تأکید داشت .همچنین این توافقنامه بر مردل
پیچیده هیدرولوژیکی که شرایط محیطزیستی دریاچره چاپراال را بره حجرم آب پیشبینیشرده مررتبط میکررد ،مبتنری برود.
توافقنامه تخصیص آب سال  ،2004به تفصیل ،سناریوهای مختلرف مرورد انتظرار روانراب حوضره و حردود متنراظر حجرم آب
تخصیص یافته به هر یك از زیرسیستمها در سناریوهای مختلف تخصیص را مشخص میکند.
توافقنامه تخصیص آب سال  ،2004قواعدی را برای تعیین سهمها با جزئیات بیشتر مشرخص میکنرد .بررای بازههرای براالیی
حوضه (دورتر از دریاچه چاپاال) سه سناریو رواناب (سناریوهای بحرانی ،متوسط و پرآبری) بررای هرر یرك از نرواحی آبیراری یرا
واحدهای آبیاری کوچك مشخص شده است .پس از آن ،حداکثر حجم برداشت بر اساس هر سرناریو بررای هرر یرك از نرواحی
آبیاری یا واحدهای آبیاری کوچك را مشخص میکند .به طور مثال ،جدول زیر چگونگی این تخصیص را بررای یکری از نرواحی
آبیاری نشان میدهد.

برای محدوده پائیندست (نزدیکتر به دریاچه چاپاال) حجم ذخیره دریاچه در اول نوامبر هر سرال ،معیرار دیگرری بررای تعیرین
حداکثر حجم برداشت است .سه سناریوی بحرانی ،متوسط و پرآبی ،بر اسراس حجرم ذخیرره دریاچره چاپراال تعریرف شردهاند.
سناریوی بحرانی متناظر با حجم  3 300میلیون متر مکعبی یا کمتر است .سناریوی متوسرط زمرانی اسرت کره حجرم ذخیرره
دریاچه ،بین  3 300تا  6 000میلیون متر مکعب است ،و سناریوی پرآبی متناظر برا ذخیرره آب بریش از  6 000میلیرون مترر
مکعب در دریاچه چاپاال است .پس از دستهبندی حجم دریاچه ،سه حالت رواناب بررای تعیرین حرداکثر حجرم برداشرت مرورد
استفاده قرار میگیرد .به طور مثال ،جدول زیر چگونگی ایرن فرآینرد را در یکری از نرواحی آبیراری نشران میدهرد .توافقنامره
تخصیص آب سال  ،2004صفحات زیادی دارد و برای هر یك از بخشهای حوضه نیز صفحات مجزا در نظر گرفته شده است.

در حالت حدی دیگر ،برنامه تخصیص آب ممکن است سرناریوها و قواعرد پیچیرده ،از جملره مجموعرهای از
آسررتانهها برررای سررناریوهای چندگانرره ،قواعررد تفصرریلی بهرهبرررداری مخررزن ،رژیمهررای چندگانرره جریرران
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محیطزیستی ،و سناریوهای مختلف تخصیص برای آببران و بخشهای مختلف را مشخص نماید .این موضوع
که آیا این سطح از پیچیدگی الزم یا مناسب است ،به شرایط موجود در حوضه بستگی خواهد داشت.
الزامات دبی بلندمدت

رویکرد دیگری که وجود دارد ،الزام مناطق باالدست به رهاسازی حجم ساالنه معین است .این حجرم ممکرن
است برای تعدیل نوسانات ،به صورت متوسط یك دوره مشخص باشد .نمونهای از این روش ،توافقنامره سرال
 1922کلرادو است که  9/25میلیارد متر مکعب در سال را به هر یرك از ایالتهرای باالدسرت و پائیندسرت
حوضه تخصیص میدهد .برای در نظر گرفتن نوسانات ،ایالتهای باالدست حوضه باید اجازه دهند در هرر ده
سال حداقل  92/5میلیارد متر مکعب به پائیندست حوضه جریان پیدا کند.

کادر -27تخصیص آب در حوضه آبریز

هی1

حوضه آبریز هی در شمال يرب چین قرار داشته و دومین رودخانه بزرگ داخلی چین به شمار میآید .این حوضه در منطقرهای
با اقلیم متغیر و مستعد خشکسالی واقع شده است .افزایش قابل توجه در بهرهبررداری از منرابع آب حوضره در نیمره دوم قررن
بیستم ،سبب کاهش شردید آب ورودی بره انتهرای حوضره شرد .در نتیجره ،اثررات منفری قابرل تروجهی برر تاالبهرا و دیگرر
اکوسیستمهای وابسته را بر جای گذاشت .جهت حل این مشکالت و مسائل دیگر ناشی از برداشت آب قابل مالحظه ،دو برنامره
تخصیص آب (در سالهای  1992و  )1997توسط هیئت وزیران و وزارت منابع آب تهیه گردید.
این برنامهها مقیاس قابل تعدیلی را تدوین کردند که بر اساس آنها ،میزان آبی که باید به مناطق پائیندست حوضره ،برر اسراس
رواناب حوضه و در زمانهای مختلف سال تخصیص یابد ،محاسبه میکند .این روش در جدول زیر نشان داده شده است (واحرد
حجم بر حسب صد میلیون متر مکعب در سال است).

یکی از اثرات این روش سهمبندی آن است که مناطق پائیندست (و به ویژه تاالبهای انتهای حوضه) درصرد بیشرتری از کرل
رواناب را در دورههای تر دریافت میکنند ،در حالی که در دورههای خشكتر ،نسبت باالتری برای برداشت در مناطق باالدسرت
تخصیص مییابد.

Hei
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اشکال این رویکرد آن است که فرض در نظر گرفتن نوسانات در یك دوره ده ساله ،قابلیت تطابق با تغییررات
بلندمدتتر منابع آب را ندارد .پیامدهای آن را میتوان در رودخانه کلرادو مشاهده کرد .با کراهش بلندمردت
مجموع منابع آب ،مطابق مفاد این توافقنامره ،برا ایالتهرای باالدسرت و پائیندسرت حوضره عادالنره رفترار
نمی شود .با توجه به تغییر اقلیم ،شاید نتوان چنین رویکردی را برای برنامهریزی آتری تخصریص آب حوضره
توصیه کرد.
برنامهریزی برای دوره خشکسالی

عالوه بر ساز و کارهای مبتنی بر نوسانات نرمال ،برنامههای تخصیص آب حوضه ممکن است دورههای بحرانی
کمبود آب را نیز که مستلزم قواعد ویژهای برای سهمبندی در مواقع خشکسالی خواهد بود ،مورد توجه قررار
دهند .در حوضه موری -دارلینگ« ،دوره حسابداری ویژه» برای مواقعی به کار میرود که حجرم آب ذخیرره
شده کمتر از مقادیر معینی باشد .در اسپانیا ،برنامههای خشکسالی بر اساس ترازهای ذخیرره مخرزن اعمرال
میشود .این ترازها عبارتند از ترازهای نرمال ،پیشهشردار و اضرطراری و هرر یرك از آنهرا مسرتلزم واکرنش
ویژهای هستند .رسیدن به ترازهای پیشهشدار موجرب افرزایش کمپینهرای آگاهیبخشری عمرومی دربراره
صرفهجویی آب میشود .ترازهای هشدار به معنای انجام اقدامات اجباری کاهش مصر آب است ،و ترازهرای
اضطراری به محدودیتهای آب منجر میشوند .تجربه نشان میدهد که سطوح مختلرف هشردار و واکنشهرا
باید در توافقنامه تخصیص آب حوضه تشریح شود و رژیمهای تخصیص آب باید توسط دولت در سطح ملری،
یا مشترکاً توسط دولتهای استانی تعیین یا اعمال شوند.
ارزیابی موجودی ساالنه آب

فرآیند تخصیص آب ساالنه مبتنی بر ارزیابی مقدار آبی است که برای تخصیص در آن سال خاص وجود دارد.
چگونگی محاسبه تخصیصهای آب ساالنه بسته به هیدرولوژی سیستم ،زیرساخت آبی موجود ،و شیوهای که
مجوزهای برداشت بلندمدت مشخص شده است ،تغییر خواهد کرد .مواقعی کره سرهمهای منطقرهای آب بره
صورت حجم ثابت تعریف میشود ،این فرآیند ساده است .هیچ الزامی برای محاسبات اضافهتر وجود ندارد ،به
دلیل آنکه تخصیص ساالنه از سالی به سال دیگر تغییر نمیکند .این شیوه در توافقنامه رودخانه کلرادو وجود
دارد (که حجم ثابتی را بر اساس میانگین ده ساله مشخص میکند) .در وضعیتهای دیگرر ،سراز و کارهرای
سهمبندی پیچیدهتر بوده و ممکن است مستلزم ظرفیت نهادی قابرل مالحظره و نیرز پیادهسرازی نظامهرای
پایش و حسابداری آب باشد.
مواقعی که سهم مناطق مختلف به صورت نسبتی از میانگین رواناب ساالنه مشرخص میشرود ،یرك رویکررد
معمول (در سیستمهای تنظیمشده ،یعنی سیستمهایی که ذخیره قابل مالحظه آب وجود دارد) اعالم ساالنه
آب تخصیصیافته به مناطق ،بخشها یا آببران مختلف ،بر اساس منابع آب موجرود در سرال اسرت .تعیرین
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میزان منابع آب ساالنه ممکن است بر اساس حجم واقعی ذخیره و یا مقدار پیشبینی شده آن باشد (به طور
مثال ،بر اساس مقدار بر حوضه یا پیشبینی بارندگی آینده) .به طرور مثرال ،در سیسرتم لرمرا -چاپراال در
مکزیك ،مجوزهای برداشت آب به دو روش تعیین میشوند .برای برآورد موجودی احتمالی آب در فصل پیش
رو ،الگوهای بارندگی و رواناب با سابقه تاریخی مقایسه شده و سپس با ارزیابی احجام آب در دریاچره چاپراال
ترکیب میشوند .به روشی دیگر ،در سیستمهای ذوب برفی ،ارزیابیها میتوانند در خصوص رواناب احتمرالی
حاصل از ذوب بر صورت گیرند.
نتیجه برآورد حجم منابع آب ممکن است به گونهای باشد که امکان تامین تمام آب تخصیصیافته را برای آن
سال ت مین کند .به طور مثال ،این شرایط مواقعی مصداق پیدا میکند که تنها آب ذخیره شرده در مخرازن
(منهای هر گونه تلفات پیشبینیشده سیستم) تخصیص داده شود که بنابراین سطح بسیار باالی قطعیرت را
ایجاد خواهد کرد.
رویکرد محافظهکارانهتر در تخصیص آب بر اساس میرزان ذخیرره مخرازن ،برا توزیرع آب در مقیراس زمرانی
تخصیص طوالنیتر (نظیر سه سال) است .در این حالت ،تخصیصهای ساالنه در سطحی تعیین میشوند کره
تأمین (سطح تعیینشده) را برای سه سال بعدی ت مین کنند ،حتی اگر هیچ جریران ورودی اضرافهتری در
طول این دوره وجود نداشته باشد .این رویکرد میتواند در سیستمهای خشك با بارندگی بسیار متغیر مناسب
باشد که سیالب ذخیرهشده در یك سال ممکن است ،پایه تأمین برای چندین سال را شکل دهد .این رویکرد
همچنین میتواند در وضعیتهایی مناسب باشد که تأمین آب با قابلیت اطمینان باال اهمیت دارد.
در روشی دیگر ،تخصیص آب میتواند بر اساس وجود بارش اضافه در دوره تخصیص (به طور مثال ،در طرول
سال) باشد .چنین رویکردی ،آورد بلندمدت سیستم و نیز ریسك عدم تأمین آب را افزایش خواهد داد.
رویکرد ارجحیتدار برای تعیین تخصیص آب به موارد زیر وابسته است:
◄ نوسان بلندمدت بارندگی
◄ احتمال وجود آب بیشتر در طول دوره تخصیص
◄ پیامدهای عدم تحقق تأمین آب
آخرین نکته باال اهمیت ویژهای دارد .پیامدهای عدم تحقق تامین آب ،برر اسراس نروع مصرر آب متفراوت
خواهد بود .به طور مثال ،در بخش کشاورزی با زراعت ساالنه ،ممکن است استفاده از رویکررد حرداکثری در
تخصیص آب موجود قابل قبول باشد :این شیوه میتواند حجم بلندمردت موجرودی آب را بررای آبیراری بره
حداکثر برساند .در چنین شرایطی ،زارعان برای جبران عدم تولید یا کاهش تولید در شرایط خشکسرالی ،آب
بیشتری را در شرایط ترسالی دریافت کرده و محصوالت بیشتری نیز تولید میکنند.
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با این حال ،مواقعی که آب برای کشتهای دائمی برداشت میشود (مانند درختان میوه و انگور) ،ممکن است
کمبودهای دورهای آب قابل قبول نباشد ،زیرا چندین سال طول میکشد تا اُفرت محصرول جبرران شرود .در
چنین مناطقی ،ممکن است تخصیص آب با حجم کمتر و با قابلیت اطمینان باالتر مناسبتر باشد.
در شرایط وجود مبادله آب ،باید از رویکرد محافظهکارانهتر و حفاظت از قابلیت اطمینان تأمین در تخصریص
ساالنه استفاده شود .برآورد منابع آب بیش از مقدار واقعی در آياز یك سال آبی ،در صورتیکه منجر به تعدیل
و کاهش تخصیصهای ساالنه شود ،میتواند پیامدهای عمدهای در یکپارچگی بازار داشته باشد.

 -5-6روش برخورد با تغییرپذیری ،عدم قطعیت و پیچیدگی
امروزه ،مالحظات مربوط به تغییر و عدم قطعیت ،به طور قابل مالحظهای در فرآیند تخصیص آب مورد توجه
قرار گرفتهاند .این تحول متأثر از تغییر اقلیم بوده که در اثر آن ،احتمال نوسان بیشرتر اقلریم و شرتابیافتن
تحوالت اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از بخشهای جهان به وجود آمده است .در هرر یرك از ایرن مروارد،
تغییر عمده آینده ،با سطوح باالی عدم قطعیت همراه خواهد بود.
اصول ،رویهها و رویکردهای معرفیشده در این کتاب برای پرداختن دقیق به این چالشها طراحی شدهاند .در
این نوشتار ،ساز و کارهای مشخصی برای پرداختن بره تغییرر اقلریم بره عنروان فرآینردی منفرك از فرآینرد
گستردهتر تخصیص آب مورد توجه قرار نمیگیرد .بلکه ،سراز و کارهرایی را ارائره مینمایرد کره میتروان در
شرایط تغییر سریع و عدم قطعیت ،مدیریت منابع آب را به خوبی انجام داد .در این بخش به برخی از اصرول
کلیدی تخصیص آب و برنامهریزی حوضه در چارچوبی گستردهتر ،که با تغییر و عدم قطعیت ارتباط مییابد،
تاکید میگردد.
ابعاد چندگانه تغییر و عدم قطعیت

تأثیر بر چرخه هیدرولوژیکی به عنوان یکی از پیامدهای کلیدی تغییر اقلیم شناخته شده است .به طور مثال،
تغییرات پیشبینیشده آتی عبارتند از افزایش فراوانی سیلها و خشکسالیهاد تغییرات بلندمدت در الگوهرای
منابع آبد افزایش نوسان در منابع آبد افزایش دما و افزایش ریسرك مغذیشردن در اثرر آند و تغییررات در
توزیع فصلی منابع آب (نظیر اثرات ناشی از جابجایی بارش از بر به بارندگی) .این تغییرات میتوانند منجر
به ایجاد اثررات عمرده يالبراً منفری ،هرم برر فعالیتهرای اجتمراعی و اقتصرادی وابسرته بره آب ،و هرم برر
اکوسیستمهای آب شیرین شوند.
عالوه بر این نوع از تغییررات مترأثر از اقلریم ،تغییرر فوقالعراده سرریع اجتمراعی و اقتصرادی در بسریاری از
بخش های جهان در حال پدیدار شدن بوده که با تغییرات قابرل توجره در تقاضرای آب و اثررات ناشری از آن
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همراه است .تغییرات اجتماعی و اقتصرادی در دوره برنامرهریزی منرابع آب ،يالبراً مهمترر از تغییررات اقلریم
هستند .مشخصه تغییرات ،هم در اقلیم و هم در توسعه اجتماعی -اقتصادی ،سطوح باالی عدم قطعیت است.
این عدم قطعیت ،از عوامل متعددی تشکیل میشود:

کادر -28بیانیه نایروبی درباره سازگاری با تغییر اقلیم
در واکنش به برنامه عمل بالی که در سیزدهمین کنفرانس اع ا 1در چارچوب بیانیه تغییر اقلیم سازمان ملل 2اتخاذ شرده برود،
گفتوگویی بینالمللی برای شناسایی اصول هدایتکننده و توصیهها برای اقدام درباره مدیریت آب و اراضی کره بتوانرد توسرعه
پایدار را در عین پاسخ به اثرات تغییر اقلیم محقق سازد ،برقرار گردید .این گفتوگو به تدوین بیانیهای منجر شد که پرنب اصرل
هدایتکننده زیر را شامل میشود:
اصل( 1توسعه پایدار) :سازگاری باید در چارچوب گستردهتر توسعه ،با شناخت تغییر اقلیم به عنوان چالشی افزون بر کاهش فقرر،
گرسنگی ،بیماریها و تنزل وضعیت محیطزیست ،مورد توجه قرار گیرد.
اصل( 2تابآوری) :تابآوری در برابر تغییر جاری و آتی اقلیم ،مستلزم آياز سازگاری از هماکنون ،با پرداختن به مشکالت موجود
در مدیریت آب و اراضی است.
اصل( 3حکمرانی) :تقویت نهادها برای مدیریت آب و اراضی در جهت سازگاری کارآمد بسیار ضروری است و باید مبتنی بر اصول
مشارکت جامعه مدنی ،عدالت جنسیتی ،تابعیت و تمرکززدایی باشد.
اصل( 4اطالعات) :اطالعات و دانش برای سازگاری باید ارتقا یافته و به عنوان کاالیی عمومی در تمام سطوح به اشتراک گذاشرته
شود.
اصل( 5اقتصاد و تأمین مالی) :هزینه عدم اقدام موثر و نیز منافع اقتصادی و اجتماعی اقدامات در جهت سازگاری ،مستلزم افزایش
سرمایهگذاری و نوآوری در سرمایهگذاری و تأمین مالی است.

◄ تغییرات در متوسط منابع آب .تغییر اقلیم احتماالً میزان بارش ،تبخیر و رواناب ،و بنابراین حجم منابع
آب موجود برای مصر را تغییر میدهد .ماهیت و سطح تغییر در مناطق مختلف متفاوت بروده و عردم
قطعیت قابل مالحظهای دارد.
◄ نوسان اقلیمی بیشتر .بیشتر پیشبینیهای اقلیمی به نوسران بیشرتر در اقلریم ،از جملره رویردادهای
حدیتر ،اشاره دارند .از این رو ،حتی جاهایی که متوسط بلندمردت روانراب ،همران میرزان قبلری براقی
میماند ،ممکن است تعدد دورههای خشکسالی و سیل افزایش یافته و یا در زمانبندی فصول تر ساالنه
یا رویدادهای دیگر نوسان بیشتری ایجاد شود.
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شکل -24افزایش عدم قطعیت با گذشت زمان

کادر -29عدم قطعیت و تغییر در رودخانه زرد
در سال  ،1987دولت چین طرح تخصیص آب رودخانه زرد را ابالغ کرد .در این طرح ،مقرادیر سراالنه منرابع آب موجرود بررای
مصار مختلف مشخص شده است .این طرح بر اساس متوسط رواناب ساالنه  58میلیارد متر مکعب استوار بود .از ایرن مقردار،
 21میلیارد متر مکعب به اهدا جریان رودخانه (عمدتاً برای انتقال رسوب) تخصیص یافت .مابقی  37میلیارد متر مکعرب برین
ده استان و منطقه که به آبهای این رودخانه وابسته هستند ،تخصیص داده شد.
از زمان تدوین این طرح ،تغییرات اساسی و پیشبینینشده در این حوضه پدید آمرده اسرت 58 .میلیرارد مترر مکعرب متوسرط
رواناب ساالنه که در این طرح تخصیص یافته ،مبتنی بر دادههای جریان در دوره  1919تا  1975بوده است .در مقابل ،دادههای
دوره  1956تا  2000نشاندهنده آن است که رواناب ساالنه حدود  10درصد کاهش یافته و به حدود  53میلیرارد مترر مکعرب
رسیده است .دلیل این کاهش ،تغییرات در کاربری اراضی حوضه ،اُفت بلندمدت در ترازهای آب زیرزمینی و کاهش در بارش در
نتیجه تغییر اقلیم بلندمدت بوده است .همزمان ،پروژه انتقال آب جنوب به شمال به شکل قابل مالحظهای منابع آب موجود در
حوضه را در سالهای آتی افزایش خواهد داد و تغییرات عمدهای نیز در وضعیت اقتصادی حوضه ایجاد خواهد کرد .در مجمروع،
این تغییرات بدین معنا است که شرایط حوضه اکنون با شرایطی که طرح تخصیص آب سال  1987بر اسراس آن تردوین شرده
بود ،بسیار متفاوت است .طرح سال  ،1987ساز و کاری را برای انجام تعدیالت در جهت پرداختن بره ایرن تغییررات پیشبینری
نکرده بود و مسئله ضرورت بازنگری ترتیبات کنونی تخصیص آب در حوضه همچنان مطرح است.

◄ اطالعات محدود .مدلهای کنونی اقلیم نمیتوانند تغییرات اقلیمی را با سرطح اطمینران کرافی بررای
استفاده قطعی برنامهریزان آب پیشبینی کنند و البته ممکن است هرگز نیز نتوانند چنین کاری را انجام
دهند .در بسیاری از موارد ،مدلها حتی درباره اینکه آیا مجموع بارش و رواناب برای بسیاری از منراطق
افزایش یا کاهش خواهد یافت ،توافق ندارند .این مدلها در مقیاسهای جغرافیایی و زمانی کوچکتر کره
مناسبترین مقیاس برای مدیران منابع آب به شمار میآیند ،بسیار قابلیت اطمینان پایینی دارنرد .ایرن
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موضوع حتی در حوضههای آبریز نسبتاً بزرگ ماننرد یانگتسره در چرین و میسیسریپی در آمریکرای
شمالی نیز مصداق دارد.
◄ عدم قطعیت قابل مالحظه درباره آینده .تعدد عواملی که در عدم قطعیت آینده سرهیم هسرتند ،بردین
مفهوم است که حتی مدلسازی پیچیدهتر نیز نمیتواند عدم قطعیت آینده را حل کند .این موضروع بره
ویژه زمانی مصداق پیدا می کند که عدم قطعیت آینده ،هم برای اقلیم و هم برای توسعه ،با هم در نظرر
گرفته شوند.
اصول مدیریت در شرایط تغییر و عدم قطعیت

آگاهی از چالشهای ذکر شده و عدم قطعیت توأم با آنها از عوامل کلیدی مرؤثر برر شرکلگیری رویکردهرای
استراتژیك در برنامه ریزی حوضه بوده است .سازگاری مدیریت منابع آب با توسعه سریع اجتماعی -اقتصادی
و افزایش نوسانات اقلیمی ،نیازمند رویکردهایی اسرت کره هرم در برابرر عردم قطعیرت باثبرات باشرد و هرم
انعطا پذیری کافی برای واکنش به تغییرات پیشرو را داشته باشد .با حرکرت بره سرمت آینردهای متغیرر و
نامعین ،اهدا اصلی و فنون مربوطه برای برنامهریزی حوضه ،از شناسایی نتیجه «بهینه» برر اسراس شررایط
تاریخی و کنونی حوضه ،به جستجوی نتایب باثبات که در برابرر طیفری از آینردههای محتمرل موفقیرتآمیز
باشند ،جابجا میشود.
این عوامل بر رویکردهای تخصیص آب نیز تأثیرگذار هستند .به طور مثال ،این عوامل نظامهای تخصیص آب
را وادار به گنجاندن ساز و کارهایی برای تخصیص عادالنه آب در شرایط افزایش نوسانات کردهانرد .همچنرین
در خصوص جریانهای محیطزیستی برای حفظ اکوسیستمهای رودخانهای ،باید به گونرهای تصرمیم گیرری
شود که رودخانه/اکوسیستم بتوانند در برابر شوکها و تغییرات تابآوری داشته باشند .به منظور دسرتیافتن
به پاسخهای باثبات برای آیندهای نامعین ،میتوان اصول زیر را در تصمیمهای برنامهریزی تخصیص آب مورد
استفاده قرار داد:
◄ تصمیمهایی گرفته نشود که موجب سلب گزینههای آینده شود .برنامههای تخصیص آب باید به گونهای
تدوین شوند که در صورت نیاز ،قابلیت سازگاری و اصالح را داشته باشند .چالشی ذاتی بین شیوه تدوین
برنامههای تخصیص آب و صدور مجوزهای برداشت آب با اعمرال رویکررد مردیریت تطبیقری در برنامره
تخصیص آب وجود دارد ،زیرا در تدوین برنامههای تخصیص آب و به ویژه صدور مجوزهای برداشت آب،
الزم است به مسائل به صورت قطعی پرداخته شود ،به خصوص اینکه در صدور مجوزها باید معلوم باشد
چه سهمی از منابع آب در اختیار مصر کننده قرار خواهد گرفرت .متروازن سراختن ایرن دو ضررورت،
چالشی دائمی است .سطوح باالتر عدم قطعیت ،ضرورت پرداختن به مدیریت تطبیقی را افرزایش داده و
بنابراین ،اهمیت انعطا پرذیری بررای اصرالح برنامرههای تخصریص و مجوزهرای برداشرت آب (شرامل
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سهمهای منطقهای آب) افرزایش مییابرد .ایرن کرار میتوانرد شرامل برازنگری دورهای برنامرهها و نیرز
مشخصکردن دالیل بازنگری باشد .این مسائل با جزئیات بیشتر در بخش 6-7مورد بحث قرار میگیرد.
◄ توانمند سازی برای مواجهه با رویدادهای پیشبینینشده .ایرن مرورد شرامل برنامرهریزی روشرن بررای
خشکسررالی و توانررایی مرردیریت و واکررنش برره رویرردادهای بیسررابقه اسررت .مثالهررایی از رویرردادهای
پیشبینینشده در افقهای زمانی بلندتر میتواند توسعه مراکز جدید صنعتی ،شرهری یرا کشراورزی در
مکانهای پیشبینینشده و یا کاهش بلندمدت رواناب باشد.
◄ پایش شاخصها برای شناخت تغییرات .نظام پرایش جرامع و کارآمرد ،از پیشنیازهرای مهرم مردیریت
تطبیقی به شمار میآید .رویکرد تطبیقی از الزامات شرایط تغییر است .در چنرین شررایطی ،بره منظرور
شناخت بهتر عملکرد سیستم در طول زمان ،بررسی فرضیاتی که مبنای تصمیمات در تخصیص آب قرار
گرفتهاند ،و به طور کلی جهت کاهش عدم قطعیت ،الزم است نظام پایش طراحی شود .پایش باید شامل
مجموعه مناسبی از متغیرهای هیدرولوژیکی ،کیفیت آب ،اکولوژیکی و اقتصادی بوده و مهمترر از همره،
به جمع آوری اطالعات کرافی بررای تحلیرل و ارزیرابی دادههرا جهرت شناسرایی تغییررات و رونردهای
بلندمدت ،بپردازد .متناسب با نتایب به دسرت آمرده از پرایش ،سیاسرتها ،برنامرهها و مجوزهرا بایرد برا
فراهمشدن اطالعات جدید ،تعدیل شوند.
این اصول در بسیاری از جنبههای برنامهریزی حوضه موضوعیت دارند .عالوه بر آن ،برخی مالحظرات خراص
وجود دارد که در تخصیص آب میبایسرت مرورد توجره قررار گیرنرد .برنامرههای تخصریص آب و سرهمهای
منطقهای باید دارای ثبات کافی برای مواجه شدن با سناریوهای مختلف آینده ،از جمله تغییرات در منرابع و
تقاضای آب ،باشند .رویکردهای تخصیص آب میتوانند شامل موارد زیر باشند:
◄ اتخاذ رویکرد احتیاطی در تخصیص آب ،شامل محافظهکاری در ارزیابی آب موجود و تخصیص آن در
بین مناطق و آببران.
◄ گنجاندن ساز و کارهایی برای سهمبندی ساالنه با در نظرگرفتن اینکه ماهیت نوسان ممکن اسرت در
گذر زمان تغییر کند .با توجه به اینکه احتماالً در سناریوهای تغییر آینده ،اقلریم اهمیرت ویرژهای پیردا
میکند ،باید به ساز و کارهای نوسان بینسالی توجه شود تا سیستم بتوانرد در برابرر طیفری از شررایط
نوسان ،تابآور باشند.
◄ حصول اطمینران از رعایرت احتیراط در مقابرل تغییرر شررایط .بررای حصرول اطمینران ،میتروان از
روشهایی نظیر محفوظ داشتن بخشی از منابع آب موجود برای تخصیص آینده ،یرا بره عنروان سرپری
محافظ برای کاهش احتمالی متوسط بلندمدت منابع آب ،استفاده نمود.
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کادر -30توافقنامه سال  1922رودخانه کلرادو :تجهیز ضعیف برای پرداختن به نوسانات و تغییرات
تخصیص آب بین ایالتهای واقع در حوضه رودخانه کلرادو ،عمدتاً بر اساس توفقنامه سال  1922است .این توافقنامره در سرال
 1944با تفاهمنامه ایاالت متحده و مکزیك ،و توافقنامه سال  1948درباره بخرش باالدسرت رودخانره کلررادو تکمیرل گردیرد.
توافقنامه سال  ،1922نمونه بسیار روشنی از عردم توانرایی توافرق تخصریص آب حوضره در پررداختن بره شررایط تغییریافتره
هیدرولوژیکی و اجتماعی -اقتصادی حوضه به شمار میآید ،زیرا در زمان تدوین تفاهمنامه ،این موضوع پیشبینی نشده بود.
توافقنامه سال  ،1922ایالتهای حوضه را به دو گروه تقسیم میکند :ایالتهای باالدست (کلرادو ،نیومکزیکو ،یوتا و وایومینرگ)
و ایالتهای پائیندست (آریزونا ،کالیفرنیا و نوادا) .این توافقنامه بر مبنای آورد متوسط جریان ساالنه رودخانه کلرادو بره میرزان
 20/2میلیارد متر مکعب است .بر این اساس 9/2 ،میلیارد متر مکعرب در سرال بره ایالتهرای باالدسرت و پائیندسرت حوضره
تخصیص یافت .تفاهمنامه سال  ،1944ساالنه  1/85میلیارد متر مکعب دیگر را به مکزیك تخصیص داد .تخصیص به مکزیك به
عنوان باالترین اولویت تخصیص در این رودخانه در نظر گرفته میشود .عالوه بر این ،توافقنامره سرال  ،1922تقسریم آب را برا
الزام ایالتهای باالدست حوضه به رهاسازی  10ساله  92/5میلیارد متر مکعب برای ایالتهای پائیندست حوضه اجرایری کررده
است.
با تدوین این توافقنامه ،مشکالت متعددی ایجاد شد .مهمتر از همه اینکه ،برآورد متوسط جریان ساالنه بر اساس دادههای سری
ساله تاریخی صورت گرفته بود که در بازنگری مشخص شرد عمردتاً ترسرالیها را پوشرش داده اسرت .بریش از یرك سرده داده
ثبتشده حاکی از متوسط ساالنه  18/25میلیارد متر مکعب است .با توجه به اینکه در توافقنامه سال  1922و تفاهمنامره سرال
 ،1944حجم تخصیص آب معادل  19/7میلیارد متر مکعب است ،روشن است که حوضه دچار تخصیص بیش از اندازه میشرود.
روش تخصیص آب در این تفاهمنامه بدین معنا است که این کمبود ،به یك اندازه بین ایالتهرای حوضره تقسریم نشرده اسرت.
مکزیك و ایالتهای پائیندست ،سهم تخصیصیافته خود را دریافت میکنند ،در حالی که باالدست حوضه چنین نیست .تقریبرا
همه مطالعات مختلف تغییر اقلیم در حوضه نشان میدهند که اُفتهای بیشتری در رواناب حوضه اتفاق خواهد افتراد .بنرابراین
مشکل تشدید خواهد شد.
برخال این رویکرد معیوب ،توافقنامه تخصیص آب باالدست رودخانه کلرادو در سال  ،1948آب را برین طر هرای دخیرل برر
اساس درصدی از منابع آب موجود تخصیص میدهد ،ساز و کاری که در برابر نوسران و تغییرر ثبرات بیشرتری دارد .مطرابق برا
رویکرد تقسیم به نسبت ،هر ایالت سهم یکسانی از هر گونه کاهش خواهد داشت.
عالوه بر کاهش منابع آب ،رشد انفجارگونه السوگاس در نوادا در سال  1922نیز پیشبینی نشده بود .نوادا مقدار تخصریص آب
بسیار کمی را در توافقنامه اولیه دریافت کرده بود .هیچ پیشبینی در این توافقنامه برای انعطا پذیری در واکنش بره تحروالت
آتی صورت نگرفته بود و مبادله آب بین ایالتها نیز انجام نمیشد .بنابراین فشار زیادی برای سهم آب السوگاس وجود داشرت،
در حالی که هیچ ساز و کاری برای حل این مشکل وجود نداشت.

◄ پیشبینی ساز و کارهایی برای امکانپذیرشردن بازتخصریص آب در صرورت لرزوم ،یرا بررای کراهش
مصار و حصول اطمینان از تأمین نیازهای محیطزیست و یا تامین آب برای متقاضیان جدید.
◄ اطمینان از تامین جریانهای محیطزیستی در سناریوهای مختلف .تغییررات در حجرم و زمانبنردی
بارش ،احتماالً از مهمترین اثرات تغییر اقلیم بر سیستمهای آب شیرین خواهد بود .ایرن تغییرر ،موجرب
کاهش جریانهای محیطزیستی خواهد شد .اطمینان از اینکه حفاظت کافی از جریان محیطزیسرتی در
برنامه تخصیص آب وجود دارد ،و اینکه حفاظتها در مواقع خشکسالی یا جابجرایی در الگوهرای برارش
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ادامه خواهد یافت ،در توانایی اکوسیستمهای آب شیرین در رویارویی با تغییر اقلیم بسیار مهرم خواهرد
بود.
گنجاندن عدم قطعیت در فرآیند برنامهریزی حوضه

نوسانات فزاینده و تغییر و عدم قطعیت قابل توجه موجب شده است که اعمال تغییرات زیراد در فرآینردها و
روششناسی تخصیص آب و برنامهریزی حوضه ،الزامی گردد .محوریت این تغییرات ،جابجایی از مدل خطری
طراحی استراتژی بر اساس قطعیت آینده و تكمسیر توسعه حوضه ،به مدلی تطبیقی در طراحری اسرتراتژی
است که بر ریسكها ،سرناریوها و گزینرههای مختلرف آینرده و تصرمیمگیری تطبیقری بررای دسرتیابی بره
چشماندازها و اهدا بلندمدت ،تأکید میکند.
روشهای طراحی بسیاری برای گنجاندن عدم قطعیت و طیفی از آیندههای محتمرل در برنامرهریزی وجرود
دارد .مهمترین آنها ،استفاده از سناریوهای مختلف برای توصیف شرایط آینده است .این سرناریوها میتواننرد
مجموعهای از آیندههای محتمل توسعه و اقلیم را ترکیب نمایند .ابزارهای ارزیرابی ریسرك نیرز میتوانرد بره
عنوان ساز و کاری برای آزمودن رویکردهای برنامهریزیشده در برابر نتایب محتمل ،مورد استفاده قرار گیرد.

کادر -31برنامهریزی سناریویی اقلیم و توسعه در کالیفرنیا و حوضه موری -دارلینگ
تهیه نخستین برنامه حوضه برای حوضه موری -دارلینگ با برآورد منابع آب در این حوضه صورت گرفت .این برآورد بره عنروان
بخشی از پروژه آبدهی پایدار انجام شد .این پروژه شامل بررسی چهار سناریوی اقلیم و توسعه و مبتنی بر  111سال داده اقلریم
بود .چهار سناریو عبارتند از:
◄ سناریوی مبنا ( ،)1895 -2006با گنجاندن سطوح موجود توسعه.
◄ سناریوی مبتنی بر دوره  1997تا  ،2006برای پیشبینی پیامدهای تداوم بلندمدت خشکسالی جاری.
◄ ارزیابی اثرات تغییرات محتمل اقلیم تا سال  ،2030با استفاده از سه سطح مختلف تأثیر تغییر اقلیم و پرانزده مردل مختلرف
اقلیمی بر اساس گزارش چهارم ارزیابی کمیته بینالمللی تغییر اقلیم ( .)2007سناریوهای اقلیم آینده با توجه به سطوح کنرونی
توسعه و سپس سناریوی توسعه آینده ،با لحاظ اثرات توسعه بر رواناب حوضه ،مورد بررسی قرار گرفت.
مدیران منابع آب در کالیفرنیا دریافتهاند که استراتژیها و برنامههای مدیریت منابع آب باید پویا و تطبیقی باشند ،و الزم اسرت
عدم قطعیت ،ریسك و پایداری در این برنامهها لحاظ شروند .در بهنگامسرازی برنامره آب کالیفرنیرا در سرال  ،2009رویکرردی
مشتمل بر سناریوهای مختلف آینده و گزینههای واکنش به آنها به کار گرفته شد .این سناریوها معر طیفی از شرایط ممکرن
توسعه و اقلیم در آینده بودند .استراتژیهای واکرنش بره آنهرا ،ترکیبری از اسرتراتژیهای مختلرف مردیریت بودنرد .برنامره آب
کالیفرنیا برای هر سناریو ،برنامهای در نظر نمیگیرد ،بلکه از سه سناریوی اصلی برای بررسی آنچه برای مدیریت منابع آب برای
هر سناریو ضروری است ،استفاده میکند .بدین ترتیب ،مشخص میکنرد کره آیرا پاسرخهای معرین مردیریتی کره بررای تمرام
سناریوها صادق باشد وجود دارد یا خیر (به کادر 50مراجعه نمائید).
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فصل 7
فرآیند طراحی برنامه تخصیص آب حوضه

 -1-7رویکرد کلی
در این فصل گامهای طراحی برنامه تخصیص آب حوضه معرفی میگردد .فرآیند توصیفشده در این بخرش،
یك فرآیند عمومی بوده که با توجه به وضعیت حوضه ،امکان افزودن الزامرات خاصری بره آن وجرود خواهرد
داشت .تاکید این فصل بیشتر بر آن دسرته از جنبرههای فرآینرد برنامرهریزی اسرت کره در بررسری تجرارب
بینالمللی ،عمومی و ضروری تشخیص داده شده است.
فرآیند طراحی برنامه تخصیص آب ،به دلیل پیچیدگی مسائل ،تعدد ذیمدخالن و گسرتره عردم قطعیتهرا،
اساساً با چالشهای متعددی همراه است .به نسبت افزایش تنش آبی در حوضهها ،این فرآیند نیز پیچیدهتر و
مناقشهآمیزتر میشود .در کتاب دیگری تحت عنوان برنامهریزی حوضه آبریز ،فرآیندهای کلی ،ساز و کارها و
فلسفه پرداختن به این چالشها با جزئیات بیشتری تدوین شده است .با این حال ،در کتاب حاضر ،خالصهای
از فرآیند برنامهریزی استراتژیك حوضه در راستای برنامهریزی تخصیص آب ارائه شده است .اجرزای کلیردی
برنامهریزی استراتژیك نروین ،هرم در کلیرت حوضره و هرم در مرورد برنامرهریزی تخصریص آب ،در کتراب
برنامهریزی حوضه آبریز مشخص شده است .این اجزا عبارتند از:
◄ شناسایی مسائل و تعادلهای کلیدی مورد نیاز در حوضه .طراحی برنامرههای تخصریص آب مسرتلزم
ارزیابی مسائل پیچیده محیطزیستی ،اجتماعی و اقتصادی است .بره منظرور تصرمیمگیری اسرتراتژیك
درباره تخصیص آب در یك حوضه ،الزم است بر اساس این پیچیدگیها ،مهمترین چالشها ،اولویتها و
تعادلهای الزم در یك برنامه تخصیص آب ،شناسایی شود.
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◄ درک تفصیلی الزامات محیطزیستی و توسعه فنون الزم برای تحلیل و تصمیمگیری درباره تعادلهای
مورد نیاز .چنین درکی مستلزم درک تفصیلی دامنه گستردهای از فرآیندها و تدوین سرناریوهای آینرده
است.
◄ فرآیند تکرارشونده از تدوین اهدا کالن تا تهیره برنامرههای تفصریلی پیادهسرازی .طراحری برنامره
تفصیلی تخصیص آب نیازمند تصمیمگیری درباره مراحل گوناگون از تدوین اصول طراحی اهدا کالن
تا نهایتاً برنامه تفصیلی تخصیص آب است .هرر یرك از مراحرل فرآینرد برنامرهریزی تخصریص آب ،بره
شکلگیری مقدماتی مرحله بعدی فرآیند وابسته است .به طور مثال ،تدوین اهدا کالن حوضه تنها برا
درک تفصیلیتری از مفهوم پیادهسازی آنها قابل انجام خواهد بود.
◄ مشارکت تصمیمگیران ارشد در مراحرل کلیردی تصرمیمگیری اسرتراتژیك .تصرمیمات در خصروص
تخصرریص آب حوضرره ،پیامرردهای اجتمرراعی -اقتصررادی مهمرری دارنررد .از ایررن رو الزم اسررت کرره بررا
استراتژیهای توسعه همتراز باشند (و بر عکس).
تجربه نشان داده است که فرآیند تهیه برنامه تخصیص آب حوضه ،به آن سادگی که در ظاهر به نظر میرسد،
نیست .بیشتر فرآیندهای برنامهریزی تخصیص آب حوضه چندین سال زمان میبرد ،و يالباً شرامل تعارضرات
عمده و دخالتهای سیاسی بوده و همچنین مستلزم تغییر در تصمیمهایی اسرت کره در اوایرل ایرن فرآینرد
گرفته شده است .معموالً موانعی بر سر راه وجود دارند که منجر به انحرا یا تأخیر قابل مالحظرهای در ایرن
فرآیند میشوند .با این وجود ،طراحی صحیح برنامه و تعامل با ذیمدخالن کلیدی میتواند بره کراهش ایرن
انحرا ها و تعارضات کمك نماید.

 -2-7انتخاب رویکرد مناسب در حوضه
تجارب بینالمللی در تخصیص آب نشان داده است که در همهجا ،چالشهای یکسانی وجود نداشته و از ایرن
رو ،رویکردهای یکسانی را نیز نمیتوان به کاربرد .شرایط متفاوت هیردرولوژیکی و اقتصرادی ،و نیرز سرطوح
مختلف توسعه منابع آب ،الزامات و چالشهای بسیار متفاوتی را ایجاد میکند .از این رو ،رویکردهای متفاوتی
در طراحی و پیادهسازی برنامههای تخصیص آب الزم خواهد بود.
لزوم تفاوت رویکرد در حوضههایی که کمتر توسعه یافتره و تنهرا گراهی برا ترنش آبری روبررو میشروند ،برا
حوضههایی که در آنها توسعه زیادی روی داده و با تنش آبی و رقابت شدید برر سرر برداشرتهای آب روبررو
هستند ،به راحتی قابل درک است .همچنین ممکن است اتخاذ رویکردی متفاوت در حوضرههایی کره هنروز
تنشی را تجربه نکردهاند ،اما حجم ذخیره قابل مالحظهای برای استفاده مصرفی و /یا برقابی دارنرد نیرز ،الزم
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باشد .با توجه به توانایی زیرساخت این حوضهها در مهار سیالب و نیز تغییر رژیم جریان رودخانه ،لزوم اتخاذ
رویکرد پیچیدهتری در مدلسازی و بهرهبرداری از سیستم آشکار میگردد.
مهمترین تفاوتها در رویکردهای مورد استفاده را میتوان در موارد زیر خالصه نمود:
◄ منابع مورد نیاز برای ارزیابی ،تحلیل و پایش .در حوضههای مهم اقتصادی ،اجتماعی و /یا اکولروژیکی ،و
نیز حوضههایی که تنش آبی قابل مالحظرهای را تجربره میکننرد ،الزم اسرت منرابع (مرالی و انسرانی)
بیشتری برای تهیه برنامه اختصاص یابد .این موارد شرامل گسرتره ارزیرابی ،تحلیرل ،پرایش و برازنگری
برنامهها است:
• گستره ارزیابی محیطزیستی .ارزیابی جریان محیطزیستی میتواند صرفاً در چند روز برا اسرتفاده از
مطالعات کتابخانه ای ،و یا در چند ماه و سال بر پایه پرژوهش گسرترده میردانی انجرام شرود .سرطح
ارزیابی مناسب ،به اهمیت اکوسیستمهای مورد نظرر و سرطح ریسرك تروأم برا گزینرههای مختلرف
تخصیص آب و نیز محدودیتهای منابع مالی و انسانی بستگی خواهد داشت.
• گستره تحلیلهای اقتصادی .همانند ارزیابی محیطزیستی ،تحلیلها و مدلسازی اقتصادی نیز برای
پشتیبانی برنامههای حوضه میتواند شامل بررسیهای ساده و یا تهیه مدلهای تفصریلی و پیچیرده
اقتصادی باشد.
◄ رویکرد تعریف و مققدیریت مجوزهققای برداشققت آب .برنامرههای تخصریص آب ممکرن اسرت تنهرا بره
پیادهسازی نظامهای ساده مدیریت نیاز داشته باشند و یا ممکن است مسرتلزم رویکردهرای پیچیرده در
تعریف مجوزهای برداشت و نیز تخصریصهای سراالنه آب باشرند .در نتیجره ،ایرن برنامرهها میتواننرد
سندهای کوتاهی باشند که تنها تخصیص جریان پایه را میان مناطق یا بخشها مشخص میسازند ،و یا
ممکن است دربرگیرنده صدها صفحه به همراه جزئیرات تخصریصها و زمانبنردیهای رهاسرازی بررای
زیرحوضهها و بخشها ،بر اساس سطوح مختلف ت مین تأمین باشند.
◄ برنامهها و ساز و کارهای پیوست .در برنامههای تخصیص آب میتوان برنامههای پیوست دیگری نظیرر
پیادهسازی و بسترسازی مساعد ،از جملره طراحری سراز و کارهرای تفصریلی برازار و سررمایهگذاری در
برنامهریزی و فنآوریهای ارتقادهنده کارایی آب ،را نیز گنجاند.
◄ دفعات و ماهیت بازنگری .برنامهها میتوانند برای دورههای زمانی طوالنی طراحی شرده و یرا بره طرور
منظم و یا در زمانهای خاص بازنگری شوند.
در این کتاب ،رویکرد مناسب برای هر یك از مسائل مذکور در حوضهها یا مناطق مختلف توصیه میشود .به
بیانی دیگر ،معیارهای تعیین روش مورد استفاده در تهیه برنامه تخصیص آب (به طور مثرال ،سرطح الزم در
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ارزیابی جریانهای محیطزیستی و رویکرد تعریف مجوزهای برداشت آب) بر پایه ماهیت و وضعیت حوضه (از
جمله سطح موجود توسعه) برای مدیران آب مشخص میگردد.
با توجه به تنوع بسیار زیاد شرایط ،رویکرد مشرخص تجرویز شرده بررای برنامرهریزی تخصریص آب مطلروب
نخواهد بود .با این وجود ،در ادامه ،برخی از حوضههای آبریز مختلف ،به همراه الزاماتی که احتماالً بررای هرر
یك مناسب هستند ،ارائه میشوند .هرچند آستانههای مشخصشده را نباید به عنوان قواعد يیر قابل تغییر در
نظر گرفت و ممکن است این دستهبندی بر اساس شرایط موجود اصالح شود.
اصل کلیدی و اساسی ،ضرورت تطبیق فرآیند برنامهریزی با شرایط حوضه مورد نظر اسرت .رویکررد بریش از
اندازه سادهانگارانه ممکن است به تعارض بیشتر ،تخصیص ناکارآمد و خسارات محیطزیستی منتهی شرود ،در
حالی که رویکرد بیش از اندازه پیچیده نیز ممکن است زمان و منابع يیر ضروری را تحمیل نماید .این کتاب،
بین سه دسته حوضه زیر تمایز قائل میشود .درباره هر حوضره و رویکررد پیشنهادشرده در برنامرهریزی آن،
توضیحاتی در جدول 3ارائه شده است.
حوضههای تنظیمنشده با بهرهبرداری کم

این دسته شامل حوضههایی است که درصد پائینی از کل رونراب سراالنه آنهرا در حرال بهرهبررداری بروده و
زیرساخت قابل مالحظهای در آنها احداث نشده است .تنش آبی در این سیستمها احتماالً محدود بره فصرول
خشك یا دورههای خشکسالی است.

جدول -3رویکرد مفروض در برنامهریزی تخصیص آب در حوضههای مختلف
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نیاز چنین سیستمهایی احتماالً با یك برنامه نسبتاً ساده تخصیص آب ،با تمرکز بر سهمبندی آب در فصرول
خشك تأمین میشود .در این حوضهها احتماالً نیرازی بره تحلیلهرای گسرترده و پیچیرده محیطزیسرتی و
اقتصادی نخواهد بود.
حوضههای تنظیمشده (برقابی) و در حال توسعه

منظور از این دسته ،حوضههایی هستند که به طور کامل تخصیص نیافته و یرا سرطح بهرهبررداری آنهرا براال
نیست اما دارای مخازن با حجم تنظیم باالیی هستند (بره طرور مثرال ظرفیرت ذخیرره بریش از  50درصرد
میانگین رواناب ساالنه) .این دسته همچنین میتواند شامل حوضههایی با زیرساختهای بزرگ و قابل توجره
برقابی ،در حال بهرهبرداری و یا برنامهریزی ،باشد .توانایی تغییر زمانبندی سیالبها ممکن است به تعرارض
قابل مالحظه و نیز خسارات محیطزیستی منجر شود.
برنامههای تخصیص آب در حوضههای با قابلیت تنظریم آب بسریار زیراد ،احتمراالً مسرتلزم قواعرد تفصریلی
تخصیص ساالنه خواهد بودد از جمله ،قواعردی کره هرر دو دورههرای حرداقل و حرداکثر جریران را پوشرش
میدهند .تمرکز برنامههای تخصیص آب در این حوضهها احتماالً باید بیشتر برر بهرهبررداری زیرسراختها و
تطبیق بهرهبرداری و زمانبندی آنها با تقاضا و نیازهای محیطزیستی باشد .به دلیل تغییرات ایجاد شده ناشی
از تنظیم جریان در زمان وقوع سیل ،احتماالً ارزیابی پیچیدهتر جریان محیطزیستی الزم خواهد بود.
حوضههای کامالً تخصیصیافته و بیش از اندازه بهرهبرداریشده

در حوضه هایی که منابع آب موجود آنها به طور کامل و یا بیش از منابع آب حوضه تخصیص داد شرده ،الزم
است رویکرد متفاوت و پیچیدهتری اتخاذ شود .در این حوضهها ،احتماالً تعارض بیشتری بر سر آب ،به همراه
خسارت بالقوه یا واقعی محیطزیستی ،وجود خواهد داشت .به دلیرل آنکره هریچ آب اضرافهای وجرود نردارد،
توسعه اقتصادی نیز تهدید میشود.
تدوین برنامههای تخصیص آب در این حوضهها مستلزم ارزیابی و تحلیل تفصیلی وضرع موجرود اسرت .ایرن
ارزیابی شامل تحلیلها و مدلسازی تفصیلی اقتصادی ،تحلیل کرارایی برداشرتهای موجرود و برالقوه آب ،و
ارزیابی کامل جریانهای محیطزیستی است .برنامههای تخصریص آب در ایرن حوضرهها پیچیردهتر بروده ،و
ممکن است عالوه بر تخصیص آب بین استانها ،شامل تخصیص آب در سطح بخشهای مصار نیرز باشرند.
برنامهها احتماالً باید به دفعات بیشتری بازنگری شده و با برنامههای تفصیلی پیادهسرازی همرراه باشرند (بره
ویژه سرمایهگذاری در ارتقای کارایی آب و شکلگیری مبادله و بازارهای آب در جهت رشد اقتصادی).
در چنین حوضههایی ،عالوه بر الزامات تفصیلی در برنامههای تخصیص آب ،تهیه برنامههای بازتخصریص آب
نیز مورد نیاز خواهد بود.
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در حوضههایی از این دست اهمیت بیشرتری بره محیطزیسرت داده میشرود .در چنرین شررایطی ،رویکررد
پیچیدهتر در ارزیابی الزامات محیطزیستی مورد نیاز خواهد بود و احتماالً مسرتلزم سررمایهگذاری بیشرتر در
ارزیابیها ،شامل ارزیابی پیچیده جریانهای محیطزیستی ،همراه با طراحی برنامرههای پرایش محیطزیسرتی
خواهد بود.

 -3-7مراحل تهیه برنامه
در شکل ،25گامهای کلیدی در تدوین و پیادهسازی برنامه تخصیص آب نشان داده شده است .فرآیند نشران
داده شده نمونهای از تهیه برنامه حوضه توسط دولت مرکزی در سهمبندی آب بین استانها است .در ادامره،
هر یك از این مراحل تشریح میشوند .گامهای کلیدی با جزئیات بیشتر در بخش دوم کتاب مورد بحث قررار
میگیرند.
 -1آغاز به کار برنامهریزی .تهیه برنامه تخصیص آب باید به صرورت رسرمی آيراز شرود .ایرن کرار باعرث
میشود تا تمام ذیمدخالن ،از شروع رسمی فرآیند آگاه شوند .آياز رسرمی بایرد شرامل توافرق دربراره
دامنه فعالیت برنامهریزی و برنامههای آتی باشد :گستره محدوده و نوع منرابع آبری کره در ایرن برنامره
منظور شده (یا منظور نشده)د فرآیند و سیر زمانی تهیه برنامهد و دادههایی که برای فرآیند برنامرهریزی،
استفاده یا جمعآوری خواهند شد .دستیابی بره اجمراع دربراره ایرن موضروعات میتوانرد در پشرتیبانی
پیادهسازی برنامه نقش بسزایی داشته باشد.
مزایای عمدهای در توافق بر سر اصول و اولویتهای تخصیص آب ،حتی در همین مرحله اولیره فرآینرد،
وجود دارد .این کار میتواند شامل توافق بر سر اصول کلری تصرمیمگیری دربراره تخصریص آب (ماننرد
وابستگی موجود ،نیازهای توسعه آتی و پایداری محیطزیستی) ،و نیز شناسایی اولویتهای تخصیص آب
باشد .بسیاری از این مسائل ،در سیاستها و یا قوانین ملی مشخص میگردد .با اینکه ایرن مروارد تنهرا
اصول عمومی و کلی هستند ،با این حال ،نقش مهمی در شکلدادن به بحثهای تفصیلی و حل و فصل
چالشها در مراحل بعدی دارند.
 -2ارزیابی وضعیت .این ارزیابیها شامل تعیین کرل منرابع آب موجرودد گزینرههای ترأمین آب (شرامل
زیرساخت موجود یا جدید)د تقاضاهای پیشبینیشده آتید ارزیابی اجتماعی -اقتصادی اثرات گزینههای
مختلفد ارزیابی کرارایی آب و گزینرههای مردیریت تقاضراد و ارزیرابی جریانهرای محیطزیسرتی بررای
شناسایی داراییها و فرآیندهای محیطزیستی کلیدی و نیازهای آبی آنها است .فنون و روشهای انجرام
این ارزیابیها با جزئیات بیشتر در بخش دوم کتاب مورد بحث قرار میگیرد.
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شکل -25فرآیند برنامهریزی تخصیص آب

 -3تدوین و تحلیل سناریوها .امروزه ،استفاده از سناریوها به عنوان ابزار برنامهریزی رو به افزایش اسرت.
این ابزار میتواند فرصرت درک گزینرههای قابرل دسرترس و پیامردهای آنهرا را بررای تصرمیمگیران و
گروداران حوضه فراهم آورد .همچنین میتواند سراز و کراری بررای منظرور کرردن مفراهیم آینردههای
محتمل در شرایط عدم قطعیت ،اعم از توسعه اقتصادی یا تغییر اقلیم ،ایجاد کند .ایرن شریوه میتوانرد
ضرورت بازبینی ارزیابیهای اولیه وضعیت و یا انجام مطالعات بیشتر درباره اثرات اجتماعی ،اقتصرادی و
اکولوژیکی سناریوهای مختلف ،به نسبتی که مسائل یا ریسكهای جدیرد شرناخته میشروند را روشرن
سازد .این فرآیند تکراری ،به هد شناسایی راههای بیشینه کردن منافع و نیز به حداقلرساندن اثررات
نامطلوب گزینههای مختلف تخصیص و مدیریت آب ،کمك مینماید.
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 -4انتخاب و تأیید گزینه .در مرحلهای از این فرآیند ،باید درباره چگونگی تخصریص آب و اتخراذ برنامره
تخصیص آب ،تصمیمگیری شود .الزامات تأیید ،بسته بره ماهیرت برنامره و شررایط حقروقی و سیاسری،
متفاوت خواهد بود.
 -5تدوین برنامه تفصیلی .به مح

آنکه درباره اهدا و استراتژیهای تخصیص آب توافق حاصرل شرد،

نیاز به تهیه برنامهی تفصیلی پیادهسازی خواهد بود .در برخی شرایط ،تأیید نهایی برنامه منوط به تهیه
برخی یا تمامی این قبیل برنامههای تفصیلی میشود .نمونههایی از برنامههای تفصیلی پیادهسرازی کره
باید تهیه شوند عبارتند از:
◄ سایر برنامههای تخصیص آب (در سطح منطقهای یا زیرحوضه)
◄ اقدامات فیزیکی مانند احداث زیرساختها یا پیادهسازی اقدامات ارتقای کارایی آب
◄ فعالیتهای ساالنه تخصریص آب و مردیریت آن ،جهرت حصرول اطمینران از تخصریص آب برین
دارندگان مجوز برداشت بر اساس برنامه تهیه شده
◄ طراحی و پیادهسازی قواعد جدید بهرهبرداری مخازن
◄ مدیریت محیطزیستی ،شامل رویکردهای مدیریت جریان محیطزیستی

 -4-7رایزنی و هماهنگی
تهیه برنامه تخصیص آب نیازمند رایزنی و هماهنگی با طیفی از ذینفعان و تصمیمگیران در مراحل گونراگون
فرآیند برنامهریزی است .این هماهنگی و رایزنی شامل طر هایی است که بر اجرای برنامه تاکید کرده (دولت
یا دستگاههایی که باید موافقت خود را با برنامه ،پیش از آنکه شأن حقوقی یافته و یا اجرا شود ،اعالم نمایند)
و همچنین به دلیل تأثیر سیاسی و یا نقش آنها در پیادهسازی ،توافق و پشتیبانی آنها مفید باشد.
اهمیت مشارکت گروداران ،از اصول رویکرد مدیریت بههمپیوسته منابع آب و حوضه آبریز بره شرمار میآیرد.
رایزنی و هماهنگی برای دستیابی به اهدا زیر الزم است:
◄ شناسایی اطالعات الزم در تهیه برنامه .برنامههای تخصریص آب بره درک خروب از شررایط اقتصرادی،
اجتمرراعی و محیطزیسررتی بسرریار وابسررته هسررتند .منشررا ایررن اطالعررات ،طیررف بسرریار گسررتردهای از
سازمانهای دولتی و بخش خصوصی و افراد هستند .بنابراین ،آنها باید به شکلی مناسب در این فرآینرد
مشارکت داده شوند.
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◄ هماهنگی با دیگر برنامهها .برنامههای تخصیص آب ،اثرات بنیادی برر برنامرههای توسرعه اقتصرادی و
محیطزیستی میگذارند .بنابراین ،الزم است برنامههای تخصیص آب ،هرم در شررایط کنرونی و هرم در
آینده ،با این قبیل برنامهها همخوانی داشته و همسطح باشند .همچنین ،با توجره بره اینکره تصرمیمات
اتخاذ شده در برنامههای تخصیص آب ،تصمیمگیری اقتصادی درباره آینده را مقید میسازد ،الزم اسرت
که هم برنامهریزان و هم تصمیمگیران سیاسی در این فرآیند مشارکت داده شوند.
◄ پشتیبانی تصمیمات و کاهش تعارضات .محتوای نهایی برنامههای تخصیص آب به ناگزیر مترأثر از امرور
سیاسی است و مراجع قدرتمند سیاسی توقع انتفراع از ایرن برنامرهها را دارنرد .همچنرین ،برنامرهریزی
تخصیص آب حوضه يالباً مستلزم پرداختن به تعارضات است .فرض حل کرردن تمرامی ایرن تعارضرات،
بسیار سادهانگارانه است .با این وجود ،تدوین فرآیندی مشارکتی ،هم برای تصمیمگیران ارشد سیاسی و
هم گروههای تأثیرپذیر ،میتواند نقش مهمی در کاهش گستره تعارضات و افرزایش دامنره پشرتیبانی از
تصمیمات نهایی داشته باشد.
بر این اساس ،فرآیند برنامهریزی باید با طیفی از گروداران مختلف و در سطوح متفاوت تعامل داشرته باشرد.
این طیف گروداران ،از تصمیمگیران سیاسی تا گروههایی که تحت تأثیر برنامه تخصیص آب قرار میگیرند را
در بر میگیرد .فرآیند رایزنی خوب ،مستلزم وجود چندین مولفه است .عالوه برر آن ،بسریاری از گروههرا نره
یکبار ،بلکه باید به دفعات و در مراحل مختلف تهیه برنامه ،مشارکت داده شوند .شکل 26مراحل تهیه برنامره
تخصیص آب ،و فرآیند رایزنی و مشارکت را در هر یك از این مراحل نشان میدهد.
در این کتاب ،بین عبارت «هماهنگی( »1فرآیند همسطح کردن منافع و دستیابی به توافق بین تصمیمگیران،
از قبیل دولتهای مختلف ،سطوح دولت و یا دستگاههای مختلف) و «رایزنی( »2فرآیند گستردهتر تعامرل برا
دیگر گروداران ،از قبیل آببران و جامعه محلی) تمایز قائل شده است .در ادامه ،رویکردهای مرورد نظرر کره
مرتبط اما متمایز هستند ،مورد بحث قرار میگیرند.
رایزنی با گروداران

هد از رایزنی با گروداران باید در آياز این فرآیند مشخص شود .رایزنی ممکن است برای آگاهسازی صرورت
گیرد :به این مفهوم که اطالعات الزم برای کمرك بره گرروداران در درک مسراله ،گزینرهها ،فرصرتها و /یرا
راهحلها فراهم شود .همچنین ممکن است از آن به عنوان فرصتی برای رایزنی و دریافت بازخورد در خصوص
فرآیند ،گزینه ها /یا تصمیمات استفاده شود .البته ممکن است گرروداران بره شرکل مسرتقیم نیرز در فرآینرد
برنامهریزی ،از جمله در طراحی گزینههای مختلف تخصیص آب ،مشارکت داده شوند.
coordination
consultation
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شکل -26رایزنی در مراحل مختلف فرآیند برنامهریزی

عموما الزم است مطالعات تحلیل گروداران برای شناسایی طر هرای گررودار در فرآینرد تخصریص آب و یرا
طر هایی که قادر به فراهم کردن اطالعات الزم هستند ،صورت گیرد .این تحلیل ممکن اسرت دربرگیرنرده
مجموعههای دولتی و يیردولتی ،تحقیقاتی ،آببران ،صنایع و حتی جوامع گستردهتر محلی باشد .همچنرین،
ممکن است زمانهای مناسرب مختلفری بررای مشرارکت گرروداران در فرآینرد برنامرهریزی مشرخص گرردد
(شکل .)26ماهیت رایزنی و کسانی که با آنان رایزنی صورت میگیرد نیرز میتوانرد در مراحرل مختلرف ایرن
فرآیند ،متفاوت باشد.
در نهایت ،الزم است مناسبترین ساز و کار برای مشارکت گروداران تعیین شود .گزینههای ممکن عبارتند از:
◄ جلسات و کارگاههای عمومی (یا محدود) در جهت فراهمآوردن فرصتی برای طرح و بحث درباره مسائل
مرتبط با برنامه.
◄ کمیتههای رایزنی در جهت ح ور نمایندگان گروههای تأثیرپذیر ،برای ارائه نظرات در این فرآیند .این
شیوه همچنین میتواند محملی برای ارائه اطالعات به دیگر گروداران فراهم آورد .ایرن قبیرل کمیترهها
فرصت بحث تفصیلیتر درباره مسائلی که اهمیت کلیدی برای گروهها دارند را فراهم میکند.
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◄ نظرسنجی برای آگاهی از نگرش عمومی درباره برنامه و گزینههای مختلف آن .نظرسنجیها میتوانند
درباره اولویتها و انتظارات جوامع محلی ،آمار و اطالعات خوبی فراهم نمایند .این اطالعات میتوانرد در
تعیین اهدا برنامه و سازگاری منافع رقیب ،ارزشمند باشد.
◄ درخواست ارائه مستقیم نظرات از طیف گسترده گروداران ،با ایجاد یك فرآیند رسمی .به ایرن ترتیرب
طیف گستردهای از گروداران قادر خواهند بود در مراحل کلیدی فرآیند برنامهریزی ،به طور مثال درباره
پیشنویس برنامه ،اظهار نظر نمایند.
هماهنگی منطقهای و دستیابی به توافق

فارغ از بحث رایزنی با گروداران ،باید فرآیند دستیابی بره توافرق برین طر هرایی کره پشرتیبانی آنهرا بررای
عملیشدن برنامه الزم است نیز جاری گردد .به طور مثال ،در یك نظام فدرال ،ممکن است الزم باشد ایالتها
در این خصوص توافقنامه ای ام ا کننرد ترا برنامره ،اعتبرار حقروقی پیردا کنرد (ماننرد ایراالت متحرده کره
توافقنامههای بین ایالتی به ام ا میرسد) .حتی در یك نظام واحد که توافرق اسرتانهای سرهیم در حوضره
آبریز از نظر حقوقی الزم نیست ،دولرت مرکرزی ممکرن اسرت از اجراییکرردن برنامره تخصریص آب بردون
پشتیبانی استانهای متأثر از آن ،امتناع داشته باشد .به همین صورت ،پشرتیبانی دسرتگاهها میتوانرد بررای
موفقیت برنامه تخصیص آب حیاتی باشد و يالباً پیشنیاز تأیید برنامه خواهد بود.
هماهنگسازی منافع دولتها و دستگاههای مختلف و مذاکره برای توافق در مورد برنامرههای تخصریص آب،
فرآیند دشواری است .در حالی که توافقها مبتنی بر طیفی از ارزیابیهای فنی هستند ،فرآیندها و تصمیمات،
نهایتاً سیاسی بوده و بر این اساس ،هیچ فرمول مشترکی برای رسیدن به توافق وجود ندارد .تجربیات جهرانی
نشان میدهد که ابزارها و رویکردهای بسیاری وجود دارد که میتواند طر ها را در رسریدن بره یرك توافرق
کمك نماید .برخی از آنها را که میتوان در هر مذاکرهای به کار برد عبارتند از:
◄ برقراری ارتباط بین توافقات و سرمایهگذاریها .مشوقهای مرالی میتواننرد نقرش بسرزایی در تشرویق
طر ها برای رسیدن به یك توافق بازی کنند .برای ت مین تصویب قانون پروژه بولدر کنیون 1و ترأمین
بودجه فدرال برای ساخت سد هوور نیاز به یك توافق درباره ساز و کارهای سرهمبندی آب در رودخانره
کلرادو بود .در استرالیا ،اصالحات عمده در بخش آب در دهه  1990و اوایل دهه  ،2000از جمله معرفی
برنامههای تخصیص آب حوضه ،متأثر از توافقنامه ملی درباره اصالحات آب بود .دولت مرکزی توانست با
وعده پرداختهای مالی قابل توجه برای تحقق اهدا کلیدی اصالحات ،پشتیبانی ایالتها را برای انجام
این اصالحات کسب کند.

Boulder canyon
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کادر -32مشارکت گروداران در حوضه آبریز موری-دارلینگ
در تهیه برنامه حوضه آبریز موری -دارلینگ ،گروداران در قالب ساز و کارهای زیر مشارکت کردهاند:
◄ شوراها و کمیتههای مشورتی بیندولتی ،هم در سطح وزیر و هم مقامات مسئول
◄ مجموعه رسمی رایزنی با جوامع محلی
◄ فرصتهای رسمی و يیر رسمی برای عموم مردم در جهت بیان دیدگاهها
سازمان مدیریت حوضه آبریز موری -دارلینگ ،تحت نظارت هیئت وزیران ،از وزیران آب ایالتهرای سرهیم تشرکیل میشرود و
ریاست آن بر عهده وزیر آب دولت مرکزی است .کمیته مقامات حوضه نیز متشکل از مردیران ارشرد آب از ایالتهرای واقرع در
حوضه و دولت مرکزی است .تشکیل این گروهها ،تعیین کننده ساز و کار اصلی برای ارائه نظرر دربراره فعالیتهرایی اسرت کره
توسط دستگاههای دولتی در سطح حوضه انجام میگیرد .عالوه بر آن ،برنامه حوضه ،پیش از آنکه وزیر آب آن را نهایی کند ،در
کابینه (در جلسه ای با ح ور وزیران ارشد) بررسی شده است .این شیوه ،امکان ارائه نظرات دیگر دستگاهها (خار از بخش آب)
را فراهم ساخته است .عموما رایزنی میان دستگاهها در سطح مقامات مسئول ،پیش از آنکه موضروعی بررای بررسری در کابینره
ارائه شود ،الزم است.
قانون آب سال  ،2007سازمان مدیریت حوضه را به تشکیل کمیته مشورتی ملزم میکند .ایرن کمیتره برا نرام «کمیتره جامعره
محلی حوضه» شناخته میشود .کمیته کنونی از شانزده ع و تشکیل شرده اسرت کره نماینردگان کشراورزی ،محیطزیسرتی و
بومیان حوضه هستند .همچنین بسیاری از نمایندگان ،از اع ا یا رهبران صنایع مهم هستند .کارکرد این کمیته بر اساس قانون،
توصیه به سازمان مدیریت حوضه آبریز موری -دارلینگ درباره عملکرد آن ،از جمله در موارد زیر است:
◄ مشارکت جامعه محلی در تهیه پیشنویس برنامه حوضه
◄ موضوعات مد نظر جامعه محلی درباره منابع آب حوضه
◄ موضوعات ارجاعشده به این کمیته از جانب سازمان مدیریت حوضه
این قانون همچنین کمیته را به تشکیل سه زیرکمیته ،برای پرداختن به مسائل کشاورزی ،محیطزیستی و بومیان ملزم میکند.
رایزنی گستردهتر عمومی به روشهای مختلف در این قانون مقرر شده است .بره طرور مثرال ،پرس از تهیره پیشنرویس برنامره
حوضه ،سازمان حوضه ملزم است:
◄ آگهی عمومی برای درخواست ارائه نظرات درباره پیشنویس منتشر کند.
◄ نسخهای از پیشنویس برنامه و نیز خالصه آسانفهم انگلیسی آن ،به همرراه خالصره ارزیابیهرای انجامشرده را در دسرترس
عموم قرار دهد.
سازمان مدیریت حوضه ملزم به منظور کردن حداقل شانزده هفته زمان برای ارائه نظرات عمومی است .پس از آن ،ملرزم اسرت
تمام نظرات را مورد توجه قرار داده و گزارشی درباره چگونگی بررسی نظرات و هرگونه تغییر صورتگرفته در پیشنویس برنامره
منتشر سازد.
علیريم وجود این الزامات ،نقدهای قابل توجهی درباره فرآیند جاری تهیه نخستین برنامه حوضه آبریز مروری -دارلینرگ ،و بره
ویژه گستره مشارکت جوامع محلی ،وجود داشته است .انتشار راهنمای پیشنویس برنامه در اواخر سال  ،2010اعترراض شردید
بسیاری از گروهها را در پی داشت که بارزترین آنها ،جوامع محلی و بخش کشاورزی بودند .نارضرایتی از برنامره پیشنهادشرده و
وزن سیاسی آن به حدی بود که کل فرآیند برنامهریزی را به خار شدن از مسریر مطلروب مرتهم کررد .ایرن وضرعیت ،اهمیرت
پشتیبانی گروداران ،به ویژه برای کسب حمایت سیاسی در جهت تأیید برنامه ،و نیز برای پیادهسازی آن را برجسته میکند.

◄ تدوین فرآیندی روشن بر اساس استراتژی شفاف مشارکت :این کار میتواند با تعیین حد و مرز بحرث،
به تمرکز مذاکرات کمك کرده و ضامن تدوین اصول و اهدا برنامه ،پیش از بررسی پیامدهای تفصیلی
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گزینههای مختلف تخصیص آب باشد .وجود یك فرآیند روشن ،این اطمینان را میدهد که طر هرا بره
توافق میرسند (به طور مثال درباره ارزیابیهای فنی الزم در برنامهریزی و مرذاکرات آینرده) .بره ویرژه
مواقعی که ارزیابیهای علمی برای توجیه تصمیمات تخصیص آب به کار میروند -مانند توصیه الزامرات
آبی محیطزیست -مهم است که این فرآیند ،اعتماد به دانش تخصصی را ایجاد نماید .شفافیت در فرآیند
برنامهریزی از عوامل مهم شکلگیری اعتماد میان طر های مذاکره است (اعتماد به مرجع برنامهریزی،
یافتههای فنی ،و اعتماد میان طرفین).
◄ اطمینان از حُکم نافذ و روشن :کسانی که مسئولیت تهیه برنامه تخصیص آب را عهدهدار میشروند ،بره
دلیل آنکه الزم است تمام طر ها را بر سر میز مذاکره آورند ،باید اختیارات الزم (شامل حُکم مأموریت)
برای انجام آن را داشرته باشرند .جهرتگیری روشرن از جانرب سرران سیاسری بررای اطمینانیرافتن از
همراستایی تالشهای فنی با اهدا فراگیر سیاسی ،جنبههایی از برنامه که قابل مذاکره نیسرتند ،و بره
طور کلی نوع نتایجی – و برنامهای -که از نظر سیاسی قابل قبول هستند ،بسیار اهمیت دارد.
◄ تعیین جدول زمانی ،مهلتها و فرآیند رفع تنگناها :جدول زمانی با مهلتهای مشخص میتواند انگیرزه
دستیابی به راهحلها را برای طر های دخیل ایجاد نماید .شاید مهمتر از آن ،وجود ساز و کراری بررای
خار شدن از بنبستها و تنگناها باشد .وجود یك فرآیند و مرجع حل اختال (مانند یك نهاد عالی با
اختیار تصمیمگیریهای الزامآور) که برای ایالتهای (اسرتانهای) سرهیم در حوضره جرذابیتی نداشرته
باشد ،میتواند انگیزه مصالحه و رسیدن به توافق را ،به جهت اجتناب از تحمیل تصمیم مرجع عالی حل
اختال  ،در طر ها به وجود آورد.
◄ اولویتدادن به دستاوردهای نزدیکتر (زودبازده) :مواقعی که برنامهریزی باید در چندین حوضره آبریرز
انجام شود ،شرروع از منراطقی کره مسرائل سیاسری و فنری کمترری دارنرد -ماننرد حوضرههای کمترر
توسعهیافته -میتواند سودمند باشد .این کار میتوانرد شررایط را بررای آزمرودن نظامهرا و فرآینردها در
محیطهای با چالش کمتر فراهم کرده و به سرعتبخشیدن و پشتیبانی فرآیند تخصیص کمك نماید.

 -5-7فرآیند تأیید
نهاییسازی و تأیید برنامه تخصیص آب به طور طبیعی به شرایط و فرآیندهای حاکم بستگی خواهرد داشرت.
يالباً ،به ویژه در برنامههای مقرر در قانون ،الزم است گامهای رسمی برای بره اجررا درآمردن برنامره (شرامل
افرادی که باید برنامه را تأیید کنند که میتواند یك وزیر ،قوه مقننره یرا طر هرای دیگرر باشرد) در قرانون
مشخص شوند .بهيیر از این موارد ،مسائل زیر در هنگام نهاییسازی برنامه باید مورد توجه قرار گیرند:
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◄ معیارهای ارزیابی مناسببودن برنامه .تدوین معیارهای رسرمی بررای ارزیرابی پیشنرویس برنامره الزم
است .این کار میتواند شامل ارزیابی فرآیند و نیز بازنگری در محتوای برنامه پیشنهادشده باشد .بازنگری
محتوا میتواند شامل ارزیابیهای فنی (مانند ارزیابیهرای هیردرولوژیکی ،محیطزیسرتی و اقتصرادی) و
اصول به کار رفته (به طور مثال ،معیارهای استفادهشده برای تعیین سهم مناطق مختلف) باشد.
◄ بررسی فرآیند رایزنی .در ارزیابی پیشنویس برنامه ،ممکن است الزم باشرد فرآینرد رایزنری و نظررات
گروداران ،و چگونگی پاسخ برنامه به این قبیل مسائل ،مورد توجه قرار گیرد.
◄ شأن رسمی برنامه .فرآیند تأیید ،يالباً منزلت حقوقی برنامه را تعیین خواهد کرد .برنامهها ممکن است
به عنوان ابزارهای قانونی ،سندهای اداری (صادر شده توسط وزارتخانه کره لزومراً بررای دیگرر طر هرا
الزامآور نیستند) ،و یا به عنوان توافرق الرزامآور یرا يیرر الرزامآور میران ایالتهرا (اسرتانها) باشرند .در
حوضههای آبریز پرمناقشه ،داشتن برنامههایی که از نظر حقوقی ،قابل نظرارت و دفراع باشرند ،اهمیرت
باالیی دارد.

کادر -33تأیید توافقنامههای بینایالتی در ایاالت متحده و استرالیا
توافقنامههای بینایالتی ابزارهایی هستند که در قانون اساسی ایاالت متحرده گنجانرده شرده اسرت .مرذاکره دربراره توافقنامره
معموالً مستلزم پنب گام است:
 -1کنگره به ایالتها اجازه میدهد تا درباره یك توافقنامه مذاکره کنند.
 -2قانونگذار ایالت ،نمایندگان را منصوب میکند.
 -3نمایندگان ایالت ،معموالً با کمك نهاد دولت مرکزی ،برای مذاکره و ام ای توافقنامه مالقات میکنند.
 -4قانونگذاران ایالت ،توافقنامه را تصویب میکنند.
 -5کنگره توافقنامه را تصویب میکند.
با تصویب توافقنامه توسط قانونگذاران ایالتی و کنگره ،این توافقنامه حکم قانون ایالتی و فدرال خواهد یافت .بره يیرر از مروارد
خاص ،حل اختالفات درباره توافقنامه در حوزه اختیارات دادگاه عالی ایاالت متحده قرار دارد که البته شأن توافق را نیز تقویرت
میکند .در حل اختالفات منابع آب در مورد رودخانه کلررادو ،کراربرد توافقنامره بسریار گسرترده بروده اسرت .ایرن توافقنامره،
نخستین توافقنامه در میان  24توافقنامه تخصیص آب به شمار میآید.
فرآیند تهیه برنامه حوضه آبریز موری -دارلینگ در استرالیا متفاوت با روش ایاالت متحده است .بر اساس قانون آب فدرال سال
 2007استرالیا ،سازمان مدیریت حوضه آبریز موری -دارلینگ ملزم است برنامه حوضه را تهیه و آن را به وزیر آب دولت مرکزی
ارائه نماید .سپس وزیر ممکن است برنامه را با اصالح یا بدون اصالحات تصویب نماید .پس از تصویب ،وزیرر ملرزم اسرت برنامره
نهایی را به عنوان الیحه در پارلمان مطرح کند.
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 -6-7بازنگری و اصالح
همانگونه که پیش از این نیز عنوان شد ،تقاضاها و اولویتهرای آب در یرك حوضره آبریرز ،ایسرتا نیسرتند.
برنامهها باید دورهای بازنگری شوند تا امکان ارزیابی مجدد اهدا و تعیین اینکه آیرا همران اسرتراتژیها بره
قوت خود باقی هستند یا استراتژیهای متفاوتی برای تحقق اهدا برنامه الزم است ،فرراهم آیرد .همچنرین
الزم است امکان ارزیابی مجدد اعتبار دادهها و فرضیات پایه برنامه ،نظیر برآورد آبدهی پایردار سیسرتم ،نیرز
ایجاد گردد .با این وجود ،فرآیند بازنگری ذاتا مشکلآفرین است .تغییر در ترتیباتی که به نفع یك طر بوده،
در بیشتر موارد به ضرر دیگر طر ها خواهد بود.
بازنگری و اصالح برنامه تخصیص آب ،دو مسئله متعارض را به وجود مریآورد کره بایرد در تعیرین دفعرات و
فرآیند بازنگری برنامه متعادل شوند .تدارک برنامه برای دورهای طوالنی ،بدون مشخصکردن دامنه بازنگری،
سطحی از قطعیت را برای همه طر ها ایجاد مینماید .از طر دیگر ،تعارضی را که يالبراً در زمران مرذاکره
مجدد درباره برنامهها پدید میآید به تعویق میاندازد .با این وجود ،محدود کردن دامنه بازنگری -یرا تعیرین
برنامهها و توافقات جاری برای همیشه ،همانند توافقنامه رودخانه کلرادو -تا اندازه زیرادی ظرفیرت برنامره را
برای بررسی مجدد در پرتو شرایط یا اطالعات جدید و دامنه رویکرد تطبیقی در مدیریت آب ،محدود میکند.
الزم است نحوه ایجاد تعادل بین این دو مساله به عنوان بخشی از فرآیند تهیه برنامه در بار اول مرورد توجره
قرار گیرد .به طور مثال ،در جهت پاسخ قطعی به گروداران در خصوص مدت زمانی که برنامه معتبرر خواهرد
بود ،و آنچه که در انتهای دوره اتفاق خواهد افتاد ،فرآیند بازنگری در برنامه گنجانده میشود.
بازنگری عموما از همان گامهای رسمی تهیه برنامه پیروی میکند .دو مسئله کلیدی باید در برازنگری مرورد
توجه قرار گیرد:
◄ اصولی که در دوره بازنگری و تهیه برنامه جدید به کار گرفته خواهد شد .پرداختن به این مسرئله ممکرن
است همیشه امکانپذیر نبوده و یا ارجحیت نداشته باشد -طر ها ممکن است ترجیح دهند مذاکرات را
بدون پیششرط آياز کنند .با این وجود ،توافق از قبل با اصول معین ،ریسك تعدیالت عمده در بازنگری
برنامه را کاهش میدهد (یا حداقل ،آنچه میتوانرد تغییرر کنرد را مشرخص میسرازد) ،و بردین ترتیرب
سطحی از قطعیت را برای طر ها فراهم آورده و تعداد موضوعاتی را کره بحرث دربراره آنهرا در مرحلره
بازنگری صورت میگیرد را کاهش میدهد.
◄ دالیل بازنگری .منظور ،زمان یا رویدادی است که منجر به بازنگری برنامه میشود .این موارد عبارتنرد
از:
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• فعالیتهای برنامهریزی درکل حوضه .مواقعی که برنامهریزی استراتژیك جدیدی برای حوضه صورت
پذیرفته ،یا تغییر مهمی در برنامه موجود صورت گیرد ،ممکن اسرت برازنگری برنامره تخصریص آب
حوضه ضرورت پیدا کند.
• ساخت تأسیسات جدید .برنامه باید درباره هر آب جدیدی که در دسترس قرار میگیررد اصرولی را
مشخص نماید .به مح

آنکه طراحی و ساخت تاسیسات جدید کامل گردد ،ممکن است برنامه نیراز

به اصالح پیدا کند تا ترتیبات تفصیلی بهرهبرداری تأسیسات و تقسیم آب جدید را شامل شود.
• اولویتهای جدید محیطزیستی .در زمان تغییر در سیاستهای محیطزیستی ،ممکن است نیراز بره
تعریف اولویتهای جدیدی برای محیطزیست وجود داشته باشد (ماننرد تأکیرد بیشرتر برر حفاظرت
محیطزیست).
• اطالعات جدید درباره نیاز آبی محیطزیست .مواقعی که پژوهشها یا پایشهای صورت گرفته نشان
دهد که تأمین کنونی آب برای محیطزیست ،بررای تحقرق اهردا مشخصشرده در برنامره کرافی
نیست ،ممکن است ارزیابیهای جدیدی نیاز باشد.
• برنامهریزی دورهای .در بیشتر موارد ،بازنگریهای منظم برای بررسی کفایت و تناسب برنامه کنونی
الزم است (به طور مثال ،پس از پنب ،ده یا پانزده سال پیادهسازی برنامه).
ممکن است فرآیند بازنگری برای دالیل مختلف ،متفاوت باشد .به طور مثرال ،برنامره ممکرن اسرت برازنگری
کامل را در زمان خاصی در آینده پیشبینی کرده باشد .با این وجود ،ساخت (یا پیشنهاد ساخت) سد جدیرد
ممکن است نیازمند بازنگری جنبههای معینی از برنامه ،ولی نه کل سند ،باشد .محدودسازی بازبینی تنها بره
مواردی که ارتباط مستقیمی با دلیل بازنگری دارند از این نظر مناسب است که سایر ديديههای مربروط بره
برنامه ،این بازنگری را تحت تأثیر قرار نخواهند داد.
شایان ذکر است که در دوره بازنگری ،الزم است ساز و کارهای سهمبندی آب -یا دیگر ساز و کارها -مطابق
برنامه موجود ادامه یابند.

 -7-7بازتخصیص آب
در سیستمهایی که هیچ آب اضافهتری برای تخصیص به نیازهای جدید وجود ندارد ،نیاز به سراز و کارهرایی
است که بازتخصیص آب به آببران مختلف و برای اهدا مختلف را امکانپذیر سازد .اهمیرت چنرین سراز و
کارهایی با افزایش عدم قطعیت درباره مقدار منابع آب موجود ،اولویتها و تقاضاها در آینرده ،از جملره عردم
قطعیت درباره نیازهای آبی محیطزیست ،بیشتر میشود.
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ممکن است برای امکانپذیرشدن جابجایی آب میان بخشها (بره طرور مثرال ،بررای امکانپذیرشردن تغییرر
اولویتهای اقتصادی یا توسعه) فرآیند بازتخصیص آب الزم باشرد .همچنرین ممکرن اسرت بررای پشرتیبانی
توسعه یا اولویتهای ملی ،بازتخصیص آب به مناطق مختلف اجتناب ناپذیر باشد .در سیستمهای با تخصیص
آب بیش از حد ،ممکن است الزم باشد کل برداشتهای آب کاهش یابند .این حالت میتواند به دلیل شرایط
بلندمدت تغییر اقلیم ،به سبب بهبود درک نیازهای آبی محیطزیست ،و یا صرفاً به دلیل آنکه عردم دقرت در
تعیین منابع آب در فرآیندهای قبلی تخصیص ،به وجود آید .در چنین مواردی ،ممکن است الزم باشد بررای
تأمین نیازهای پایه اکولوژیکی ،یا صرفاً برای بهبود قابلیت اطمینان تخصیصهای موجود آب ،بازتخصیص آب
صورت گیرد.
بر این اساس ،در این نوشتار ،بازتخصیص آب برای توصیف فرآیند جابجایی مجوزهای استفاده مصرفی از یك
منطقه ،بخش یا آببر به دیگری و یا فرآیند کراهش مجمروع اسرتفاده مصررفی بررای تخصریص آب بیشرتر
محیطزیستی ،استفاده میشود.
سیستمهایی که کامالً یا بیش از اندازه تخصیص داده شدهاند ،به دلیل لزوم به تامین آب اضافهتر ،هرم بررای
توسعه آتی و هم برای نیازهای محیطزیستی ،چالشهای ویژهای را به وجود میآورند .در چنین وضعیتهایی،
در قیاس با سهمبندی آب تخصریصنیافته در برین آببرران ،در تصرمیمگیریهای تخصریص آب مالحظرات
مختلفی میتواند مورد توجه قرار گیرد.
برداشت موجود آب معموالً با سرمایهگذاری کنونی و هزینههای انجامگرفته در کسب و کارهرای وابسرته آب
مرتبط بوده که مالحظه مهمی در ارزیابی اقتصادی به شمار میآیند .فرآیند بازتخصریص آب نیرز بره نراگزیر
مسائلی درباره رعایت انصا و حقوق جبران خسارت برای کسانی کره حقابره آنهرا کراهش مییابرد یرا لغرو
میشود به وجود میآورد .ایرن مسرائل ،جنبره سیاسری پررنگری بره تصرمیمات بازتخصریص آب میدهنرد.
هزینههای سیاسی ،مالی ،اقتصادی و اجتماعی توأم با بازتخصیص آب ،بدین مفهوم است که نمونههای موفق
اندکی را در سطح جهانی میتوان یافتد به ویژه مواقعی که هد نهایی بازتخصیص آب ،کاهش سرطح کلری
برداشت آب باشد.
انواع سیاستهای بازتخصیص آب

امکان اتخاذ سیاستهای گوناگونی برای کاهش برداشت آب در حوضههای بیشتخصیصیافته و انجام فرآیند
بازتخصیص آب وجود دارد .به طور کلی آنها را میتوان به سه دسته رویکرد تقسیم کرد :تنظیمگرانه و اداری،
اقتصادی و بازار ،و انتشار اطالعات یا تشویقگرانه (شکل.)27
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کادر -34معیشت و بازتخصیص آب
معیشت ،از جمله امرار معاش روستایی ،میتواند در بازتخصیص منابع آب در معرض خطر قرار گیرد .معیشت نه تنها در معرض
تهدید کمبود آب و شرایط نامنظم اقلیمی است ،بلکه از تقاضاهای جدید ،افزایش قیمرت يرذا ،موانرع تجراری کمترر و افرزایش
رقابت نیز تأثیر میپذیرد .در حالی که تغییرات ایجاد شده متأثر از این مروارد ،در نظامهرای تولیرد ،ممکرن اسرت در بلندمردت
مطلوب باشد ،در میانمدت ،ریسك اثرات جانبی شدید اجتماعی وجود دارد .برای جلوگیری از اثرات اجتماعی عمده در جوامرع
وابسته به آب ،الزم است که تخصیص و برنامهریزی آب ،علیريم منافع اقتصادی حاصل از آن ،از جابجرایی تردریجی آب میران
بخشها پشتیبانی نماید .به اعتقاد برخی صاحبنظران ،گذار از امروز به آینده ،چالش عمدهای است .اگرر ایرن گرذار بره تردریب
انجام گیرد ،بخش زراعی به عنوان بخشی پررونق و رقابتی ظهور کرده و بهترین مسیر برای درآمدزایی برای زارعان و تولید يرذا
برای تأمین نیاز جمعیت خواهد بود .چنانچه این گذار تدریجی نبوده و خیلی سریع انجام شرود و یرا پشرتیبانی مناسربی از آن
صورت نگیرد ،ریسك بیکاری وجود داشته و درآمدهای زراعی حتی به کمتر از امروز میرسد.

شکل -27رویکردهای مختلف در بازیابی آب

تنظیمگرانه و اداری

معموالً مواقعی که دولت مسئولیت تخصیص آب را در ابتدا بر عهده داشته است ،ظرفیت تعدیل تخصریصها
را نیز خواهد داشت .به طور مثال ،این کار میتواند از طریق اصالح در مجوزهرا یرا برنامرههای تخصریص آب
انجام گیرد .بازتخصیص آب ،هم میتواند به عنوان بخشی از چرخه عرادی برنامرهریزی (البتره تعریفشرده از
قبل) ،و هم با اقدام در شرایط استثنایی ،صرورت گیررد .بازتخصریص تنظیمگرانره ممکرن اسرت در شررایط
گوناگونی مناسب باشد:
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◄ برای هد عمومی خاص -به طور مثال ،برای تأمین نیاز خانگی (به همان شیوهای که دولتها زمین
را برای احداث راههای جدید تملك میکنند)
◄ برای همسویی با اهدا گستردهتر اقتصادی یا توسعه -به طور مثال ،تأمین آب برای پشتیبانی توسعه
صنایع جدید
◄ برای تأمین اهدا و سیاستهای عمومی ،نظیر اهدا محیطزیستی یا اجتمراعی (همچرون اقردامات
انجام شده در حوضه اینکوماتی برای جبران نابرابریهای نژادی و جنسیتی).
کاهش منابع آب برای یك منطقه یا بخش ممکن است پیامدهای اجتماعی و اقتصادی داشته باشرد .مرواقعی
که فرآیند بازتخصیص آب الزم است ،باید تدابیری را برای متوازنسازی یا تلطیف اثرات نرامطلوب اندیشرید.
این کار میتواند شامل بازتخصیص آب با گذشت زمان یا جبران خسارت و یا کمك بررای تعردیل سراختاری
باشد.
تعیین دوره برنامه تخصیص آب و مدت اعطای مجوزهای برداشت آب و همچنین تعیین فرآیندی کره بررای
تجدید یا تعدیل تخصیصها در پایان دوره مجوز وجود خواهد داشرت ،از جملره محروریترین تصرمیمات در
فرآیند بازتخصیص است .این کار شامل ایجاد تعادل بین ضرورت قطعیت (در میان دارندگان مجروز برداشرت
آب) و اهمیت ظرفیت سازگاری با شرایط یا اطالعات جدید است .همچنین این مسئله که آیا جبران خسارت
در فرآیند بازتخصیص آب یا کاهش اجباری ،قابل پرداخت است یا خیر ،نیز مطرح است.
تهدید ناشی از بازتخصیص آب میتواند اثرات نامطلوبی بر سرمایهگذاری نیز داشته باشد :طر ها ممکن است
تمایلی به سرمایهگذاری در مناطق با ریسك بازتخصریص اجبراری آب بره دیگرران ،نداشرته باشرند .چنرین
ریسكهایی میتواند با تعریف روشرن زمران و فرآینرد برازنگری برنامرهها یرا توافقرات تخصریص آب ،و نیرز
مشخصکردن شرایطی برای جبران خسارت ،کاهش داده شود.
این رویکردها میتوانند ابزار اثربخشی برای کاهش ریسكهای حاصل از بیشتخصیص منابع آب ،و توجه بره
شکست بازار و آثار خارجی ناشی از اطالعات باشند .رویکردهای تنظیمگرانره يالبراً در جهرت تعیرین مبنرای
مدیریت (مانند کل استفاده مصرفی در یك حوضه) به کار میروند ،و معموالً شالوده بسیاری از رویکردهای بر
پایه بازار (مانند پرداخرت در قبرال خردمات اکوسیسرتم) را تشرکیل میدهنرد .برا ایرن وجرود ،رویکردهرای
تنظیمگرانه و اداری میتوانند محدودیتهایی به شرح زیر داشته باشند:
◄ این رویکردها مشوق نوآوری یا کنشهایی فراتر از الزامات وضعشده نیستند.
◄ مواقعی که مشوقهای کافی برای رعایت الزامات تعیینشده وجود نداشته باشد و احتمرال اثربخشری
نظارت پائین باشد ،الزامات ممکن است کمتر رعایت شوند.
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◄ مواقعی که تغییرات مهمی در منافع و هزینههای بهبرود کرارایی آب در منراطق یرا دارنردگان مجروز
برداشت وجود داشته باشد ،رویکردهای تنظیمگرانه ممکن است به نتایب کرارآ از نظرر اقتصرادی منجرر
نشوند.

کادر -35رویکرد استرالیا در تخصیص ریسک برای تغییرات در مجوزهای برداشت آب
اصالحات ملی استرالیا شامل «چارچوب تخصیص ریسك» است که چگونگی تقسریم ریسرك تروأم برا تغییررات در مجوزهرای
برداشت آب را در بین دارندگان مجوز و دولت توصیف میکند .اصول کلی در قوانین ایرالتی گنجانرده شرده ،و شررایط جبرران
خسارت دارندگان مجوز نیز ،در مواقع تغییر (کاهش) درمیزان مجوز ،در آن مقرر شده اسرت .الزم بره ذکرر اسرت کره ریسرك
تعدیالت پیش از سال  2014بر عهده آببران خواهد بود .تا آن زمان ،برنامههای تخصیص آب حوضه باید در کل کشرور کامرل
شده باشد ،و جبران خسارت بر اساس قواعد تقسیم ریسك زیر ،قابل پرداخت است .ایرن شریوه ،بره مردیران منرابع آب امکران
می دهد در یك دوره ،بدون الزام به پرداخت خسارت برای بازتخصیص موجود ،مجوزها را صادر کنند .به طور خالصره ،در سرند
اصالحات ملی آب موارد زیر مقرر شده است:
◄ ریسكهای کاهش یا تخصیص آب با قابلیت اطمینان کمتر ،ناشی از تغییرات فصرلی یرا بلندمردت در اقلریم یرا رویردادهای
طبیعی دورهای مانند خشکسالیها برعهده دارندگان مجوز برداشت آب است.
◄ ریسكهای کاهش مجوزها یا مجوزهای برداشت با قابلیت اطمینان کمتر ،در نتیجه بهبودهرای واقعری در ظرفیرت شرناخت
سیستمهای آب در حفظ سطوح مشخص برداشت ،باید در هر دوره دهساله میان دارندگان مجروز و دولتهرای ایرالتی و فردرال
تقسیم شود .دارنده مجوز ،سه درصد اول کاهش در برداشت را متحمل میشود ،و این توازن میران دولتهرای ایرالتی و فردرال
برابر فرمول مشخصشده تقسیم میشود.
◄دولتها ریسك هر گونه کاهش یا تخصیص آب با قابلیت اطمینران کمترر ،ناشری از تغییررات در سیاسرت دولرت را برعهرده
میگیرند (به طور مثال ،هد های جدید محیطزیستی).

بازتخصیص آب بر پایه بازار

امروزه ،ساز و کارهای بازار -به ویژه نظام مبادله در چارچوب سقف برداشت -به شکل فزایندهای بررای انجرام
فرآیند بازتخصیص آب بین آببران ،بخشها یا مناطق مختلف به کار گرفته میشوند .بازارهرای آب برر پایره
اصل تعریف روشن مجوزهای برداشت (اعم از مجوزهای منطقهای یرا مجوزهرای مربروط بره آببرران) عمرل
میکنند و اجازه میدهند این مجوزها مبادله شوند.
بازارهای آب باید بر پایه نظام حقابهبری دایر شوند :پیش از آنکه مبادله آب صورت گیررد ،خریردار نیراز دارد
بداند چه چیزی را میخرد و اطمینان داشته باشد که مجوزی را که میخرد با اعطرای آب اضرافهتر (کراهش
مقدار و قابلیت اطمینان آب) یا با تعدیالت دلخواهانه به دست دولت ت عیف نخواهرد شرد .برر ایرن اسراس،
بازارهای آب وابسته به نظام استوار مدیریت آب و تعریف روشن حقابرهها و مجوزهرا ،قواعرد مشرخص بررای
سهمبندی ساالنه منابع آب ،و پایش کافی و ساز و کارهای نظارت بر رعایت ضوابط هستند.
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بازتخصیص آب مبتنی بر بازار چندین مزیت دارد .حداقل در تئوری ،بازتخصیص آب را به مصار پرارزشترر
(اقتصادی) امکانپذیر می سازد ،و بازگشت اقتصادی منابع موجود آب را به حداکثر میرسراند .همچنرین ،بره
دلیل آنکه میتوانند از صرفهجوییهای آب بهرهمند شوند ،مشروقهایی را بررای آببرران در جهرت افرزایش
کارایی به وجود میآورد.
بازارهای آب میتوانند تعدیلهای کوتاهمدت و بلندمدت را نیز امکانپذیر سازند .بازارها يالبراً مبادلره حقابره
بلندمدت (مبادله دائمی) و نیز حجم موجرودی واقعری در یرك سرال معرین (مبادلره موقرت) را امکانپرذیر
میسازند .مباد له دائمی ،امکان بازتخصیص آب را در حالت تعدیل ساختاری دائمی (مانند جابجایی به صنایع
کمآببرتر) و یا انجام اقدامات افزایش کارایی با کاهش نیاز آبی ،ایجاد مینماید .از سوی دیگر ،مبادله موقتی
میتواند برای امکانپذیرشدن تعدیلهای فصلی در تخصیص آب ،بر پایه نیازهای خاص مناطق یا بخشها ،به
دلیل شرایط جاری ،به کار رود.
دولتها هنوز هم میتوانند از طریق قواعد مبادله ،سطحی از کنترل را برر چگرونگی بازتخصریص آب اعمرال
نمایند .این شیوه میتواند برای محافظت  -یا پیشبرد -در برابر نتایب معینی به کار گرفته شود :به طور مثال،
محدودسازی حجم کل آبی که میتواند از یك بخش به بخش دیگر ،یا از یك منطقه به منطقه دیگرر جابجرا
شود .ساز و کارهای بازار میتوانند برای بازتخصیص آب به اهدا استراتژیك یا محیطزیستی نیز به کار روند:
در مناطقی که بازار دایر است ،دولت میتواند تصمیم بگیرد مجوزهرای برداشرت را از فروشرندگان داوطلرب
خریداری نماید (به جای تملك اجباری با جبران خسارت) .این شیوه میتواند به دولت کمك کند کره آب را
به صورت سنجیده بازتخصیص دهد ،و از این رو ،نارضایتی اجتماعی را به حداقل برساند .این شریوه ،یکری از
رویکردهایی است که در حوضه موری -دارلینگ برای افزایش منابع آب موجود برای محیطزیست به کار رفته
است .دولت مرکزی استرالیا تقریباً  3میلیارد دالر امریکا برای خرید آب برای محیطزیست اختصاص داد.
مزیت کلیدی رویکردهای اقتصادی و بر پایه بازار آن است که انعطا پذیری و مشوقهای مسرتمر اقتصرادی
برای بهبود راه و رسمها ایجاد میگردد .با این وجود ،ایرن رویکردهرا میتواننرد محردودیتهایی نیرز داشرته
باشند:
◄ نتایب این قبیل رویکردها ،به ویژه رویکردهای مبتنی بر قیمت ،نسبت ًا نامعین هستند.
◄ هزینههای استقرار رویکردهای اقتصادی و بر پایه بازار میتواند نسبتاً زیاد باشد ،و وزن ایرن هزینرهها
باید در مقابل منافع حاصل از کارایی این قبیل رویکردهای پیچیدهتر ،مورد بررسی قرار گیرد.
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◄ این رویکردها به ندرت میتوانند به صورت مستقل به اجرا درآیند و همانند بسیاری از رویکردهرا (بره
ویژه مبتنی بر کمیت) به ابزارهای تنظیمی و اداری برای تعریف حقروق دارایری بررای مبادلره و قواعرد
اداری که زیربنای بازار را تشکیل میدهند ،متکی هستند.

کادر -36انتقال ،مبادله و خرید آب
رودخانه ریوکانچوس /ریوگراند ،یك رودخانه فرامرزی است و از مرز مکزیك و ایاالت متحده عبور میکند و سالها است کره در
وضعیت بیشتخصیص آب قرار گرفته است .در تالش برای اصالح این وضعیت ،و به ویژه برای حفظ قابلیت تولید و رقابتیبودن
نواحی آبیاری ،دولت مکزیك طرحی را برای خرید دائمی حقابهها آياز کرد .این طرح مطرابق برا قواعرد بهرهبررداری صادرشرده
وزارت کشاورزی در آگوست  2003انجام شد.
در فاصله سالهای  2004تا  ،2006دولت در مجموع  112میلیون مترر مکعرب از حقابرههای آب سرطحی و  18میلیرون مترر
مکعب از حقابههای آب زیرزمینی را در دو ناحیه آبیاری با مجموع هزینه  25/6میلیون دالر برای همیشه خریداری کرد.
در چین ،مبادله آب در جهت بازتخصیص در تعدادی از موارد به کار گرفته شده اسرت .در دسرامبر  2000در نخسرتین تجربره
مبادله آب در این کشور ،دولتهای منطقهای دونگیانگ و ییوو قراردادی ام ا کردند که به موجب آن ،دونگیانگ موافقت کررد
تأمین آب ییوو از مخزن هنگجین در دونگیانگ انجام شود .در این قرارداد ،مقرر گردیده تا «انتقال دائمی حق برداشت آب» به
میزان  50میلیون متر مکعب در ازای پرداخت  200میلیون یوان به صورت یکجا به دونگیانگ صورت گیرد .خط لوله انتقال آب
به ییوو در سال  2005کامل شد .در رودخانه زرد نیز چندین پروژه پایلوت بازتخصیص آب انجام شده اسرت .ایرن پروژههرا ،در
نواحی آبیاری در مناطق خودمختار نینگژیا و مغولستان داخلی انجام شرده و شرامل انتقرال حقابره از محرل صررفهجویی آب از
طریق فعالیتهای ارتقای کارایی آب در نواحی آبیاری (عمردتاً پوشرشدار کرردن کانالهرا) اسرت .ایرن پرروژه برا تسرهیلگری
دستگاههای دولتی آب و تأمین بودجه صنعت انجام شده است .مجوزهای برداشرت آب در ناحیره آبیراری هماهنرگ برا مقرادیر
صرفهجوییشده کاهش داده شد ،و مجوزهای جدید برای صنایع گوناگونی که بودجه را تأمین کردند ،صادر گردید .این پروژهها،
راهکار مهمی برای آزادسازی آب برای صنایع در مناطقی هستند که منابع آب به محدودیت اصلی برای رشد اقتصرادی تبردیل
شده است.
در حوضه موری -دارلینگ در استرالیا ،دولت فردرال  12/9میلیرارد دالر ظرر ده سرال بررای بازخریرد مجوزهرای برداشرت و
زیرساخت بهبود کارایی استفاده آب و اصالحات در سیاستها ،سرمایهگذاری میکند .از این مقدار 3/1 ،میلیارد دالر برای خرید
مجوزهای برداشت آب در حوضه موری -دارلینگ برای بازگرداندن آب به رودخانه برای مقاصد محیطزیستی است .مجوزهرا در
طرحی يیر اجباری خریداری میشوند و از آبیاران در مناطق بیشتخصیصیافته خواسته میشود پیشنهاد فروش بخشی یا تمام
مجوز خود را به دولت ارائه نمایند .سپس ،مجوزهای برداشت خریداریشده توسط دولرت ،در قالرب «مالرك آب محیطزیسرتی
مشترکالمنافع» مدیریت میشوند .تا  31می  ،2012در مجموع  1/36میلیارد متر مکعب مجوز برداشت خریداری شده است.

رویکردهای تشویقگرانه و انتشار اطالعات

رویکردهای تشویقگرانه و انتشار اطالعات ،از طریق تأمین اطالعات و سایر ابزارهایی که مالکان زمین و دیگر
آببران را به ارتقای مدیریت و برداشت آب قادر میسازد ،شرایط تشویقی را ایجاد مینمایند .این شیوه شامل
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اطالعات پایه درباره راه و رسمها (نظیر کارایی مصرر آب) ،راهنماهرا و آئیننامرههای يیرر اجبراری دربراره
روشها و خدمات ترویجی است.
رویکردهای تشویقگرانه در جاهایی که تغییر رفتار باعث منافع شخصی میشوند و مانع کلیردی ایرن تغییرر،
فقدان اطالعات یا ظرفیت است ،بسیار کارآمد هستند .با این وجود ،نتایب حاصل از رویکردهای تشرویقگرانه
میتواند بسیار نامعین باشد ،به دلیل آنکه تأثیر آنها بر رفتار میتواند بسیار متغیر بوده و يالبراً فاصرله زمرانی
طوالنی میان اتخاذ رویکردهای تشویقگرانه مانند ارائه اطالعات بهتر و تغییر واقعی رفتار وجود دارد.
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فصل 8
محیط مساعد و پیادهسازی

تهیه و پیادهسازی برنامههای کارآمد تخصیص آب اقردامی چرالشبرانگیز اسرت .تجربره نشران میدهرد کره
نهاییسازی برنامه میتواند چندین سال ،و حتی چندین دهه طول بکشد .بنابراین مهم است که پیشنیازهای
تهیه و پیادهسازی موفق برنامه ،و نیز موانع متداول در مسیر موفقیرت ،در همران آيراز کرار شرناخته شروند.
همچنین باید توجه داشت که نهاییکردن برنامه تخصیص آب ،تنها آياز کار است ،زیرا ارزش برنامه به پیراده
سازی و عملیاتی کردن آن است.
در این فصل تعدادی از الزامات کلیدی الزم برای پشتیبانی تهیره و پیادهسرازی برنامره تخصریص آب ،و نیرز
برخی از چالشهای متداول تشریح میگردد.

 -1-8موانع پیادهسازی
در تجربیات جهانی ،بسیاری از موانع متداول در برابر تهیه و پیادهسرازی موفرق برنامرههای تخصریص آب را
میتوان مشاهده کرد .به برخی از این موارد میتوان به شرح زیر اشاره کرد:
فقدان ظرفیت تهیه یا اجرای برنامههای تخصیص آب

همان گونه که در باال گفته شد ،پیچیدگی فزاینده برنامرههای تخصریص آب نیازمنرد ظرفیرت نهرادی قابرل
مالحظه ،هم برای تهیه و هم برای اجرای آن است .این مهم يالباً یك مانع کلیدی است ،به دلیل آنکه ايلرب
برنامهای تهیه نمیشود و یا در صورت تهیه ،عموما پیاده نمیشود .در حالیکه توسرعه ظرفیرت نهرادی یرك
ضرورت است ،اما ارزیابی واقعبینانه ظرفیتهای نهادی در طراحی رویکرد برنامرهریزی تخصریص آب حوضره
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نیز اهمیت دارد .ممکن است حتی مواقعی که طرح جدی بررای توسرعه نهرادی وجرود دارد ،اتخراذ رویکررد
پیادهسازی پیچیده و فراتر از ظرفیت نهادها یك اشتباه باشد.

کادر -37چالشهای پیادهسازی در آفریقای جنوبی و چین
اصالحات قانون اساسی آفریقای جنوبی در دوره پس از آپارتاید ،از علل عمده تجدید نظرر در بخرش آب ،از جملره برنامرهریزی
جدید تخصیص آب آفریقای جنوبی بود .قانون ملی آب و چارچوب آن ،مبتنی بر بهترین الگوهای جهرانی بروده ،و دسرتور کرار
بلندپروازانهای را برای مدیریت آب در این کشور مشخص میکند .با این وجرود ،پیادهسرازی قرانون ،فرآینردی چرالشبرانگیز و
گرفتار انواع محدودیتها بوده که از جمله آنها میتوان به تأخیر در تهیه استراتژیهای مدیریت حوضه ،برداشت يیر مجراز آب،
فقدان مشوقها برای رعایت قانون ،فقدان اراده سیاسی برای اجرا ،و بیتوجهی به پایش و ارزیابی مجدد اشاره کرد .عامرل مهرم
تأثیرگذار ،فقدان ظرفیت نهادی برای تهیه و پیادهسازی برنامههای تخصیص آب در چارچوب پیچیده پیشبینی شده در قرانون
ملی آب بوده است .در نتیجه این کاستیها ،پیشرفت بسیار محدودی در دستیابی به اهدا اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیستی
قانون صورت گرفته است.
در حوضه رودخانه زرد ،فقدان ساز و کاری برای تبدیل سهمهای منطقهای آب به ترتیبات ساالنه ،تمامی تالشها بررای اجررای
طرح تخصیص آب سال  1987را ناکام گذاشته است .در نتیجه آن ،ترتیبات سهمبندی رعایت نشده و بازههای پائینی رودخانره
خشك میشوند .تا زمانی که برنامه تنظیم ساالنه اجرا نشود -که بر خال طرح سال  ،1987با سرهولت بیشرتری قابلیرت اجررا
دارد -اهدا طرح تخصیص آب نمیتواند محقق شود.

فقدان اراده سیاسی

تهیه و پیادهسازی برنامههای تخصیص آب حوضه يالباً مستلزم تصمیمات دشوار سیاسی است ،به دلیل آنکه
ذینفعان و ذیضرران متعددی در مناطق و بخشهای مختلرف ایجراد میشروند .ایرن واقعیرت میتوانرد بره
تأخیرهای قابل توجه در فرآیند نهاییکردن و یا پیادهسازی برنامه منجر شود.
در حالی که هیچ راه سادهای برای برخورد با این چالش وجود ندارد ،با این حال ،رویکردهای مختلفی وجرود
دارند که میتوانند مفید واقع شوند .همان گونه که پیش از این در فصول مختلف گفته شد ،تخصیص آب هم
شامل مسائل فنی و هم مسائل سیاسی است .در این کار باید اهدا و اولویتهای گستردهتر حوضره در نظرر
گرفته شوند .برنامهریزان آب باید با تکیه بر صاحبمنصبان سیاسی خود ،چشمانداز روشنی برای حوضه و نیز
ابزارهای مناسبی برای سازگاری اهدا و فعالیتهای رقیرب ایجراد نماینرد .بردون ایرن چشرمانداز و چنرین
سازوکارهایی ،احتماالً پشتیبانی فرآیند تایید و پیادهسازی برنامه تخصریص آب دچرار چالشهرای متعرددی
خواهد بود.
در حالیکه ممکن است تهیه برنامههای تخصیص آب بدون پشتیبانی گروداران شامل دولت محلی ،آببرران،
جوامع محلی و دستگاههای اجرایی امکانپذیر باشد ،اما فرآینرد پیادهسرازی آن بردون ایرن پشرتیبانیها برا
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چالش بسیار بیشتری روبرو خواهد بود .به همین صورت ،مواقعی که گرایشهای منطقهای ،مخالف با فرآینرد
برنامهریزی باشد ،این وضعیت میتواند مشکالت بیشتری ایجاد نماید.
برخی از گزینههای کاستن از این چالشها عبارتند از :آموزش و مشارکت گستردهتر جامعه محلی درباره این
مسائل و رایزنی برای شناسایی زمینههایی که از پیش تعارض بالقوه درباره آنها وجود دارد .مواقعی که مناطق
یا جوامع محلی خاص به سبب تصمیمات تخصیص آب مت رر میشوند ،ممکن اسرت فراهمکرردن اقردامات
جبرانی ،مانند جبران خسارت یا فراهمآوردن فرصتهای دیگری برای توسعه ،مناسب باشد.
چالش در حوضههای بیشتخصیصیافته

عموما در حوضههایی که بیشترین نیاز بره تغییررات عمرده در شریوه تخصریص آب وجرود دارد ،بره نراگزیر
پیادهسررازی آنهررا میتوانررد دشرروارترین حالررت ممکررن باشررد .حوضررههای کررامالً تخصرریصیافته و یررا
بیشتخصیصیافته ،بزرگترین چالش به شمار میآیند ،زیرا پرسشهای دشرواری دربراره تعیرین اولویتهرا و
حقوق آببران موجود مطرح میشود .همچنین ،احتمال اینکه برنامههای تخصیص آب در این حوضهها ،اثرات
منفی بر جوامع محلی داشته باشند ،بسیار زیاد است.

کادر -38پرداختن به مسئله بیشتخصیص آب در حوضه موری -دارلینگ
یکی از چالشهای اصلی در تهیه نخستین برنامه برای حوضه موری -دارلینگ ،پرداختن به مسئله بیشتخصیص آب بود .احیای
جریانهای محیطزیستی در حوضه مستلزم کاهش متوسرط برداشرت سراالنه آب ترا حردود  20درصرد اسرت .فرارغ از فرآینرد
برنامهریزی ،دولت مرکزی برای اصالح بخش آب ،با هد عمدتاً بهبود وضعیت حوضه و قابلیت اطمینان تأمین آب ،هزینرهکرد
 12/9میلیارد دالر استرالیا را متعهد شده است .این اقدام شامل سرمایهگذاریهای عمرده در ارتقرای کرارایی آب و خریرد يیرر
اجباری مجوزهای برداشت است (کادر.)36
علیريم این سرمایهگذاری عظیم از محل بودجه فدرال ،با هد حداقلکردن پیامدهای اجتماعی و اقتصرادی ناشری از کراهش
برداشتها ،و ماهیت يیر اجباری طرح خرید مجوزهای برداشت ،کاهشهای پیشنهادشده شدیدا مورد مخالفت بخش کشراورزی
قرار گرفته است .این مخالفت سیاسی ،کلیت فرآیند برنامهریزی را به تغییر اساسی تهدید میکند .این واکنش منجر به آن شرد
که پارلمان ،پیشنویس برنامه را مورد بررسی قرار دهد.

البته ،بهترین راهحل برای این مساله ،پیش از آنکه حوضره بره وضرعیت بیشتخصریص برسرد ،پرهیرز از بره
وجودآمدن این مشکل با تهیه برنامه تخصیص آب حوضه و یا حداقل تعیین سقف بررای برداشرت آب اسرت.
مواقعی که حوضهها به وضعیت بیشتخصیص آب رسیده باشند ،مهم آن است که تالش شود از رشد بیشرتر
برداشتها جلوگیری شده و فرآیندی برای بازگرداندن برداشتها به سطح پایدار تدوین شود .حتی برداشرتن
گامهای کوچك نیز ،مشروط به اینکه در مسیر درست قرار داشته باشند ،میتواند اثربخش باشد.
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فقدان دادهها و یا عدم اطمینان به آنها

همان گونه که پیشتر عنوان شرد ،برنامرهریزی تخصریص آب وابسرته بره بسریاری از مطالعرات اجتمراعی-
اقتصادی ،هیدرولوژیکی و محیطزیستی است که بر فرآیند تصمیمگیری تأثیرگذار هستند .يالباً این مطالعات
در اثر فقدان دادههای مناسب ،با محدودیت روبرو هستند .این وضعیت میتواند باعث ت رعیف اطمینران بره
فرآیند برنامهریزی و پشتیبانی از توصیههای آن ،و در نهایت ،ت عیف فرآیند تأیید و پیادهسازی برنامه شرود.
این حالت به ویژه در زمان مطرح بودن پرسشهایی درباره شناخت جریانهای محیطزیستی ایجاد میشرود:
برخی بخشها ممکن است یافتههای مربوط به سالمت رودخانه و یا نیاز بره ترامین آب بیشرتر بررای حفرظ
داراییهای اکولوژیکی را زیر سئوال ببرند .فرآیند برنامهریزی باید مبتنی بر بهترین اطالعرات موجرود باشرد.
پس از شناخت خالهای اطالعاتی ،الزم است برنامههای پایش برای پرداختن به این کاستیها طراحی شروند،
تا اطالعات الزم برای پشتیبانی فعالیتهای برنامهریزی آتی فراهم آیرد .در حوضرههایی کره هنروز برنامرهای
تدوین نشده است -به طور مثال به دلیل توسعه محدود و /یا ترنش کرم -ممکرن اسرت توجره بره اطالعرات
احتمالی مورد نیاز در آینده ،یعنی زمانی که برنامه تخصیص آب تهیه خواهد شد ،توجیه داشته باشد .پس از
آن ،برنامههای پایش میتوانند بر پایه نیازهای محتمل آینده سازماندهی شوند.

 -2-8سیاستها و قوانین
همانند دیگر اقدامات مهم دولت ،برنامهریزی تخصیص آب حوضه وابسته به پشرتیبانی سرطوح عرالی دولرت
(حاکمیت) است .در حالت ایدهآل ،ایرن پشرتیبانی بایرد در سیاسرتها و قروانین نمایران شرود ترا راهنمرای
سیاستگذاران ،مدیران آب و سایر گروداران در خصوص ساز و کارهای توافقشرده بررای پیادهسرازی برنامره
باشد .این کار باید:
◄ اهدا و چارچوب فراگیر برنامهریزی تخصیص آب حوضه را برای توصیف برنامهها یرا ابزارهرای الزم،
دامنه تأثیرگذاری حقوقی آنها و مقصود از تهیه برنامه ،مشخص سازد.
◄ فرآیند تهیه برنامه را تعریف کند .الزم است تعادلی بین فراهمآوردن انعطا پذیری کافی و اطمینران
از وجود مراحل و چارچوبهای زمانی مشخص برای اقدام ،برقرار سازد.
◄ نهادهایی که عهدهدار تهیه و پیادهسازی برنامههای تخصیص آب هستند را مشخص نماید .همچنرین
الزم است نقش سایر دستگاههای دولتی را نیز تعیین نماید.
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◄ مأموریت حقوقی جهت انجام امور مربوطه را برای نهادها تعیین نماید .این کار به ویژه به حل اختال
میان وزارتخانهها بر سر اولویتهای چگونگی برداشرت آب و یرا نحروه مردیریت آن کمرك میکنرد .بره
دستگاه مسئول برنامهریزی باید اختیاراتی برای جمعآوری اطالعات الزم داده شود.
◄ درباره اولویتها و اهدا کالن برنامهریزی تخصیص آب ،راهنمایی کند.
◄ الزامات حفاظت از محیطزیست و چگونگی گنجاندن آنها در برنامهریزی تخصیص آب را تعیین نماید.
◄ سازوکارهای رسمی برای مشارکت جامعه محلی ،طرح شکایتها و حل اختال ها را تدوین نماید.
این الزامات میتواند با مجموعهای از سازوکارها ،از جمله قوانین ،مقررات ،سیاستها و استراتژیها مشرخص
شود .ترکیب مناسب آنها ،به شرایط سیاسی و حقوقی بستگی خواهد داشت.

 -3-8الزامات بهرهبرداری
پیادهسررازی برنامرره تخصرریص آب و تحقررق اهرردا آن در تررأمین آب ،نیازمنررد هماهنگسررازی بسرریاری از
فعالیتهای مدیریت آب است .در ادامه به مهمترین آنها اشاره میگردد.
روش بهرهبرداری از مخازن و زیرساختهای منابع آب در پیادهسازی برنامره تخصریص آب جایگراه محروری
دارد .قواعد بهرهبرداری مخزن تعیین کننده تراز آب در شررایط مختلرف و زمانبنردی و حجرم رهاسرازی از
مخزن است .این قواعد بر منابع آب سیستم تأثیر داشته و در نتیجه تعیین خواهرد کررد چره آبری و برا چره
ت مینی برای تأمین نیازهای دارندگان مجوز برداشت ،فراهم خواهد بود.
مخازن يالباً در راستای تحقق طیفی از اهدا شامل کنترل سیل ،حفرظ ترراز آب بررای کشرتیرانی ،تولیرد
برقابی ،تأمین اهدا محیطزیستی ،و البته برداشرت و اسرتفاده آب توسرط خانوارهرا ،صرنعت و کشراورزی،
بهرهبرداری میشوند .قواعد بهرهبرداری مخزن باید درراستای تصمیمات مدیریتی در خصروص منرافع رقیرب
باشند .این قواعد ممکن است در نتیجره تهیره برنامره تخصریص آب و بررای حصرول اطمینران از ذخیرره و
رهاسازی آب در راستای عملیشدن برنامه ،نیاز به اصالح داشرته باشرند .ایرن اصرالح میتوانرد شرامل الرزام
رهاسازی آب در زمانهای معین جهت حصول اطمینان از ترأمین جریران محیطزیسرتی و یرا الزامرات عردم
رهاسازی آب برای اطمینان از وجود آب کافی برای انجام تعهدات تأمین آب باشد.
برنامههای تخصیص آب به پیادهسازی تصمیمات تخصیص در سطح آببران نیز وابسته است .این کار عمومرا
از طریق حقابهها یا نظام صدور مجوز صورت میگیرد .در این روش ،معموالً حقروق برداشرتکنندگان فرردی
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برای برداشت حجم مشخصی از آب ،با در نظرگرفتن شروط معین تعریف میشود .نظام صدور مجوز بایرد برا
برنامه تخصیص آب و سهمهای منطقهای هماهنگ ،و در راستای اهدا و الزامات برنامه باشد.
در نهایت ،و همان گونه که به تفصیل در فصل 6بحث شد ،پیادهسازی برنامه تخصیص آب معموالً دربرگیرنده
فرآیند تخصیص ساالنه خواهد بود تا میزان منابع آب در سال مورد نظر تعیین شده و برین منراطق مختلرف
مطابق با سهمهای آب در برنامه ،تخصیص داده شود (شکل .)28در سطح بهرهبرداری نیز مسرتلزم آن اسرت
که نظامها و فرآیندهایی برای اندازهگیری (به طور مثال ،ترازهای مخزن یا رودخانه ،یا میزان بر در حوضه)،
پیشبینی (نظیر پیش بینی آب و هوا) و در نهایت تعیین منابع آب موجود برای تخصریص در آن سرال دایرر
گردد .پس از آن ،این حجم باید میان مناطق (و در سرطح برداشرتکنندگان ،میران افرراد) تقسریم شرده ،و
تصمیمات درباره آن به اطالع گروداران ،از جمله دارندگان مجوز برداشت آب ،بهرهبرداران مخرزن و مردیران
منابع آب ،رسانده شود.

شکل -28فرآیند تخصیص آب

 -4-8ظرفیت نهادی و نظامهای مدیریتی
به نسبتی که رویکردهای برنامهریزی تخصریص آب پیچیردهتر شردهاند ،مطالبرات از دسرتگاههای ذیرربط و
کارکنان و نظامهای آنان نیز گستردهتر شده است .در سطح بینالمللی ،چالش کلیدی در تهیه و پیادهسرازی
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برنامههای تخصیص آب ،ضرورت ظرفیت نهادی متناسب بروده اسرت .بردون ایرن مهرم ،سیاسرتها قابلیرت
عملیشدن نخواهند داشت.
رویکردهای مختلف در برنامهریزی و تخصیص آب مستلزم الزامات نهادی متفاوتی هستند .رویکرد اتخاذ شده
باید حتیاالمکان متناسب با ظرفیت نهادی کنونی باشد .از جمله اشتباهاتی که در این زمینه صرورت گرفتره
است ،اتخاذ رویکردهایی است که فراتر از ظرفیتها است که نتیجه آن شکست سیاست و شکست پیادهسازی
آن خواهد بود .آفریقای جنوبی نمونه خوبی از کشورهایی است کره چرارچوب جرامع و پیچیرده تخصریص و
مدیریت آب را تدوین نموده ،ولی فاقد ظرفیت نهادی برای پیادهسازی موفق آن بوده است .همزمان ،ممکرن
است نیاز به توسعه ظرفیتها برای امکان اتخاذ رویکردهرای پیچیردهتر در آینرده باشرد .البتره سیاسرتها و
ظرفیتها باید به موازات هم توسعه یابند.
برخی از الزامات کلیدی نهادی و نظام مدیریتی عبارتند از:
◄ ظرفیت و منابع انسانی .این مورد شاید ضروریترین الزام باشد .برا وجرود آن ،میتروان هرر اقردامی را
عملی کرد ،و سایر مهارتها و نظامها نیز قابلیت شکلگیری خواهند داشت .اما بردون ظرفیرت و منرابع
انسانی ،این فرآیند به احتمال زیاد متزلزل خواهد بود .دستگاههای برنامهریزی آب ،برای استخرا نتایب
مطالعات و شناسرایی اقردامات و اسرتراتژیهای مناسرب ،نیازمنرد توانمنردی فنری در خصروص انجرام
ارزیابیهای هیدرولوژیکی ،اجتماعی -اقتصادی و اکولوژیکی هستند .پشتیبانی پیادهسازی برنامه مستلزم
وجود طیفی از مهارتها است.
◄ تأمین بودجه .منبع درآمد مشخصی برای تأمین بودجه فرآیند برنامهریزی اولیه و پیادهسرازی آن الزم
است .دولتها باید میزان هزینه بلندمدت نظامهای مختلف تخصیص و مدیریت آب را مشخص کرردهد و
مطمئن شوند که بودجه الزم برای پشتیبانی برنامه تدوین شده ،فراهم است.
◄ هیققدرولوژی و مدلسققازی آن .درک هیرردرولوژی سیسررتم رودخانرره اهمیررت اساسرری دارد .مرردلهای
هیدرولوژیکی به شکل فزایندهای برای درک الگوی طبیعی جریان رودخانه ،اثرات توسعه ،موجرودی آب
برای تخصیص (و سطح قابلیت اطمینان) در سناریوهای مختلف ،و به طور کلری پیامردهای تصرمیمات
مختلف تخصیص و مدیریت آب ،به کار گرفته میشوند.
◄ گردآوری و مدیریت دادهها .تصمیمات تخصیص آب معموالً مبتنی بر انبروهی از مطالعرات اجتمراعی،
هیدرولوژیکی ،محیطزیستی و اقتصادی هستند .ایرن مطالعرات نیرز بره وجرود دادههرای تقاضرا ،رشرد
جمعیت ،سالمت اکولوژیکی ،بارندگی ،هیدرولوژی و نظایر آن وابسته هستند.
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◄ دانش محیطزیستی .برای تعیین الزامات جریان محیطزیستی و نیز به عنوان بخشی از فرآیند پایش و
تحلیل جاری در جهت تعیین میزان تحقق این جریان و نتایب مطلروب اکولروژیکی ،وجرود یرك دانرش
سطح باالی محیطزیستی اهمیت اساسی دارد .در آياز ،فقدان دادهها و درک روابرط جریران -اکولروژی
میتواند ظرفیت تصمیمگیریهای تخصیص آب را بر پایه شواهد علمری محردود سرازد .تقویرت دانرش
جریان محیطزیستی با گذشت زمان میتواند به بهبود در کیفیت تصمیمات و اخذ نتایب بهتر برای تمام
بخشها منجر شود .الزم است این دانش خاص برای حوضه مورد نظر شکل بگیرد :همان گونه که گفته
خواهد شد ،انواع و میزان جریانهای الزم برای حفظ شرایط محیط زیستی در یك نوع سیستم رودخانه،
لزوماً برای حوضههای دیگر مناسب نخواهد بود.
◄ نظام صدور مجوز آب .همان گونه که در باال بحرث شرد ،برنامرههای تخصریص آب بررای پیادهسرازی
تصمیمات تخصیص در سطح آببران ،نیاز به یك نظام کارآمد برای صدور مجوز آب دارند.
◄ پایش .وجود یك نظام پایش مناسب برای ارزیرابی رعایرت قواعرد تخصریص آب ،اطمینران از تحقرق
جریان محیطزیستی و فراهمآمدن اطالعات الزم برای پشتیبانی بازنگریهای آتری برنامره ،بسریار مهرم
است .تهیه گزارش نتایب برنامه پایش ،در جهت حفظ اطمینان تمام طر ها مبنی برر اینکره برنامره بره
درستی اجرا شده و کارآمد است ،اهمیت دارد .الزامات پایش با جزئیات بیشتر در بخش  5-8مورد بحث
قرار میگیرد.
◄ رعایت و پیگرد .وجود ظرفیتهای حقروقی و نهرادی ،و اراده سیاسری ،بررای پیادهسرازی برنامرههای
تخصیص آب بسیار اهمیت دارد .این موضوع میتواند دربرگیرنده اطمینان از تخصیصیافتن مجوزهرای
برداشت مناطق ذیربط بر اساس توافقنامره حوضره ،رعایرت قواعرد بهرهبررداری مخرزن در شررکتهای
بهرهبرداری (یا دستگاههای دولتی) ،و عدم تخطی آببران از سرطوح مجراز برداشرت باشرد .بره همرین
صورت ،مجازات عدم رعایت نیز باید به اندازه کافی بازدارنده باشد.

 -5-8پایش ،گزارشدهی و رعایت ضوابط
پایش و تهیه گزارش نتایب پایش ،بخش بسیار مهمری از پیادهسرازی برنامره تخصریص آب و بره طرور کلری
مدیریت منابع آب به شمار میآید .پایش چندین نقش دارد:
◄ کمک به مدیریت منابع آب و پیادهسازی برنامه تخصیص .اطالعات درباره جریانهرای کنرونی ،ترازهرای
مخزن و آب زیرزمینی میتواند برای تصمیمگیری مطابق برنامههای تخصیص آب ،از جملره در فرآینرد
تخصیص ساالنه ،اهمیتی اساسی داشته باشد.
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◄ اطمینان از رعایت ضوابط .پایش ،ابزار مهمی برای اطمینان از این است که آب مطابق اصرول و قواعرد
تعیینشده در برنامه ،تخصیص داده و استفاده میشود .اطمینان از اینکه برداشتکنندگان و آببرران از
برنامه پیروی کرده و دستگاههای دولتی و سایر شررکتها ماننرد مالکران و بهرهبررداران سرد ،قواعرد را
رعایت میکنند ،بسیار مهم است .پایش رعایت ضوابط نه تنها برای اطمینان از پیرروی از برنامره ،بلکره
برای اعتمادسازی عمومی نسبت به برنامه ،بسیار اهمیت دارد.
◄ فراهمآوردن اطالعات برای گروداران .کسانی که به نوعی در مدیریت رودخانه ذیدخیل هسرتند بررای
پشتیبانی از تصمیمهای خود ،نیاز به نظام پایش وگزارشدهی وابسته آن دارند .به طرور مثرال ،زارعران
ممکن است به اطالعات منابع آب موجود برای تعیین کشت در یك سال معین متکی باشند ،همچنرین
افرادی که در صنایع وابسته به آب سرمایهگذاری میکنند نیز برای تعیین ریسك خود نیاز به اطالعرات
منابع آب موجود دارند .نظام پایش میتواند دادههای بلندمدت و نیز بههنگام را بررای گرروداران فرراهم
آورد.
◄ کمک به تصمیمات آتی تخصققیص و مققدیریت آب .پرایش ،فرصرت جمرعآوری اطالعرات حوضره بررای
پشتیبانی تصمیمات آتی مدیریتی را فراهم میآورد .این کار میتواند شامل اطالعات الزم برای پرکرردن
خألهای شناختی ،یا آزمرودن فرضریات صرورتگرفته در فرآینرد برنامرهریزی (ماننرد اعتبرار مردلهای
هیدرولوژیکی یا هیدرولیکی ،یا فرضیات دربراره روابرط جریران -اکولروژی) باشرد (کرادر .)39اطالعرات
گردآوریشده در برنامههای پایش ،برای پشتیبانی مدیریت تطبیقی ،از جمله برازنگری و اصرالح برنامره
تخصیص آب ،ضروری هستند.
آنچه که باید پایش شود

مواردی که باید پایش شود به اهدا و الزامات خاص برنامه تخصریص آب بسرتگی خواهرد داشرت .معمروالً
برنامه پایش اطالعاتی درباره برخی یا همه موارد زیر را جمعآوری خواهد کرد:
◄ منققابع آب ،ماننررد دادههرای جریرران رودخانرره در مکانهررای مختلررف حوضرره ،حجررم آب در مخررزن،
جریانهای ورودی به مخزن ،ترازهای آب زیرزمینی ،و کیفیت آب.
◄ برداشت آب ،مانند حجم آب برداشتشده از آبراههها یا آبخوانها و رهاسازی از مخازن
◄ اکوسیسققتمهای وابسققته ،از جملرره اطالعررات دربرراره گسررتره و وضررعیت گونررهها ،زیسررتگاهها و
اکوسیستمهایی که به منابع آب شیرین حوضه وابسته هستند.
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کادر -39پایش اثرات جریانهای محیطزیستی
در بریتیش کلمبیای کانادا ،بهرهبرداران تأسیسات برقابی ملزم به تهیه برنامه برداشت آب به عنروان یکری از شرروط مجروز آب
هستند .این برنامه مستلزم ترتیبات بهرهبرداری روزانه برای تأسیسات خاص به جهت تطبیق برخری از منرافع رقیرب ،از جملره
تأمین الزامات محیطزیستی است .همچنین شامل الزاماتی برای «مطالعات پایش» است .این مطالعات بررای آزمرودن فرضریات
صورتگرفته در دوره تهیه برنامه ،یا پرکردن خألهای شناختی تدوین میشوند .جدول زیر اجزای مطالعات پایش برنامه برداشت
آب کوکوییتالم-بانتزن 1را نشان میدهد .این برنامه به روشنی موارد زیر را مشخص میکند:
◄ فرضیاتی که آزموده میشود.
◄ اطالعاتی که برای آزمودن فرضیات الزم هستند.
◄ آنچه که این مطالعه ممکن است درباره نحوه بهرهبرداری از تأسیسات برقابی در آینده داشته باشد.

مالحظات در تهیه برنامه پایش

موارد زیر برخی از مسائل کلیدی الزم در تهیه برنامه پایش ،جهت پشتیبانی برنامه تخصیص آب هستند:
◄ هدف از برنامه پایش .پایش نباید به خودی خود انجام شود بلکه الزم است هد روشنی در انجرام آن
مد نظر باشد .هد باید در آياز کار مشخص شده و برنامه پایش برای تأمین آنها طراحی شود .در ايلب
اوقات ،ممکن است اطالعاتی گردآوری شوند که ضرورت نداشته و یرا بررای هرد مرورد نظرر مناسرب
نیستند.
◄ هزینهها و منافع .برنامههای پایش ممکن است بسیار پرهزینه باشند .هزینه گزینههای مختلف پرایش
باید کامالً مشخص شده و با توجه به منافع حاصل از گردآوری اطالعرات و پیامردهای احتمرالی آن  -از
جمله ریسكها -نسبت به انجام پایش ،تصمیمگیری شود.
◄ مسئولیتها در برنامه پایش .برنامه پایش باید مسئول مشخص داشته باشرد .در برخری مروارد ،پرایش
ممکن است توسط آببران به شکل خودارزیابی انجام شود -شرکتهای تأمین آب ممکن است ملزم بره
پایش آب برداشتی خود باشندد شرکتهای برقابی نیز ممکن است ملزم باشرند آب رهاسرازی را پرایش

Coquitlam-Buntzen
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نمایند .در موارد دیگر ،ممکن است الزم باشد که دستگاههای دولتی یا حتی نهادهای مسرتقل ،مسرئول
کارکردهای معین پایش باشند .باید نسبت به ترکیب گزینهها یرا همراهنگی برنامرههای پرایش توسرط
دستگاههای مختلف دولتی (مانند مواقعی که دسرتگاههای مختلرف دولتری ،برنامرههای مروازی پرایش
کیفیت آب را مدیریت میکنند) ،مدیریت الزم انجام گیرد.
◄ تضمین کیفیت .الزم است استانداردهای تجهیزات پایش و روشهای نمونهگیری به جهت اطمینران از
کیفیت ،همخوانی و قابلیت مقایسه دادههای گردآوریشده ،تهیه شود.
◄ دقت و دورههای پایش .الزم است به سطح دقت دادههای گردآوریشده متناسرب برا هرد آن توجره
داشت .همچنین ،باید درباره تعدد و دورههای گردآوری دادههای مورد نیاز تصمیم گرفت .بررای برخری
اهدا  ،ممکن است دادههای ماهانه (به طور مثال ،اندازهگیری آب برداشتشده توسط شرکت آبرسرانی
جهت ارزیابی رعایت حجم آب تخصیصیافته به آن) کفایت کندد اما در سایر موارد ،ممکن است نیاز بره
دادههای روزانه باشد (به طور مثال ،ارزیابی جریان محیطزیسرتی معمروالً بره دادههرای جریران روزانره
وابسته است).
گزارشدهی

تهیه گزارش اطالعات منابع آب ،تخصیص و مدیریت آنها چندین کارکرد دارد .گزارشدهی میتواند سرطحی
از شفافیت اجمالی را ایجاد نماید که به پاسخگویی در فرآیند تخصیص آب کمك نماید .گزارشها میتواننرد
طر های ذیدخیل را از اجرای برنامههای تخصیص آب ،مطابق با الزامات ،مطمئن نمایند .همچنرین ،تهیره
گزارش میتواند دسترسی به اطالعات الزامی توسط گروداران را برای تأثیرگذاری بر تصمیمات مهم ،از جمله
امکان شناخت منابع آب موجود کنونی یا پیشبینیشده برای آببران ،تسهیل نماید .الزامرات تهیره گرزارش
باید متناسب با وضعیت ،مخاطبان ،نوع و عمق اطالعات الزم ،و بهترین روشهای ارتباطی باشد.
رعایت و پیگرد

واضح است کره موفقیرت برنامره تخصریص آب در دسرتیابی بره اهردا گسرتردهتر اجتمراعی ،اقتصرادی و
محیطزیستی آن ،به سطح رعایت ضوابط ،بستگی خواهد داشت .ایرن موضروع ،بره رعایرت ضروابط از جانرب
برداشتکنندگان آب ،سطوح مختلف دولت و دستگاههای دولتری ،و بهرهبررداران زیرسراختهای آبری قابرل
گسترش است .همانند دیگر جنبههای فرآیند تخصیص آب ،مسئولیتها و رویکردهای ارزیرابی و اطمینران از
رعایت ضوابط بسیار مهم است.
در برخی موارد ،آزمودن رعایت ضوابط ،فرآیند آسانی است :به طور مثال ،در توافقنامه رودخانه کلرادو ،مقرر
شده است که حداقل جریان متوسطی از سد هوور رها شود .بر این اساس ،الزامات کلیدی توافقنامره ترامین
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خواهد شد .همچنین ،تفاهمنامه آبهای ایندوس در سرال  1960برین پاکسرتان و هنرد ،شراخههای فرعری
باالدست ایندوس را میان دو کشور تقسیم میکند .این تفاهمنامه به هند در باالدست امکان میدهرد از سره
شاخه فرعی به طور کامل استفاده کند ،در حالی که باید سه شاخه فرعی دیگر را برای پاکستان محفوظ دارد.
آزمودن رعایت ضوابط در این نوع از سهمبندیها ،موضوع سادهای است.
در نظامهای واحد ،وجود کمیسیونهای قدرتمند حوضه میتواند در مقوله رعایرت ضروابط بسریار تاثیرگرذار
باشد .کمیسیون حفاظت رودخانه زرد ،مسئولیت بهرهبرداری تأسیسات آبری عمرده در امترداد شراخه اصرلی
رودخانه ،از جمله آبگیرهای عمده برای آبیاری ،را بر عهده دارد .بدین ترتیب ،بر رهاسازی و برداشتها کنترل
مستقیم داشته و این ظرفیت را دارد که از رعایرت برنامره تنظریم سراالنه آب و الزامرات جریران بیناسرتانی
اطمینان حاصل نماید .همچنین ،کمیسیون ملی آب مکزیك مسئولیت رهاسازی آب از مخرازن را برر عهرده
دارد ،و قادر است بر چگونگی مدیریت آب در لرما -چاپاال برای اطمینان از رعایت توافقنامه تخصریص سرال
 2004کنترل داشته باشد.
در مقابل ،در نظام فدرالی استرالیا ،عالوه بر رویکرد پیچیدهای که در توافقنامه حوضه موری -دارلینگ درباره
سهمبندی آب اتخاذ شده ،رویکرد پیچیدهتری نیز در ارزیابی و نظارت بر رعایرت توافقنامره ،ضررورت یافتره
است .این توافقنامه هر یك از ایالتها را به تهیه گزارش ساالنه درباره میزان رعایرت سرقف برداشرتِ تعیرین
شده در توافقنامه ،ملزم میکند .گزارش ساالنه درباره هر یك از زیرحوضهها باید شامل جزئیات انحررا آب
درون و به بیرون زیرحوضهد مجوزهای برداشت ،تخصریصهای اعالمشرده ،هرگونره اجرازه بررای برداشرت از
جریانهای تنظیمنشدهد مبادله آبد و پیروی ایالت از هد کمّی انحرا ساالنه و در صرورت لرزوم ،گامهرای
پیشنهادشده برای اطمینان از رعایت ضوابط در آینده باشد.
سازمان حوضه ملزم است بایگانی سابقه برداشت واقعی ساالنه آب را با توجه به اهدا کمّی برداشرت سراالنه
حفظ نماید .همچنین در این توافقنامه گروه مستقل ممیزی تدارک دیده شده است .مسرئولیت ایرن گرروه،
ممیزی ساالنه عملکرد هر ایالت برای ارزیابی رعایت تعهدات سقف تعیینشده و تهیه گزارش نتایب است.
نظام مشابهی بر اساس برنامه جدید حوضه مقرر گردیده است .این برنامه ایالتها را ملزم به ثبرت حجرم آب
دارای مجوز منطبق بر حد مجاز (که در برنامه حوضه و برنامههای ایالتی تعیین خواهد شد) ،و حجرم واقعری
آب برداشتشده ملزم میکند .این نظام حسابرسی ،به صورت دورهای عمل خواهد کرد ،و اگر بدهی تجمعی،
بیش از  20درصد باشد (بدین مفهوم که برداشت واقعی  20درصد بیشتر از برداشت مجاز باشد) ،ایالت مورد
نظر ،حد پایدار برداشت آب را نق

کرده اسرت .پرس از آن ،ایرن ایالرت ملرزم اسرت گامهرایی را کره بررای

بازگرداندن برداشتها به حدود تعیینشده طی خواهد کرد ،به سازمان حوضه گزارش نماید.
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فصل 9
تعیین منابع آب قابل تخصیص

تخصیص آب نیازمند شناخت مقدار ،زمان و مکان منابع آب موجود است .در زمانهای پرآبی ،قواعد تخصیص
و الزامات آن (به طور مثال تخصیص آب بر مبنای متوسط تاریخی جریان مشاهدهشده) ممکرن اسرت نسربتاً
ساده باشد .با این وجود ،با افزایش تنش آبی ،قواعد پیچیدهتری در تخصیص به کار گرفته شده است .در این
روشها ،آب بر اساس هیدروگرا زمانهای مختلف سال ،به شکلی متفاوت تخصیص داده میشود .به منظور
اطمینان از تأمین نیازها در کل حوضه و در تمام فصول ،الزم است ارزیابی و درک تفصیلیتری از منرابع آب
موجود صورت گیرد.
در این فصل ،مفاهیم اصلی برای درک آب قابل تخصیص و رویکردهرا و فنرون الزم بررای تعریرف منرابع آب
موجود و الزامات برداشت آب تشریح میگردد .همچنین ،تعاریف مرتبط با منابع و مصار آب حوضه ،و نیرز
بحث درباره برخی از فرآیندها و فنون ارزیابی آنها ارائه میشود .الزم به ذکر است که هد این فصل معرفری
تفصیلی روششناسیها و رویکردهای فنی در تحلیلهای هیدرولوژیکی نیست.

 -1-9مفاهیم و تعاریف
مفاهیم مختلفی به صورت معمول در مباحث منابع آب و برنامهریزی تخصیص آب به کار رفته است کره هرر
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
زمانها و مکانهای مختلف ،برای تامین مصار در دسترس قرار دارد .این دو مفهوم در شکل 29نمایش داده
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شده اند .به جز از این موارد ،همانگونه که پیشتر نیز عنوان شد ،تصمیمات تخصیص آب ،برر پایره معیارهرای
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فنی صورت میگیرند.
کل منابع آب موجود در یك حوضه معموالً به صورت متوسرط روانراب سراالنه ،براسراس متوسرط بلندمردت
جریان عبوری از یك نقطه مشخص ،برآورد میشود .باید توجه داشت که متوسط رواناب ساالنه ،نوسان ذاتی
فصلی و میانسالی هیدرولوژیکی را در بیشتر حوضهها نشان نمیدهد .نوسان فصرلی را میتروان برا بررآورد
متوسط رواناب ماهانه مشخص نمود ،در حالی که برای مشخصکردن نوسران میانسرالی ،ممکرن اسرت الزم
باشد متوسط رواناب ساالنه سالهای خشك و تر مورد استفاده قرار گیرد.

شکل -29مجموع منابع آب سطحی و آب قابل بهرهبرداری

توجه :آب مورد نیاز برای محیطزیست در این شکل گنجانده نشده است.

متوسط رواناب ساالنه میتواند براساس دادههای مشاهدهشده دبی و یا از طریق مدلسازی هیدرولوژیکی آب
سطحی و /یا آب زیرزمینی برآورد شود .سوابق دادههای ثبت شده جریان يالباً از نظر زمانی و مکانی محردود
هستند ،همچنین متوسط رواناب ساالنه در یك حوضه ممکن است با گذشت زمان و با تغییر کاربری اراضری
یا تغییر اقلیم ،تغییر کند .بدین جهت ،معموالً متوسط رواناب ساالنه طبیعی (در حالت توسعهنیافته) ،متوسط
رواناب ساالنه موجود و متوسط رواناب ساالنه آینده (پیشبینیشده) با اسرتفاده از مدلسرازی هیردرولوژیکی
بارش -رواناب قابل برآورد است .در مواقعی که آب زیرزمینی نیز تاثیرگذار است ،سهم جریران پایره از منرابع
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آب زیرزمینی موجود نیز باید برآورد شده وبه کل منابع آب حاصل از مقادیر روانراب بررآورده شرده از مردل
بارش-رواناب موجود افزوده شود.
متوسط رواناب ساالنه از اجزای اصلی تشکیلدهنده برنامه تخصیص آب است ،اما معرادل منرابع آب موجرود
قابل برداشت (آب قابل بهرهبرداری) نیست .در کشورهایی که اقلیم متغیری دارنرد ،بخرش بزرگری از روانراب
ساالنه در طول رویدادهای سیل که عمدتا قابل استفاده نیستند ،و در طرول سرالها یرا فصرول پربراران کره
نیازهای مصار کشاورزی عموما در پایینترین مقدار هستند ،به وقوع میپیوندد .بنابراین ،بخشی از متوسط
رواناب ساالنه که به صورت فیزیکی قابل استفاده است ،به ظرفیت ذخیرره سیسرتم و توانرایی مهرار سریل و
جریانهای فصول پرباران ،برای استفاده در فصول خشك و یا خشکسالیها ،بسرتگی دارد .همچرون متوسرط
رواناب ساالنه ،برآوردهای ساالنه آب قابل بهرهبرداری نیز ممکن است به صورت آب قابل بهرهبرداری براساس
متوسط سالهای خشك و تر محاسبه شود.

جدول -4خالصه اصطالحات کلیدی تخصیص آب

اصطالح
کل منابع آب

تعریف

حجم کل منابع آب در یك منطقه یا حوضه.
این مقدار ممکن است (بسته به شرایط) شامل منابع آب سطحی یا
زیرزمینی و یا هردو آنها باشد.

آب قابل بهرهبرداری

حجم بالقوه منابع آب موجود برای برداشت.
میزان کل آب در دسترس ،به هیدرولوژی سیستم و زیرساخت موجود آب
بستگی خواهد داشت .احداث مخازن میتواند با نگهداشت و ذخیره آبی
که در صورت عدم وجود مخزن ،قابل استفاده نخواهد بود (سیالبها)،
منابع آب موجود قابل بهرهبرداری را افزایش دهد.

آب قابل تخصیص

حجم آبی که میتواند (برای استفاده بعدی) بین مناطق ،گروهها و
بخشهای مختلف تخصیص داده شود.
آب قابل تخصیص بر اساس آب قابل بهرهبرداری ،پس از کسر آب الزم
برای اهدا محیطزیستی (جریانهای محیطزیستی) تعیین میشود .بر
این اساس ،آب قابل تخصیص در یك حوضه به هیدرولوژی ،تاسیسات ،و
تصمیمات در خصوص نیازهای جریان محیطزیستی بستگی خواهد داشت.
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در حوضههای نسبتاً توسعهنیافته (حوضههایی که ذخیره محدودی دارند) ،آب قابرل بهرهبررداری عمردتاً بره
متوسط جریان های کم در فصول دارای مصر بستگی دارد .معموالً هیچ محدودیت آبی در فصول تر در این
حوضهها وجود ندارد.
منظور از آورد مطمئن 1مقدار آبی است که میتواند با اطمینان از حوضهای کره دارای یرك یرا چنرد مخرزن
ذخیره است برداشت شود .مخازن ذخیره ممکن است سدهای بزرگ یا سدهای کوچك پراکنده باشرند .آورد
مطمئن همیشه کمتر از متوسط رواناب ساالنه بوده ،و به سطح اطمینان تأمین ،یا به عکس ،به ریسرك عردم
تأمین بستگی داردد سطح اطمینان  90درصدی تأمین بدین معنا است که آورد مطمئن در هر ده سرال یرك
بار به طرور کامرل ترأمین نخواهرد شرد .بررآورد آورد مطمرئن نیازمنرد مدلسرازی هیردرولوژیکی سیسرتم
بهرهبرداری ،شامل رهاسازی برقابی ،و ترراز آب کشرتیرانی و یرا ذخیرره سریل در مواقرع مرورد نیراز اسرت.
بهرهبرداری برقابی معموالً آورد مطمئن را به دلیل الزام رهاسازی ثابت با هد زیاد (ذخیره) کاهش میدهد ،در
حالی که ذخیره سیل ممکن است آورد مطمئن را با الزام سدها به حفظ تراز کمتر از ظرفیت کامرل کراهش
دهد.
کل آب قابل تخصیص در یك سیستم ،به آب قابل بهرهبرداری وابسته است ،ولی ممکن است نیاز باشد الزامات
محیطزیستی آب (وقتی قوانین یا سیاستهای دولت به آن اولویت میدهد) نیز در نظر گرفته شود .به منظور
برآورد منابع آب قابل تخصیص در زیرحوضهها ،مناطق ،بخشها یا طرحهای حوضه ،جریانهای محیطزیستی
باید از آب قابل بهرهبرداری کسر شود (شکل.)30
در فصل 10با جزئیات بیشتری فرآیند تعیین الزامات جریران محیطزیسرتی تشرریح میشرود .ایرن فرآینرد
میتواند شامل اهمیت دادن به جنبههای مختلف رژیرم جریران (جریران زیراد ،جریران کرم ،سریلها) بررای
داراییهای مختلف محیطزیستی و فرآیندهای رودخانه باشد .مهمترر آنکره ،در حرالی کره محاسربه الزامرات
جریان محیطزیستی بر پایه علمی استوار است ،این فرآیند بدون ارزشگذاری نیست :جریانهای محیطزیستی
الزم برای یك رودخانه خاص ،به حفظ رژیم جریان مناسب و به داراییها و خدمات محیطزیستی که دولت و
جامعه محلی ارزش آن را تعیین میکند ،بستگی خواهد داشت.
به طور خالصه ،در محاسبه جریانهای محیطزیستی برای تعیین آب قابل تخصریص ،بره مروارد زیرر توجره
میشود:
◄ در حوضههای نسبتاً توسعهنیافته ،جریانهای فصل خشك یا جریانهای کرم ،مهمترینهرا بره شرمار
میآیند ،به این دلیل که عموما الزامات زمان سیالب برآورده میشود .بر ایرن اسراس ،بررآورد آب قابرل

yield
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تخصیص ،بر منابع آب موجود منهای جریانهای الزم برای حفظ حداقل جریان مورد نیاز محیطزیستی
تمرکز خواهد داشت.
◄ از سوی دیگر ،جریانهای محیطزیستی در سیستمهای فوقالعاده توسرعهیافته بایرد در قالرب قواعرد
بهرهبرداری برای دورههای کمآبی و نیز رویدادهای سریل تعریرف شروند ،کره معمروالً بره کراهش آورد
مطمئن سیستم و بنابراین کاهش آب قابل تخصیص میانجامد.
◄ در برخی سیستمها ،حفظ سطح قابل قبول کیفیت آب در رودخانه نیازمند جریان الزم برای ترقیق یا
بهرهبرداری سیستم مخزن است که میتواند آورد مطمئن یا آب قابل تخصیص را نیز کاهش دهد.
در نهایت ،منابع آب موجود برای تخصیص به میزان انتقال آب به درون ،یا بیرون از حوضه نیز بستگی خواهد
داشت.
به طور خالصه ،منابع آب موجود برای تخصیص با در نظرگرفتن کل منابع آب حوضه (شامل آب زیرزمینری،
آب سطحی و هر گونه انتقال به حوضه از حوضههای دیگر) ،منهای مقدار آب انتقالیافته به حوضههای دیگر،
آب «از دسترفته» به خاطر سیالب کنترلنشده (سرریز) ،و آبی که باید در رودخانره بررای ترأمین نیازهرای
محیطزیستی باقی بماند ،محاسبه میشود.
مفاهیم قبلی بر منابع آب موجود تمرکز داشتند ،در حالیکه ،آب قابل تخصیص بره ماهیرت تخصریص و نروع
استفاده از آن آب نیز بستگی دارد .دو نوع تخصیص پایه وجود دارد:
◄ تخصیصهای منطقهای ،برای زیرحوضهها یا محدودههای سیاسی -اداری (مانند استانها)
◄ تخصیصهای مبتنی بر منظور و هد استفاده از آب ،برای آببران بخشی یا طرحهای تأمین.
تخصیصهای منطقهای معموالً در حوضههای بزرگتر و پیچیدهتر از منظر سیاسری -اداری صرورت میگیررد.
این کار معموالً شامل تخصیص مکانی منابع آب موجود از ابتدای حوضه ،براساس تعادل میان رواناب ساالنه و
نیازهای آبی است ،در حالی که جریان محیطزیستی و الزامات استراتژیك در نظر گرفته میشود .ایرن شریوه
ممکن است جنبه فصلی نیز داشته باشد.
در تخصیصهای منطقهای ،بر خال تخصیصهای مبتنی بر منظور که يالباً در زیرمحدوده یك حوضه همراه
با سامانه /طرح تأمین و یا برای حوضههای کوچکتر و سادهتر از نظرر اداری منظرور میشروند ،مسرتقیما بره
جزئیات تخصیص آب به بخشها ،طرحها یا آببران در محردوده مرورد نظرر نمیپرردازد .ایرن کرار مسرتلزم
متعادلسازی آب قابل تخصیص با نیازهای آببران است .بنابراین ،قابلیت اطمینان تأمین (در صورت لزوم) و
اطمینان نسبی الزم برای مناطق و آببران مختلف اهمیت پیدا میکند .برداشتکنندگان کشراورزی ممکرن
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است با محدودیتهای منظم آب و یا افزایش مصر در سالهای پربارانتر کنار بیایند (شاید هر پرنب سرال،
که معادل  80درصد اطمینان است) .از سوی دیگر ،آببران صنعتی ممکن است ت مین باالتری در حرد 95
درصد (یعنی تنها محدودیتها را در هر بیست سرال بپذیرنرد) را مردنظر داشرته باشرند .از ایرن رو ،ماهیرت
آببران و ت مینهای الزامی آنان ،بر مقدار آبی که میتواند در محدوده حوضره تخصریص داده شرود ،ترأثیر
میگذارد .بنابراین ،آب قابل تخصیص ممکن است براساس آورد مطمرئن کلری سیسرتم یرا برر پایره قابلیرت
اطمینان در زمانهای کمآبی تعریف شود.

شکل -30کل منابع آب و موجودی آب برای تخصیص

مقیاسی که تخصیص آب براساس آن صورت میگیرد ،بر برآورد آب قابل تخصیص تأثیرگذار است .در مقیاس
ملی ،تخصیص آب ممکن اسرت نیراز بره منظرور کرردن آببرران اسرتراتژیك ،انتقالهرای بینحوضرهای یرا
پیشامدهای آینده داشته باشد .این وضعیت ممکن است بدین مفهوم باشد که آب قابل تخصریص در مقیراس
حوضه ،کل آب قابل تخصیص در حوضه منهای تخصیصهای استراتژیك است.
عالوه بر این ،بین آب قابل بهرهبرداری (یا قابل تخصیص) در شرایط کنونی ،و آب بالقوه قابل بهرهبرداری (یرا
قابل تخصیص) در آینده توأم با توسعه زیرساختهای ممکن از منظر اقتصرادی کره جریانهرا و سریالبهای
فصول بارانی را مهارکرده و آب مطمئن قابل برداشت و تخصیص را افزایش میدهند ،تفاوت عمردهای وجرود
دارد .تخصیص آب بالقوه ،بره خصوصریات فیزیکری حوضره (ماننرد نوسرانات هیردرولوژیکی و سراختگاههای
احتمالی سد) و نیز توسعه اقتصادی زیرساختها در مقایسه با مصر آب ،بستگی دارد.
واضح است که همه این مفاهیم بر تعیین آب قابل تخصیص تأثیرگذار هستند .در پایران نیراز اسرت ترا برین
ارزیابی برای مقاصد برنامهریزی ،کره نگراه بلندمردتی بره آب قابرل تخصریص دارد ،و ارزیرابی بررای مقاصرد
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بهرهبرداری ،که مبتنی بر وضعیت کنونی حوضه و پیشبینیهرای موجرودی آب در میانمردت اسرت (بررای
نمونه ،یك تا پنب سال) ،تمایز قائل شد.

 -2-9رویکرد برآورد آب قابل تخصیص
بنا بر آنچه گفته شد ،واضح است که برآورد آب قابل تخصیص به ماهیت فرآیند تخصریص وابسرته اسرت .در
حالی که ممکن است یك فرآیند عمومی مدنظر قرار گیرد ،با این حال ،جزئیرات ابزارهرا و رویکردهرا در هرر
مرحله به این موضوع بستگی خواهد داشت که آیا مقررر شرده تخصریص بررای یرك منطقره (زیرحوضرهها/
استانها) یا برای آببران (بخشها /طرحها /افراد) صادر گردد .تمرکز این بخش بر تخصیصهای منطقرهای و
آب سطحی است ،با این وجود ،تخصیصهای بخشی و آب زیرزمینی به فراخور ذکر میشوند.
فرآیند تحلیل

شناخت دقیق میزان آبی که برای استفاده در یك سیستم در دسترس است ،بخش مهمی از برنامه تخصیص
آب به شمار میآید .فرآیند برآورد منابع آب قابل تخصیص در حوضه ،از پنب گام زیر پیروی میکند:
 -1گام نخست ،مشخصکردن زیرحوضهها در حوضه آبریز مورد نظر است ،به گونهای که منعکس کننرده
خصوصیات محیطزیستی و هیدرولوژیکی حوضه (به عنوان ابزار بررآورد منرابع آب موجرود) ،بره همرراه
مرزهای اداری مدنظر برای تخصیص آب باشد.
 -2مرحله دوم شامل مشخصکردن منابع آب سطحی و آب زیرزمینی موجود ،شامل متوسط رواناب ساالنه
در زیرحوضههای مشخصشده اسرت .مطالعره منرابع آب سرطحی موجرود در رودخانرهها ،دریاچرهها و
تاالبها در تحلیلهای هیدرولوژیکی انجام میشود .بررسی منابع آب زیرزمینری موجرود نیرز از طریرق
تحلیلهای ژئوهیدرولوژیکی انجام شده و در مجموع به اندرکنش آب سطحی -زیرزمینی ارتباط مییابد.
این مرحله با جزئیات بیشتر در بخش 3-9مورد بحث قرار میگیرد.
 -3مرحله سوم ،تعیین نیازهای آبی حوضه بر حسب بخش /یا منطقه است که یکی از جنبههای مهم در
ارزیابی آب قابل تخصیص به شمار میآید .ممکن است نیازهای اولویتدار که بایرد پریش از تعیرین آب
قابل بهره برداری و قابل تخصیص منظور گردند ،جداسازی شوند .این مرحله با جزئیات بیشتر در بخرش
 4-9مورد بحث قرار میگیرد.
 -4مرحله بعدی ،ارزیابی تعادل بین منابع آب موجود و نیازهای آبی در بخشهای مختلرف حوضره اسرت.
ممکن است فنون مختلفی در این تحلیل به کار روند :از مقایسه متوسط ساالنه یا دبی فصلی و برداشت
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آب ،تا مدلسازی پیچیده بر پایه قواعدی برای تعیین آورد مطمئن سیستم با توجه بره تقاضراهایی کره
باید با ت مین مشخص تأمین شوند (بسته به ماهیت برنامه تخصیص آب) .این کرار ممکرن اسرت تنهرا
توسعه موجود را در نظر گرفته و یا ممکن است پیامدهای تغییرات آینده در اقلیم و هیدرولوژی حوضره
یا توسعه زیرساخت را ارزیابی نماید .این مرحلره برا جزئیرات بیشرتر در بخرش  4-6مرورد بحرث قررار
میگیرد.
 -5مرحله پایانی ارزیابی ،برآورد آب قابل تخصیص در بخشهای مختلف حوضه ،در فصول مختلرف و در
سطوح مختلف ت مین است .این کار بر پایه درک حاصل از ارزیابی بیالن آب صورت میگیرد.
مقیاس تحلیل

منظور کردن محدوده هایی برای آب سطحی و آب زیرزمینی از جمله الزامات اصلی در مطالعه حوضره اسرت
کره البتره هررم بره مرزهررای حوضره و هررم بره مرزهررای اداری وابسرته اسررت .البتره الزم اسررت برین تعررداد
زیرمحدودههای کوچك مناسب برای تحلیلهای تفصیلی و تعرداد منطقری و قابرل مردیریت زیرمحردودهها،
تعادلی برقرار گردد.
منابع آب موجود وابسته به خصوصیات هیدرولوژیکی حوضه است ،لذا ارزیابی هیدرولوژیکی حوضره بایرد در
مرزهای مشخصی صورت گیرد که ترجیحا با محلهای اندازهگیری دبی (ایستگاههای هیدرومتری) هماهنگی
داشته باشد .در صورتیکه مرزهای هیدرولوژیکی و اداری منطبق نباشند ،الزم اسرت تفکیرك مناسربی از آب
قابل تخصیص برای تقسیم بین محدودههای اداری مشخص شود .در حوضههایی کره گسرترش آبخوانهرا از
مرزهای حوضه یا زیرحوضه فراتر میروند ،ممکن است الزم باشد کل آبخوان در نظر گرفته شده و برآورد آب
قابل تخصیص برای هر واحد مدیریتی ،بر اساس آب قابل تخصیص کل به دست آید.
در برخی موارد ،برآورد منابع آب موجود در سطح ملی به عنوان بخشی از فرآیند برنامهریزی ملری تخصریص
آب انجام می شود .مزیت این روش آن است که همخوانی مناسبی بین حوضههای آبریز ایجاد شرده ،و بردین
ترتیب ،برآورد منسجمی از آب قابل تخصریص در محردودههای اداری واقرع در دو یرا چنرد حوضره صرورت
میگیرد .همچنین تصمیمات الزم در خصوص انتقالهای بینحوضهای از نواحی پرآب به نواحی کمآب را نیز
تسهیل میکند.
آخرین مرحله از تعیین پیکربندی حوضه ،مشخص کردن محل سامانههای منابع آب است .مواقعی که آب به
یك حوضه انتقال داده میشود ،آب قابل تخصیص افزایش مییابد ،در حالی که انتقال به بیررون حوضره ،آب
قابل تخصیص را کاهش میدهد .این انتقالها معموالً به عنوان تصمیمات برنامهریزی توسعه ملی یا استانی به
شمار میآیند که عموما پیش یا خار از فرآیند برنامهریزی تخصیص آب صورت میگیرند.
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کادر -40ارزیابی منابع آب موجود در حوضه موری -دارلینگ
تدوین نخستین برنامه حوضه موری -دارلینگ بر پایه ارزیابی منابع آب موجود (پروژه آبدهی پایدار حوضره مروری -دارلینرگ)
استوار بوده است .گام نخست در این فرآیند ،مشخصکردن زیر محدودهها بر پایه مرزهای زیرحوضه ،به همراه مدلهای موجرود
سیستم رودخانه بود .نتیجه این فرآیند ،مشخص کردن هجده زیرمنطقه بود که مبنای ارزیابیهای تفصیلیتر منابع آب موجرود
در این حوضه قرار گرفت .این مناطق در نقشه زیر نشان داده شدهاند.

 -3-9ارزیابی کل منابع آب موجود
آب سطحی

یکی از مفاهیم بنیادی در مدلسازی هیدرولوژیکی ،متوسط رواناب ساالنه است کره شریوهای بررای ارزیرابی
میزان آب موجود در یك حوضه به شمار میآید .این مقدار به صرورت متوسرط کرل آب سرطحی سراالنهای
تعریف میشود که از یك نقطه معین در یك رودخانه عبور مینماید.
میانگین رواناب ساالنه با متوسطگیری مقادیر رواناب کل ساالنه در یك دوره معین زمرانی (معمروالً بریش از
پنجاه سال) به دست میآید .در نواحی خشك ،بسته به سالهایی که در برآوردها استفاده میشوند ،میانگین
رواناب ساالنه تغییرات قابل مالحظه ای دارد ،از این رو معموالً میانگین تاریخی روانراب سراالنه برا ذکرر دوره
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مربوطه عنوان میگردد (به طور مثال  .)1925-2005میانگین رواناب ساالنه ،نوسانات فصلی جریان را نشران
نمی دهد ،و عموما با گذشت زمان ،بسته به گستره کاربری اراضی در باالدست محل اندازهگیری جریان و نیرز
تغییرات اقلیمی ،تغییر میکند.
پیش از آنکه توسعهای در حوضه صورت گیرد ،رواناب را «طبیعی» مینامند .به دلیل گسرتره وسریع توسرعه
صورتگرفته توسط انسان ،حوضههای بسیار کمی باقی ماندهاند کره میرانگین روانراب سراالنه آنهرا را بتروان
طبیعی دانست .از این رو ،معموالً الزم است بره طرور مصرنوعی ،میققانگین طبیعیشققده روانققاب سققاالنه را برا
مدلسازی توالی طبیعی رواناب ،برآورد کرد .این پارامتر ،به عنوان متوسط مقدار ساالنه آورد رودخانه تعریرف
می شود که اگر حوضه در وضعیت طبیعی اولیه خود قررار داشرت و توسرعهای در آن پدیرد نیامرده برود ،در
رودخانهها جریان داشت.
هد بیشتر مدلسازیهای هیدرولوژیکی ،تولید سریهای رواناب طبیعیشده بلندمدت در نقاط مورد نظرر در
محدوده مطالعاتی است که پس از آن میتواند به عنروان ورودی جهرت انجرام تحلیلهرای تعیرین آب قابرل
بهرهبرداری در نقاط مورد نظر به کار رود .فرآیند تولید ایرن سرریها را طبیعیسرازی جریران مینامنرد کره
متشکل از پیکربندی و واسنجی مدل بارش -رواناب برای شبیهسازی رواناب است.
میانگین رواناب ساالنه وضع موجود ،مقدار واقعی آبی است که در سطح کنونی توسرعه ،در رودخانرهها جریران
می یابد ،و معموالً به دلیل اینکه سطح توسعه همواره در حال تغییرر و عمومرا رو بره افرزایش بروده ،بره دوره
مشخص زمانی وابسته است .میانگین رواناب ساالنه وضع موجود ،معموال بره دلیرل تغییرر کراربری اراضری و
توسعه شهر نشینی که نتیجه آن ،رواناب بیشتر بوده و همچنین برخی تغییرات در کاربری اراضری کشراورزی
که به کاهش رواناب میانجامد ،با رواناب طبیعیشده تفاوت بسیار دارد .این مورد نیز نیازمند تهیه سریهای
مصنوعی رواناب با مدلسازی بارش -رواناب است.
میانگین بالقوه رواناب ساالنه در آینده  ،مقدار رواناب ساالنه در زمانی در آینرده اسرت ،کره تغییررات مشرخص
کاربری اراضی و اقلیم روی داده است و در مطالعات برنامهریزی منابع آب در جهت کمك بره تصرمیمگیری،
استفاده میشود .يالباً سناریوهای متعددی از شرایط برالقوه آینرده برا مردلهای هیردرولوژیکی شبیهسرازی
میشوند که قابلیت مقایسه را داشته باشند.
آب زیرزمینی

منابع آب موجود در آبخوان میتواند به روشهای مختلفی ،از محاسبات تحلیلی ساده تا مدلسازی تفصریلی
عددی ،تعیین شود .سطح برداشتی که وضعیت مطلوب محیطزیستی آبخروان را حفرظ خواهرد کررد ،منققابع

پایدار آب موجود نامیده می شود .این وضعیت شامل تحقق متوسط ترراز بلندمردت آب زیرزمینری اسرت کره
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چشمه های طبیعی را حفظ کرده ،از جریان آب با کیفیرت پرائین جلروگیری نمروده و از نفروذ آب شرور بره
آبخوانهای ساحلی پیشگیری کند .در این شیوه باید ذخیره آبخوان ،تغذیه آبخروان و تخلیره آب زیرزمینری
عمیق به سطح زمین در نظر گرفته شود.

کادر -41تعیین حدود پایدار آب زیرزمینی در حوضه موری -دارلینگ
قانون آب سال  2007استرالیا ،الزام کرده است که برنامه حوضه موری -دارلینگ ،حردود پایردار برداشرت آب را هرم بررای آب
سطحی و هم آب زیرزمینی تعیین نماید .کمیت آب زیرزمینی م وجود برای برداشت با در نظرگرفتن عوامل کلیدی زیر محاسبه
شده است:
◄ جریان الزم برای حفظ دبی پایه رودخانه.
◄ منظور کردن تغذیه آب زیرزمینی از سایر آبخوانها (در مواقعی که سیستمهای آب زیرزمینی متصل هسرتند) و اطمینران از
عدم احتساب دوباره آن.
◄ حفاظت در برابر اُفت مستمر ترازهای آب زیرزمینی (به گونهای که ترازهای آب زیرزمینی ظر پنجاه سال تثبیرت شرده ،و
اطمینان حاصل شود که میزان برداشت کمتر از تغذیه است).
◄ حفظ داراییهای کلیدی محیطزیستی وابسته به آب زیرزمینی.
◄ حفاظت در برابر شوری.

فرآیند مدلسازی هیدرولوژیکی

میانگین رواناب ساالنه ممکن است براساس دادههای مشاهدهای یا با مدلسازی هیدرولوژیکی بارش -روانراب
برآورد شود .عموما ثبت دادههای بارندگی ،طوالنیتر ،قابل اطمینانتر و با پراکنردگی مکرانی بیشرتر از ثبرت
دادههای دبی جریان هستند .از این رو ،مدلسازی هیدرولوژیکی يالباً برای بهبود قابلیت اطمینان برآوردهای
منابع آب موجود به کار گرفته میشود.
در بیشتر برنامهریزیهای تخصیص آب ،نیاز به تهیه مردل هیردرولوژیکی حوضره اسرت .مردلهای متفراوت
هیدرولوژیکی ،با قوت و ضعفهای مختلف موجود است .اندازهگیریهای هیدرولوژیکی نظیر بارندگی ،تبخیر و
جریان رودخانه ،در ترکیب با اطالعات کاربری اراضی و برداشت آب ،به صرورت یکپارچره تحلیرل میشروند.
همچنین مدلسازی اندر کنش آب سطحی و زیرزمینی (با دقت قابل دسترس) بسیار اهمیت دارد .گام زمانی
ماهانه متداولترین مقیاسی است که برای مقاصد مدلسازی منابع آب به کار میرود.
در این خصوص ،سه نوع مدل وجود دارد :فیزیکی ،قطعی و استوکستیك.
◄ مدلهای فیزیکی نیازمند دادههای بسیار زیادی هستند که از انردازهگیری مسرتقیم تمرام مؤلفرههای
تاثیرگذار بر روابط بارش -رواناب حاصل میشوند .این مدلها در مواردی بره کرار میرونرد کره مطالعره
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تفصیلی در محدودهای کوچك انجام میشود ،و يالباً از گام زمانی روزانه اسرتفاده میکننرد .از ایرن رو،
معموالً در مطالعات حوضه استفاده نمیشوند.
◄ مدلهای قطعی مشابه مدلهای فیزیکی هستند .از این نظر که فرآیندهای اصلی به عنوان مؤلفرههای
مدل گنجانده میشوند .با این وجود ،به جای استفاده از مقادیر عرددی مسرتقیماً انردازهگیری شرده ،از
فرآیند واسنجی اسرتفاده خواهرد شرد .ایرن شریوه ،فرآینرد مدلسرازی را تسرریع کررده و مدلسرازی
محدودههای بزرگتر ،و نیز تعیین اعتبار مدل از طریق واسنجی با دادههای ثبتشده جریان را امکانپذیر
میسازد .مهمترین ورودیهای مدل ،برارش و تبخیرر ماهانره بروده و خروجری آن دبری روانراب اسرت.
پارامترهای واسنجی میتواند از شش تا سی مولفه ،متغیر باشد.
◄ مدلهای استوکستیک از روشهای آماری برای تولید طیفی از سریهای ممکن جریان ،از روی یك یا
چند سری جریان و /یا دادههای ثبتشده بارندگی ،استفاده میکنند .همانگونه که پیشتر گفتره شرد،
این واقعیت که بیشتر دادههای ثبتشده جریان به سبب افزایش برداشرتها برا گذشرت زمران کراهش
مییابند ،عدم ثبات در ثبت دادهها را ایجاد میکند .لذا ،پیش از آنکه این دادههرا بره عنروان ورودی در
مدل استوکستیك به کار گرفته شوند ،نیازمنرد طبیعیسرازی هسرتند .در نتیجره ،مردلهای مفهرومی
بارش -رواناب معموالً برای تولید سریهای طبیعیشده جریان به کار میروند ،و سپس از این سریها به
عنوان ورودی مدل استوکستیك در جهت ارزیابی آورد مطمئن سیستم مورد نظر استفاده میشود.

 -4-9تعیین نیازهای برداشت آب
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
محیطزیستی تعیین میگردد .روشهای تفصیلی برای تعیین نیازهای جریان محیطزیستی در فصل 10مورد
بحث قرار میگیرند.
دوم ،الزم است سطوح ت مین تأمین نیاز آببران مختلف ،تحت تاثیر نوسانات هیدرولوژیکی ،در نظر گرفتره
شود .در حالی که این مورد برای برآورد آب قابل تخصیص در سطح محلی یرا بخشری ،بیشرترین اهمیرت را
دارد ،میتواند در سطح منطقهای نیز الزامی باشد .در این سطح ،استانهای با توسعه صرنعتی بیشرتر ممکرن
است به سطح تصمین باالتر تأمین در مقایسه با اسرتانهای کشراورزی نیراز داشرته باشرند .سراز و کارهرای
مختلفی برای برآورد نیازها و مصر آب به شرح زیر موجود است:
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◄ مصارف آماربرداریشده و مشاهدهشده .مصار آب ممکن است براساس آماربرداری صرورت گرفتره از
مقادیر برداشت آببران تعیین گردد .با این وجود ،این روش معموالً تنها برای طرحهای بزرگ شرهری،
صنعتی یا آبیاری قابل اطمینان است .به شکلی دیگر ،تقاضا ممکن است از طریق مدلسرازی بریالن ،برا
تفکیك میانگین رواناب برآوردشده و جریان مشاهدهشده (با در نظرگرفتن تلفات سیستم و جریانهرای
برگشتی) برآورد شود.
◄ مصرف مجاز ثبتشده .مواقعی که سوابق قابل اطمینان آببران در قالب فرآیند صدور مجوز ،پروانره و
یا قب

حفظ شده باشد ،میتوان برای برآورد برداشت ثبتشده آب از آنها استفاده نمود.

◄ مصرف برآوردشده .مصر آب ممکن است از طریق شاخصهایی مانند مسراحت زیرکشرت یرا تعرداد
خانوارها در یك شهرک برآورد شود .این شیوه معموالً بر مبنای استفاده معمول آب به ازای هر هکتار یا
هر فرد به کار میرود.
◄ جریانهای برگشتی .برآورد جریانهای برگشتی نیز بخش مهمی از ارزیابی نیاز آبی به شرمار میآیرد،
به این دلیل که این آب در پائیندست دوباره قابل استفاده است .جریان برگشرتی میتوانرد سرهم قابرل
مالحظهای در آب قابل تخصیص در پائیندست حوضههای بسیار توسعهیافته داشته باشرد .بررآورد ایرن
حجم نیز ممکن است با استفاده از مقادیر مشاهدهشده ،مجوزدار و /یا برآوردشده ،صورت گیرد.
◄ قابلیت اطمینان و تضمین .سطح ت مین تأمین الزم ،به توافقات بخشی در سطح ملی ،حوضه ،طرح یا
فردی ،و یا به برآورد ت مین قابل قبول آببران در حوضه ارتباط مییابد.
◄ راندمان و الگویابی .جنبه مهمی از شناخت مصار آب ،درک مبنای فنی رانردمان اسرتفاده از آب در
بخشها /گروههای مختلف براساس شرایط مختلف اقلیم است.

 -5-9تعریف آب قابل تخصیص
تعیین کمیت منابع آب موجود برای تخصیص در یك حوضه دربرگیرنده ارزیابی هیدرولوژی (میانگین رواناب
ساالنه) ،به همراه شناخت نیازهای آبی (جریان محیطزیستی و دیگر مصار اولویتدار و سطوح الزم ت مین
تأمین) ،برای برآورد آب قابل تخصیص در بخشهای مختلف حوضه (منطقهها یا زیرحوضهها) است.
میزان و شیوه منظورکردن نیازهای آبی در فرآیند برآورد آب قابل تخصیص در مقیاس حوضره ،منطقرهای و
زیرحوضه ،به سیاستها و شرایط حقوقی فرآیند برنامهریزی تخصیص آب ،بره ویرژه درخصروص جریانهرای
محیطزیستی و مالحظات استراتژیك ،بستگی دارد .رویکرد این کتاب آن است که آب قابل بهرهبرداری شامل
۱67

برنامهریزی تخصیص آب در حوضه آبریز

سیالبهای يیر قابل کنترل نبوده و آب قابل تخصیص نیز نیازهای محیطزیستی را جردا میکنرد (برا فررض
تصریح در قانون) ،ولی هر کشوری ممکن است تفسیر خاص خود را از آب قابل تخصریص در سرطح حوضره
داشته باشد.
تعریف آب قابل تخصیص باید در زیرحوضههای باالدست آياز شده و به پیروی از جریران هیردرولوژیکی ،بره
ترتیب به زیرحوضههای پائیندست برسد .عموما ،نمایش میانگین رواناب ساالنه ،آب قابرل بهرهبررداری و آب
قابل تخصیص به شکل ترتیبی وتجمعی برای هر یك از زیرحوضرهها یرا محردودههای اداری حوضره صرورت
میگیرد .همچنین مناسب است شاخصی از بیالن که مقایسه بین آب قابل بهرهبرداری و برداشت کنرونی آب
را نشان میدهد ،به شکل متوالی تا انتهای حوضه محاسبه گردیده و نمایش داده شود.
رویکرد مناسب در برآورد آب قابل تخصیص در یك حوضه خاص ،به مسائل زیر بستگی خواهد داشت:
◄ ماهیت تخصیص آب (به مفهوم رویکرد تعریف تخصیصها) ،برای مناطق یا بخشها /طرحها
◄ سطح تنش و به تبع آن دقت الزم برای برآوردها
◄ برخورد با قابلیت اطمینان /ت مین در تخصیص آب ،متاثر از نوسانات فصلی و میانسالی
◄ اطالعات و منابع موجود برای ارزیابی
سه رویکرد اصلی برای برآورد آب قابل تخصیص وجود دارد که به ترتیب پیچیدگی مدلسازی در آنها افزایش
مییابد (در ادامه با جزئیات بیشتر توضیح داده میشوند):
◄ برآورد میانگین (ساالنه یا فصلی)
◄ مدلسازی هیدرولوژیکی با در نظرگرفتن نوسانات میانسالی و فصلی.
◄ مدلسازی تعیین آورد مطمئن براساس قواعد بهرهبرداری سیستم.
برآورد میانگین

سادهانگارانهترین رویکرد ،استخرا آب قابل تخصیص براساس برآورد میرانگین روانراب سراالنه (احتمراالً بره
تفکیك فصلی) است .ممکن است برای رسیدن به آب قابل تخصیص ،نیاز کل جریان محیطزیستی (همچنین
به تفکیك فصل) نیز از میانگین رواناب ساالنه کسر شود .مزیت این رویکرد در سادگی نسبی آن و اطالعرات
محدود و عدم الزامات مدلسازی است .امرا چرالش آن ممکرن اسرت در تخصریص تمرام آب موجرود (بررای
استفاده) باشد که به تأثیر پیکربندی سیستم و نیازهای آبی (شامل جریان برگشتی) بر بیالن آب توجه نکند.
به طور مستقیم تصمیمی بر منظور نکردن سیالب کنترلنشده ندارد ،و از این رو ،آب قابرل بهرهبررداری را از
منابع آب موجود متمایز نمیسازد .با این وجود ،منظور کردن جریانهای محیطزیستی (مواقعی که بخشی از
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پیكهای سیل را شامل می شود) که باید در ارزیابی گنجانده شود (بنرا بره دالیرل عملری و محیطزیسرتی)،
اهمیت این مسئله را تا اندازهای کاهش میدهد .این مسائل ممکن است با متمایزکردن سالهای تر ،نرمرال و
خشك ،و برآورد آب قابل تخصیص ،مطابق با رژیمهای هیدرولوژیکی ،تا اندازهای مورد توجه قرار گیرنرد .در
حوضههای نسبتاً کمتر توسعهیافته (با زیرساخت محدود) ،این کار میتواند با تمرکز برر تخصریص در فصرول
خشك نیز صورت گیرد.

کادر -42برآورد جریانها در رودخانه کلرادو
مذاکرات درباره توافقنامه رودخانه کلرادو ،بر برآورد متوسط ساالنه جریانهای رودخانه متکی بوده است .این برآورد مبتنری برر
کمتر از سه دهه آمار دبی جریان بوده و همچنین براساس جریانها در شاخه اصلی است که تقریباً در میانه حوضه قررار دارد و
تنها سهم شاخه های فرعی باالدست را دربر می گیرد .آمار دبی ثبت شده حاکی از متوسط جریان ساالنه حداقل  20/7میلیرارد
متر مکعب بوده که البته در نهایت ،برآورد محافظهکارانهتر با مقدار  20/2میلیارد متر مکعب مبنای توافقنامه قرار گرفته اسرت.
آب زیرزمینی به صراحت در این محاسبات در نظر گرفته نشده است.
این رویکرد در تعیین آب قابل تخصیص ،برای وضعیت موجود مناسب بود .با توجه به رویکرد اتخاذشده در تعریف و سرهمبندی
منابع آب حوضه :این توافقنامه صرفاً جریان ساالنه را که الزم است از لیزفرری( 1تقریبراً در میانره حوضره آبریرز ،عبرور کنرد)،
مشخص مینماید .بنابراین سهم باالدست و پائیندست حوضه را تعیین میکند .مشخصکردن تخصیص حوضههای باالدسرت و
پائین دست به این روش ،مسئولیت مدیریت منابع آب هر ایالت را در چارچوب این قیودات ،به عهده خودشران واگرذار کررده ،و
مدلسازی عرضه و تقاضای آب را در حوضه برای محاسبه آورد مطمئن سیستم ،منظور نمیکند.

بنا به تعریف ،هیچ تمایزی بین سیستم موجود و آب بالقوه قابل بهرهبرداری وجود ندارد ،بره ایرن دلیرل کره
برآوردهای آب قابل تخصیص ،بازتابدهنده آب بالقوه قابل بهرهبرداری اسرت .ایرن رویکررد ،بررای تخصریص
منطقهای در حوضههای بزرگ ،که استانها یا مراجع محلی /زیرحوضه ملزم هستند تخصریصها را از طریرق
توسعه زیرساخت میسر سازند ،تناسب بیشتری دارد.
مدلسازی بیالن هیدرولوژیکی

این رویکرد ،مبتنی بر مدل هیدرولوژیکی بارش -رواناب است که بررای بررآورد میرانگین روانراب سراالنه ،برا
شبیه سازی جریان در حوضه ،براساس زیرساخت کنرونی و وضرعیت برداشرت آب ،بره کرار گرفتره میشرود.
مدلسازی بیالن آب معموالً بر پایه ماهانه در سالهایی است که رهاسرازی ،ذخیرره و برداشرت از مخرازن و
رودخانررهها براسرراس قواعررد بهرهبرررداری سیسررتم صررورت میگیرررد ،و بایررد دربرگیرنررده نیازهررای جریرران
محیطزیستی نیز باشد .این رویکرد ،امکان ارزیابی تأثیر ت مین تأمین را در محدودهها یا آببران مختلرف ،و
نیز ارزیابی جریانهای برگشتی کشاورزی ،شهری و صنعتی را که باید در بریالن پائیندسرت در نظرر گرفتره
Lees Ferry
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شود ،فراهم میسازد .اثرات بر برقابی یا کشتیرانی نیز میتواند در این روش ارزیابی شده و قواعد بهرهبرداری
برای این تخصیصها نیز تعریف میشود .بر این اساس ،این رویکرد هم در حوضههای بزرگ با تخصریصهای
منطقهای و هم حوضههای کوچکتر با تخصیصهای بخشی قابلیت کاربرد دارد.
شبیهسازی ،وضعیت تفصیلیتری از طیف و توزیع احتمال کل آب موجود ،آب قابرل بهرهبررداری و آب قابرل
تخصیص در شرایط مختلف هیدرولوژیکی (به ویژه عملکرد سیستم در فصول و سالهای خشرك) را نمرایش
میدهد .الگوهای دیگر هیدرولوژیکی ،زیرساختها و برداشت آب در آینده نیز میتواند برای ارزیابی آب قابل
تخصیص با فرضیات یا سناریوهای مختلف ،شبیهسازی شرود .دادههرای هیردرولوژیکی مصرنوعی (بره جرای
دادههای تاریخی) نیز ممکن است برای تعیین توزیع احتمال بلندمدت آب قابل تخصیص به کار روند.
شبیهسازی سیستم ،توصیف دقیقتری از آب قابل تخصیص ایجاد مینماید و بنابراین به شرکل برالقوه بررای
حوضههایی که کمآب بوده و درک بهتر و پاسخ بهتر مدیریتی برای برنامهریزی تخصیص آب آنها الزم اسرت،
مناسب تر خواهد بود .با این وجود ،این روش نیازمند هزینه تهیه اطالعرات و منرابع الزم بررای طراحری ایرن
مدلها است که معموالً تنها در حوضههایی که تنش بیشتری را تجربه میکنند ،توجیه دارد.
مدلسازی تعیین آورد مطمئن

این رویکرد ،بر برآورد مقدار آبی که میتواند به شکل مطمئن از یك سیستم تأمین شود (و بنابراین تخصیص
داده شود) تمرکز دارد .آورد مطمئن یك مخزن ،سیستم مخازن یا طرحهای جریانی (ذخیره صفر) ،به عنوان
حجم آبی تعریف میشود که می تواند در یك دوره زمانی مشخص و با سطح مشخص ت مین ،برداشت شود.
عموماً تعمیم مدل شبیهسازی است که در آن ،بهینهسازی بهرهبرداری سیستم برای بررآورد حرداکثر کمیرت
آبی که امکان تخصیص از یك سیسرتم را دارد ،مرد نظرر قررار میگیررد .تحلیرل آبردهی ،بررعکس رویکررد
شبیهسازی که آب قابل تخصیص توأم با قواعد معین بهرهبرداری را ارزیابی میکند ،يالباً بررای تهیره قواعرد
بهرهبرداری که آب قابل تخصیص را به حداکثر میرساند ،مورد استفاده قرار میگیرد.
از این رو ،مدلسازی تعیین آورد مطمئن ،مقایسره صرریح قابلیرت اطمینران ترأمین در بخشهرای مختلرف
سیستم با ت رمین الزم در منراطق و آببرران مختلرف اسرت ،و ممکرن اسرت برا اسرتفاده از الگوریتمهرای
بهینهسازی در پیوند با مدلهای شبیهسازی ارزیابی شود .مدلسازی برای تعیین آب قابل تخصیص تروأم برا
سیستمها و طرحها مناسب است ،و تخصیصهای میانبخشی با ت مینهای مختلف باید در نظر گرفته شوند.
با این همه ،این رویکردها به اطالعات و منابع زیادی نیاز دارند.
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کادر -43مدلسازی بیالنی در حوضههای موری -دارلینگ و لرما -چاپاال
پروژه آبدهی پایدار حوضه موری -دارلینگ که توسط سازمان پژوهش علمری و صرنعتی دولرت مشرترکالمنافع انجرام گرفرت،
شامل بیش از  1/4میلیارد شبیهسازی بیالنهای آب بود .این پروژه شامل ارزیابی آبدهیهای پایدار سیسرتمهای آب سرطحی و
زیرزمینی در حوضه موری -دارلینگ بود .این کار دربرگیرنده استفاده از مدلهای سیستم رودخانه بود کره زیرسراخت کنرونی،
تقاضاهای آب ،و مدیریت آب و قواعد سهمبندی را برای ارزیابی پیامدهای ناشی از طیفی از سناریوها منظور کررده بود.گامهرای
کلیدی در این پروژه در شکل زیر نشان داده شده است.

تهیه توافقنامه تخصیص سال  2004در حوضه لرما -چاپاال ،بر مدل شبیهسازی پویایی سیستم در گسرتره حوضره متکری برود.
این مدل شاخه اصلی رودخانه لرما و شاخههای فرعی آن ،مخازن موجود ،واحدهای آبیاری ،شرهرها ،شرهرکها و مجموعرههای
صنعتی ،و نیز آبخوانها و دریاچه را شامل میشود .استفاده از مردل دینرامیکی  LERMAبررای شبیهسرازی شررایط براسراس
سناریوهای گوناگون و نمایش تصویری آنها به گونهای نسبتاً آسان ،اهمیت زیادی داشته است.
این مدل از شش ماژول تشکیل میشود :ماژول بارش -رواناب ،ماژول بیالن روزانه در مخازن ،ماژول آب زیرزمینی که بریالن را
در آبخوانها نشان میدهد ،ماژول تقاضا که نیازهای آبی شهرها و کشتهای مختلف را محاسبه میکند ،ماژول کیفیرت آب کره
شامل مدل انتقال برای تعیین  BODدر امتداد شاخه اصلی و تغییر میزان فسفر در دریاچره چاپراال اسرت ،و یرك مراژول بررای
تعیین قواعد تخصیص آب بین آببران حوضه.
این مدل ،متغیرهای گوناگون هیدرولوژیکی ،اقتصادی و محیطزیستی را برای شبیهسرازی رفترار حوضره براسراس سرناریوهای
مختلف مدیریت آب و تخصیص ،منظور میکند .این مدل از هفده زیرحوضه به عنوان واحدهای هیدرولوژیکی ،نُه مخزن اصرلی
شامل دریاچه چاپاال ،هشت ناحیه آبیاری ،نُه شهر ،و بیست آبخوان از مهمترین آبخوانهای حوضه ،تشکیل میشود.

آورد مطمئن تحت تاثیر عوامل گوناگونی نظیر نوسانات جریان ،حجم ذخیره موجود ،الگوی تقاضا ،و حجرم و
ظرفیت زیرساخت انتقال ،تعیین میشود .عالوه بر این ،در محاسبه آورد مطمئن بایرد تلفرات پیشبینیشرده
ذخیره در نتیجه انباشت رسوبات در مخازن نیز منظور شرود .رهاسرازی محیطزیسرتی ،بره ویرژه مؤلفرههای
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جریان پایه و جریان متوسط که میتواند تأثیر قابل مالحظهای بر آورد مطمئن داشته باشرد ،و دیگرر مروارد
رهاسازی جبرانی نیز باید در تحلیل آورد مطمئن گنجانده شوند .در نهایت ،باید توجه داشت که بره ویرژه در
سیستمهای چندمخزنی ،آورد مطمئن سیستم میتواند حساسیت زیادی به قواعد بهرهبررداری ،ماننرد تولیرد
برقابی یا مدیریت سیل ،داشته باشد.
در هر حوضهای ،بر پایه پیکربندی مختلف زیرساختها و الگوهرای تقاضرای آب ،سرقفی بررای برداشرت آب
وجود خواهد داشت .مالحظات فیزیکی ،محیطزیستی و اقتصادی ،بر میزان آورد مطمرئن امکانپرذیر از نظرر
اقتصادی تأثیر میگذارند .با اینکه از نظر فنی ،مهار همه آب امکانپذیر است ،هزینه نهایی آب تأمینشده بره
شکلی نمایی با توسعه حوضه افزایش مییابد.
به نسبتی که نیازهای آبی در یك محدوده افزایش مییابد ،به شکل فزایندهای دستیابی به آورد مطمئن باالتر
در همان حوضه دشوارتر (و بنابراین پرهزینهتر) می شود .با برداشت بیشتر و بیشترآب در حوضه مرورد نظرر،
هزینههای اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی مترتب برر برداشرت آب نیرز افرزایش مرییابرد .ایرن رونرد در
نقطهای ،به سقف بازده اقتصادی می رسد .از این نقطه به بعد ،دیگر از لحاظ اقتصرادی ،توسرعه زیرسراخت و
بنابراین افزایش آورد مطمئن در حوضه ،توجیهپذیر نیست.
سطح بازدهی اقتصادی نه تنها به خصوصیات فیزیکی وهیدرولوژیکی حوضه ،بلکه به آببرران نیرز بسرتگی
دارد .استفادهای که از آب صورت میگیرد ،ارزش اقتصادی آن را تعیین خواهد کررد .کشراورزی معیشرتی و
کشتهایی که ارزش پائینی دارند ،پائینترین بازده را در قبال استفاده از آب ایجاد مینماینرد ،در حرالی کره
مصار خانگی ،صنعتی و معدنی باالترین بازده را خواهند داشت .در حوضههایی که نسبت قابل مالحظهای از
آب بران ،ارزش اقتصادی باالتری دارند ،پتانسیل اقتصادی برای توسرعه زیرسراخت بیشرتر بروده ،و بنرابراین،
بازدهی اقتصادی باالتر خواهد بود.
بازدهی مؤلفه برقابی (بر حسب میزان انرژی که تولید میکند) میتواند به شیوهای مشابه ترأمین آب تحلیرل
شود تا قواعد بهرهبرداری با باالترین بازدهی در قبال کمترین هزینه،تعیین شوند .تأثیر قواعد بهرهبررداری برر
روی آورد مطمئن نیز میتواند مدلسازی شده و قواعد بهرهبرداری بهینه تعیین گردد.

 -6-9مالحظات برآورد آب قابل تخصیص
ارزیابی آب قابل تخصیص تا هر درجه از دقت و قابلیرت اطمینران ،نیازمنرد تحلیرل گسرترده دادههرا اسرت.
فهرستی از مالحظات که باید در نظر گرفته شوند ،در ادامه اشاره شده است.
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تهیه ورودیها برای تعیین آورد مطمئن

◄ طبیعیسازی دادههای اندازهگیریشده دبی :پس از واسنجی قابل قبول مدل بارش -روانراب ،دادههرای
مشرراهدهای جریرران میتوانررد طبیعیسررازی شررود .نیازهررای شبیهسازیشررده در دوره زمررانی جریرران
مشاهدهای ،به دادههای مشاهدهای جریان افزوده شده ،و جریانهای برگشتی در این دوره زمرانی کسرر
میگردند.
◄ سریهای تکمیل شده جریان طبیعیشده .در بیشتر مطالعات منرابع آب ،سرریهای بلندمردت جریران
(برای بیش از پنجاه سال) مورد نیاز هستند ،و ايلرب دوره دبیهرای ثبرت شرده ،کرل دوره را پوشرش
نمیدهد .در این موارد ،سری تکمیل شده جریان طبیعیشرده ،برا بره همپیوسرتن جریران مشراهدهای
طبیعیشده ودادههای شبیهسازیشده جریان برای دورههای فاقد آمار ،ایجاد میشرود .مهرم اسرت کره
مقادیر تکمیل شده که بدین شیوه به دست میآیند ،با عالمت خاصی مشخص شوند تا این اطالعات در
تحلیلهای آتی از دست نروند.
◄ تهیه سری نیازهای امروزی .تقاضاها و نیازها در حوضه معموالً با گذشت زمان افرزایش مییابنرد ،و بره
عنوان «برشهای زمانی» با مقاطع افزایشی مدل میشوند .به منظور مدلسرازی آورد مطمرئن ،معمروالً
تقاضای یکنواخت در گذر زمان الزم است ،و آورد مطمئن را برای هرد تعیینشرده تعیرین مینمایرد.
بیشتر سریهای نیازهای یکنواخت با استفاده از مدل بارش -رواناب در سطح خاصی از نیراز بررای کرل
دوره تهیه میشوند .سپس به عنوان ورودی برای فرآیند مدلسازی آورد مطمئن ،بره همرراه سرریهای
جریان طبیعیشده بلندمدت استفاده میشود.
◄ تهیه سریهای تقاضای آتی .تقاضاهای پیشبینیشده آینده به شیوهای مشابه در مدل برارش -روانراب
برای کل دوره مدل میشوند ،و در فرآیند مدلسازی آورد مطمئن ،برای آزمرودن سرناریوهای نیازهرای
بالقوه آب در آینده به کار میروند.
تعیین آورد مطمئن

در آياز مطالعه برنامهریزی منابع آب ،مکانهای برداشت گوناگون و /یا ساختگاههای مختلف سرد معمروالً در
نظر گرفته میشود .در این مرحله ،فنون نسبتاً ساده برای ارزیابی خصوصیات آورد مطمئن طرحهای گوناگون
الزم است .این قبیل فنون مقدماتی طراحی ،يالباً مستلزم فرضیات سادهکننده هستند :به طور مثرال ،تلفرات
ذخیره در اثر رسوبگذاری و تبخیر نادیده گرفته میشوند ،نوسانات فصلی در جریانهای ورودی و برداشتها
به حساب نمیآیند ،و احتمال عدم تأمین در نظر گرفته نمیشود .پس از اصالح فهرست طرحهرای برالقوه از
طریق تحلیل مقدماتی آورد مطمئن ،از فنون پیچیدهتری استفاده میشود.
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فنون تعیین آورد مطمئن سیستم میتواند به سه دسته تقسیم شود:
◄ فنون دوره بحرانی ،نوسانات زمانی یك سیستم را شبیهسرازی میکنرد و سرپس از روی آن ،ظرفیرت
ذخیره الزم برای اطمینان از اینکه تقاضاها همیشه تأمین میشوند ،تعیین میگردد .همان گونره کره از
نام آن برمی آید ،این فنون اساساً نیاز ذخیره را بر پایه رفتار مخزن یا سیستم در طرول «دوره بحرانری»
تعیین مینمایند .با اینکه تعریف پذیرفتهشده عمومی برای «دوره بحرانی» وجود ندارد ،معموالً به عنوان
دورهای تعریف میشود که در طول آن ،سیستم از وضعیت پر به خالی ،و یا از وضرعیت پرر بره خرالی و
مجدداً به وضعیت پر میرسد .این فنون شامل روشهای گرافیکی و تحلیلی هستند ،و مبنرای ظرفیرت
ذخیره الزم سیستم را بر تفاوت میان تقاضای آب و جریانهرای ورودی میگذارنرد ،و ذخیرره براسراس
شدیدترین خشکسالی در دادههای تاریخی تعیین میشود.
◄ تحلیل شبیهسازی ،که اساساً مستلزم بیالن مخزن ،معموالً بر پایه ماهانه است .اگر این تحلیل براساس
یکی از سریهای دادههای تاریخی جریان صورت گیرد ،احتمال عدم تأمین قابل ارزیابی نیست ،برا ایرن
حال ،گاهی اوقات از نسبت تعرداد ماههرای عردم ترأمین در دوره شبیهسرازی بره تعرداد کرل ماههرای
شبیهسازی ،به عنوان شاخص معمولی احتمال عدم تأمین استفاده میشود.
◄ فنون تحلیل استوکستیک شامل روشهایی است کره میتوانرد ذیرل فنرون دوره بحرانری و مراتریس
احتمال دستهبندی شوند .با این وجود ،تحلیل شبیهسازی معموالً مورد توجه قرار میگیررد .اسرتفاده از
تعداد زیاد سریهای تولید شده ،قابلیت اطمینان مشخصی را برای آورد مطمئن محاسبه شده سیسرتم
مشخص کرده و بر این اساس ،کاستی کلیدی فنون تحلیل دادههای تاریخی را مورد توجه قرار میدهد.
تولید سریهای استوکستیك ،مستلزم استفاده از مدلهای آماری برای تولید تعداد زیاد سریهای دبری
بر پایه خصوصیات آماری سری دادههای تاریخی جریان است .پس از تولید ،این سریهای استوکستیك
باید تأیید و اعتبارسنجی شوند .فرآینرد تأییرد شرامل مقایسره پارامترهرای آمراری کلیردی سرریهای
تولیدشده و سریهای تاریخی است ،در حالی که اعتبارسنجی شامل مقایسه خصوصیات کلیدی سیستم
مانند کمبودها و خصوصیات ظرفیت آبدهی براساس سریهای تاریخی و استوکستیك است .سرریهای
تولیدشده جریان به شیوه استوکستیك معموالً در صورتی پذیرفته میشوند که مقادیر تاریخی در طیف
صدک  25تا  75سری استوکستیك قرار گیرند.
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فصل 10
ارزیابی جریان محیطزیستی

 -1-10ارزیابیهای محیطزیستی و برنامهریزی تخصیص آب
توسعه منابع آب می تواند اثرات قابل مالحظه و نامطلوبی بر محیط طبیعی داشته باشد .امروزه ارزیابی اثررات
محیطزیستی طرحهای پیشنهادی توسعه منابع آب و تصمیمات مدیریتی ،به امری رایب تبدیل شده است.
از دید تخصیص آب ،مهمترین مالحظه محیطزیستی ،تأثیر تصمیمات تخصیص آب بر رژیم جریان و ترأمین
جریانهای محیطزیستی است .نتیجه فرآیند تخصریص آب میتوانرد کاهشهرای عمرده در جریران سراالنه
رودخانه و تغییرات در مقدار ،زمانبنردی و فراوانری رویردادهای مختلرف جریران باشرد .در نتیجره ،سرالمت
رودخانهها در بسیاری از حوضههای آبریز جهان ،به شدت آسیب دیده است .این فصل بر این مسائل متمرکرز
شده و اهمیت رژیم جریان برای اکوسیستمهای رودخانرهای ،و رویکردهرای مختلرف در شناسرایی و ترأمین
جریانها برای حفظ سالمت رودخانه مورد بحث قرار میگیرد.
اثرات بهرهبرداری از منابع آب بر محیطزیست ،فراتر از صرفاً تغییرات در رژیم جریان است .سراخت سردها و
بندها میتواند دریاچههایی پدید آورد که پیشتر وجود نداشتند ،زیستگاههای مهم (آب کم عمرق) را حرذ
کرده ،و پیوستگی سیستم رودخانه را کاهش دهد .برداشت آب میتواند بر وضعیت حوضه تأثیر گذاشته و در
نتیجه ،ورود آالیندهها را به رودخانه افزایش دهد .چنین مالحظاتی باید در برنامهریزی حوضه گنجانده شوند.
این مسائل با جزئیات بیشتر در کتاب برنامه ریزی حوضه آبریز مورد توجه قرار گرفته است کره شرامل فصرل
جداگانهای درباره برنامهریزی استراتژیك محیطزیستی است.
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 -2-10اهمیت جریانهای محیطزیستی
امروزه شناخت ما درباره اهمیت تخصیص آب و مردیریت رودخانرهها بره گونرهای کره جریران الزم را بررای
اکوسیستمهای آب شیرین ترأمین نمایرد ،افرزایش یافتره اسرت .الگوهرای جریران ،از اجرزای تشرکیلدهنده
رودخانهها ،تاالبهای رودخانهای ،سیالبدشتها و مصبها به شمار میآیند :بدون آنها ،این اکوسیسرتمها و
خدمات و کارکردهایی کره فرراهم میکننرد ،وجرود نخواهرد داشرت .امرروزه ،آب موجرود در رودخانرهها (و
سیستمهای همراه آن مانند تاالبها ،دریاچهها و دلتاها) برای دستیابی به مزایای محیطزیستی ،برا اصرطالح
جریانهای محیطزیستی شناخته میشود .رژیمهای جریان -بره معنری الگروی کلری جریران ،شرامل کمیرت،
زمانبندی ،فراوانی و مدت جریانها ،فصلیبودن و نوسان در سال -بنا به دالیل متعدد ،برای سالمت رودخانه
مهم هستند:
◄ جریان آب رودخانه ،از عوامل تعیینکننده اصلی زیستگاه فیزیکی در رودخانهها به شمار میآیققد .تنظریم
جریان میتواند سبب از بینرفتن زیسرتگاه (درون جریران و در سیالبدشرتها) شرده ،برر فرآینردهای
فرسایش و رسوبگذاری تأثیر گذاشته ،و محیطی را که پیشتر متنوع بروده و ایرن تنروع بره رودخانره
وابسته بوده است را به محیطی همگنتر تبدیل سازد که با احتمال کمترری میتوانرد تنروع زیسرتی را
پشتیبانی کند.
◄ حیات گونههای آبی ،در واکنش به رژیمهای طبیعی جریان رودخانه تکامل یافته است .تغییررات در رژیرم
هیدرولوژیکی میتواند فرآیندهای حیاتبخش و بازتولید را دچار آشفتگی کند .تغییرات در رژیم جریان
سبب کاهش جنگلهای سیالبدشتی ،تغییرات در ساختار و دینامیك جمعیت گیاهان جلبکری و آبری،
کاهش در تنوع زیستی و کمیت جمعیت گیاهان آبی ،بیمهرهگان ،دوزیستان ،ماهیران و پرنردگان آبری
شده است.
◄ جریانها ،پیوستگی طولی (باالدست -پائیندست) و جانبی (رودخانه -سیالبدشت) را حفظ میکننققد .از
بینرفتن پیوستگی جانبی میتواند سبب بریدگی سیالبدشتها از سیستم رودخانه شده و ممکن است
سیستمهای آبی را به خشکی تغییر دهد .پیوستگی طولی به سبب ساخت سدها و بندها از دست رفته و
در نتیجه میتواند مانع عبور ماهیان یا گسترش قطعات تکثیری گیاهان شود.
◄ تغییرات در رژیم جریان رودخانه به گسترش گونههای آسیبرسان و مهققاجم کمققک میکنققد .رژیمهرای
جدید جریان رودخانه میتواند محیط مناسبی برای ماهیان ،گیاهان ،یرا سرایر گونرههای بیگانره فرراهم
آورده و یا میتواند رقابت را برای گونههای بومی دشوارتر سرازد .گونرههای مهراجم باعرث اثررات مهرم
اکولوژیکی و اقتصادی میشوند.
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بنابراین ،رژیم متغیر جریان طبیعی ،عنصرر الزم بررای رودخانرهها ،تاالبهرای رودخانرهای ،سیالبدشرتها،
سیستمهای آب زیرزمینی و مصبها به شمار میآید :بدون آن ،اکوسیسرتمها و خردمات و کارکردهرایی کره
فراهم می آورند ،وجود نخواهد داشت .بر این اساس ،توسعه در کرانهها و درون جریان ،تنظیم جریان رودخانه
و برداشت آب (که همگی بر رژیم جریان تأثیر گذارند) میتوانند پیامدهای مهمی را برای رودخانهها و مردم،
جوامع محلی و کسب و کارهایی که به آنها وابسته هسرتند ،داشرته باشرند .دسرتکاری در جریران رودخانره
میتواند:
◄ کیفیت آب شیرین را کاهش دهد (از جمله کیفیت مناسب آن برای مصار انسانی).
◄ بر جابجایی رسوبات تأثیر گذاشته و مورفولوژی مجرا را تغییرر دهرد ،کره میتوانرد ریسرك سریل را
افزایش داده و قابلیت کشتیرانی را کاهش دهد.
◄ نفوذ آب شور را افزایش دهد ،که میتواند بر منابع آب و اراضی همجوار تأثیر گذار باشد.
◄ عمق آب را در رودخانه تغییر دهد ،و در نتیجره ،زیسرتگاه گونرههای آبری ،و نیرز میرزان آبگرفتگری
تاالبها و سیالبدشتها را تغییر دهد.
◄ تغذی ه آب زیرزمینی را کاهش داده ،و در نتیجه منابع آب زیرزمینی موجود را به عنوان منبرع ترأمین
آب کاهش دهد.
◄ بر کاالها ،گونهها و اکوسیستمهای رودخانهای و ساحلی مورد استفاده انسان (از جمله پوشش گیاهی،
ماهیان و دیگر جانداران آبی) تاثیرگذار باشد.
◄ ارزشهای فرهنگی و معنوی و قابلیت استفاده از رودخانهها را برای فعالیتهای تفریحی تحرت ترأثیر
قرار دهد.
ماهیت جریانهای محیطزیستی

حفظ حداقل جریان در رودخانرهها و پیشرگیری از بیشبرداشرت آب در دورههرای کمآبری ،چرالش کلیردی
مدیریت جریان محیطزیستی به شمار میآید .با این وجرود ،موضروع جریانهرای محیطزیسرتی تنهرا حفرظ
حداقل جریان نیست .بسیاری از مهمترین کارکردهای جریانهای محیطزیسرتی ،ماننرد حفرظ کیفیرت آب،
تحریك تخم ریزی و مهاجرت ماهیان ،حمل رسوب ،تغذیه آب زیرزمینی و آبگرفتگی تاالب ،به شکل دورهای،
به جریانهای زیاد نیز نیاز دارند .تنها حفظ حداقل جریان ،بدون در نظرگرفتن طیف گستردهتر و زمانبندی
جریانها ،احتماالً برای پشرتیبانی سیسرتمهای رودخانرهای سرالم و خردمات اکولروژیکی کفایرت نمیکنرد.
رهاسازی آب خیلی زیاد از مخزن ذخیره در دورههایی که رودخانهها به طور طبیعی جریانهای کم را تجربه
میکنند نیز میتواند تأثیر منفی بر اکوسیستمهای رودخانه داشته باشد .همه جنبههای رژیم جریان به شکل
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بالقوه برای محیطزیست اهمیت دارند ،و نوسان طبیعی (شکل )31باید در تخصیص و مدیریت منابع آب مرد
نظر قرار گیرد .مهمتر آنکه ،نیازهای جریان محیطزیستی میتوانرد در انرواع مختلرف رودخانره ،تغییرر قابرل
مالحظهای داشته باشد ،و الزم است این تفاوتها برای مدیریت حوضه آبریز ،درک شده و تأمین گردد.

شکل -31اجزای مختلف رژیم جریان

شناخت نیازهای جریان محیطزیستی ،به شناخت مؤلفرههای کلیردی رژیرم جریران و نقرش آنهرا در حفرظ
اکوسیستمهای سالم بستگی دارد .رژیم جریان يالباً با توجه به موارد زیر بررسی میشود:
◄ رویدادهای حدی جریان کم که میتواند برای ازدیاد و پاکسازی گونههای مهاجم مهم باشد.
◄ جریانهای پایه که میتواند برای حفظ یك آبراهه مرطوب ،آبگیرها و زیستگاههای توأم با آنها و بررای
حفظ سطح آب زیرزمینی مهم باشد.
◄ تازهسازی /پالسها که میتواند برای بهبود کیفیت آب پس از دورههای خشك طوالنی ،برای تحریرك
زاد و ولد و مهاجرت ،حفظ سطوح شوری مناسب و شکلدادن به مجرای رودخانه مهم باشد.
◄ سیالبها شامل آبگرفتگیهای کامل کرانه رودخانه که میتواند برای حمل رسوب ،حفظ شکل مجررا،
و آبگرفتگی سیالبدشتها و تاالبها و حفظ ارتباط آنها با مجرای رودخانه مهم باشد.
این اجزا در هیدروگرا فرضی شکل 32نشان داده شدهاند .مدل مفهومی شکل 33پیوندهای بین مؤلفرههای
جریان و ساختار هیدرولیکی و زیستگاههای یك سیستم رودخانه را نشان میدهد.
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شکل -32مؤلفههای مختلف و نقشهای اکولوژیکی هیدروگراف فرضی جریان رودخانه

شکل -33مؤلفههای جریان رودخانه و ارتباطات با ساختارهای هیدرولیکی و زیستگاههای گیاهان و جانوران

پیامدهای تغییر رژیمهای جریان

پیامدهای تغییر رژیم طبیعی جریان بر محیطزیست و جوامع محلی وابسرته ،اگرر برا درک اثررات برر کلیرت
سیستم رودخانه همراه نباشد ،میتواند شردیدتر شرود .تخصریص و مردیریت ضرعیف جریران محیطزیسرتی
می تواند بدین معنا باشد که بسیاری از کاالها و خدماتی که رودخانهها فراهم میآورند -بره رایگران -از برین
میروند .نمونههای فراوانی را میتوان برشمرد که نتایب فقدان جریان مناسب محیطزیستی را نشان میدهند.
این پیامدها میتوانند مستقیم و يیرمستقیم باشند .در برخی از این نمونهها ،اثرات بالفاصله آشرکار شردهاند،
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در حالی که در موارد دیگر با گذشت زمان پدیدار میشوندد برخری قابرل پیشبینری هسرتند ،در حرالی کره
سنجش برخی دیگر از آنها ،حساستر و دشوارتر است.
دریای آرال :فاجعه اکولوژیکی و انسانی

بیشبرداشت آب در طول چندین دهه منجرر بره کراهش بریش از  90درصرد جریانهرای ورودی سراالنه از
رودخانه آمودریا به دریای آرال شد .در نتیجه 90 ،درصد حجم دریاچه کاهش یافتره ،و شروری بره انردازهای
افزایش یافت که با آب دریا قابل مقایسه بود .این تغییرات منجرر بره نرابودی تمرام  24گونره مراهی برومی،
فروپاشی صنعت ماهیگیری ،و اُفت تولید مواد يذایی در جوامع پیرامونی شد .خشكشدن این دریا منجرر بره
اُفت قابل مالحظه در کیفیت آب سطحی و آب زیرزمینی و نیز فرسایش خاک و در نتیجه آلودگی هوا شده
است .اثرات آن بر سالمت انسانها نیز قابل مالحظه بوده و بیماریهای واگیردار افزایش یافته اسرت .اکنرون
جمعیت محلی  5میلیونی آن ،در «مکانهایی با شیوع مزمنترین بیماریها در زمین» زندگی میکنند.
حوضه موری -دارلینگ :هزینه باالی احیای جریانهای محیطزیستی

حوضه موری -دارلینگ در استرالیا ،تولید کننده سبد يذایی این کشور است و بیشرترین ترأثیر را از تنظریم
رودخانه و انحرا جریان متحمل شده است .پس از چندین دهه بیشتخصریص آب ،نزدیرك بره  50درصرد
منابع آب سطحی حوضه از این سیستم رودخانه بررای مقاصرد مصررفی برداشرت میشرود .برداشرت آب در
ترکیب با خشکسالی شدید ،به شدت برر سرالمت اکولروژیکی رودخانرهها و سیالبدشرتهای حوضره ترأثیر
گذاشته است ،و اکنون سالمت بیست زیرحوضه از بیست و سه زیرحوضه آن در دسته ضعیف یا خیلی ضعیف
قرار دارد .میانگین جریان ساالنه در مصب رودخانه موری در استرالیای جنوبی ترا  61درصرد کراهش یافتره
است ،و از سال  2002تا اواخر سال  ،2010هیچ جریان آب قابل تروجهی در مصرب رودخانره مروری وجرود
نداشته است .برای مقابله با این وضعیت ،دولت استرالیا نزدیك به  9میلیارد دالر برای احیای جریانها بررای
محیطزیست ،از طریق بهبود کارآیی استفاده آب و بازخرید يیراجبراری مجوزهرای برداشرت ،سررمایهگذاری
میکند .برنامه جدید حوضه ،مصوب نروامبر  ،2012ملرزم میکنرد کره برداشرتهای آب ترا  2750میلیرون
مترمکعب برای احیای سالمت حوضه کاهش یابرد .علریريم سررمایهگذاری عظریم ،هنروز در میران جوامرع
منطقه ای درباره تأثیر بر کار و زندگی آنها در بلندمدت ،ناشی از جابجایی قابل مالحظره تخصریص آب بررای
مقاصد محیطزیستی ،نگرانیهای عمدهای وجود دارد .اکولوژیستها نیز در مورد کفایت حجم آبری کره بایرد
بازگردانده شود تا سالمت اکولوژیکی رودخانه مجدداً احیا شود (مطابق با هد اصلی سیاست جدید) ،نگرران
هستند.
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رودخانه زرد :بیشبرداشت آب به تشدید ریسک سیل منجر میشود

در حوضه آبریز رودخانه زرد در چین ،صد میلیون نفر ساکن هسرتند .فرسرایش ناشری از فرالت لُسری ،ایرن
رودخانه را به عنوان دارنده یکی از باالترین مقادیر رسوب ( 35کیلوگرم در مترمکعب) در میان رودخانرههای
جهان قرار داده است .بیشبرداشت آب در دهههای  1980و  ،1990بخشهای پرائینی رودخانره را ،يالبراً در
دوره های طوالنی ،برای نخستین بار در تاریخ خشك کررد .ترکیرب سراخت مخرازن ،برداشرت آب و سراخت
سیلبندها ،به شکل چشمگیری فرآیند طبیعی حمل و گسترش رسوب را تغییر داده است .در نتیجره ،بسرتر
رودخانه در بخشهای پائینی به شکل قابل مالحظرهای براال آمرده اسرت ،و رودخانره را در سریمای طبیعری
پیرامونی ،به شکل معلق درآورده است .این وضعیت ،هم ظرفیت رودخانه را برای عبوردادن سیالبهای بزرگ
کاهش داده و هم ریسك سیلگرفتگی را بررای میلیونهرا نفرر کره در سیالبدشرت ایرن رودخانره زنردگی
میکنند ،افزایش داده است.
رودخانه آرینج :اثرات منفی جریانهای دائمی

افزایش جریان در رودخانهها نیز ،به ویژه در رودخانههایی که بره طرور طبیعری دورههرای خشرك را تجربره
میکنند ،میتواند اثرات منفی داشته باشد .سراخت و بهرهبررداری دو مخرزن برزرگ در رودخانره آریرنب در
آفریقای جنوبی در اواخر دهه  ،1970تغییراتی را در رژیم جریان طبیعی پدید آورد .رهاسازی آب برای تولید
برقابی و نیز برای آبیاری ،منجر به عبور جریانهای پایه بیشتر و دائمی زمستانی در مقایسه با جریان طبیعی
گردید .این وضعیت به نوبه خود زیستگاه الرو مگس سیاه را طوالنیتر از زمسرتان افرزایش داد ،و در نتیجره،
مگسهای سیاه آفتزا شدند .مگسهای سیاه به ویژه به دامها آسیب رسانده و شیوع بیماری ،اثرات اقتصادی
قابل مالحظهای را در دره رودخانه آرینب داشته است و زیان تولید دامی ناشری از آن 30 ،میلیرون رانرد 1در
سال در دهه  1980برآورد شده است.
دلتای رودخانه ایندوس :ورود آب شور و تنزل وضعیت محیطزیستی

کاهش ورود جریان رودخانه به دلتا میتواند پیامدهای عمده اقتصادی و محیطزیستی داشته باشد .توافقنامه
آبهای رودخانه ایندوس در سال  ،1991کمتر از  9درصد موجودی جریان را برای تخلیره بره دریرا منظرور
میکند .با این وجود در عمل ،حتی این مقدار اندک نیز به طور کامل حفاظرت نمیشرود و دربراره چگرونگی
منظور کردن و مدیریت این جریان ،توافق وجود نداشته است .ورود جریان ساالنه به دلترای رودخانره حردود
 6/5درصد مقداری شده که یك قرن پیش بوده است .این وضعیت ،تأثیر شدیدی بر اکوسیستم دلتا و جوامع
محلی وابسته داشته است .در نتیجه این کاهش جریان ،اکنون آب شور حدود  64کیلومتر به داخل خشرکی
 ۱واحد پول آفریقای جنوبی (هر راند معادل  0.062دالر آمریکا در سال )۱۳۹۹
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پیشروی کرده ،و در نتیجه آن ،نزدیك به  485هزار هکتار اراضی زراعی از بین رفته اسرت .در حرال حاضرر،
صید ساالنه ماهی که بیشتر جمعیت ساکن دلتا به آن وابسرته هسرتند ،بره حردود  70درصرد پتانسریل آن
کاهش یافته است.

 -3-10چارچوب تأمین جریانهای محیطزیستی
الزامات تأمین موفق جریانهای محیطزیستی به شکل قابل مالحظهای بسته به شرایط سیاسی ،محیطزیستی
و توسعه منابع آب ،تفاوت خواهد داشت .صر نظر از این تفاوتها ،اجزایی را میتوان برشمرد که احتماالً در
بیشتر این موارد محوریت اصلی را دارند .این عناصر عبارتند از :وجود شرایط مساعد (سیاستی ،نهادی) ،انجام
ارزیابیهای الزم و برنامهریزی برای شناخت جریانهای مورد نیاز به جهت ترأمین الزامرات محیطزیسرتی ،و
دایرکردن ساز و کارهایی برای تحقق جریانها در عمل .این عناصر در شکل 34نشان داده شدهاند.
چارچوبی که در اینجا معرفی میشود یك چرارچوب عمرومی بروده کره بررای هرر وضرعیتی مناسرب اسرت.
همچنین ،به گونهای طراحی شده است که انعطا پذیر باشد ،و باید برای تطبیق با شررایط خراص ،از جملره
اولویتهای مورد نظر و ظرفیت و منابع دستگاههای دخیل ،متناسبسازی شود.
الزم نیست همه اجزای این چارچوب در همه وضعیتها وجود داشته باشد :در برخی کشورها که برنامهریزی
حوضه را انجام نمیدهند (یا اجرای برنامه تدوین شده حوضه الزامی نیست) ،یا برنامههای موضوعی جداگانره
برای مدیریت آب تهیه نمی کنندد تخصیص آب ممکن است تنها در یك سطح صورت گیرد (به جای سرطوح
چندگانه که در شکل 34نشان داده شده است)د و پیادهسازی جریانهای محیطزیستی ممکن است تنهرا بره
یك ساز و کار ،مانند تغییرات در تولید برقابی به جای استفاده از طیف کامرل ابزارهرای نشران دادهشرده در
شکل مذکور ،نیاز داشته باشد.
مهمتر آنکه تأمین جریانهای محیطزیستی ،به پیادهسازی همه جنبههای ایرن چرارچوب از همران اول نیراز
ندارد :پیادهسازی جریانهای محیطزیستی میتواند به تدریب و به فراخور فرصتهای پدیدآمده صورت گیرد.
محیط مناسب و مساعد (بنرا بره تعریرف) ،پیششررط عملیشردن جریانهرای محیطزیسرتی اسرت .وجرود
سیاستها و قوانین مناسب برای پیشبرد و پشتیبانی پیادهسازی جریانهای محیطزیستی بسیار مهرم اسرت.
توافق درباره هد و رویکرد دستیابی به جریانهای محیطزیستی نیز اهمیرت اساسری دارد .عرالوه برر ایرن،
پیادهسازی جریانهای محیطزیستی به مدیریت کارآمرد منرابع آب و مقرررات بسرتگی دارد .بره ویرژه بایرد
نظارتهای اثربخش در خصوص برداشتهای آب و بهرهبرداری از زیرساخت های آبی برای تأمین جریانهای
محیطزیستی وجود داشته باشد.
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شکل -34چارچوب برنامهریزی و پیادهسازی جریانهای محیطزیستی

هر جا که امکانپذیر باشد ،برای شناسایی اهدا استراتژیك محیطزیستی و اولویتبندی اهدا رقیب بررای
منابع آب و رودخانه ،ارزیابی و پیادهسازی جریانهرای محیطزیسرتی بایرد از پشرتیبانی برنامرهریزی حوضره
برخوردار باشد .این موضوع احتماالً در حوضههای بزرگتر و /یا پیچیدهتر که برداشتها و آببران بسریاری در
آن وجود دارند ،مسئله مهمتری خواهد بود.
برای تعیین الزامات محیطزیستی آب ،الزم است از یك نظام منسرجم برنامرهریزی و ارزیرابی اسرتفاده شرود
(شکل 35که چارچوب بسرط یافتره براسراس جنبرههای برنامرهریزی تخصریص آب اسرت) .بطرور معمرول،
ارزیابیهای جریان محیطزیستی باید در چارچوب فرآیند گستردهتر برنامرهریزی تخصریص آب ،و نیرز دیگرر
فعالیتهای مرتبط با برنامهریزی حوضه مورد توجه قرار گیرد .فرآیند ارزیابی باید موارد زیر را تعیین کند:
◄ اهدا کلیدی محیطزیستی برای حوضه آبریز ،مانند داراییها یا فرآیندهای مهرم محیطزیسرتی کره
باید حفظ شوند.
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◄ رژیم الزم جریان آب در رودخانه برای تأمین این اهدا (به طور مثال ،برای حفظ داراییهای مهم در
وضعیت مورد نظر)

شکل -35چارچوب برنامهریزی تخصیص آب و جریانهای محیطزیستی

مهم آن است که درک کنیم فرآیند تخصیص آب اساساً یك فرآیند اجتماعی -اقتصادی است ،هرر چنرد کره
باید از بهترین دانش موجود استفاده شود و شامل بهینهسازی اهدا چندگانه نیز باشد .به بیانی دیگر ،ساز و
کار تخصیص آب ،به عنوان ساز و کاری برای تصمیمگیری در خصوص چگونگی تخصریص آب برین مصرار
مختلف و آببران رقیب است .بنابراین ،در حالی که ارزیابی جریان محیطزیستی ممکرن اسرت رژیرم ارجرح
جریان را مشخص کند ،فرآیند تخصیص آب باید این الزامات را با نیازهای دیگر آببران سازگار سازد .این کار
ممکن است شامل تعدیل جریان محیطزیستی یا برقراری تعادل بین اهدا محیطزیسرتی و دیگرر مصرار
باشد.
هد این فرآیند ،تصمیمگیریهای آگاهانه درباره تخصریص آب ،برا شرناخت هزینرهها و منرافع گزینرههای
مختلف است .باید این اطمینان حاصل شود که آب تخصیص یافته برای محیطزیسرت ،از نظرر زمانبنردی و
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حجم به گونهای تأمین خواهد شد که منافع محیطزیستی آن را به حرداکثر برسراند .بره همرین صرورت ،در
مواقعی که تصمیم گرفته میشود آبی برای مقاصد معرین محیطزیسرتی ترأمین نشرود ،میبایسرت برا درک
ریسك خسارت محیطزیستی و احتمال از بینرفتن کاالهرا و خردمات مربروط بره آن همرراه باشرد .فرآینرد
تخصیص آب و نقش ارزیابیهای جریان محیطزیستی در این فرآیند در شکل( 25فصرل )7نشران داده شرده
است.
نتیجه این فرآیند باید برنامه تخصیص آبی باشد که موارد زیر را شامل شود:
◄ داراییهای کلیدی محیطزیستی و جریانهای الزم (آب مورد نیاز) را برای حفظ آنها مشخص سازد.
◄ تفکیك اهدا مصرفی /يیر مصرفی آب ،به معنی چگرونگی تقسریم آب برین محیطزیسرت و دیگرر
آببران را در حوضه تعیین کند.
◄ ساز و کار تحقق جریانهای الزم محیطزیستی را تعیین نماید.
ارزیرابی و پیادهسررازی الزامررات جریرران محیطزیسررتی میتوانرد در مقیرراس محلیتررر نیررز ،خررار از فرآینررد
برنامهریزی ،انجام شود .گاهی ارزیابی جریان محیطزیستی بر پایه پروژه ،بر اثرات موضرعی پرروژه جدیرد یرا
پروژه موجود ،مانند مخزن یا تأسیسات برقابی ،تمرکز میکند .این نوع ارزیابی میتواند فرصرت انجرام مروارد
زیر را فراهم آورد:
◄ طراحی و استقرار قواعد جریان محیطزیستی در مواقعی که وجود ندارند.
◄ تدوین قواعد تفصیلیتر در خصوص جریان محیطزیستی ،برای کاملکردن قواعدی کره هماکنرون در
برنامه فراگیر تخصیص یا مدیریت آب مشخص شده است .این کار ممکن است شامل آزمودن یا اصرالح
فرضیاتی باشد که در ارزیابی اولیه جریانهای محیطزیستی صورت گرفته است.
پس ازمشخص شدن نیازهای جریان محیطزیستی ،الزم است این نیازها تأمین یا حفاظت شوند .پیادهسرازی
جریانهای محیطزیستی می تواند شامل طیفی از ساز و کارهای مقرراتی باشد .این موارد ممکن است شرامل
مقررات ناظر بر برداشتهای آب ،ضوابط بهرهبرداری تأسیسات بر روی رودخانه ،و مدیریت جاری مجوزهرای
واگذارشده برای مقاصد محیطزیستی باشد.
آب زیرزمینی و جریانهای محیطزیستی

چارچوب نشان داده شرده در براال عمردتاً برر آب سرطحی و ارزیرابی و ترأمین جریانهرای محیطزیسرتی در
رودخانه ها تمرکز دارد .البته آب زیرزمینی نیز عنصر مهمری در چرخره هیردرولوژیکی اسرت .از جملره ،آب
زیرزمینی میتواند به دالیل زیر ،در مدیریت جریانهای محیطزیستی عامل قابل مالحظهای باشد:
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◄ اهمیت جریانهای محیطزیستی در افزایش تغذیه آب زیرزمینی
◄ سررهم آب زیرزمینرری در جریانهررای محیطزیسررتی و اهمیررت جریانهررای محیطزیسررتی در حفررظ
اکوسیستمهای وابسته به آب زیرزمینی.
این مسائل باید در ارزیابی جریان محیطزیستی در نظر گرفته شوند.
سیاستها و قوانین در خصوص جریان محیطزیستی

همانند دیگر تدابیر مهم ملی ،گنجاندن جریانهای محیطزیستی در نظام مدیریت منرابع آب ،بره پشرتیبانی
سطوح عالی دولت بستگی دارد .این پشتیبانی باید در سیاستها و قوانین منعکس شود .سیاستها و قوانین:
◄ اهدا و چارچوب فراگیر را درباره تأمین آب برای نیازهای محیطزیستی مشخص میکنند.
◄ نهادهای الزم را برای تهیه و پیادهسازی سیاست جریان محیطزیستی مشخص میکنند.
◄ حُکم قانونی  -و تعهد -برای انجام کار نهادها ،از جمله کمك به حرل اختالفرات نهادهرا در خصروص
اولویتها را مشخص میکنند.
◄ به طور کلی ،سیاست گذاران ،مدیران آب ،متخصصان و ذینفعان را درباره دستور کار دولرت ،و سراز و
کار توافقشده برای پیادهسازی آن ،هدایت میکنند.
امروزه بسیاری از قوانین ملی آب ،تأمین جریانهای محیطزیستی را الزامی نمودهاند .قرانون آب سرال 1998
آفریقای جنوبی ،وزیر آب را به تعیین «ذخیره محفوظ» برای منابع مختلرف آب الرزام میکنرد .ایرن ذخیرره
شامل آب الزم برای «حفاظت اکوسیستمهای آبی به منظور اطمینان از توسعه و بهرهبرداری پایدار اکولوژیکی
منبع آب مورد نظر است ».به همین صورت ،قانون آب سال  2002چین ملزم میکند که فرآیند برنامرهریزی
آب «به حفظ جریان معقول رودخانه و تراز معقول آب دریاچهها ،مخازن و آب زیرزمینی و به حفظ ظرفیرت
خودپاالیی سیستم آب ،توجه کند( ».ماده.)30
در استرالیا ،بیانیه سال  1997شورای کشاورزی و مدیریت منابع استرالیا و نیوزیلند ،مجموعهای از اصول ملی
در خصوص تأمین آب برای خدمات اکوسیستم را مشخص میکند .در حالی که امروزه بسیاری از این اصرول
بدیهی به نظر میرسند ،در آن زمان دستیابی به اتفاقنظر درباره چگرونگی رویرارویی برا مسرئله جریانهرای
محیطزیستی و نیز توجه به مواردی فراتر از برخی از این مفاهیم پایه و مسائل تفصیلی پیادهسازی آن ،بسیار
با اهمیت بودند .امروزه برخی از این اصول در قوانین آب ایالتی و ملی ،و نیز در سند کلیردی سیاسرت ملری
آب ،یعنی اقدام ملی آب سال  ،2004انعکاس یافته است.
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ظرفیت نهادی

ارزیابی و پیادهسازی جریانهای محیطزیستی به وجود نهادها و نظامهای کارآمد مدیریت منابع آب بسرتگی
دارد .ظرفیت نهادی اهمیتی اساسی دارد :بدون آن ،سیاستها نمیتوانند به اقدام عملی تبدیل شوند .به طور
معمول ،رویکردهای مختلف درباره جریانهای محیطزیستی ،با ساز و کارهای مختلف نهادی همراه میشوند.
رویکرد اتخاذشده باید متناسب با ظرفیت نهادی موجود باشد .اشتباه رایجی که وجرود دارد ،در پیشگررفتن
رویکردهایی است که فراتر از ظرفیتها است که نتیجه آن ،ناکامی سیاستها و پیادهسازی آن است .همزمان،
ممکررن اسررت الزم باشررد ظرفیتهررایی برررای تسررهیل اتخرراذ رویکردهررای پیچیرردهتر در مرردیریت جریرران
محیطزیستی در آینده توسعه یابند .سیاستها و ظرفیتها باید به موازات هم توسعه پیدا کنند.
الزامات نهادی ،بازتاب موارد گستردهتری هستند که بررای پشرتیبانی برنامرهریزی تخصریص آب مرورد نیراز
خواهند بود (بخش .)3-8الزامات مشخص برای پیادهسازی جریانهای محیطزیستی عبارتند از:
◄ ظرفیت و منابع انسانی .مراجع مدیریت منابع آب نیازمند وجرود تروان فنری بررای انجرام ارزیابیهرای
جریان محیطزیستی ،و نیروی انسانی و منابع مالی الزم برای پیادهسازی آن هستند .تأمین بودجه برای
پشتیبانی ارزیابی جریان محیطزیستی ،مدیریت جاری ،و جبران خسارت در مواقعی الزم اسرت کره آب
باید از آببران موجود در جهت تأمین نیازهای محیطزیستی بازتخصیص یابد.
◄ تخصیص و برنامهریزی آب .تأمین جریانهای محیطزیستی اساساً به آبی که در فرآینرد تخصریص آب
برای تأمین اهدا محیطزیستی کنار گذاشته میشود ،بستگی دارد .چرارچوب نظاممنرد برنامرهریزی و
تخصیص آب برای تأمین این الزام اهمیت دارد .با این وجود ،تأمین جریانهای محیطزیسرتی خرار از
فرآیند رسمی برنامهریزی امکانپذیر است :به طور مثال میتوان قواعدی خاص برای بهرهبرداری مخرزن
در خصوص رهاسازی آب برای محیطزیست وضع کرد .با این وجود ،در حوضههایی که به شدت توسرعه
یافتهاند ،وجود نظام جامع تخصیص و برنامرهریزی آب ،و نظرامی کره الزامرات محیطزیسرتی آب را بره
رسمیت بشناسد ،بسیار اهمیت دارد.
◄ نظام مقررات و مدیریت .الزامات مقرراتی برای تأمین جریانهای محیطزیسرتی ،شرباهت بسریاری بره
الزامات مدیریت منابع آب دارد .این موارد عبارتند از توانایی وضع مقررات در مورد افراد ،مقردار و زمران
برداشت آب ،و وضع مقررات برای فعالیتهایی که در آبراههها صورت میگیرد (نظیر سراخت مخرازن و
شیوه بهره برداری آنها) .این مقررات مستلزم تعریف نوعی ساز و کار برای صدور مجوز ،و تأیید و کنتررل
فعالیتهایی است که بر رودخانهها و جریان آنها تأثیر میگذارند.
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◄ مدلسازی هیدرولوژیکی .امروزه استفاده از مدلها برای درک الگوی جریران طبیعری یرك رودخانره،
اثرات توسعه ،و به طور کلی پیامدهای سناریوهای مختلف تخصیص و مدیریت آب افزایش یافتره اسرت.
روشهای پیچیدهتر مدیریت جریان محیطزیستی به چنین مدلهایی ،و دادههرا و نیرروی انسرانی الزم
برای به کارگیری آنها وابسته هستند .امروزه بسیاری از ارزیابیهای جریران محیطزیسرتی برر دادههرای
شبیهسازی شده جریان روزانه متکی هستند.
◄ پایش ،جمعآوری ،ذخیققره و تحلیققل دادههققا .ایرن مروارد بررای ارزیرابی چگرونگی ترامین جریانهرای
محیطزیستی مطابق با برنامه یا مجوز مربوطه ،نحوه واکنش الزم محیط زیست به ایرن جریانهرا ،و بره
طور کلی برای بهبود درک روابط جریان -اکولوژی و بهبود کیفیت تصمیمات آتی تخصریص و مردیریت
آب ،مهم هستند.
◄ رعایت و اعمال ضوابط .ظرفیت نهادی به همراه اراده سیاسی برای اعمال الزامات جریان محیطزیسرتی
بسیار اهمیت دارند .این مساله شامل اطمینان از رعایت قواعد رهاسازی توسط بهرهبرداران برقابی ،عردم
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
است برای اطمینان از اینکه دستگاههای دولتی به تعهدات خود در تأمین جریان الزم محیطزیست عمل
میکنند یا خیر ،پیگرد عدم رعایت تعهدات جریان محیطزیستی ،ضروری باشد.
◄ دانش علمی و فنی .دانش علمی با کیفیت باال ،هم برای تعیین نیازهای جریران محیطزیسرتی در برار
نخست ،و هم به عنوان بخشی از پایش و تحلیل جاری برای تعیین اینکه آیا جریانهای تأمینشده برای
محیطزیست ،نتایب اکولوژیکی مورد نظر یا نتایب دیگر را محقق میکنند یا خیر ،اهمیت اساسی دارد.
برنامهریزی حوضه و ارزیابیهای استراتژیک محیطزیستی

برنامهریزی تخصیص آب و برنامهریزی توأمان با الزامات محیطزیستی ،معمروالً یکری از فعالیتهرا در طیرف
فعالیتهای برنامهریزی و مدیریت مرتبط با آب به شمار میآید که البته محوریت اساسی نیرز دارد .بره طرور
مثال ممکن است برنامههایی ناظر بر توسرعه و بهرهبررداری برقرابی ،مردیریت سریل ،حفاظرت کیفیرت آب،
کشتیرانی ،و برداشت شن و ماسه وجود داشته باشد (شکل 21از فصل .)3
چنین برنامههایی به شکل بالقوه در تحقق اهدا جریان محیطزیستی تأثیرگذارنرد .در حالرت ایردهآل ،ایرن
برنامهها باید با چشمانداز استراتژیك حوضه همسو باشند .این کار ممکن اسرت از طریرق برنامره اسرتراتژیك
حوضه ،یا سیاست باالدستی و یا دیگر ساز و کارها صورت گیرد .به طور مثال ،اتخراذ رویکررد اسرتراتژیك در
برنامهریزی حوضه از طریق برنامه فراگیر میتواند:
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◄ تعارض بین برنامههای مختلف را به حداقل برساند.
◄ به برنامهریزان در اولویتبندی اهدا مختلف و پرهیز از بروز تعارضات بین آببرران مختلرف کمرك
نماید :نظیر شناسایی مواقعی که اهدا محیطزیستی باید نسبت به سایر اهدا رقیب در اولویرت قررار
داده شود.
◄ منافع محیطزیستی ناشی از دیگر فعالیتهای مدیریت آب را به حداکثر برساند :بطور مثال ،مردیریت
آب رهاشده برای کاهش سیالب ،آبیاری یا تولید برقابی به شیوهای انجام شود که منافع اکولوژیکی ایرن
جریانها را نیز به حداکثر برساند.
به همین صورت ،ارزیابیها و برنامهریزیهای اسرتراتژیك محیطزیسرتی میتوانرد هرم کرارآیی ارزیابیهرای
منطقهای جریان محیطزیستی را بهبود بخشد ،و هم این اطمینان را ایجاد کند که تصمیمات دربراره ترأمین
جریانهای محیطزیستی ،در راستای اهدا گستردهتر محیطزیسرتی حوضره یرا ملری بروده اسرت .ارزیرابی
استراتژیك محیطزیستی میتواند:
◄ به شناسایی داراییها یا ارزشهای اولویتدار محیطزیستی ،نظیر مکانهای مهرم (نظیرر مکران هرای
مهم برای پرندگان مهاجر) یا گونههای مهم ،کمك نماید .سرپس میتوانرد نقطره شرروع بررای هرگونره
ارزیابی آتی درباره جریان محیطزیستی قرار گیرد.
◄ سطح حفاظت محیطزیست را که باید در مناطق و رودخانههای مختلف تأمین شود ،تعیین کنرد :در
این موضوع باید دانست که اهدا متفاوتی برای رودخانههای مختلف میتواند وجود داشته باشد .برخی
رودخانه ها در نواحی با اولویت باالی توسعه اقتصادی قرار دارند ،در حالی که برخی دیگر دارای اهمیرت
اکولوژیکی یا کارکردهای خاصی هستند که مستلزم حفاظت ویژه از جریان هسرتند .برا تعیرین سرطوح
مختلف حفاظت برای رودخانهها یا بازههای مختلف ،متوازنکردن نیازهای توسعه متناسرب برا نیازهرای
محیطزیست ،امکانپذیر میشود.
◄ هدایتکننده تصمیمات آتی توسعه برای حداقلکردن تأثیر آنها بر محیطزیست و جریانهرای مرورد
نیاز محیطزیستی باشد .به طور مثال ،مکانیابی زیرساخت جدید آب ممکن است براساس حداکثرکردن
پیوستگی طولی و حداقل کردن تعداد موانع فیزیکی برای عبور ماهیان جهت رسیدن به مکانهای مهرم
تخمریزی صورت گیرد.
◄ به طور کلی ،هدایتکننده تصمیمات در سطح ملی ،حوضره ای و یرا محلری دربراره تخصریص آب ،و
چگونگی تقسیم آن بین مقاصد مصرفی و اکولوژیکی باشد.
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رویکردهای ارزیابی استراتژیك محیطزیستی با جزئیات بیشتر در کتاب برنامهریزی حوضه آبریز مرورد بحرث
قرار میگیرد.

 -4-10تعیین نیاز جریان محیطزیستی
هیچ یك از رویکردهای تعیین نیاز جریانهای محیطزیستی ،صد در صد کامل نیسرتند ،و هریچ رویکررد یرا
روشی در همه شرایط در یك کشور یا منطقه مناسب نخواهد بود .در حال حاضر بیش از  200روش مختلرف
وجود دارد که توسط آنها میتوان نیاز آبی محیطزیست را تعیین کرد ،و در این نوشتار ،مجرال مررور جرامع
رویکردهای مختلف نیست .با این وجود ،برخی از مهمترین روشهای تعیین نیاز جریان محیطزیستی به شرح
زیر است:
◄ روشهای هیدرولوژیکی یا مراجعه به جداول .استفاده از این روشها نیازمند پژوهش میدانی نیست ،اما
در عوض به مدلسازی هیدرولوژیکی یا مراجعه به جداول هیدرولوژیکی برای شناسایی تغییرات مجاز در
تراز جریان در شرایط مختلف نیاز دارد.
◄ روشهای تعیین امتیاز هیدرولیکی و شبیهسققازی زیسققتگاه .ایرن روشهرا زیسرتگاه موجرود در طرول
جریانهای مختلف را به عنوان مبنای محاسبه نیازهای جریان محیطزیستی در نظر می گیرد.
◄ روشهای جققامعنگر .ایرن روشهرا طیفری از اثررات مختلرف تغییررات جریران را ارزیرابی میکننرد و
توصیههایی را برای رژیمهای جریان مبتنی بر این ارزیابیها تدوین میکنند.
◄ روشهای تعمیمگرا .این روشها از نتایب ارزیابیهای میدانی موجود برای پیشبینری نیازهرای جریران
محیطزیستی در سیستمهای رودخانهای استفاده میکنند.
زمان و منابع اختصاصیافته به تعیین جریان محیطزیستی میتواند بسیار متفاوت باشد ،از روشهرای سراده
هیدرولوژیکی که میتواند ظر چند ساعت یا چند روز انجام شود ،تا ارزیابیهایی که ممکرن اسرت چنردین
گروه را برای چندین سال درگیر سازد .انتخاب روش مناسب و زمان و منابعی که باید صر آن شود ،احتماالً
براساس تعدادی از عوامل تعیین خواهد شد .ایرن عوامرل عبارتنرد از اهمیرت و پیچیردگی رودخانره ،هزینره
احتمالی پیادهسازی ،اضطرار مشکل ،و زمان ،منابع و اطالعات موجود برای تحلیلها.
صر نظر از روشی که به کار میرود ،باید دانست که همیشه درباره یافتهها و نتایب ،عدم قطعیت وجود دارد،
و این موضوع نباید مانع پیادهسازی آن باشد .با این وجود نباید روشها را کورکورانه استفاده کرد ،بلکه باید با
درک مبنای علمی آنها و محدودیتها و قیودات مربوطه همراه باشد .این موضوع شاید بیشترین اهمیت را در
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کاربرد روشهای هیدرولوژیکی داشته باشد که به دلیل فقدان واسنجی ارتباط اکولوژیکی آنهرا ،مسرتعدترین
روشها برای استفاده در موارد نامناسب به شمار میآیند.
همه روشهای هیدرولوژیکی بر تعیین روابط و فرضیاتی درباره روابط بین جریان و ژئومورفولوژی ،کیفیت آب
و اکولوژی ،اتکا دارند .به طور مثال ،روش تنانت ،میانگین نیاز جریران فصرلی را براسراس مشراهدات میرزان
عرض ،عمق و سرعت جریان آبراهه (که بر زیستگاه مناسب ماهی تأثیر میگذارد) ،متناسب با تغییر دبری در
هفت آبراهه در مونتانا ،وایومینگ و نبراسکا توصیه میکند .این روش ممکن اسرت بررای تعیرین جریانهرای
الزم در جهت تحقق هد خاص برای تأمین زیستگاه ماهی قرزلآال در آن نروع رودخانره (نهرهرای کوچرك
کوهستانی) مناسب باشد .برا ایرن وجرود ،ایرن روش ،رویکررد علمری مناسربی بررای محاسربه نیراز جریران
محیطزیستی در رودخانههایی که خصوصیات متفاوت هیدرولوژیکی یا هیدرولیکی دارند (مانند رودخانرههای
بزرگ ،سیستمهای رودخانهای يیردائمی یا بسیار متغیر) و یا برای تحقق اهدا اکولروژیکی متفراوت (ماننرد
حفظ سیالبدشتها یا دلتاها ،یا حمل رسوب و حفظ شرکل مجررا) بره حسراب نمیآیرد .همره توصریههای
هیدرولوژیکی حاصل از ارزیابی جریان محیطزیستی بایرد برا سیسرتم آبراهره یرا رودخانره خراص یرا دسرته
هیدرولوژیکی رودخانه مورد بررسی قرار گیرد.
امروزه برخی از روشهای ارزیابی تعمیمگرا بر تعیین نیاز جریان محیطزیستی برای انواع مختلف رودخانرهها،
براساس درک هیدرولوژی و اکولوژی آنها ،تمرکز دارند .پس از آنکه این روابط مشخص گردید ،ارزیابی سریع
نیازهای جریان محیطزیستی در دیگر رودخانهها از همان نوع ،بدون نیاز به همان میزان کار میدانی ،در عین
حفظ سطحی از اطمینان که توصیهها بر اساس درک رابطه جریان -اکولوژی متناسب با نوع رودخانره اسرت،
امکانپذیر می گردد .چنین رویکردی در ایالت میشیگان برای پشتیبانی تصمیمات تخصیص آب اتخراذ شرده
است.
ارزیابیهای جریان محیطزیستی میتواند در مقیاسهای مختلف نیز انجام شود :از ارزیابی در سرطح حوضره
نظیر تهیه برنامه تخصیص آب حوضه ،تا ارزیابی در مکانی خاص نظیر تعیین ترتیبات بهرهبرداری برای یرك
مخزن جدید .رویکرد و ماهیت نتایب میتواند به شکل قابل مالحظهای تغییر کند .به طور مثال ،ارزیابیها در
سطح حوضه ممکن است برر داراییهرا و فرآینردهای مهرم در مقیراس حوضره تمرکرز کررده و ارزیابیهرای
منطقهای یا محلی را به شناسایی داراییها و اهدا در یك مقیاس کوچکتر محدود سازد .توصیههای حاصل
از ارزیابیهای سطح حوضه میتواند با گذشت زمان ،براسراس مطالعرات منطقرهای یرا محلری کره اطالعرات
بیشتری را درباره روابط جریان -اکولوژی در اختیار می گذارد ،اصالح شود.
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چارچوب ارزیابی جریان محیطزیستی

همه رودخانهها به الگوی جریان مشابهی برای حفظ کارکردها و اکوسیستمهای خود نیاز ندارند .آنچه در یك
رودخانه یا برای یك جامعه اکولوژیکی اهمیت دارد ،ممکن است تفاوت زیادی با رودخانه یا جامعه اکولوژیکی
دیگر داشته باشد .جریانهای معین ممکن است براساس نیازها یا برداشتهای محلری ،بره طرور مثرال بررای
تغذیه آب زیرزمینی ،حفظ تاالبها یا برای پیشگیری از نفوذ آب شرور ،مهرم باشرند .همچنرین ،داراییهرای
مختلف محیطزیستی به جریانهای بسیار متفاوتی از نظر مقدار ،فراوانی ،زمانبنردی و مردت ،نیراز خواهنرد
داشت :جریانهای الزم برای حمل رسوب بعید است مشابه جریان الزم برای حفظ زیستگاه ماهیان باشد.
برخی روشهای ارزیابی جریان محیطزیستی مانند رویکردهای مبتنی بر هیدرولوژی ،محردودیتهای بسریار
مهمی در شناسایی این قبیل جریانهای مهم و خاص در هر رودخانه دارند ،به ویرژه آن دسرته از روشهرای
مبتنی بر هیدرولوژی که تنها بر حفظ ترازهای معین حداقل جریان تمرکرز دارنرد .در بسریاری از مروارد ،در
ارزیابی جریان محیطزیستی ،انتخاب روشی که بتواند داراییها یا فرآیندهای کلیدی رودخانره ،و جریانهرای
الزم برای حفظ آنها را شناسایی کند ،مهم خواهد بود.
بنابراین ،الزم است مشخص شود اهدا در نظرگرفتهشده برای رودخانه چیست :چه اجزایی از محیطزیسرت
بیشترین اهمیت را دارند و دولت یا جامعه محلی قصد احیا ،حفاظت و /یا استفاده از کدام داراییها را دارنرد.
آنچه در یك رودخانه مناسب تشخیص داده می شود ،به طور خودکار در رودخانه دیگر به کار نخواهرد رفرت.
تعیین نیازهای جریان محیطزیستی باید شامل موارد زیر باشد:
◄ شناسایی داراییها و کارکردهای رودخان ه که برای جامعه ارزش دارند ،و آنهایی که بایرد حفاظرت یرا
احیا شوند :به طور مثال ،تاالبها ،گونههای در معرض انقراض ،حمل رسوب ،تصرفیه آب ،پیشرگیری از
نفوذ شوری.
◄ تعیین جنبههایی از رژیم جریان که برای حفظ داراییها و کارکردهرا مهرم هسرتند :بره طرور مثرال،
جریانهای پایه برای پیشگیری از نفوذ شوری ،عالیم تحریك مهاجرت ماهیان ،یا سیالبها برای ترأمین
آب تاالبها و حفظ شکل مجرای عبور آب.
◄ تعیین جریانهای مشخص و الزم برای حفظ داراییها و کارکردها در سطح قابل قبول :به طور مثال،
مقدار ،زمانبندی و فراوانی سیالب الزم برای تأمین آب تاالب.
◄ تصمیمگیری نهایی درباره رژیم قابل قبول جریان محیطزیستی بر پایره توجره بره عوامرل گونراگون،
شامل نیازهای مصرفی آب ،اولویتبندی نتایب محیطزیستی ،و سطوح قابل قبول ریسك در صورت عدم
تحقق نتایب مورد نظر.
۱۹2

فصل  :۱0ارزیابی جریان محیطزیستی

این گامها میتوانند به عنوان بخشی از فرآیند برنامهریزی تخصیص آب (شکل )35انجام شده و یا بخشری از
ارزیابی مکانی خاص ،نظیر ارزیابی مکان در طراحی مخرزن جدیرد و تردوین قواعرد بهرهبررداری آن ،دربراره
نیازهای جریان محیطزیستی باشند .برخی از گامهای کلیدی در ادامه مورد بحث قرار میگیرند.
شناسایی داراییها

دارایی رودخانهای می تواند شامل هرگونه اکوسیستم طبیعی با ارزش برای جامعه باشد .از جمله میتروان بره
موارد زیر اشاره کرد:
◄ کاالها -به طور مثال ،گونهها یا مصالح
◄ خدمات -به طور مثال ،تصفیه آب ،حمل رسوب ،تولید برقابی
◄ ارزشها -به طور مثال ،جنبههای فرهنگی یا زیباییشناختی رودخانه که برای جامعه محلی ارزشمند
است.
◄ داراییهای حفاظتی -گونهها ،اجتماع اکولوژیکی ،زیستگاهها ،و اکوسیستمهایی که اهمیرت حفراظتی
دارند.
داراییهررای رودخانررهای میتوانررد شررامل اکوسیسررتمهای درون رودخانرره ،برررون رودخانرره (برره طررور مثررال
سیالبدشتها و تاالب ها) ،آب زیرزمینی ،مصبی و آبهای دریا باشد .در برخی رودخانهها ممکرن اسرت برر
حفظ یك دارایی حیاتی تمرکز شود ،در حالی که در برخی دیگر ممکن است هد اصلی شرامل تعردادی از
داراییهای محیطزیستی مختلف باشد.
شناسایی داراییها به دو منظور انجام میگیرد .نخست ،با شناسایی داراییها مری تروان ارزیرابی علمری را در
جهت تمرکز بر نیازهای جریان برای داراییهای اولویتدار امکانپذیر نمود -یعنی جنبههای خاصری از رژیرم
جریان آب رودخانه (جریانهای کم ،پالسها و نظایر آن) که بیشترین اهمیت را بررای حفرظ ایرن داراییهرا
دارند (کیفیت آب ،ماهیان ،نگهداری تاالبها و يیره) .دوم ،میتوانرد درک روشرنتری از کاالهرا ،خردمات و
ارزشهای فراهم شده توسط رودخانه را در اختیار عموم ،سیاستمداران و دیگر ذینفعان قرار دهد ،و بنرابراین،
منافع تأمین جریان آب در رودخانه را برای حفظ داراییها نشان دهد .همچنین کمك میکنرد کره بصرورت
شفا تر مشخص شود که در صورت عدم تحقق جریان محیط زیستی الزم ،چه داراییهایی از برین خواهنرد
رفت و یا در معرض ریسك قرار خواهند گرفت.
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استفاده از مدلهای مفهومی برای تعیین روابط بین جریان آب در رودخانه ها و داراییها /کارکردها

بخشهای مختلف رژیم جریان آب احتماالً کارکردهای مختلف محیطزیستی و اکولوژیکی دارنرد .الزم اسرت
اجزایی از جریان محیطزیستی شناسایی شوند که برای حفظ یا احیای داراییهرای اولویرتدار حرائز اهمیرت
هستند .در بخشی از این فرآیند ،هیدرولوژی رودخانه باید مشخص شده و اجزای کلیردی جریران شناسرایی
شوند .معموالً این کار مستلزم انجام مدلسازی هیدرولوژیکی خواهد بود .دادههرای هیردرولوژیکی همرراه برا
مرور مستندات ،بازدیدهای میدانی و دانش خبرگی ،برای تهیه مدلهای مفهومی ارتبراط اجرزای جریران برا
فرآیندهای مهم فیزیکی و بیولوژیکی استفاده میشود.
درک ارتباط بین اجزای مختلف جریان و داراییهای گونراگون ،درک بهترر پیامردهای سرناریوهای مختلرف
تخصیص جریان آب را امکانپذیر میسازد .به طور مثال ،اگر نقشی که سیالبها در اکوسیستم ایفا میکننرد
به درستی درک شود ،پیشبینی پیامدهای اکولوژیکی حذ سیالبها از طریق تنظیم جریان آسانتر صورت
خواهد گرفت.
تعیین اهداف جریان

پس از شناسایی ارتباط بین اجزای جریان و داراییهای رودخانه ،اهدا مشرخص در مرورد جریران (حجرم،
فراوانی ،زمانبندی و مدت زمان الزم برای جریانهای مورد نیاز جهت تحقق نتایب محیطزیستی مورد نظرر)
باید تعیین شوند .به طور مثال:
◄ چه جریانی از رودخانه برای عبور از کرانههای آن و تأمین آب تاالب الزم است؟ در چه فواصل زمانی
این جریان برای پشتیبانی اکوسیستم تاالب الزم است؟
◄ چه جریانی و در چه زمانی از سال ،برای تحریك ماهیان به تخمریزی الزم است ؟
این اهدا معموالً براساس ترکیبی از مطالعات میدانی ،مرور مستندات و نظرات خبرگی تعیین میشوند .این
فرآیند يالباً با مدلسازی هیدرولوژیکی برای درک تغییرات در رژیم طبیعی یا کنونی جریران در سرناریوهای
مختلف ،و نیز مدلسازی هیدرولیکی برای درک ارتباط بین زیستگاه ،شرایط هیدرولیکی و هیدرولوژی ،نظیر
برآورد جریان مورد نیاز برای تحقق نتایب خاص مانند تأمین آب تاالب یا تأمین آب مناطق کم عمق کوچرك
در زمانهای مناسب سال ،پشتیبانی میشود.
بطور معمول در روشهای گوناگون ارزیابی ،ابتدا به شناسایی وضعیت مبنرا (معمروالً رژیرم طبیعری جریران)
پرداخته شده ،و سپس سطح قابل قبول تغییر تعیین میشود ،بردین مفهروم کره میرزان تغییررات در حجرم
جریان ،فراوانی جریان و سایر ویژگی آن چقدر می تواند باشد بدون اینکه خسارت قابل مالحظه ای به دارایی
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محیطزیستی ایجاد شود و یا در صورت بروز شرایط نامناسب ،چه میزان از جریانها برای احیا و بهبود شرایط
مورد نیاز خواهد بود.
نمونههای ارزیابی جریانهای محیطزیستی :کارگروه مشورتی فنی در انگلستان

کارگروه مشورتی فنی در خصوص نظامنامه چارچوب مردیریت آب اتحادیره اروپرا ،نسربت بره انجرام فرآینرد
شناسایی حدود تغییرات جریان متناسب با وضعیت مطلوب اکولوژیکی رودخانههای انگلسرتان ،اقردام نمرود.
ارزیابی جریان محیطزیستی به طور مشخص به عنوان بخشی از فرآیند تخصیص آب انجام نشرد ،بلکره ایرن
اقدام با هد تعیین مبنا برای ارزیابی سالمت رودخانه ها صورت گرفت.
در تهیه استانداردها ،این کارگروه تشخیص داد که دادههای الزم برای تعیین همبستگی معنادار آمراری برین
تغییر هیدرولوژیکی و تأثیر اکولوژیکی وجود ندارد .به جرای آن ،ایرن فرآینرد مبنرای شناسرایی جریانهرای
مناسب برای اجزای کلیدی بیولوژیکی همچون گیاهان آبزی ،بیمهرهگان بزرگ و ماهیان ،را مبتنی بر نظرات
تخصصی خبرگان در نظر گرفت .این موارد در قالب یك جدول (جدول )5جمعبندی شدند که انحرا مجراز
از شرایط طبیعی را نشان میدهد .نیازهای مختلف جریان برای چهرار نروع رودخانره (و چهرار نروع فرعری)،
براساس ارتفاع از سطح دریا ،شیب و زمینشناسی آن ،شناسایی گردید.
نیازهای مختلف جریان برای تابستان و زمستان ،برای حفاظت مراحل کلیردی چرخرههای حیرات گونرههای
مهم ،مشخصاً برای تأمین جریانها برای گیاهان آبزی در بهار و اوایل تابستان ،و بررای بیمهرهگران برزرگ و
ماهیان در اواخر تابستان و اوایل پائیز ،شناسایی شد.
در جدول ،5منظور از  QNجریان طبیعی و

>QN60

تجاوز از جریران طبیعری در بریش از  60درصرد مواقرع

است .به طور مثال ،این جدول نشان میدهد که در رودخانهها از نروع  A1در ماههرای تابسرتان ،بررای تمرام
جریانهای طبیعی بزرگتر از  30 ،QN60درصد آب برای برداشت قابل برنامه ریزی است .این جدول همچنین
از جریانهای کم حفاظت میکند :به طور مثال ،برای جریانهای کوچکتر از جریان های طبیعری برا فراوانری
وقوع بیش از  95درصد ،یعنی جریانهای شدیداً کم ،تنها 15درصد جریان برای برداشت از رودخانه نروع

A1

در طول ماههای تابستان قابل برنامهریزی است.
نمونه ارزیابی جریانهای محیطزیستی :برنامه حوضه موری -دارلینگ

برنامه حوضه موری -دارلینگ ،حدودی را برای حجم آب قابرل برداشرت از منرابع آب سرطحی و زیرزمینری
حوضه ها تعیین می کند .این حدود ،براساس آنچه که قابلیت برداشت پایدار دارد ،با در نظرگررفتن نیازهرای
آبی داراییها و کارکردهای محیطزیستی کلیدی ،تعیین شده است.
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جدول -5استانداردهای کارگروه مشورتی برای تحقق وضعیت «مطلوب» رودخانهها

روششناسی تعیین نیازهای آبی محیطزیست به عنوان بخشی از تهیه پیشنویس نخست برنامه ،شامل موارد
زیر بوده است:
 -1شناسایی داراییها و کارکردهای کلیدی .از طریق ارزیابی محیطهای رودخانره ،آب زیرزمینری و تاالبهرا،
سازمان مدیریت حوضه موارد زیر را شناسایی کرد:
• چهار «کارکرد کلیدی اکوسیستم» -این کارکردها بره حفرظ زیسرتگاهد حمرل و رقیقسرازی مرواد
مغذی ،ماده ارگانیك و رسوبد و پیوستگی جانبی با محیط های پیرامرونی نظیرر تاالبهرای مجراور و
پیوستگی طولی مرتبط هستند.
• « 2442دارایی کلیدی محیطزیستی» -شامل رودخانهها ،تاالبها ،سیالبدشتها و مصب رودخانه.
 -2انتخاب مکانهای هیدرولوژیکی شاخص .در مجموع  106مکان هیدرولوژیکی شاخص ،شامل  88مورد
مربوط به کارکردهای اکوسیستم و  18مورد برای داراییهای اکولوژیکی انتخاب شدند .این مکانهرا بره
این دلیل تعیین شدند که بررسی شود آیا جریانهای مشخص شده براساس مدلسازی ،برای تأمین آب
الزم جهت حفظ کارکردها و داراییهای کلیدی ،کفایت میکنند یا خیر .این مکانها براساس تعدادی از
معیارها انتخاب شدند .به دلیل پیوند درونی بسیاری از کارکردها و مکانهای کلیدی ،فرض شد که اگرر
نیازهای جریان در این مکانها تأمین شود ،برای مکانها و کارکردهای کلیدی دیگرر نیرز ترأمین شرده
است.
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 -3شناسایی نیازهای جریان برای داراییهای کلیدی .تمرکز اصلی این کار ،الزامات سریالب برود .در ایرن
فرآیند ،گونهها براساس نیازهای آبی یکسان ،دستهبندی و نیازهای تأمین آب آنها شناسایی شردند (بره
طور مثال برای حفظ زیستگاه یا پوشش گیراهی) .الزامرات جریران بره گونرهای جمرع بنردی شرد کره
جریانهای تعیین شده بتواند حداقل نیاز آبی تمام گروهها را تأمین نماید .جریانها بر حسب حجم کرل
منابع آب یا آستانه جریان آب ،مدت ،زمانبندی ،فراوانی جریان آب و وابسرتگی آن بره آب زیرزمینری،
مشخص شدند.
 -4شناسایی ویژگی های مهم جریان برای کارکردهای کلیدی .مجموعهای از معیارهرای جریران اسرتاندارد
مشخص شدند که نشاندهنده جنبههای مختلف رژیم جریان ،مانند جریانهای کم و متوسرط هسرتند.
آب مورد نیاز مربوط به ه ر معیار با توجه به مقایسه آن با شرایط پیش از توسعه ارزیرابی شردند .امتیراز
باالی  80درصد نسبت به شرایط طبیعی ،خوب د  60تا  80درصد نسبت به شرایط طبیعی ،متوسرطد و
برای شرایط کمتر از  60درصد نسبت به شرایط طبیعی ،ضعیف در نظر گرفته شد و بدین معنا بود کره
کارکردهای کلیدی اکوسیستم آسیب دیدهاند.
 -5مدلسازی هیدرولوژیکی .برا ایرن کرار ،حرداقل الزامرات جریران بررای ترأمین نیازهرای داراییهرا و
کارکردهای کلیدی ،در  106مکان هیدرولوژیکی شراخص ،براسراس تعیرین نیازهرای جریران از طریرق
فرآیند توصیفشده در باال برآورد شد.
 -6تبدیل جریانها به حداقل انحراف از حد پایدار .نتیجه کلیدی برنامه حوضره ،تعیرین «حردود انحررا
پایدار» برای حوضه بود .این حدود ،مبنای وضع مقررات برای تعیین آستانه برداشرت در حوضره اسرت.
بدین منظور ،نیازهای جریان محیطزیستی ،به میرانگین حجرم بلندمردت آب مرورد نیراز محیطزیسرت
تبدیل شد.
این ارزیابی برای تعریف حدود پیشنهادی جهت انحرا پایدار برای  19زیرمنطقه واقع در این حوضره مرورد
استفاده قرار گرفت .مقادیر پیشنهادی پس از تصویب ،از طریق برنامههای منطقهای تخصریص آب ،عملیراتی
خواهند شد.
براساس این مطالعات ،سازمان مدیریت حوضه موری -دارلینگ به این نتیجه رسید که به طور متوسط 3 ،ترا
 7/6میلیارد متر مکعرب آب اضرافهتر در سرال بررای محیطزیسرت الزم خواهرد برود .ایرن سرازمان افرزایش
جریانهای محیطزیستی را به دلیل اثرات اجتماعی-اقتصادی زیاد ناشی از بازتخصیص آب به محیطزیسرت،
در طیف پائینتر ،بین  3تا  4میلیارد متر مکعب در سال در نظر گرفت .افزایش  3تا  4میلیارد متر مکعب در
سال به نیازهای محیطزیستی در این حوضه ،بدین مفهوم خواهد بود که حجمی معادل  22/1تا  23میلیرارد
متر مکعب در سال ،متناظر با  67تا  70درصد کل جریان ،بعنوان جریان محیط زیستی در این حوضه خواهد
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بود ،در حالیکه در شرایط کنونی ،حجمی معادل با  58درصد منابع آب حوضه در اختیار بخش محیط زیست
است .در نهایت ،پیشنویس منتشرشده برنامه حوضه در نوامبر سال  ،2011کاهش برداشتها را برای ترأمین
 2/75میلیارد متر مکعب آب اضافهتر برای محیطزیست پیشنهاد نمود.
نمونه ارزیابی جریانهای محیطزیستی :رودخانه مروارید در چین

در ارزیابی جریانهای محیطزیستی در رودخانه مروارید (شکل ،)36جریانها در  18نقطه از سیستم رودخانه
در نظر گرفته شد و نیازهای آبی اکولوژیکی و محیطزیستی ،هرم در شراخه اصرلی و هرم شراخههای فرعری
مختلف ،ارزیابی گردید (جدول .)6در هر نقطه ،دادههای ماهانه روانراب بررای بررآورد نیازهرای پایره جریران
محیطزیستی ،براساس ( Q90یعنی جریانی که در  90درصد مواقع دبی رودخانه بریش از آن اسرت) اسرتفاده
شد .با این وجود ،این رویکرد به استاندارد بسیار پائین حداقل جریان محیطزیستی ،به ویرژه در فصرل سریل
منتهی شد ،و این نتایب مناسب ارزیابی نگردید .عالوه بر این ،جداول تنانت برای تعیین جریان محیطزیستی
در فصل سیل و فصل خشك در این حوضه مورد استفاده قرار گرفت .با ترکیب نیازهای جریان در  18نقطه،
حجم کل ساالنه آب مورد نیاز برای تأمین نیازهای محیطزیستی در مقیاس حوضه محاسبه گردیرد .برر ایرن
اساس ،مجموع جریان محیطزیستی 147 ،میلیارد متر مکعب برآورد شد که معادل  31درصد کل منرابع آب
سطحی است.
جریانهای اضافهتر نیز برای پیشگیری از نفوذ آب شور در بازههای پائینی در فصل خشرك مرورد نیراز برود.
بدین منظور ،دبی در ووژو و شیجیائو نباید به ترتیب ،کمتر از  2100و  2500متر مکعب در ثانیه شده ،و در
هانگشویی ،لیوجیانگ ،یوجیانگ و گوجیانگ ،دبی مورد نیاز به ترتیب  400 ،217 ،494و  55متر مکعب بر
ثانیه است .تأمین جریانها در مکانهای باالدست ،تنها در ووژو به میزان  1800متر مکعب در ثانیره محقرق
میشود ،بنابراین نیازهای اضافهتری برای تأمین هد های کمّی در خصوص عدم نفوذ آب دریا باید رهاسازی
شود.

 -5-10برقراری توازن ،دادههای اجتماعی -اقتصادی و مشارکت جامعه محلی
فرآیند ارزیابی ،فرآیندی تکرارشونده است که هم دادههای علمی و هم دادههای اجتماعی -اقتصادی را شامل
می شود .در واقع ،مالحظات يیر علمی عنصر مهمی از فرآیند تعیین نیازهای جریان محیطزیستی بره شرمار
میآیند .ناتوانی در توجه مناسب به این جنبه از فرآیند ارزیابی میتواند کیفیرت ارزیرابی را کراهش دهرد ،و
چالشهای مهمی را در مرحله پیادهسازی پدید آورد.
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جدول -6نیازهای جریان محیطزیستی در رودخانه مروارید

شکل -36نقشه حوضه آبریز مروارید
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نارضایتی قابل توجه در استرالیا نسبت به برنامه حوضه موری -دارلینگ و کاستن از هزینهها برای آببران در
این حوضه ،این مسئله را پراهمیت میکند .در مراحل اولیه ،فرآیند برنامهریزی تمرکز زیادی بر فرآیند فنری
(اکولوژیکی و هیدرولوژیکی) تعیین نیازهای جریان محیطزیستی نسبت به هزینه مالحظات اجتماعی داشت.
بخش اعظم انتقادهای اولیه درباره فرآیند برنامهریزی ،نسبت به فقدان مشارکت جامعه محلی ،و توجه ناکافی
به اثرات برنامه بر جوامع محلی بود .در نتیجه ،حمایت موثری در حوضه از آنچه پیشنهاد شد صورت نگرفت،
و در واقع واکنشها چنان بود که بیم آن میرفت کل فرآیند برنامهریزی ناکام بماند.
این نمونه ،اهمیت مشارکت جامعه محلی را در فرآینرد ارزیرابی جریران محیطزیسرتی ،و بره طرور کلری در
تخصیص و برنامهریزی آب -حداقل برای درک بهتر ،و در حالت ایدهآل برای کسرب حمایرت جامعره محلری
برای نتیجه نهایی -نشان میدهد.

کادر -44شناسایی اهداف کمّی محیطزیستی در لرما -چاپاال
توافقنامه تخصیص آب سال  2004لرما -چاپاال از تراز آب در دریاچه چاپاالد به عنوان شاخص نیازهای محیطزیسرتید اسرتفاده
می کند .هنگامی که تراز دریاچه پائین است ،حفاظت از دریاچره از طریرق کراهش آب موجرود بررای برداشرتکنندگان ،انجرام
میشود .انتخاب این دریاچه به عنوان شاخص محیطزیستی ،مبتنی بر ارزیابی علمی نیازهرای اکولروژیکی نبروده ،بلکره نتیجره
رایزنی مفصل با گروداران و نظرات عمومی درباره حفظ تراز آب دریاچه بوده است.

مناسبترین ساز و کار برای دخالتدادن گروداران و عموم مردم باید بر پایره شررایط موجرود طراحری شرود.
صر نظر از شرایط موجود ،دادههای يیر علمی در تعیین موارد زیر اهمیت دارند:
◄ داراییهای وابسته به رودخانه .تعیین جریان محیطزیستی در نهایت باید بر این موضوع متمرکرز شرود
که مشص شود جریان محیطزیستی منجر به تأمین آب برای کدام داراییها و کارکردهای اکولوژیکی در
رودخانه در نظر گرفته شده است که اهمیت آنهرا را دولرت و /یرا جامعره محلری ،براسراس نظرر مرردم
تشخیص دادهاند.
◄ وضعیت قابل قبول داراییهای وابسته به رودخانه .مواردی که وضعیت قابل قبول برای داراییهای مهرم
در نظر گرفته میشود :به طور مثال آیا کیفیت آب در رودخانه باید برای شنا مناسب باشد ،یا صرفاً برای
آبیاری؟د چه سطحی از تنزل وضعیت محیطزیستی بعنوان شرایط قابل قبول در نظر گرفته میشود؟
◄ چه میزان ریسک قابل قبول است .دانش جریانهای محیطزیستی مطلق نیست ،و سناریوهای مختلرف
تخصیص آب ،سطوح مختلف قطعیت دستیابی به نتایب مطلوب اکولوژیکی را مشخص خواهد کرد .دانش
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علمی ممکن است بتواند ریسك نتایب مشخصی مانند از بینرفتن گونهها یا کارکرد رودخانره را بررآورد
نماید ،اما در هر صورت ،تعیین سطح قابل قبول ریسك ،باید ديديه دولت و جامعه محلی باشد.
◄ الزامات تأمین آب و قابلیت اطمینان تأمین .باتوجه به ضرورت تأمین آب برای مصار انسان ،در شرایط
کمبود آب ،به ناچار تأمین آب برای محیطزیست ،دچار محدودیت می شود .نیازهرای انسران بره آب ،و
چگونگی متوازنسازی آنها با نیازهای محیطزیستی ،ديديه دولت و جوامع محلی است .برقرراری تروازن
میان نیازهای رقیب ،اصلیترین وظیفه فرآیند تخصیص آب است ،و با جزئیرات بیشرتر در ادامره مرورد
بحث قرار میگیرد.
برقراری توازن بین محیطزیست و دیگر برداشتکنندگان آب

فرآیند تخصیص آب مستلزم برقراری تعادل بین محیطزیست و سایر آببران ،و نیز تعرادل برین داراییهرای
مختلف محیطزیستی است .ارزیابی جریان محیطزیستی و نیز دیگر ارزیابیهای اجتماعی-اقتصادی بایرد بره
گونهای طراحی شوند که دولت را قادر به اتخاذ تصمیمات آگاهانه درباره چگونگی متوازنسازی منافع رقیرب
سازند.
در برخی موارد ،دولت ممکن است تصمیم بگیرد آب را برای اهدا محیطزیستی تخصیص نداده ،بلکه بررای
نیازهای مصرفی تخصیص دهد .در چنین مواردی ،این تصمیم باید به صورت شرفا و برا درک پیامردها ،یرا
ریسك تأثیرگذاری بر محیطزیست اتخاذ گردد :تصمیم به انتخاب توسعه به جای محیطزیست باید براسراس
شناخت صورت گیرد نه آنکه از پیش تعیین شده باشد.
مهمترآنکه ،تصمیمات تخصیص آب باید استراتژیك باشند ،یعنی چشمانداز بلندمدت حوضه را در نظر داشته
باشند .اتخاذ رویکرد بههمپیوسته در این فرآینرد تصرمیمگیری ،توجره بره طیفری از سرناریوهای مختلرف را
امکانپذیر میسازد .بنابراین ،تأثیر سناریوهای مختلف بر داراییهرای محیطزیسرتی و نیرز نیازهرای انسرانی
میتواند ارزیابی شود .شکل 37نمونهای فرضی از یك ماتریس را نشران میدهرد کره سرناریوهای مختلرف را
براساس تأثیر آنها بر اکوسیستم و منافعی که برای مردم و جامعه دارند ،مقایسه میکند.
مدلهای هیدرولوژیکی واقتصادی میتوانند ابزارهای ارزشمندی را برای پشتیبانی از ایرن نروع تصرمیمها در
اختیار قرار دهند ،و با استفاده از نتایب مدلسازی برای سناریوهای مختلف آب بررای محیطزیسرت و جامعره
محلی ،می توان به آسانی این سناریوها را با هم مقایسه نمود .به طور مثال ،در تهیره برنامره حوضره مروری-
دارلینگ ،سازمان مدیریت حوضه سه سناریو شامل بازگرداندن  3/5 ،3و  4میلیارد مترر مکعرب در سرال بره
محیطزیست را مدل کرد .فرآیند برنامهریزی ایجاب میکرد که این سه سناریو بابت تأثیرشان بر داراییهرای
محیطزیستی کلیدی ،و اثرات بر جوامع وابسته ،ارزیابی شوند.
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شکل -37ارزیابیهای بهم پیوسته جریان حوضه

فرآیند متوازنسازی میتواند دربرگیرنده تعیین اولویت بین داراییهای مختلرف محیطزیسرتی و جریانهرای
مختلف محیطزیستی نیز باشد .همه جریانهای محیطزیستی دخیل ،اهمیت یکسانی ندارنرد :برخری از آنهرا
نقشهای مهمتری را در مقایسه با دیگر جریانها ایفا میکنند .همچنین ،گاهی اوقات مری تروان برا افرزایش
اندکی در آب مور دنیاز برای محیط زیست منافع محیطزیستی بیشتری را بدست آورد ،بطوریکه این افزایش
را می توان با پذیرش تأثیر اندکی بر تأمین آب یا تغییر کوچکی در ترتیبات بهرهبرداری زیرساختها ،محقرق
نمود .بنابراین ،اجزای مختلف جریان را میتوان براساس موارد زیر رتبهبندی کرد:
◄ تأثیر بالقوه بر تأمین آب برای انسان ناشی از تأمین جریانهای محیطزیستی .بره طرور مثرال ،پرالس
تحریك تخمریزی ماهیان ممکن است نیاز به تأمین آب اندکی داشته باشد و بنابراین میتوان این حجم
اندک از آب را با پذیرش تأثیر محدود بر مصار آببران تأمین نمود.
◄ ریسك عدم تأمین نیاز محیطزیست .به طور مثال ،ممکن است حذ برخی سیالبها بدون ترأثیرات
قابل مالحظه بر محیطزیست امکانپذیر باشد ،به این شرط که سیالبها برا حجرم و فراوانری کرافی در
حوضه وجود داشته باشند .از طر دیگر ،کاهش در جریانهای پایه که منجر به خشك شدن رودخانره
شود ،ممکن است پیامدهای سریع و عمده محیطزیستی داشته باشد.
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براساس این نتایب ،مواقعی که جریانهای محیطزیستی به صورت کامل قابلیت تامین نداشته باشند ،مردیران
آب میتوانند توازن را بگونهای برقرار کنند که بتوان با کمترین هزینه محیطزیستی ،بیشترین منفعت را برای
مصر کنندگان ایجاد نمود( .شکل.)38

 -6-10گنجاندن جریانهای محیطزیستی در ترتیبات تخصیص و مدیریت آب
در سطح جهان ،پیادهسازی ،چالش کلیدی در خصوص جریانهای محیطزیستی بروده اسرت .در حرالی کره
صدها ارزیابی جریان محیطزیستی صورت گرفته است ،تبدیل توصیههای مبتنی بر این ارزیابیها به اقردامات
مدیریتی و به تبع آن ،تحقق جریانهای مورد نظر در رودخانهها ،پیشرفت آهستهای داشته است.
پیادهسازی جریانهای محیطزیستی نیازمند مدیریت منابع آب برای تأمین و حفاظت از جریانهایی است که
در فرآیند ارزیابی مهم شناخته شدهاند .این کار مستلزم تعیین برخی یا همه موارد زیر است:

شکل -38گزینههای برقراری توازن بین جریانهای محیطزیستی و تأمین آب در رودخانه جیائو ،چین
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کادر -45برقراری توازن بین تولید انرژی برقابی و تأمین نیاز محیطزیست :بریتیش کلمبیا
در بریتیش کلمبیا در کانادا ،براساس یکی از شروط مجوز آب ،بهرهبردار تأسیسات برقابی ملزم اسرت «برنامره برداشرت آب» را
تهیه نماید .این برنامهها ترتیبات بهرهبرداری روزانه نیروگاه برقابی را به تفصیل مشخص میکند ،و برای سازگار سراختن طیفری
از منافع رقیب ،از جمله محیطزیست ،طراحی میشوند .رهنمودهای دولت برای تهیه برنامرههای برداشرت آب ،فرآینردی را در
جهت «تحلیل توازن» مشخص میکند .این فرآیند ،برای شکلگیری رایزنی طراحی میشود ،و درک مشخصی از چگونگی تأثیر
تخصیصهای مختلف آب بر منافع مختلف ایجاد مینماید ،و خالصه اطالعات درباره تأثیر گزینههای مختلرف بهرهبررداری را در
اختیار همه طر ها قرار میدهد .گامهای پیشنهادشده عبارتند از:
 -1تعریف اهدا برداشت آب و اقدامات ارزیابی تحقق آنها.
 -2گردآوری اطالعات الزم برای مقایسه معنادار اثرات ناشی از هر هد .
 -3تعریف طیفی از گزینههای متمایز بهرهبرداری برای تأسیسات.
 -4ارزیابی توازن بین گزینههای مختلف بر حسب اهدا  /اقدامات
 -5بررسی تأثیر ریسك و عدم قطعیت در ارزیابی گزینههای مختلف.
 -6مستندسازی تحلیل و نتایب.
این رهنمودها همچنین تعدادی از فنون ،از جمله تحلیل فایده -هزینه ،ارزیابی اثرات چندگانه ،تحلیل ارزش آستانهای /بحرانری
و تحلیل چندمعیاره توازن را برای کمك به این فرآیند معرفی میکنند.

◄ حجم کل آب مجاز برای برداشت از رودخانه :با تعیین حجم آب مجاز برای برداشت از رودخانه ،تعیرین
می شود که چه سهمی از منابع آب رودخانه برای تأمین نیازهای محیطزیستی باقی خواهد ماند.
◄ زمانبندی ،نرخ و سابقه برداشتها یا رهاسازیهای آب :این عوامل بر الگوی رژیم جریان تأثیر خواهنرد
گذاشت.
◄ طراحی زیرساخت در رودخانه :طراحی زیرساخت در رودخانه ،بر قابلیت فیزیکی زیرسراخت در تحقرق
رهاسازی مورد نظر تأثیر گذار بوده (به طور مثال براساس ظرفیت دریچههای مخزن) و با پیشبینی ساز
و کارهایی نظیر پلکان عبور ماهیان ،اثرات حاصل از احداث این زیرساختها بر پیوستگی رودخانه را بره
حداقل میرساند.
◄ موقعیت زیرساخت در رودخانه :زیرساختها در رودخانه میتواننرد بره گونرهای مکانیرابی شروند کره
اختالل بر داراییهای اکولوژیکی کلیدی ،از بینرفتن پیوستگی و اثرات نامطلوب بر رژیمهرای جریران را
به حداقل برسانند.
در نهایت ،باید این اطمینان حاصل شد که قواعد و نظام مدیریت آب به گونرهای سرازماندهی میشرود کره
طر های مختلف -مدیران آب ،برداشتکنندگان آب ،بهرهبرداران مخزن -حقوق و تعهردات روشرنی دربراره
کارهایی که میتوانند انجام دهند و کارهایی که نمیتوانند انجام دهند (نظیر اینکه ،چه زمران میتواننرد آب
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برداشت کنند و چه زمان باید آب را رها کنند) ،داشته باشند .این تعهدات باید به گونهای تعریرف شروند کره
اطمینان حاصل شود اهدا فراگیر جریان محیطزیستی برآورده خواهد شد.
مواقعی که این قواعد به این شیوه تعریف شوند ،لزومی به تصمیمگیری موردی درباره نیازهای محیطزیسرتی
وجود نخواهد داشت .رعایت قواعد ،مشروط به اینکه قواعد تخصیص ،برداشت و مدیریت آب به دقرت تعیرین
شده باشند ،اطمینان خواهد داد که جریانهای محیطزیستی الزم تأمین شده و نتایب مطلوب محیطزیسرتی
محقق میشوند .به طور مثال ،این شیوه میتواند نیاز به ارزیابی جریان محیطزیستی درباره درخواست مجروز
جدید برداشت را حذ نماید :اگر برنامه تخصیص آب ،نیازهای جریان محیطزیستی را شناسایی کرده باشرد
(و آبی که میتواند برداشت شود) ،بنابراین درخواست تنها باید با توجه الزامات این برنامه ارزیابی شرده و بره
هیچ ارزیابی محیطزیستی اضافهتری نیاز نخواهد بود.
تعریف اهداف جریان محیطزیستی

اهدا جریان محیطزیستی باید براساس ارزیابی جریان محیطزیستی و فرآیند برقراری توازن ،تعیین شروند.
این کار میتواند به دو روش کامالً متمایز صورت گیرد:
نیازهای جریان باید در یک زمان خاص یا دوره زمانی خاص تأمین گردد.

به طور مثال ،جریان در مکان  Aباید بیشتر از  Xمتر مکعب در ثانیه در همه زمانها باشدد باید جریانی بیشتر
از  Yمتر مکعب بر ثانیه برای دو روز در طول ماه آوریل هر سال وجود داشته باشد .این رویکررد مزیتری دارد
که درک و پیاده سازی آن نسبتاً آسان است .به طورکلی ارزیابی اینکه آیا این هد مورد نظر تأمین شرده یرا
خیر ،آسان است .اشکال این رویکرد آن است که ممکن است نوسانات طبیعی را در نظر نگیرد .به طور مثال،
نتیجه این هد میتواند این باشد که آب در یك دوره خشك ،یعنی زمرانی کره رودخانره بره طرور طبیعری
جریانهای کافی دارد ،نیز رها شود.
اهداف بلندمدت جریان

این اهدا  ،الگوی جریان را تعریف می کنند که باید در یك دوره زمانی طوالنی محقرق شروند .ایرن رویکررد
مستلزم تعریف مجموعهای از اهدا بلندمدت جریان است که باید محقرق شرود (بطرور معمرول برر حسرب
آمارهای بلندمدت جریان تعریف می شود) ،و استفاده از مدلهای هیدرولوژیکی است برای ارزیابی اینکره بره
طور فرضی ،این اهدا منطبق بر الزامات مدیریتی خواهند بود یا خیر .نمونهای از ایرن رویکررد در کرادر46
توصیف شده است.
این رویکرد ،نوسان طبیعی رودخانه را شناسایی مینماید و ممکن است (حداقل در برخی رودخانهها) تحقرق
جریانهای خاص در هر سال امکانپذیر یا مناسب نباشد .این رویکرد میتواند سردرگمی بیشتری ،بره ویرژه
205

برنامهریزی تخصیص آب در حوضه آبریز

برای عموم به وجود آورد .همچنین ،به دلیل آنکره اهردا جریران براسراس میانگینهرای بلندمردت تعیرین
میشوند ،ارزیابی ساالنه تحقق یا عدم تحقق اهدا امکانپذیر نیسرت ،و پیونرد میران ایرن اهردا و قواعرد
بهرهبرداری میتواند چندان روشن نباشد.
این دو رویکرد جمعپذیر هستند ،و امکان تعریف اهدا جریان با استفاده از هر دو رویکرد وجود دارد.

کادر -46برنامههای منابع آب و جریانهای محیطزیستی کوئینزلند
در کوئینزلند استرالیا ،برای هر برنامه آب زیرحوضه ،شاخصهای عملکرد انتخاب میشود .این شاخصها ،مبانی آمراری هسرتند
که با سالمت اکولوژیکی مرتبط اند .برای نمونه ،برنامه منابع آب برای رودخانه مونی شامل شاخصهای عملکرد زیر است:
◄ جریان انتهای سیستم -مجموع جریان در انتهای این سیستم
◄ جریان کم -شمار روزهایی که جریان کم (تعریفشده بر مبنای جریان متوسط) در این سیستم وجود دارد.
◄ جریان سیالبی مفید -جریان متوسط نود روز از مرطوبترین روزهای سال
◄ سیالب دو ساله -سیلی که به طور متوسط در هر دو سال ر میدهد.
با استفاده از این مدل ،مقادیر شاخص برای مکانهای گوناگون در محدوده زیرحوضه محاسبه میشود .برای هرر شراخص ،یرك
هد تعیین می شود .این هد يالباً براساس عملکرد آماری شاخص در وضعیت پیش از توسعه است .برای نمونه ،برنامره مرونی
ملزم میکند که این شاخصها نباید بیشتر از یك سوم باالتر یا پائینتر از مقادیر متناظرشان ،پیش از توسعه باشند.
این الزام بدین معنا است که برای هر شاخص -به طور مثال ،جریان انتهای سیستم -از یك مدل هیردرولوژیکی بررای محاسربه
کل جریان سیستم در دوره شبیهسازی استفاده میشود .در مورد مرونی ،ایرن دوره 109 ،سرال اسرت .ایرن کرار نخسرت بررای
وضعیت پیش از توسعه انجام میشودد یعنی با این فرض که هیچ مجوز برداشت آب و هیچ ذخیره یا تأسیساتی در این رودخانره
وجود ندارد .سپس برای هر ترتیب پیشنهادشده برای مدیریت ،این شیوه برای محاسبه کل جریان استفاده میشود .نتیجه بایرد
در چارچوب هد جریان محیطزیستی در این برنامه باشد :یعنی ،بیشتر از یرك سروم براالتر یرا پرائینتر از نتیجره مربروط بره
وضعیت پیش از توسعه نباشد.
با این ساز و کار ،همه تصمیمات صورتگرفته مدیریت آب از جمله در طراحی قواعد بهرهبرداری ،در تعیین سقف برداشرتها از
این سیستم ،و در تصمیمگیری درباره اینکه آیا مبادله مجوزهای برداشت اجازه داده شود یا خیر ،در این برنامه آزموده میشوند.

ساز و کارهای پیادهسازی جریانهای محیطزیستی

طیفی از ابزارها و رویکردهای مقرراتی وجود دارد کره بررای پیادهسرازی جریانهرای محیطزیسرتی بره کرار
میرود .این گزینهها جمعپذیر هستند و در بسیاری از موارد ،ممکن است ترکیبی از ایرن رویکردهرا مناسرب
باشد .نوع رویکرد اتخاذشده ممکن است با توجه به سطح توسعه ،سطح تنش محیطزیستی و با توجه به آنچه
در عمل امکانپذیر است ،و با توجه به نظامهای موجود مدیریت منابع آب ،تغییر کند.
رویکردهای زیر معموالً از طریق یك یرا ترکیبری از برنامرههای تخصریص آب ،قواعرد تخصریص سراالنه آب،
مجوزهای برداشت آب و مجوزهای بهرهبرداری مخزن عملی میشوند.
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تعیین سقف و حدود برداشت

برنامه تخصیص آب ممکن است حجم یا درصدی از منابع آب موجرود را بررای مقاصرد محیطزیسرتی کنرار
بگذارد .مجوزهای برداشت آب ،با در نظرگرفتن این حجم واگذار میشوند .در نتیجه ،به شرط آنکه برآوردهای
منابع آب موجود صحیح باشد و آببران از مجوزهای خود تجاوز نکنند ،آب کنار گذاشتهشده باید در سیستم
رودخانه برای مقاصد محیطزیستی باقی بماند .این محدودیتها معموالً از طریق نظرام صردور مجروز عملری
میشون د .مدیران آب مجاز نیستند مجوزهای آبی را صرادر نماینرد کره مصرر را از حرد تعریفشرده بررای
برداشت آب ،افزایش دهد.
تعیین سقف برداشت میتواند گام نخست و ضروری در حفاظت از جریانهای مورد نیاز محیطزیسرت باشرد.
تجربه نشان میدهد که بازگرداندن آب برای محیطزیست میتواند بینهایت دشروار باشرد .بنرابراین ،تعیرین
سقف برداشت آب حتی برای مواقعی که شناخت تفصیلی از نیازهای جریان محیطزیستی در حوضره وجرود
ندارد ،میتواند یك مزیت محسوب شود.
هرچند این رویکرد میتواند در محفوظداشتن آب برای محیطزیست اثربخش واقع شرود ،امرا در عرین حرال
ریسك هایی نیز دارد .مواقعی که در برنامه تخصیص آب ،مقدار منابع آب موجود دست باال برآورد شده باشد،
یا مواقعی که مقدار منابع آب کاهش یابد (به طور مثال ناشی از تغییر اقلیم) ،ممکن است محیطزیست دچار
کمبو د شود .به همین صورت ،بسته به چگونگی کارکرد ساز و کارهای سرهمبندی سراالنه آب ،در دورههرای
خشکسالی بدلیل کاهش منابع آب موجود ،ممکن است فشار بریش از انردازهای برر محیطزیسرت وارد شرود.
همچنین ،این رویکرد میتواند به این مفهوم باشد که نیاز آبی محیطزیست صرفاً پرس از تخصریص آب برین
سایر آببران ،و در قالب «آب باقیمانده» ،تأمین خواهد شد .با این وجود ،محفوظداشتن مقادیر آب میتوانرد
اولویت را برای نیازهای محیطزیستی آب در پی داشته باشد.
نمونه :توافقنامه آبهای ایندوس در سال  ،1991متوسط  12/3میلیارد متر مکعب در سال را برای «تخلیه به
دریا» ،عمدتاً برای پیشگیری از نفوذ آب شور ،کنار میگذارد .این توافقنامه ،آب باقیمانده ( 144/75میلیرارد
متر مکعب) را بین چهار ایالت پاکستان تقسیم میکند .با این وجود ،به دلیل اینکه هیچ سراز و کرار روشرنی
برای تبدیل متوسط جریان در انتهای سیستم به حجم ساالنه وجود ندارد ،این جریانها در عمل تأمین نشده
است.
نمونه :قانون آب سال  1998آفریقای جنوبی الزام میکند که وزیر آب برای تمام منابع آب« ،ذخیره محفوظ»
را مشخص کند ،که از دو بخش نیازهای پایه انسران و ذخیرره اکولروژیکی تشرکیل میشرود .میرزان ذخیرره
اکولوژیکی الزم ،بر پایه نظام پیچیده دستهبندی تعیین میشود .سپس ایرن ذخیرره (حرداقل در تئروری) از
طریق استراتژیهای مدیریت در زیرحوضهها ،و در مواقع ضروری ،از طریق بازتخصیص آب در چارچوب نظام
207

برنامهریزی تخصیص آب در حوضه آبریز

اجباری صدور مجوز ،عملی میشود .در عمل ،پیچیدگی این نظام سبب شده است که تنها در تعداد محدودی
از حوضهها این قانون پیاده شود.
نمونه :توافقنامه حوضه موری-دارلینگ در سال  ،1995سقفی را برای افزایش تخصیص آب ،براسراس سرطح
توسعه در سالهای  ،1993/94تعیین کرده است .این سقف از طریق برنامه حوضه موری-دارلینگ جرایگزین
خواهد شد که برمبنای آن« ،حدود پایدار انحرا » برای هر یك از زیرحوضهها مشخص میشود .این حردود،
مقدار حداکثر بلندمدت برداشت مجاز را برای هرر منطقره تعریرف مینمایرد .اعمرالِ ایرن حردود ،از طریرق
برنامههای منطقهای تخصیص آب و نظام صدور مجوز ،عملی خواهد شد.
بهرهبرداری برقابی ،جریانهای حداقل و رهاسازی جریان ویژه

برنامه تخصیص آب ممکن است حداقل حجم آبی را مشخص نماید که باید در رودخانه در مکانهای خاص و
زمانهای معین جریان داشته باشد .این مقادیر ،معموالً برای تنظیم بهرهبررداران تأسیسرات ،از جملره تولیرد
برقابی ،به کار میرود .برنامه تخصیص آب یا مجروز تأسیسرات آب همچنرین ممکرن اسرت الزامرات جریران
محیطزیستی را مشخص نمایند که بهرهبردار مخزن باید رعایت کند .این الزامات عبارتند از:
◄ حداقل رهاسازی روزانه (به طور مثال برای حفظ جریانهای پایه)
◄ جریان گذری معین (مانند پالسهای مهم محیطزیستی)
◄ حداکثر نر های افزایش و کاهش (برای به حداقلرساندن آسیب اکولوژیکی در اثر تغییرات سرریع در
نر یا عمق جریان)
◄ عدم رهاسازی آب در زمانهای معین (به طور مثال ،در رودخانههایی که در شرایط طبیعی ،به صورت
دورهای خشك میشوند).
این نوع رویکرد ،برای مواقعی است که مجموع برداشت آب کم است (یعنی متوسط جریان ساالنه نسربت بره
سطح طبیعی باال است) ،ولی بهرهبرداری قابل مالحظه برای برقابی بدین معنا اسرت کره پتانسریل تغییررات
عمده در فصلیبودن و نوسان الگوی جریان وجود دارد.
نمونه :بهرهبرداران برقابی در بریتیش کلمبیا ملزم هستند مطابق با شرروط مجروز آب ،برنامره برداشرت آب را
تهیه کنند .این برنامه ،ترتیبات بهرهبرداری روزانه ،از جمله چگونگی تأمین نیازهای محیطزیستی را مشخص
میکند .به طور مثال ،برنامه برداشت آب کوکوئیتالم-بانتزن ،هد کمّی رهاسرازی جریران (برر حسرب مترر
مکعب بر ثانیه) را برای هر ماه سال مشخص میکند .همچنین ،قواعد تعیین اولویت بین اهدا کمّی جریران
محیطزیستی ،تولید برقابی و تأمین آب شرب را نیز تعیرین مینمایرد .ایرن برنامره ،همچنرین حرداکثر نرر
افزایش یا کاهش در رهاسازی آب از مخزن را شامل میشود.
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نمونه :برنامه تخصیص آب سال 1987رودخانه زرد 21 ،میلیارد متر مکعب از متوسط حجم ساالنه  58میلیارد
متر مکعبی را برای جریانهای محیطزیستی ،عمدتاً برای حمل رسروب ،کنرار میگرذارد .مردیریت ایرن آب
برعهده کمیسیون حفاظت رودخانه زرد قرار دارد که برنامه تنظیم ساالنه را برای حوضه جهرت عملیکرردن
برنامه تخصیص آب تهیه میکند .برنامره تخصریص آب جهرت رفرع مشرکالت ناشری از مسرائل مربروط بره
بیشتخصیص آب ،بیشبرداشت آب و رسوبگذاری در مجرای اصلی رودخانره بره دلیرل برار قابرل مالحظره
رسوب ،که منجر به افزایش ریسك سیالب گردیده ،تدوین شد .عالوه براین ،برنامهای برای بهبود جریانها در
جهت حفظ تداوم حمل رسوب به مصب رودخانه تهیه شد 21 .میلیارد متر مکعب برای محیطزیسرت بره دو
روش مدیریت می شود .بخشی از آن در مرحله نخست ،از طریق برقراری جریان فالشینگ رسوب بره میرزان
تقریبی  4000متر مکعب در ثانیه برای دوره بیستروزه پیش از فصل بارندگی تأمین می شود ،و بخش دوم،
به میزان  5میلیارد متر مکعب برای تأمین پیوسته حداقل جریان در مصب رودخانه در فصل خشرك ترأمین
می گردد .جریان دوم چندین هد  ،از جمله کاهش نفروذ آب شرور و اثررات آن برر منطقره دلترا را بررآورده
میکند.
پیششرطهای برداشت و قواعد مدیریت بر حسب رویداد

برنامه تخصیص یا مجوز برداشت آب ،ممکن است پیششرطهایی برای برداشت آب مشخص نماید ،یا مقردار
آب قابل برداشت را محدود نماید .با چنین رویکردی ،از طریق محدودسازی برداشت آب برای سایر آببرران،
امکان اولویتیافتن نیازهای محیطزیستی وجود خواهد داشت.
نمونه :توافقنامه تخصیص سال  2004حوضه آبریز لرما-چاپاال در مکزیك ،از ترازهای دریاچه چاپاال به عنوان
شاخص الزامات محیطزیستی آب استفاده میکند .توافقنامه تخصیص آب شامل ساز و کاری بررای محاسربه
میزان آب قابل برداشت در هر سال ،در نواحی مختلف آبیاری است .این حجم ،بسته به تراز آب دریاچه تغییر
میکند .جدول 7ارتباط بین برداشتهای مجاز و حجم آب دریاچه را در یکی از نواحی آبیاری نشان میدهد.
به همین صورت ،برنامه تخصیص آب یا مجوز برداشت آب می تواند کاهش آب قابل برداشت برای آببران را
در طول رویدادهای مهم محیطزیستی ،تعریف نماید .همچنین ،این قواعد میتواند به گونرهای تردوین شروند
که بهرهبردار مخزن را ملزم کند تا کل جریان آب رودخانه ،یا بخشی از آن را از تأسیسات خود عبور دهد .این
رویکرد با رویکردهای دیگر از این نظر تفاوت دارد که نیازمند تصمیمات بهنگام است که آیرا جریران خراص،
معیارهای الزم را برآورده میسازد یا خیر ،و بنابراین ،نیازهای محیطزیستی باید نسبت به دیگرر آببرران در
اولویت قرار داده شوند.
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نمونه :در رودخانه فیتزوری (کوئینزلند استرالیا) ،براساس مطالعات انجامشده ،وجود نخستین جریان رودخانره
بعد از زمستان ،برای تحریك ماهیان به تخمریزی ضروری است .بنابراین ،در برنامه منابع آب این الزام در نظر
گرفته شده است که رودخانه باید به گونهای مدیریت شود که ت مین نمایرد تعرداد رویردادهای «نخسرتین
جریان بعد از زمستان» ،باید حداقل  80درصد شرایط طبیعی باشد .به طور مثال ،اگر مدلها نشان میدهنرد
که نخستین جریان بعد از زمستان ،در پنجاه سال از  100سال در سری مدلشرده ر داده اسرت ،ترتیبرات
بهرهبرداری باید ت مین کند که در حال حاضر چنین جریانهایی در حرداقل  40سرال از  100سرال پدیرد
خواهد آمد (یعنی 80درصد زمان بدون دخالت انسان) .بر ایرن اسراس ،رعایرت ایرن قواعرد برا اجررای مردل
مدیریت منابع آب مورد بررسی قرار میگیرد.
«نخستین جریان بعد از زمستان» ،جریانی بین  15سپتامبر و  10آوریل اسرت ،و  21روز دوام دارد ،و عمرق
آب بیشتر از  1/5متر بوده و دمای آب نیز بیشتر از  23درجه سلسیوس است.
نمونه :برنامه منابع آب زیرحوضه کوندامین بالون (در حوضه موری-دارلینگ) شامل قاعدهای بررای مردیریت
جریان است .این قاعده به طور مشخص برای بهبود منابع آب موجود جهت تولد پرنده در دریاچرههای نراران
(جزء تاالبهای کنوانسیون رامسر) در انتهای زیرحوضه طراحی شده است .در این برنامه منرابع آب ،کراهش
حداکثر  10درصدی حجم آب در مقایسه با مقادیر مندر در مجوز آب ،بررای دو دوره  10روزه ،پیشبینری
شده است .این دو دوره شامل مواقعی است که رویداد جریان در ماههای تولد پرنده در زمستان وجود دارد ،و
در مواقعی که جریان ،دریاچه را مانند وضعیت پیش از توسعه پرکرده باشد.

2۱0

فصل  :۱0ارزیابی جریان محیطزیستی

اعطای مجوزهای آب محیطزیستی

جهت مدیریت جریانهای محیطزیستی ،میتوان برای محیطزیست مجوزهایی صادر نمود کره معرادل سرایر
مجوزهای برداشت آب مصرفی است .با این مجوز ،مانند مجوزهای برداشت مصرفی رفتار میشود ،و بصرورت
فصلی یا ساالنه برابر قواعد سهمبندی آب ،حجمی از آب تخصیص داده میشرود .سرپس ایرن آب در اختیرار
مدیر محیطزیستی قرار میگیرد تا به شکل مناسب برای تحقق حداکثر منافع محیطزیستی استفاده شود.
از مزیتهای این رویکرد آن است که از منافع محیطزیستی در دورههای خشك محافظت میکنرد :در زمران
سهم بندی منابع آب موجود ،مجوز محیطزیستی به اندازه آببرران دیگرر ،اولویرت دارد .همچنرین میتوانرد
منجر به انعطا پذیری بیشتری در شیوه استفاده از آب برای محیطزیست شود .به جای محدودشدن با قواعد
صلب رهاسازی ،دارنده مجوز آب محیطزیستی میتواند در کل سال براساس شرایط فصرلی و آب موجرود در
مخازن ،برای رهاسازی آب برای محیط زیست ،تصمیمگیری نماید.
نمونه :در استرالیا ،دارنده حقابه محیطزیستی مشترکالمنافع ( ،)CEWH1جایگاه قانونی دارد و برابر قرانون آب
سال  2007شکل گرفته است .در حال حاضر ،دولت فدرال مجوزها را از فروشندگان ،با بودجره  3/1میلیرارد
دالر استرالیا برای افزایش آب موجود برای محیطزیست خریداری میکند .سپس این مجوزها -صادرشده برر
اساس قوانین ایالتی آب -در اختیار  CEWHقرار میگیرد و برای تحقق نتایب محیطزیستی مدیریت میشرود.
تا  30آوریل  ،2012نزدیك به  1/3میلیارد متر مکعب از این مجوزها در اختیار این نهاد قرار گرفته است.
آب مطابق با چارچوب تهیهشده توسط  CEWHدر رایزنی با کمیته مشورتی علمی ،و نیز طیفری از گرروداران،
مدیریت می شود .این چارچوب ،اهدا مدیریت اکولوژیکی را برای سطوح مختلف منابع آب موجرود ،تعیرین
میکند .این اهدا در شکل 39خالصه شدهاند.
 CEWHدر دوره شکل گیری قرار دارد و هنوز در حال بهبود ساز و کارهای عملیاتی خود است .با ایرن وجرود،
چارچوب آن موارد زیر را مشخص میکند:
◄ شناسایی داراییهایی که در اولویت قرار دارند (عمدتاً تاالبهای مختلف)
◄ تعیین مقدار منابع آب موجود براساس مجوزهای

CEWH

◄مشخصکردن داراییهایی که در دامنه کار واقع میشوند :یعنی کدامیك از داراییها مشرمول ترأمین
آب هستند.
◄ تعیین اولویتهای اکولوژیکی در هر سال

Commonwealth Environmental Water Holder
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◄ تعیین اقدامات تأمین آب در هر سال (شامل در نظرگرفتن ریسكهای تروأم برا گزینرههای مختلرف،
اثربخشی هزینه ،نیاز به پیگیری اثربخشی آب ،و هزینههای فرصت اکولوژیکی)

شکل -39چارچوب اتخاذشده  CEWHبرای اولویتبندی آب برای مقاصد محیطزیستی

توجه :سال «متوسط» سالی است که بارندگی و رواناب به متوسط بلندمدت نزدیك است .به همین صورت ،سرال
«خشك» سالی است که میزان بارندگی و رواناب پائینتر از میزان متوسط است ،و سال تر ،سالی است که بیشرتر
از متوسط است .هیچ معیاری برای «شدیداً خشك» مشخص نشده است.

براساس این چارچوب CEWH ،از بهرهبرداران مخازن میخواهد تا از محل تخصیصهای آب خود ،رهاسازی را
انجام دهند .برنامه حوضه موری-دارلینگ در حال تهیه است ،و شامل برنامه تأمین آب محیطزیست خواهرد
بود که راهنمای تصمیمهای آتی  CEWHقرار خواهد گرفت.
تعدادی از نهادهای دیگر در استرالیا وجود دارند که در سطح ایالتی فعال هستند و نقش مشابه  CEWHدارند.

 -7-10درسآموختهها و جمعبندی
علیريم پیشرفت در ارتقای دانش علمی در خصوص جریان محیطزیستی و استقرار سیاستهای ملی دربراره
جریانهای محیطزیستی ،در سطح جهان پیشرفت در زمینه پیادهسازی این جریانها ،همچنان ضعیف است.
در بیشتر موارد ،پیادهسازی جریانهای محیطزیستی همچنان در سطح سیاستگذاری متوقف مانده است ،و
موارد نسبتاً کمی از گنجاندهشدن جریانهای محیطزیستی در قواعرد تخصریص آب و ترتیبرات بهرهبررداری
وجود دارد .در بیشتر موارد ،در مواقعی که آب برای محیطزیست تخصیص داده شده است ،يالباً به شریوهای
سادهانگارانه ،با پائینترین شناخت درباره نیازهای اساسی محیطزیست ،و پائینتر از سطحی که بررای تحقرق
اکوسیستم سالم الزم است ،صورت میگیرد.
2۱2

فصل  :۱0ارزیابی جریان محیطزیستی

بررسی اخیر درباره پیشرفت جهانی در پیادهسازی جریانهای محیطزیستی ،سه مانع عمده را در پیادهسازی
شناسایی کرده است:
◄ فقدان اراده سیاسی و پشتیبانی گروداران
◄ منابع و ظرفیت ناکافی ،به طور کلی در نهادهای مدیریت آب ،و به ویژه در نهادهرایی کره ارزیرابی و
اعمال الزامات محیطزیستی را بر عهده دارند.
◄ موانع نهادی و تعارض منافع
بر این اساس ،موارد زیر برای پیادهسازی جریانهای محیطزیستی توصیه شده است:
◄ فرصتشناس باشید .با تدوین و پیادهسازی سیاستهای مررتبط برا جریران محیطزیسرتی در فرصرت
مناسب يالباً میتوان بر موانع نهادی چیره شد .فرصتها ممکن است در برنامهریزی منرابع آب ،تفسریر
خالقانه سیاست موجود ،چالشهای حقوقی و بحرانهای دیگر مانند اصالحات اجتماعی یا تغییرر اقلریم
نمودار گردند.
◄ از ظرفیت موجود فراتر نروید ،و از همان ابتدای تدوین سیاست ،ظرفیتها را فراهم کنید .ايلب اوقات،
رویکردی اتخاذ میشود که با توجه محدودیت ظرفیتهای موجود ،پیادهسازی آن بسیار پیچیده اسرت.
مهم است که در هر زمان معین ،سیاستها ،روشها و رویکردها در چارچوب ظرفیت نهادهرای موجرود
باشد .با ظرفیتسازی مستمر فنی و مردیریتی ،بره مروازات پیادهسرازی تردریجی سیاسرت ،از ظرفیرت
پیادهسازی فراتر نخواهید رفت.
◄ هر چه زودتر ،برداشت مجاز آب و تغییر جریان را محدود کنید .پیادهسازی الزامات در خصوص آببرران
جدی د ،در مقایسه با ایجاد تغییرات در برداشت موجود ،بسیار آسانتر است .تجربه ثابت کرده اسرت کره
اعمال سقف برداشت کنونی ،مناسبتر از پذیرفتن ریسك فرآیند دشوار بازتخصیص آتی آب است.
◄ بیانیه روشنی درباره اهداف سیاست جریان محیطزیستی بر پایه فرآیندی شققمولگرا ،شققفاف و ارتباطققات

خوب تهیه کنید .حمایرت از پیادهسرازی زمرانی صرورت میگیررد کره بیانیره روشرن اهردا در سرطح
سیاستگذاری ملی و حوضه آبریز تهیه گردد .این تصمیمگیریها باید طیف گستردهای از گروهها ،منافع
و گروداران را تا آنجا که عملی است ،شامل شوند.
◄ چارچوب نهادی روشن نظیر نظارت مستقل تدوین کنید .نهادها و قواعد روشن و کارآمد برای تخصریص
و مدیریت آب ،از پیشدرآمدهای ضروری سیاست اثربخش جریان محیطزیستی به شمار میآید.
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◄ ساز و کارهای تأمین مالی پایدار را ایجاد کنید ،به ویژه منابع مالی در مواقعی کره بازتخصریص آب الزم
است .برنامههای تأمین جریان محیطزیستی ،مانند دیگر برنامههای دولت به بودجه پایدار نیاز دارند.
◄ پروژههای آزمایشی را اجرا کنید .پروژههرای آزمایشری موفرق بررای ظرفیتسرازی فنری و پشرتیبانی
سیاسی ،و نشاندادن اینکه پیادهسازی و نتایب مثبت اکولوژیکی و اجتماعی دستیافتنی هستند ،بسریار
ضروری هستند.
◄ انعطافپذیری را در روشهای پیادهسازی فراهم کنید ،در حالی که مهلت زمانی و اهدا نهایی روشرنی
را برای پیادهسازی تعیین میکنید .انعطا پذیری برنامه برای سازگاری رویکردها برا یرادگیری ،شررایط
محلی و تغییر اقلیم ،اهمیت دارد .مهلتهای زمانی برای پیادهسازی میتواند عامل توازن انعطا پرذیری
و اطمینان از پیشرفت باشد.
برقراری جریانهای محیطزیستی باید تا بیشترین حد ممکن بر تصمیمات سنجیده و آگاهانره مبتنری باشرد.
فرآیند تخصیص و مدیریت منابع آب باید شامل موارد زیر باشد:
◄ شناسایی داراییها ،ارزشها و کارکردهای رودخانه که باید حفاظت یا احیا شوند.
◄ محفوظداشتن آب برای تأمین نیازهای داراییها ،ارزشها و کارکردهای جریان .این کرار بایرد شرامل
تأمین رژیم کامل جریان -نه فقط جریانهای حداقل -و مبتنی بر درک روابط برین جریران و اکولروژی
باشد.
مهمتر آن که ،در مواقعی که تصمیم بر این است که آب برای محیطزیست ترأمین نشرود (یرا حرداقل بررای
داراییهای محیط زیستی خاص) ،این تصمیم ،به جای آنکه از پیش تعیین شرده باشرد ،بایرد سرنجیده و بره
شیوهای شفا گرفته شود .چنین تصمیمهایی باید با درک اثرات بالقوه آنهرا برر اکوسیسرتمهای رودخانره و
کاالها و خدماتی باشد که رودخانه فراهم میکند.
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فصل 11
مدلها و ارزیابیهای اجتماعی -اقتصادی

 -1-11نقش و تحول رویکردها در ارزیابی اجتماعی اقتصادی
تحلیلهای اجتماعی و اقتصادی به شکلی روزافزون در برنامهریزی تخصیص آب حوضره محوریرت مییابنرد.
همانند رویکردهای کلی در برنامهریزی حوضه ،تحلیلهای اقتصرادی نیرز برا گذشرت زمران بره شرکل قابرل
مالحظهای در ایفای نقش در برنامهریزی تخصیص آب و پیچیدگی تحلیلهای بنیادین این رویکردها ،دچرار
تحول شدهاند .این موارد با افزایش تنش در حوضهها و رشد سریع اجتماعی و اقتصادی ،به شکل فزاینردهای
تدوام مییابند.
تحلیلهررای اجتمرراعی ،اقتصررادی و مررالی میتواننررد نقشهررای گسررترده و متفرراوتی را در شرررایط مختلررف
برنامه ریزی تخصیص آب ایفا نمایند .روند رو به رشد آشکاری در نقش ارزیابی اقتصادی به عنروان بخشری از
برنامههای تخصیص آب حوضه مشاهده میگردد که از تحلیلهای متمرکز بر توسرعه زیرسراخت ،بره سرمت
تأکید بر بهینهسازی پیچیدهتر و مبتنی بر سناریوسازی به کمك ارزیابیهای پیچیده اقتصرادی و اجتمراعی،
تغییر کرده است .در این سیر تحول ،سه رویکرد عمده را میتوان مشاهده کرد.
تحلیلهای اقتصادی و مالی به عنوان پشتیبان برنامهریزی تطبیقی

ارزیابی های تطبیقی ،بر چگونگی تأمین تقاضاهای کنونی و آینده به بهترین شرکل تمرکرز دارنرد .عمومراً در
تحلیلها ،الگوهای تقاضا در آینده تا حدود زیادی معین در نظر گرفته میشوند ،و ارزیابیها به دنبرالِ یرافتن
کمهزینهترین راه برای تأمین آنها هستند .تحلیلهای تطبیقی ،ايلب بر گزینههای ساخت تأسیسات ،براساس
ارزیابی توجیهپذیری آنها تمرکز دارند .ارزیابیهای چندگزینهای تطبیقی ،سالهای زیادی توسط برنامرهریزان
منابع آب برای شناسایی کمهزینهترین راه برای تأمین تقاضای آب به کار گرفته شده است .برر ایرن اسراس،
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راهکارهای متعدد وابسته به عرضه و تقاضا با یکدیگر مقایسه میشروند .بطرور معمرول ،ارزیرابی راهکارهرای
وابسته به تقاضا به دنبال ساز وکارهایی نظیر ساز وکارهای متمرکز بر بهرهوری آب ،جهت تأمین آب نیازهای
مختلف اجتماعی و اقتصادی است.
بنابراین ،این ارزیابیها منافع اقتصادی الگوهای اساسی برداشت آب را تحلیل نمیکنند .ارزیابیهای تطبیقری
میتوانند نگاه محدود مالی داشته باشند ،و هزینه گزینههای مختلف در جهت افزایش آورد مطمئن سیسرتم
را با ساخت تأسیسات بیشتر ارزیابی کنند و اینکه آیا تقاضاها و منابع مالی برای توجیه افزایش زیرسراختها
در دسترس هستند یا خیر .به عبارت دیگر ،ارزیابی گستردهتر اقتصادی میتواند جهت پاسخ به ایرن پرسرش
انجام شود که آیا منافع اقتصادی توسعه زیرساختها از هزینههای آن بیشتر است یا خیر .این روش ،مستلزم
ارزیابی ارزشها یا منافع اقتصادی استفاده از آب ،و مقایسه آن برا هزینرههای زیرسراخت اسرت .ایرن شریوه
ارزیابی ،از تحلیل کالسیك هزینه -فایده استفاده میکند.
ارزیابی منافع حاصل از مصارف جایگزین آب برای پشتیبانی از برنامهریزی تخصیص آب

با توجه به اینکه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب صرفاً از طریق احداث زیرسراخت ،در سرالیان گذشرته
مشکلآفرین بوده ،تصمیمگیریهای مربوط به برنامهریزی تخصیص آب حوضه به سمت تعیین تخصیص آب
بین مناطق ،بخشها و آببران منفرد سوق پیدا کرده است .جهت تعیین تخصیص آب بین مناطق ،بخشها و
آببران منفرد ،میتوان از معیارهای اجتماعی و اقتصادی و تحلیلهای وابسته به آنها استفاده نمود .در ابتردا،
میتوان برنامههای تخصیص منطقهای آب را براساس تولید ناخالص کنونی و یا پیشبینیشرده آتری تعیرین
کرد .جهت انجام ارزیابیهای تفصیلیتر ،باید به ارزشافزوده اقتصادی یرا اشرتغالزایی بره ازای حجرم آب در
بخشهای مختلف و فعالیتهای اقتصادی ،یا مبانی بهره وری استفاده از آب توجه نمود .برر ایرن اسراس ،آب
میتواند به فعالیتهای اقتصادی با بیشترین ارزشافزوده تخصیص داده شود.
برنامهریزی نوین و مبتنی بر سناریو در تخصیص آب

به نسبتی که عدم قطعیت ،پیچیدگی و تنشهای وارد بر حوضهها در آینده افزایش مییابد ،رویکردهای نوین
برنامه ریزی تخصیص آب حوضه نیز به دنبال استفاده از رویکردهای مبتنی بر شناسرایی طیفری از سرناریوها
درباره آینده حوضه ،و شناسایی اولویتهای کلیدی اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیستی و برقراری تعادل الزم
خواهد بود .تحلیل اجتماعی و اقتصرادی ،نقشهرای گسرتردهای را در پشرتیبانی از ایرن دسرت رویکردهرای
استراتژیك در برنامهریزی حوضه ایفا مینماینرد .از آن جملره میتروان بره فنرون بره کاررفتره در تطبیرق و
برنامهریزی تخصیص آب ،و نیز درک نقش گستردهتر آب در اقتصاد ،و شناخت سرناریوهای آتری توسرعه برا
جزئیات بیشتر اشاره کرد .رویکردهای برنامرهریزی اسرتراتژیك حوضره برا جزئیرات بیشرتر در کتراب فنرون
برنامهریزی حوضه مورد بحث قرار گرفته است.
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در برنامهریزی نوین تخصیص آب ،تحلیلهای اجتماعی و اقتصادی میتوانرد در مقراطع مختلفری از فرآینرد
کلی ،از جمله ارزیابی وضعیت موجود و پشتیبانی از تصمیمات درباره برنامرهریزی تخصریص آب در حوضره،
صورت گیرد .همانند بسیاری از مسائلی که در برنامهریزی حوضه وجود دارد ،به کارگیری روش صحیح اساساً
به درک شرایط و مسائلی میپردازد که باید در نظر گرفته شوند .حوضههای آبریرز مختلفری کره در فصرل4
معرفی شدند ،در این بحث نیز اهمیت دارند .به طور مثال ،در سیستمهای توسعهنیافته ،ممکن است نیراز بره
بهینه سازی پیچیده اقتصادی وجود نداشته باشد ،و تنها بر ارزیرابی امکانسرنجی اقتصرادی و مرالی افرزایش
عرضه تمرکز گردد .از طر دیگر ،در حوضههایی مانند سیستم موری -دارلینرگ کره گزینرههای توسرعه در
آینده تا حد زیادی به پایان رسیده و برداشتهای موجود به میزان قابل مالحظهای از حدود پایدار عبور کرده
است ،تمرکز ارزیابی اقتصادی احتماالً بر اثرات اجتماعی و اقتصادی کاهش تخصیص آب بین آببران موجود،
خواهد بود.

 -2-11ارزیابی وضعیت اجتماعی -اقتصادی
مواقعی که برنامه ریزی تخصیص آب در حوضه باتوجه به ارزیابی تفصیلی وضعیت اقتصادی-اجتمراعی انجرام
میشود ،میتوان تعدادی از ارزیابیهای کلیدی اجتماعی -اقتصادی را انجام داد .اساساً این ارزیابیها ،نخست
در پی شناخت ارزشهای مختلف اجتماعی و اقتصادی استفاده کنونی از آب هستند ،و پس از آن ،به بررسی
تقاضای بالقوه آتی آب در حوضه میپردازند که روی هم رفته میتوانند مبنای فرآیند تصرمیمگیری آگاهانره
در حوضه قرار گرفته  ،و اطالعرات الزم را بررای درک پیامردهای اجتمراعی و اقتصرادی ناشری از تصرمیمات
برنامهریزی تخصیص آب در اختیار گروداران ،برنامهریزان تخصیص آب حوضه و تصمیمگیران سیاسری قررار
دهند.
در صورتی که در نظر گرفتن اولویتهای گستردهتر توسعه در برنامه تخصیص آب ضرورت داشته باشرد ،الزم
است برنامهریزان اقتصادی و توسعه در حوضه ،مشارکت پررنگتری در فرآیند داشته باشند .بنرابراین ،فنرون
ارزیابی اجتماعی -اقتصادی که در اینجا معرفری میشروند ،نقرش مهمری در پشرتیبانی فرآینرد مشرارکت و
همکاری مطرح شده در فصل 7دارند.
تحلیل ارزش اقتصادی آب

درک ارزش اقتصادی آب در بخشهای مختلف مصر  ،هسته اصرلی تحلیرل اقتصرادی اسرت کره در تهیره
برنامههای تخصیص آب مورد استفاده قرار میگیرد .این تحلیلها ،بره دنبرال تعیرین ارزشافرزوده اقتصرادی
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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فعالیت اقتصادی ،و محاسبه ارزش آن منفك از عوامل دیگر است .برای کاالهای يیر تجراری ماننرد مصرار
خانگی ،تمایل مصر کنندگان به پرداخت بابت آب (چه واقعی و چه مدلشده) ،معر ارزش آب خواهد بود.
این نروع تحلیلهرا در برنامرهریزی تخصریص آب ،بره منظرور حرداکثرکردن برازده اقتصرادی حاصرل از آب
برداشتشده به کار میروند .چنین تحلیلهایی میتواند برای مقایسه منافع حاصل از اسرتفاده آب برا هزینره
گزینههای افزایش عرضه ،به عنوان بخشی از تحلیل هزینه -فایده نیز به کار رود .روشهای گوناگون تحلیلری
برای محاسبه ارزش آب برداشتشده در بخشهای مختلف وجود دارد ،و بحث فنی تفصیلی درباره مزیتهای
نسبی ساز و کارهای مختلف ،فراتر از دامنه کتاب حاضر است .مبادلره آب در یرك حوضره ،حتری در سرطح
محلی و بر پایه فصلی ،نیز میتواند معر خوبی برای ارزش آب برای آببران مختلف باشد.
تعیین ارزش اقتصادی آب میتواند فراتر از تحلیلهای ارزشافزوده نهایی باشد و ممکرن اسرت در برگیرنرده
مجموعه گستردهتری از ارزشهای اقتصادی باشد .به طور مثال ،استراتژی ملی آب آفریقای جنوبی ،با تحلیل
مولفههای اقتصاد ملی به ازای هر متر مکعب آب برداشتشده ،بر حسب فرصتهای اشتغال و تولید ناخرالص
داخلی پشتیبانی میشود .شغلهای سطح باال ،متوسط و پرائین ،براسراس سرطوح مهرارت الزم بررای تولیرد
ستانده مورد نظر ،جداسازی میشوند.
درک ارزش نسبی اقتصادی آب در بخشهای مختلف میتواند اطالعات مهمی را برای برنامهریزی تخصریص
آب در اختیار قرار دهد .با این وجود ،موانعی بر سر راه اتکا بر این اطالعات در تصمیمگیریها درباره تخصیص
آب وجود دارد .نخست ،تصمیمات تخصیص آب در واقعیت به نردرت براسراس صررفاً ارزشافرزوده اقتصرادی
صورت میگیرند .حتی با نادیدهگرفتن تأثیر سیاسی ،بطور معمول در برنامههای تخصیص آب ،بیشتر تمایرل
به این موضوع وجود دارد که بتوان مجموعههای گستردهتری از مسائل اجتماعی اقتصادی ،همچون اشرتغال،
عدالت ،درآمدهای ارزی ،امنیت يرذایی ،ارزش اسرتراتژیك و پشرتیبانی از گروههرای آسریبپذیر اقتصرادی،
منظور گردد .در حالیکه این مسرائل در ارزشرگذاری اقتصرادی منظرور نمیشروند .دوم ،اینگونره تحلیلهرا،
سناریوها و ضروریات توسعه آینده را در نظر نمیگیرنرد .در نتیجره ،مطالعرات تعیرین ارزش اقتصرادی آب و
تحلیلهای فایده -هزینه ،به عکس نقشآفرینی مهم آنها ،به ندرت به عنروان ابرزار اصرلی بررای برنامرهریزی
تخصیص آب استفاده میشوند.
ارزیابی وابستگی به آب و اثرات اجتماعی -اقتصادی

همچنانکه برنامههای حوضه به دنبال برقراری توازن بین آببران موجرود و برالقوه آینرده هسرتند ،نیراز بره
نگاهی فراتر از تحلیل ارزشافزوده اقتصادی نهایی آب ،و درک شرایط گستردهتر اجتماعی اقتصادی اسرتفاده
از آب ایجاد شده است .شرناخت اثررات اجتمراعی اقتصرادی برنامره پیشرنهادی تخصریص آب و برنامرههای
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بازتخصیص آب میتواند منجر به کاهش اثرات منفی اجتماعی اقتصادی و بره حداکثررسراندن منرافع برنامره
تخصیص آب شود.
کادر -47ارزش اقتصادی استفاده آب در رودخانه "های" در شمال چین
مؤسسه پژوهشهای منابع آب و برقابی چرین در سرال  ،2007ارزش نسربی اسرتفاده آب در بخشهرای مختلرف اقتصرادی در
حوضه آبریز "های" در شمال چین را تعیین نمود .رودخانه "های" یك حوضه فوقالعاده توسعهیافته است ،به طروری کره نرر
بهرهبرداری آب  98درصد بوده و حدود  60درصد مجرای رودخانه در دشتهای اصلی خشك شده است .یافتههای این مطالعه،
همانند مطالعاتی که در دیگر مناطق جهان انجام شده است ،ارزش اقتصادی آب را در صرنایع در سرطوح دوم و سروم ،براالتر از
بخش کشاورزی نشان میدهد.
با این وجود ،این مطالعه به دشواری استفاده از این یافتهها برای نتیجهگیریهای مسرتقیم در جهرت برنامره تخصریص آب نیرز
اشاره میکند .به ویژه ،این مطالعه یادآور میشود در حالی که ارزش اقتصادی آب استفادهشده در تولید يله ،کمترر از  5درصرد
ارزش استفاده از آب در صنایع سطح دوم و سوم در این حوضه است ،با این حال حوضه "هرای" در منطقره اصرلی تولیرد يلره
چین واقع شده و کمیت و کیفیت گندم آن در رتبه نخست این کشور قرار دارد .در نتیجره ،ایرن مطالعره توصریه میکنرد کره
تصمیمات تخصیص در حوضه "های" نباید جدا از مالحظات گستردهتر و مسائل و استراتژی ملی امنیت يذایی در چین گرفتره
شود.

مفهوم وابستگی به آب ،يالباً به عنوان بخش مهمی از این ارزیابیها ،مورد استفاده قرار میگیرد .ایرن مفهروم
میکوشد جایگزینهای موجود برای بخشها و مناطق را شناسایی نماید .همچنین براساس این مفهروم ،مری
توان گروههایی را شناسایی نمود که متحمل بیشرترین اثررات نرامطلوب ناشری از کراهش تخصریصهای آب
میشوند .در فصل ، 7مفهوم وابستگی معرفی شده و در حوضه اینکوماتی در آفریقای جنوبی نشران داده شرد.
در این حوضه ،ارزیابیها در خصوص توجیهپذیری بنگاههای کشاورزی آبی در شرایط کراهش تخصریص آب،
انجام شده بود.
مطالعات تفصیلی در خصوص اثرات بازتخصیص آب میتواند نقش مهمی در تهیره برنامرههای تخصریص آب
حوضه داشته باشد .البته ،دامنه آنها محدود بوده و راهنمای خاصی در خصوص اولویتها یا گزینههای توسعه
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آتی برای تأمین تقاضا نخواهد بود .بر این اساس ،مشابه بیشتر تحلیلهای اقتصادی ،بهترین کراربرد آنهرا بره
عنوان مجموعهای از تحلیلهای اقتصادی برای پشتیبانی تهیه برنامههای تخصیص آب در محیطهرایی اسرت
که تحت تنش قرار دارند.
کادر -48ارزیابی اثرات اجتماعی و اقتصادی کاهش تخصیص آب در حوضه موری -دارلینگ
به عنوان بخشی از فرآیند تهیه برنامه حوضه موری -دارلینگ ،سازمان مدیریت حوضه برای تعیین پیامدهای کراهش تخصریص
آب بر جوامع حوضه در جهت تأمین الزامات محیطزیستی ،گزارش ارزیابی اثرات اجتماعی اقتصادی را نیز تردوین کررده اسرت.
هد از این کار ،ارزیابی اثرات مستقیم اقتصادی کاهش تخصیصهای آب و نیز درک آسریبپذیری نسربی جوامرع مختلرف در
برابر این تغییرات بوده است.
این ارزیابیها با توجه به سناریوهای مختلف کاهش تخصیصهای آب در حوضه (از  3تا  7/6میلیارد متر مکعب در سال) انجرام
گرفت .ارزیابی اقتصادی صورت گرفته برآورد کرد که کاهش در حد پائینی این سناریوها ( 3تا  4میلیارد متر مکعب) منجرر بره
کاهش  13تا  17درصد در ارزش ناخالص تولید کشاورزی آبی ،به ارزش  0/8 -1/1میلیارد دالر استرالیا میشود.
در ارزیابی آسیبپذیری ،بخشها و مناطق مختلف مقایسه شده ،و به عواملی مانند سطح در معرضبرودن ،حساسریت ،ظرفیرت
سازگاری ،و آسیبپذیری باقیمانده در پی پیادهسازی راهکارهای تخفیفدهنرده ،توجره داشرته اسرت .تفاوتهرای عمردهای در
میزان حساسیت جوامع در برابر تغییر در این حوضه شناسایی شد:
◄ حساسیت زارعان در برابر کاهش تخصیص آب ،با افزایش وابستگی آنها به آب ،افزایش فشار مالی (به ویژه بدهیها) ،کراهش
رفاه و خوشبینی فردی ،و میانسالشدن ،افزایش مییابد .بر اساس عوامل شناساییشده ،بخشها و مناطق بر حسب حساسریت
نسبی ،رتبهبندی شدند .به این ترتیب مشخص شد که تولید لبنیات ،سبزیکاری و بررنب ،حساسریت نسربتاً بیشرتری در برابرر
کاهش تخصیصهای آب دارند.
◄ حساسیت منطقهای /جوامع محلی بر حسب وابستگی به آب و محرومیت اجتماعی اقتصادی ارزیابی شد .این شیوه ،مرزبندی
روشن شمال -جنوب را در حوضه نشان داد ،بطوریکه در جوامع محلی واقع در جنوب حوضه با وابستگی بیشرتر بره کشراورزی
آبی و سطح باالتر محرومیت ،حساسیت باالتری وجود داشت.
◄ تفاوت اثرات کاهش در بخشها مشخص شد .بیشترین تأثیر را شهرکهایی متحمل میشوند که به پنبره وابسرته هسرتند ،و
يالباً فاقد سایر فعالیتهای اقتصادی یا فرصتهای اقتصادی در آینده هستند .در سطوح کاهش بیشتر از  40درصد ،تولید پنبره
کمتر خواهد شد و این مناطق ،ظرفیت فرآوری را از دست خواهند داد .تولید برنب در رتبره دوم آسریبپذیری قررار گرفرت :برا
کاهش حدود  40درصد منابع آب موجود ،تولید برنب در جنوب تا مرکز نیوساوت ولز به شکل قابل توجهی ت عیف خواهد شرد،
و با  60درصد ،بخش تولید برنب تا حدود زیادی از بین میرود .تولید لبنیرات و سربزیکاری ترا حردودی حساسریت کمترر یرا
ظرفیت سازگاری بیشتری دارند ،به خصوص که توانایی بیشتری در خرید آب از مصار با ارزش پائینتر دارند .با ایرن اوصرا ،
فعالیت اقتصادی در تمام بخشها و مناطق آبیاری در نتیجه کاهشها به شدت متاثر خواهند شد.
بر پایه این ارزیابیها ،سازمان مدیریت حوضه توصیه کرد که کاهش تخصیصهای آب در این حوضه باید در مقرادیر پرائینتر از
سناریوهای ممکن ،از  3تا  4میلیارد متر مکعب در سال باشد .کاهش تخصیص آب باالتر از این حردود ،برا توجره بره اثررات برر
جوامع محلی حوضه و الزام حقوقی این سازمان به بهینهسازی نتایب اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیستی ،قابل قبول نخواهد بود.
ارزیابیهای انجامشده درباره اثرات برنامه ،راهکارهای کلیدی تخفیف اثرات را نیز در کنرار کراهش تخصریصهای آب شناسرایی
کرد ،که از آن جمله میتوان به ساز و کارهای کمك به عبور از مرحله گذارد جبران خسارت کافی بابرت چشمپوشری از مصرر
آبد هد گیری تعدیل در جوامع محلی ،از جمله توجه به افرادی که در زنجیره ارزش کشاورزی آبی (نه تنها آبیراران) فعالیرت
دارند و تحت تأثیر اُفت فعالیت اقتصادی در نتیجه کاهشها قرار خواهنرد گرفرتد و توجره بیشرتر بره راههرای مختلرف ترأمین
نیازهای آبی محیطزیست ،اشاره نمود.
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پیشبینی تقاضا و رشد تولید ناخالص داخلی

برنامه ریزی تخصیص آب معموالً نیازمند برآورد تقاضرای آب در آینرده اسرت .روشهرای گونراگونی معمروالً
براساس پیشبینی روندهای موجود یا پیشبینی ملی درباره رشد اقتصادی ،برای ارزیرابی تقاضرا وجرود دارد.
پیشبینی رشد میتواند برای برونیابی روندها در تقاضای آب استفاده شود.
این روشها مدتها است که مبنای اصلی برنامهریزی تخصیص آب را تشکیل دادهاند .با این وجود ،نقصهرایی
نیز دارند .نخست ،به خودی خود بین اولویتهای مختلف استراتژیك بررای رشرد برداشرت آب ،تمرایز قائرل
نمیشوند .دوم ،در شرایط وجود تغییرات و عدم قطعیت های زیاد ،استفاده از این روندها مشکلساز میشوند.
در بسیاری از موارد ،پیشبینیهای مبتنی بر تعمیم روندهای کنونی ،به شکل قابل مالحظهای نادرست از آب
درآمدهاند .این رویکرد سبب سرمایهگذاری بیش از اندازه الزم در زیرساختهای آب شده و یا محدودیتهای
قابل مالحظهای را برای رشد يیر منتظره ایجاد کردهاند.

 -3-11فنون پشتیبانی تصمیم
عالوه بر جمع آوری اطالعات پایه برای پشتیبانی تدوین برنامه تخصیص آب ،ارزیابی اقتصادی نیرز میتوانرد
نقش مهمی در ارزیابی و تأثیرگذاری بر تصمیمات در خصوص گزینههای مختلف تخصریص آب ایفرا نمایرد.
رویکردهای به کاررفته عبارتند از تحلیل مالی ،تحلیل هزینه -فایده ،تحلیل تطبیقی حداقل هزینه و ارزیرابی
برمبنای سناریو .بسیاری از این فنون مستقیماً براساس تحلیلهای انجامشده بررای ارزیرابی وضرعیت ،شرکل
میگیرند.
تحلیل مالی

پایهایترین شکل تصمیمگیری در برنامهریزی تخصیص آب ،بررسی توجیه مالی برای ساخت تأسیسات بروده
است .این تحلیلها ،هزینه ساخت سازه جدید را بررسی کرده و آن را برا تقاضرای پیشبینیشرده آینرده آب
مقایسه میکنند تا درباره عملیبودن طرح پیشنهادی تصمیمگیری شود .البته این نوع تحلیل از نظر دامنه و
تمرکز بسیار محدود است ،و عمردتاً در مرواردی بره کرار مریرود کره حوضرهها آب قابرل مالحظرهای بررای
بهرهبرداری دارند .در بیشتر موارد ،این نوع تحلیل مالی باید پیش از ارزیابی ارزانتر بودن گزینرههای مبتنری
بر تقاضا انجام گیررد .تحلیرل مرالی از ایرن دسرت ،از ویژگیهرای دورهای در برنامرهریزی تخصریص آب در
حوضههایی است که کمتر نگاه استراتژیك در آن وجود داشته است.
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تحلیل هزینه -فایده

تحلیل هزینه -فایده در تئوری میتواند به شکل گستردهای در تصمیمگیری در بخش منابع آب به کرار رود.
در موضوع برنامهریزی تخصیص آب نیز میتواند برای ارزیابی تفصیلیتر هزینرهها و منرافع طرحهرای جدیرد
تأمین آب در مقایسه با تحلیل مالی ساده ،یا برای ارزیابی اثرات گزینرههای مختلرف سیاسرتی بره کرار رود.
تحلیل فایده -هزینه مبتنی بر ارزیابی کمّی هزینهها و فایدههای اقتصادی بروده ،و ادبیرات فنری گسرتردهای
درباره آن وجود دارد .این روش به ویژه در تصمیمگیری و سیاستگذاری در کشورهای توسعهیافتهتر استفاده
میشود.
از آنجا که این تحلیل ،مبتنی بر ارزشگذاری کمّی اقتصادی است ،نقصهایی مشابه ارزشگرذاری اقتصرادی
دارد .به خصوص ،تصمیمات تخصیص آب معموالً براساس طیفی از مالحظات اجتماعی ،اقتصرادی و سیاسری
گرفته می شوند ،و به ندرت صرفاً مبتنی بر هزینه اقتصادی هسرتند .تحلیرل فایرده -هزینره میتوانرد نقرش
مهمتری در تصمیمگیری درباره زیرساختها و اطمینان از وجود ارزش واقعی برای سرمایهگذاری در آنها ایفا
نماید.
تحلیل تطبیق حداقل هزینه برای چندین گزینه

این شیوه تحلیل به دنبال یافتن طیفی از گزینههای تأمین شکا پیشبینیشده بین عرضه و تقاضا است .بر
این اساس ،مؤلفههای متعددی در چنین تحلیلهایی وجود دارند .ارزیابی تقاضاهای آتی آبد شامل شناسایی
گزینههایی برای تامین کمبودها ،از جمله گزینههای افزایش تأمین آب موجود و افزایش بهرهوری اسرتفاده از
آب در آببران موجود ،بوده و با مشخص شدن هزینه برای هر یك از گزینهها ،باید بتوان گزینهها را مقایسره
نمود .چنین رویکردی مدتها توسط برنامه ریزان منابع آب به عنوان روش محوری به کار گرفته شده است .برا
در نظرگرفتن طیف کامل گزینهها ،این نوع تحلیل احتماالً باید بخشی از برنامهریزی تخصیص آب باشد.
با این وجود ،محدودیتهای مهمری در ایرن رویکررد وجرود دارد ،از جملره اینکره هریچ تالشری بررای درک
سناریوهای استفاده از آب در اقتصاد صورت نمیگیرد .این روششناسی تالشری بررای بررسری توجیهپرذیری
سرمایهگذاریهای ضروری جهت تأمین شکا عرضه و تقاضا نمیکند .این موضوع بدین معنا است که ممکن
است سرمایهگذاری قابل مالحظهای برای مصار بسیار کمارزش آب صورت گیررد .بره همرین صرورت ،ایرن
روشها قادر به تحلیل تعادل بین آببران رقیب نیستند .بر این اساس ،چنین تحلیلی بر ایرن فررض مبتنری
است که آب اضافی موجود بوده و یا میتواند هم از طریق راهکارهای مدیریت تقاضرا و هرم مردیریت عرضره
تامین شود .این تحلیل باید با تحلیلهای دیگر ،در وضعیتهایی که امکان تامین همه تقاضراهای آب وجرود
نداشته و باید تعادل بین مصار رقیب و جایگزین برقرار شود ،همراه شود.
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کادر -49تحلیل حداقل هزینه نهایی برای پشتیبانی برنامه بههمپیوسته منابع آب در آفریقای جنوبی
وزارت امور آب آفریقای جنوبی ،تحلیل حداقل هزینه را برای تعیین گزینههای آتی مدیریت آب در سیستمهای عمده منابع آب
در این کشور انجام داد .در هر یك از سیستمها ،تقاضای آتی تا سال  2050محاسبه شد .سرپس منرابع آب موجرود کنرونی ،برا
احتساب کاهشهای آتی در آبدهی برای تأمین نیازهای محیطزیستی ،محاسربه گردیرد .پرس از آن گزینرههای ترأمین شرکا
شناساییشده بین عرضه و تقاضا بررسی شدند ،و هزینه واحد آب برای هر گزینه محاسبه شد .کمهزینهترین گزینهها شناسرایی
شده و در فاز اول ،این پروژهها برای پیگیری انتخاب شدند .در تمام موارد ،سرمایهگذاری در طرحهرای حفاظرت آب و مردیریت
تقاضای آب نیز شناسایی شدند .بر اساس ارزیابیهای ملی ،این کار به صورت کراهش شرکا عرضره -تقاضرا بررای گزینرههای
کمهزینهتر از طریق راهکارهای مهندسی افزایش عرضه ،انجام شد.
این گزینهها میتوانند به شکل گرافیکی ،همانند شکل زیر برای سیستم رودخانه وال ،با گذشت زمران در برابرر افرزایش تقاضرا
نشان داده شوند .در این مورد ،نیازهای آب در يیاب راهکارهای مدیریت تقاضا به صورت خط قرمز ،و مدیریت تقاضا به صرورت
خط آبی نشان داده شده است .آبدهی کنونی این سیستم در بلوک آبی انتهایی نمایش داده شده است .آبدهی در ابتدا با ترأمین
نیازهای آبی محیطزیست اُفت میکند .این شکل ،شرکا فزاینرده میران عرضره و تقاضرا را برا گذشرت زمران نشران میدهرد.
گزینههای تأمین این شکا به صورت بلوکهای اضافه نمایش داده شده است .ارزانترین گزینهها ابتدا در برنامه قرار میگیرند.
در این حالت ،نخست استفاده مجدد زهکشی آب اسیدی معدن نشان داده میشود :با اینکه تا اندازهای هزینه واحد آب براالتری
( 8/5رند در هر متر مکعب) نسبت به راهکارهای افزایش تأمین دارد ،اما میتواند به سریعترین شکل برای تأمین شکا عرضه-
تقاضا به کار رود .طرحهای بعدی عبارتند از توسعه بیشتر پروژه انتقال آب از کوهستانهای لسروتو و پرروژه انتقرال آب اورنرب-
وال .شیرینسازی و انتقال از زامبزی بسیار پرهزینه است و از این رو عملی نخواهد بود.
ارزیابی کمهزینهترین گزینه ،سیستم رودخانه وال ،آفریقای جنوبی

همانند کاربردهای دیگر این روششناسی ،تحلیل حداقل هزینه ،چه به صورت کلی و چه در بخشها یا آببران مختلرف ،ارزش
آب را ارزیابی نمیکند .مطالعاتی که به موازات در وزارتخانه امور آب انجام شد ،تفاوت بسیار زیادی را در بازده اقتصرادی آب در
بخش های کشاورزی و صنعت نشان داد .به ویژه در مورد کشاورزی ،این مطالعات نشران داد کره «هزینره واحرد آب در برخری
بهرهبرداریهای جدید به شکل اساسی از ارزش اقتصادی برخی مصرار موجرود آب فراترر مریرود .بنرابراین ،بازتخصریص آب
میتواند جایگزین توجیهپذیری برای برخی از طرحهای توسعه جدید آب باشد ».همانند جاهای دیگر ،مسائل سیاسی مهمری در
بازتخصیص آب از بخش کشاورزی وجود دارد .با این وجود ،نقص بسیار مهم کاربرد منفك روششناسی حداقل هزینه این است
که این مسئله را پوشش نمیدهد .هرچند اگر این روش به شکل مجزا به کار رود ،میتواند سرمایهگذاری در زیرساخت پرهزینه
را برای تأمین نیازهای بسیار کمارزش آب ایجاد کند.
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توسعه اقتصادی آتی بر اساس سناریو

از بحث پیشین روشن میشود که هیچ تكروش اقتصادی نمیتواند چارچوب کلی تصمیمگیری را برای تهیه
برنامههای تخصیص آب فراهم آورد .این واقعیت بازتاب چالشهای ذاتی در برنامهریزی نروین منرابع آب ،بره
ویژه نیاز به در نظرگرفتن پیچیدگی ،عدم قطعیت آینده و شناسایی اولویتهای استراتژیك است .بره منظرور
گنجاندن تحلیلهای اقتصادی و اجتماعی در تصمیمگیری برنامهریزی نوین تخصیص آب ،به طور روزافرزون
از سناریوهای اجتماعی اقتصادی آینده استفاده میشود .در این رویکردها ،مجموعهای از تحلیلهای اجتماعی
و اقتصادی انجام می شود ،و بر اساس آنها طیفی از سرناریوها دربراره الگوهرای آتری رشرد اقتصرادی حاصرل
میگردد .سپس پیامدها و معانی این سناریوها در برنامرهریزی تخصریص آب ،بره کمرك ابزارهرای ارزیرابی
اجتماعی و اقتصادی ،مورد بررسی قرار میگیرد .برنامههای تخصیص آب میتوانند راهحلهایی را ارائه نمایند
که برای مجموعهای از شرایط ممکن ،تابآور باشد .تحلیلهای سناریویی همچنین میتوانند منجر به تمرکرز
تصمیمات بر مسائل کلیدی و توازنهایی گردند که باید در فرآیند برنامهریزی مورد توجه قرار گیرند.
سناریوها میتوانند به شیوههای مختلفی در فرآیند برنامهریزی تخصیص آب در نظر گرفته شوند .این مروارد
میتواند صرفاً شامل سناریوهای اقتصادی و اجتماعی باشدد و یا در برگیرنده سناریوهایی باشد که گزینرههای
محیطزیستی و تغییر اقلیم را درنظر میگیرندد و یا ترکیب سناریوهای آینده با پاسخهای تخصیص آب ،برای
امکانپذیرساختن درک پیامدهای راهحلهای مختلف باشد.

کادر -50برنامهریزی بر اساس سناریوها در کالیفرنیا
مدیران منابع آب در کالیفرنیا دریافتهاند که استراتژیها و برنامههای مدیریت منابع آب باید دینامیك و تطبیقپذیر باشردد بایرد
مسائل فیزیکی ،بیولوژیکی و اجتماعی را به صورت بههمپیوسته در نظر بگیرد ،و نیرز بایرد مالحظرات عردم قطعیرت ،ریسرك و
پایداری را دربرگیرد .در پرداختن به این چالش ،در بهنگامسازی سال  2009برنامه آب کالیفرنیرا ،از رویکرردی شرامل چنردین
سناریوی آینده و مجموعهای از راهحلهای مختلف استفاده شد .این سناریوها معر طیفی از شرایط محتمل آینرده بودنرد ،در
حالیکه استراتژیهای پاسخ ،ترکیبهای مختلفی از استراتژیهای مدیریت در پاسخ بره شررایط متفراوت سرناریوهای گونراگون
بودند.
در ترردوین سررناریوها ،مجموعررهای از کارگاههررا بررا ح ررور گروههررای مشررورتی کلیرردی دربرراره برنامرره آب برگررزار گردیررد.
چالشبرانگیزترین بخش تدوین سناریو ،دستیابی به توافق بر سر روایتهایی بود که زیربنای سره سرناریو را تشرکیل میدادنرد.
تنها عنصر اقتصادی در کار تدوین سناریو ،گنجاندن ضرایب کشسانی برای پیشبینی تقاضای آتری آب برود .ضررایب کشسرانی
برای قیمت آب ،درآمد خانوار ،و اندازه خانوار و بهبود صرفهجویی آب گنجانده شدند .سه سناریوی آتی برداشت آب بررای ایرن
برنامه تدوین شد (شکل زیر):
سناریوی -1روندهای کنونی .برای این سناریو ،فرض شد که روندهای اخیر در آینده تداوم مییابد .در سال  ،2050نزدیك بره 60
میلیون نفر در کالیفرنیا زندگی میکنند .ساخت مسکن ارزانقیمت ،خانوارها را به درهها کشانده است .مسافران هرروزه ،مسافت
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و زمان طوالنی طی میکنند .در برخی نواحی که توسعه شهری و احیای منابع طبیعی افزایش داشته ،اراضی زراعی آبی کراهش
یافته است.
سناریوی -2رشد آهسته و استراتژیک .نهادهای خصوصی ،عمومی و دولتی ،اتحادیرههایی را بررای برنامرهریزی و توسرعه کارآمرد
شکل می دهند که در مقایسه با شرایط کنونی ،به منابع کمتری نیاز دارد .رشد جمعیت آهسرتهتر از پیشبینری کنرونی اسرت-
حدود  45میلیون نفر در کالیفرنیا زندگی میکنند .توسعه شهری متراکم ،سفرهای هرروزه را آسان کرده است .اهالی کالیفرنیرا
در استفاده از آب و انرژی صرفهجویی میکنند .تبدیل اراضی کشاورزی به توسعه شهری کاهش یافته است و بیشتر در راسرتای
احیای محیطزیستی و حفاظت در برابر سیل این تغییرات ر میدهد.
سناریوی -3رشد همهجانبه .شرایط آینده در مقایسه با شرایط موجود ،به منرابع بیشرتری نیراز دارد .رشرد جمعیرت سرریعتر از
پیشبینی کنونی است 70 ،میلیون نفر در کالیفرنیا زندگی میکنند .خانوارها مسکن کمتراکم را ترجیح میدهند ،و بسریاری در
پی امالک مسکونی روستایی هستند که نواحی شرهری را گسرترش میدهرد .طرحهرای صررفهجویی آب و انررژی ،برا آهنگری
آهستهتر از روندهای اوایل این قرن تعریف میشود .اراضی زراعی آبی به شکل قابل مالحظهای در مناطقی که توسعه شرهری و
احیای طبیعی افزایش داشته ،کاهش یافته است.
برنامه کالیفرنیا سعی در انتخاب یکی از سناریوها و تهیه برنامه برای آن نداشته ،بلکه همه سناریوها را برای آزمودن آنچه بررای
مدیریت منابع آب در هر سناریو ضروری است ،به کار میگیرد ،و راهحلهای معین مدیریتی را کره در همره سرناریوها مصرداق
دارد شناسایی میکند.
سناریوهای منطقهای تقاضای پیشبینیشده آب در بهنگامسازی برنامه آب کالیفرنیا در سال 2009
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