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 گفتار مترجمپیش

 

 

 یبشتر  هتای جوامتع و تدتدن   ین. اولت یستت ن یدیجد یدهعنوان واحد مدیریت، احوضه آبریز رودخانه به یدها

برای سالیان متدادی محل تدرکز مدیریت آنان نیتز   کهمستقر شدند  یزآبر هایحوضهها و در رودخانهاطراف 

 هتای . به محض استتقرار رتروه  اشاره کرد یندوسو ا النهرینینب ین،مصر، چ توان بهمی عنوان مثالاند؛ بهبوده

 ینتتام  یاز کنتترل بتر منتابع آب در راستتا     یبه سطح مشخص یازها، ندر روددره ای یمردم در اطراف نقاط آب

 یتت اهد یتانگر موضتو  ب  یتن . ایافت یشکنندران افزامصرف یانمناسب آن م یعاز توز ینانآب و اطد یتقاضا

 یهتا بختش  ینبت  یو هدکتار  یافتته توستهه  نهادی هاییستمبه س یازکه ن بودهرودخانه  یزحوضه آبر یریتمد

 تلف از الزامات آن است.مخ

حضور متردم   یبرا ییهااقتصاد، مکان یدتول هاییستمس یدرواکولوژیکی،ه یعنوان واحدهاآبریز به هایحوضه

 یریترتاه مشتترک بترای متد    عنتوان ذخیتره  بته  ینو هدچن نفهانیذ یداتتصداثرات  یها، دورنداو فرهنگ

ای ختود متورد   ت توستهه یعنوان ماهبه یارودخانه یهاحوضه یستم،. در قرن بشوندیشناخته م یهیطبمنابع

و اهدیتت اعدتال آن    یمنابع آبت  یریتمد یبرا یکپارچگی یدر هدان قرن، الگو یزبهدها ن و توجه قرار ررفتند

 ظهور کرد. آبریزدر قالب حوضه

مستتلزم   ریتزی مههای مختلفی دارد. این برناو پیچیدری است یبسیار دشوارفرآیند آبریز ریزی حوضه برنامه

هتا و  به خصوص در شرایط عدم وجتود داده  صحیح،ریری تصدیمنیز و  رقیب ذینفهانمنافع  ایجاد توازن بین

قلدرویتی  ریتزی  این فرآیند برنامه ،با توجه به افزایش میزان و مناطق مواجه با تنش آبی. اطالعات کافی است

 آید.اجتداعی، اقتصادی و اکولوژیکی به شدار می اماتالزبرانگیز در تخصیص منابع برای تأمین بسیار چالش

هتا و  هتای آنهتا، بتا تشتریح تفتاوت     آموختهدر کتاب حاضر سهی شده است ضدن ارائه تجارب جهانی و درس

در بخش اول کتاب، ریزی حوضه آبریز به شکلی استاندارد تهریف شود. مشترکات این رویکردها، فرآیند برنامه

وای استاندارد یک برنامه حوضه آبریز به تفصیل تشریح شده است. در بخش دوم نیز بتا  اهداف، مراحل و محت

هتای موضتوعی نریتر تخصتیص     تشریح فنون و ابزارهای الزم برای تدوین یک برنامه حوضه، برخی از برنامته 

 منابع آب، مدیریت سیل و ارزیابی محیط زیستی به صورت اجدالی مورد بحث قرار ررفته است.

 یریتساختار متد  یدتجدشده است. زمان همبا تغییرات ساختاری بخش آب کشور  ،و انتشار این کتابترجده 

و متخصصان بخش آب کشتور بتوده و مطالهتات     یراناز مد یاریمورد توجه بس یربخش آب کشور در دهه اخ



 

اختار در سطوح س یدمتدرکز بر تجد یقطور دقموضو  انجام شده است که به یندر ارتباط با ا یجامع متهدد

 یبترا  یگتاهی جا یتین ته و( یرانمنابع آب ا یریتو شرکت مد یرو)وزارت ن یو سطح کالن ساختار سازمان یمل

بتوده  بخش آب کشور  یریتمد یدر ساختار سازمان یحوضه و در نرر ررفتن سطح محل یریتمد یهاسازمان

لندمتدت توستهه بختش آب از منرتر     ب یراهبردها، مرتبط با بخش آب کشور یاسنادباالدست، یناست. هدچن

 یتت بتر جامه نیتز   1404تتا افتق    یترو بلندمتدت وزارت ن  یانداز و برنامه راهبردو سند چشم ینسرزم یشآما

تاکیتد   یزحوضه آبر یریتقالب واحد مد در یوستهبهم پ یریتآب و مد یاعم از حکدران یموضوع هاییتمحور

 اند.ندوده

در شترکت  ایتن  در ستاختار   یتز حوضه آبر یریتمد 9 یلتشکایران و  تغییر ساختار شرکت مدیریت منابع آب

 یتک  یازمنتد ن یتز آبر یهتا حوضه یناوصاف هر کدام از ا ین. با ادانستروند  ینا ررآغاز توانرا می1400سال 

شتود.   ینو تتدو  یته ته یو به صورت فرابخشت  یداریپا غاییبا هدف  بایستیکه م خواهد بود یزیرسند برنامه

 ینشده و در فترورد  ینتدو یمشارکت یندفرآ یکقانون آب که در قالب  یشنهادیپ یحهدر الالبته  موضو  ینا

 بوده است. یدمورد تاک یزن یدررد یمدولت تقد هیاتبه  1400

این امکتان   ،یزریزی حوضه آبراز مراجع مهتبر در زمینه برنامه یکیکتاب حاضر به عنوان  ینترجده و تدو لذا،

بتر   یشتتر ب یتد و تاک یترو بختش آب وزارت ن  یساختار ییراتبودن تغ یانبا توجه به در جرکه  را فراهم ندوده

 یتف و تهر یتز آبر یهتا حوضه یریتدر مد یشنهادیو پ یلیتکد ی،امکان اعدال موارد اصالح ی،ارد حوضهیکرو

 .رردد یجاد( ای)استان یاو منطقه یاحوضه ی،در سه سطح مل یفو وظا هایتمسئول

 دبا انتشار این مجدوعه، رامی هر چنتد اولیته در راستتای تبیتین بیشتتر اهدیتت، ضترورت و ابهتا        امید است 

 برداشته شود. یرانا یزماندر کشور عز یزدر سطح حوضه آبر یزیررسترده مسئله برنامه

 

 کله صدیقه ترابی پلت

 یروو منابع آب مشترک وزارت ن یمرز یهادفتر رودخانه یرکلمد

 



 

۱ 

 

 چکیده

 

 

های بسیاری است که در آید. انسان قرنهای طبیهی، جوامع و اقتصاد به شدار میآب شاهرگ حیاتی سیستم

آورند ها خدمات فراوانی فراهم میها و دلتاها سکنی رزیده است. رودخانهها، تاالبها، دریاچهنزدیکی رودخانه

ستیالب، منتافع مهنتوی،     تستکین ید انرژی، توان به تأمین آب، جذب پسداند، شیالت، تولکه از آن جدله می

 . اشاره کردها ای از اکوسیستمطیف رسترده برایفرهنگی و تفریحی، و هدچنین زیستگاهی 

ریزی استفاده از آن نیز پیچیدری فراوانی ، برنامهندایدفراهم میکه منابع آب کارکردهای زیادی را آنبه دلیل  

های طبیهتی آنهتا فراتتر رفتته و در نتیجته بته       ای از ظرفیته شکل فزایندهها بتقاضا از رودخانه امروزه، دارد.

ها منجر شده استت. ایتن   دشت و تخریب زیستگاههای بیگانه، تغییر سیالببرداشت، آلودری، هجوم رونهبیش

ریتزی  ریزی نامناستب استت. برنامته   مدیریت و برنامهعدم کفایت ریری ضهیف، مهضالت عدوما نتیجه تصدیم

 آید.های آبریز به شدار میحوضه، نقطه آغازین برای مدیریت پایدار حوضه آمدکار

های رودخانه، و تغییتر  ریزی حوضه با رذشت زمان در پاسخ به تغییر تقاضاهای جوامع از سیستمبرنامه شیوه

وژیکی یافته بترای متدیریت چرخته هیتدرول    انسجام هایتالشتکامل یافته است. نخستین  ،هاشرایط رودخانه

در میانته   ،حدود دو هزار سال پیش در چین صورت ررفته است. مفهوم حوضه آبریز به عنوان واحد متدیریت 

هتای منتابع آب در فاصتله    زیرستاخت  رستترده ها افتاد. توسهه تری بر سر زبانقرن نوزدهم به شکل رسترده

. شتود شناخته متی « وسهه منابع آبریزی تبرنامه» دورهبه عنوان در سراسر جهان،  1970تا  1920های سال

ریزی حوضه آبریز عددتاً یک فهالیتت فنتی استت    که برنامه وار بوده استاست این نگرشبر محور این اقدامات 

 ها انجام شود.        برداری سازهسازی منافع ناشی از ساخت و بهرهمهندسان، با هدف بهینه توسطتواند که می

هتای مهندستی، دیگتر بترای پترداختن بته مشتکالت        حلکه راه ص رردیدمشخ، 1980و  1970های در دهه

کفایت ندارند. متأثر از رونتدهای نوظهتور    ،های رقیبمنافع و ارزش مصالحه بینچندوجهی مدیریت، به ویژه 

 :نوینی شکل ررفترویکردهای ، زیستهای آب و محیطدر بخشذیل 

هتای  ، دیگتر ستاخت ستازه   به طتور مثتال  ای مشکالت. های فنی و مهندسی برحلها و راهرزینه اتدام ◄

 .نیستپذیر جدید برای تأمین تقاضای رو به رشد آب امکان

هتای آب شتیرین   دیدری فزاینده اکوسیستمهای آبی، و آسیباهدیت عدلکرد اکوسیستم درک بیشتر ◄

   .در سرتاسر جهان
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 های تأمین آب و مدیریت پسداند.افزایش هزینه ◄

 .ررودارانمتدرکز و مشارکت بیشتر غیردیریت ررایش به م ◄

. ایتن  رردیتد ریتزی حوضته   در مدیریت منتابع آب و برنامته   نوینریری رویکردهای به شکلمنجر این روندها 

پت   . شکل ررفتنتد  (IWRM)منابع آب  پیوستههمدر مفهوم مدیریت به 1990رویکردها نخستین بار در دهه 

رویکردهتایی  از و در بیشتتر متوارد    را درپتیش ررفتنتد   ها و قوانینسیاستاصالح  ،بسیاری از کشورهااز آن، 

. این اصتالحات  استفاده کردنددر مدیریت منابع آب  پیوستههمنگرش به به هدراه ریزی حوضههدچون برنامه

را نیتز برجستته کترده     پیوستته هتم نگرش بههای برخی از محدودیتاما های مهدی را میسر ساخته، پیشرفت

ریتزی در شترایط اطالعتات    رویکردهتای مناستب برنامته   شتناخت  ها عبارتند از این محدودیتبرخی از . است

زیستتی در  رویکردهای مناسب مدیریت محیطتوسهه ها، زیرساختمداوم مد، اهدیت آمحدود و نهادهای ناکار

تند. در ایتن  ریری در جوامهی که دستخوش تغییر سریع اقتصادی و اجتدتاعی هست  مقیاس حوضه، و تصدیم

ریزی در برنامه بیشتری های اخیر، رویکردهای استراتژیکسازی در دهههای پیادهآموختهشرایط، بر پایه درس

ریزی فنی و استتراتژیک حوضته   های برنامهتفاوت برخی از ویژری ریری است.و مدیریت حوضه در حال شکل

 ائه شده است.را 1در جدول 

 تژیک حوضهریزی استراهای برنامهویژگی

های امنیت غذایی، توسهه اقتصادی، تولید انرژی و تغییر اقلیم قرار دارد. در این شترایط،  آب، در مرکز چالش

در این ریزی اقتصادی را شناخته و با آنها هدسو شود. تر توسهه و برنامهرسترده اهدافهای حوضه باید برنامه

ای منسججم در مجدیریت   رویکرد چندرشتهچنین تهریف کرد:  توانریزی استراتژیک حوضه را می، برنامهزمینه

هجای اجتمجا،ی، اصتدجادی و    اولویجت  تحقج  بجه منوجور شناسجایی و     ،حوضه آبریزبران در سطح و آبمنابع آب 

 زیستی.محیط

 بتین نیست، بلکه رزینش از  تهیین شده خارجیاهداف  دستیابی به صرفاَریزی استراتژیک حوضه هدف برنامه

هتای کتالن اقتصتادی، اجتدتاعی و     دکن مدیریت آب است که به بهترین شتکل بتر طیفتی از هتدف    اهداف م

های مهدوالً مستلزم مشارکت طیفی از دستگاه اهدافرذارند. عالوه بر این، تحقق این اکولوژیکی رقیب اثر می

 .  است (آنهایی که مستقیداً با مدیریت آب سر و کار دارند )عالوه بر رروداراندولتی و 

 توان چنین برشدرد:ریزی حوضه را میدر برنامه های رویکرد استراتژیکویژری

زیستی، و نیز بین تقاضاهای موجود و برقراری توازن میان اهداف مختلف اقتصادی، اجتداعی و محیط ◄

 بالقوه آتی.



 

۳ 

 

در تتأمین   زیست و اهدیت عدلکرد اکوسیستم آبیشناخت نیازهای آبی محیط درتر پیچیده یرویکرد ◄

 کاالها و خدمات.         

هتای هیتدرولوژیکی، اکولتوژیکی،    های حوضه، از جدله طیفی از سیستتم کنشها و برهمدرک فهالیت ◄

 اجتداعی و اقتصادی.

آینده، با  یاقلید تغییرات وآتی برای پرداختن به عدم قطهیت در توسهه  ،تحلیل باثبات برپایه سناریو ◄

 اقتصادی. -تلف آبیارزیابی سناریوهای مخ

برای توسهه اقتصادی، عدالت اجتدتاعی و   ،مختلفکلیدی شناسایی تقاضاهای  در جهتبندی اولویت ◄

 زیستی.حفاظت محیط

 

 ریزی فنی و استراتژیک حوضههای متمایزکننده برنامهویژگی -1جدول

 ریزی استراتژیک حوضهبرنامه ریزی توسعه منابع آببرنامه 

هایى که منابع آب متازاد بترات توستهه    حوضه سطح توسهه حوضه

زیستى روبرو های عدده محیطدارند و با تنش

 نیستند.

حوضه هات پیچیده یتا تحتت تتنش آبتى کته      

نیازمند تهامالت دشوار میان اهداف اقتصتادت،  

 اجتداعى و اکولوژیکى هستند.

های وارد بر حوضه و فشارهات تنشپاسخ به  پاسخ به فشارهات شناسایى شده بر منابع آب مسائل مورد نرر

 اقتصادت -اجتداعى

ریزت منرور از برنامه

 حوضه

تطبیق کدیت یا کیفیت آب با اهداف موجتود  

 توسهه:

 "آب برای اقتصاد"

ریتتزت آب بتته عنتتوان بختتش الینفتتک  برنامتته

 ریزت توسهه:برنامه

 "آب در اقتصاد"

 حفاظت و مدیریت توسهه هدف

هات اقتصادت، اجتداعى متدرکز بر جامهه: نرام آب: زیرساخت منابع آبمتدرکز بر  تدرکز توجهات

 زیستى وابسته به رودخانهو محیط

 نگهدارت کاالها و خدمات اکوسیستم ها، به ویژه کیفیت آبآستانه زیستىالزامات محیط

هات کلیدت در مهارت

 ریزتبرنامه فرآیند

ریزان آب و تدرکز بر با هدایت برنامه

 هات مهندسىمهارت

ریزان آب، توسهه و هدکارت میان برنامه

 زیستمحیط

 بهینه سازت فنى: فنون تحلیل

 تحلیل سیستدى زیرساخت منابع آب 

  فایده اقتصادت -تحلیل هزینه 

 بررسى کیفیت آب 

 بینى استفاده آب در آیندهپیش 

 زیستى:سناریوهات اقتصادت و محیط

 پیوسته منابع آبهمتحلیل سیستدى به 

 حلیل اجتداعى/ اقتصادت آبت 

 زیستىارزیابى استراتژیک محیط 

 ریزت بر پایه سناریوبرنامه 
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 ریزی حوضهده صا،ده کارساز برای برنامه

های مختلف و افتزایش پیچیتدری   ها، بحرانریزی حوضه در جهان در پاسخ به تغییر اولویترویکردهای برنامه

هتای  م این تنو ، شداری از مستائل کلیتدی کته محتور چتالش     اند. علی رغدر مدیریت منابع آب شکل ررفته

 :اندبه شرح زیر شناسایی شدهد، ندهریزی حوضه را تشکیل میبرنامه

 به درک جامهی از کل سیستم دست یابید. :1صا،ده

 ریزی و اقدام کنید.حتی بدون شناخت کامل، برنامه :2صا،ده

ای و تکراری را برای تحقتق اهتداف بلندمتدت در پتیش     رحلهو رویکرد م کردهبندی مسائل را اولویت :3صا،ده

 بگیرید.

 است. نامنرمذاتاً تکرارشونده و  فرآیندریزی حوضه، یک بپذیرید که برنامه :4صا،ده

 امکان سازراری با تغییر شرایط را  فراهم کنید. :5صا،ده

 های موضوعی مرتبط و هدخوان را تهیه کنید.برنامه :6صا،ده

 دهید. قرارهای محلی را در ذیل برنامه حوضه مسائل در مقیاس مناسب بپردازید و برنامهبه  :7صا،ده

 دهید. مشارکترا با دید تقویت روابط نهادی  رروداران :8صا،ده

 سازی برنامه حوضه تدرکز کنید.بر پیاده :9صا،ده

 .کنیدانتخاب ریزی را متناسب با نیازهای حوضه های برنامهرویکرد و روش :10صا،ده

 محتوا و ساختار برنامه حوضه

بتا ایتن حتال، مهدتوالً شتداری از       ،های مختلف با یکدیگر تفاوت دارنتد های حوضه در وضهیتماهیت برنامه

ستاختار کلتی برنامته حوضته و      1. شکلمشاهده کردهای حوضه ساختار کلی برنامه توان بینرا میها شباهت

های موضتوعی، توستط برنامته حوضته پشتتیبانی      دهد. برنامهشان میهای موضوعی را نپیوندهای آن با برنامه

 راستا هستند.شده و با آن هم

 انداز تا اصدام استراتژیکاز چشم

حوضه  سازی برنامهشیوه تهیه و پیاده هایی است کهبیانیهای از ریزی حوضه آبریز عدوما شامل مجدوعهبرنامه

تر، و اقدامات مشخص ارتبتاط  ز حوضه و/ یا هدف نهایی، اهداف عینیاندادهند. این موارد به چشمرا شکل می

 یابند.  می
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دشتوار   هایریریپیش از تصدیمو  بودهررایانه انداز غالباً به جای آنکه روشن و دقیق باشد، آرمانبیانیه چشم

انتدازهای  رد. چشمآوای از منرور سیاسی را فراهم میشاخص اولیه ،رذاری الزمها و سرمایهتوازن در خصوص

 (:1ریرند )شکلحوضه مهدوالً پیرامون یک یا چند اولویت زیر شکل می

 زیستی منابع آب در تأمین کاالها و خدمات  وضهیت محیط :حفاظت ◄

 هانتایج اجتداعی و اقتصادی مرتبط با استفاده آب، کاربری اراضی یا زیرحوضه :توسعه ◄

ی های اکولوژیکی ناشتی از ستیل و دیگتر بالیتا    ، اموال یا ریسکهای متوجه انسانریسک :ریسک بالیا ◄

 طبیهی مرتبط با آب

 ف نهادی جهت هدکاری، هدیاری و ح  مسئولیت در قبال آباهدا :نهادی ◄

 

 

 های موضو،ی پشتیبانفدل مشترک اجزای برنامه حوضه و برنامه -1شکل
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ریری تبدیل شود که بتا توجته   مشخص و قابل اندازهبه اهداف و اقدامات  بایدانداز سازی، چشمپیاده در جهت

 یافتنی باشند.دست ،به منابع موجود و چارچوب زمانی مهین

 ریزی حوضهمراحل و نقاط ،طف در برنامه

ریترد. بتا ایتن    زیستی را در نرر میای از مسائل اجتداعی، اقتصادی و محیطریزی حوضه مهدوالً دامنهبرنامه

های کلیدی محتدود شتود. بتر    طیف مسائل باید به اولویت ،کالن هایحی استراتژیامکان طرابه جهت حال، 

 فرآینتد ریترد.  متی  صتورت ستازی  ریتزی تفصتیلی پیتاده   شده، برنامته ها و استراتژی تهییناین اولویت اساس

 توان در چهار مرحله کلیدی زیر توصیف کرد:ریزی حوضه را میبرنامه

مستائل   بنتدی یتت و اولو ییشناستا  یتز در حوضته، و ن  ینتده و آ یکنون یطشناخت شرا :وضعیت ارزیابی ◄

 .یدیکل

اهداف تبیین وضهیت مطلوب و آرمانی حوضه در بلندمدت، به هدراه  :اهداف غاییانداز و طراحی چشم ◄

 های مشخص مقدماتی( و اصول الزم برای تحقق آن با رذشت زمان. )هدف غایی

کردن مجدوعه منسجم اهداف استراتژیک، نتایج و اقتدامات  شخصبرای م :های حوضهطراحی استراتژی ◄

 انداز.  حفاظت، استفاده، بالیا و نهادها در حوضه، در راستای تحقق چشم در خصوص

نهایتتاَ  هتای حوضته و   استتراتژی  الزم برای عدلیتاتی کتردن   تهریف اقدامات :سازیپیاده شرح تفدیلی ◄

 .تهیین شده انداز و اهدافچشم تحقق

ی است که در ابتدا به شناسایی شدار محدودی از مستائل کلیتدی   فرآیندریزی حوضه، برنامه فرآیندابراین، بن

 2در شتکل  فرآینتد دهد. این سازی را شکل میریزی تفصیلی پیادهیابد و برنامهپرداخته و سپ  رسترش می

های استراتژیک ها و موازنهویت، شناسایی اولفرآیندبه صورت ساعت شنی نشان داده شده است. در مرکز این 

: ایتن  شتوند زیستت تهیتین متی   ترجیحات اجتداعی درباره اقتصاد، جامهه و محتیط  باها قرار دارد. این اولویت

 .هستندریزی حوضه برنامه فرآیند نقطه اتکایها، رزینش

 ریزی استراتژیک حوضهزیستی در برنامهمدیریت محیط

شد. امتروزه تهدیتدهای   موضهی دیده میواکنش آنها به صورت ای و نیز انههای رودخدر رذشته، اثر بر محیط

ایتن   زیستی حوضه است. ویژریدر مدیریت محیط نوینهای آب شیرین، نیازمند رویکردهای متوجه سیستم

 توان با موارد زیر برشدرد:رویکردها را می
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 ریزی حوضهبرنامه فرآیند -2شکل

 

ایتن مهتم مستتلزم درک کارکردهتای      .گیجری و خدمات سیستم، پیش از تدمیمها درک کارکرد، دارایی ◄

 ،ریزیهای مختلف داخل حوضه بر این کارکردها است. از این رو، برنامهرودخانه و چگونگی تأثیر فهالیت

 شود.با در نررررفتن رودخانه و خدمات آن، به جای فشارهای وارده، آغاز می

زیستتی  اهتداف استتراتژیک محتیط    .انداز و اهداف حوضجه ستی در چشمزیگنجاندن اهداف کالن محیط ◄

زیستی بخشی از کالن محیط اهدافهای اقتصادی و توسهه را شکل دهند. بر این اساس، توانند رزینهمی

 آیند.  ریزی حوضه به شدار میبرنامه فرآیندمبانی 

 تدوینای اهداف اکولوژیکی را فزایندهحوضه به شکل  نوینریزی برنامه .ظهور اهداف اکولوژیکی حوضه ◄

بته  حفاظتت    ،کیفیتت آب  هدچتون  ،زیستیسنتی محیط اهدافتوان به تغییر می به طور مثالکند. می

 ها اشاره ندود.ها و اکوسیستمرونه

هتا  بر این اساس، ویژری .های مختلف حوضهها و سطوح مختلف حفاظت برای بخشتعیین اهداف، اولویت ◄

هتای  های مختلف در حوضه مورد توجه قرار ررفته و سطوح بتاالتر حفاظتت در برختی بختش    هیا استفاد
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ستایر   کته حتالی اکولوژیکی مهم، یا منتابع آب شترب(، در    مناطق، به طور مثال) شودمیحوضه ضروری 

 .            خواهند داشت توسهه هدچنان قابلیتنواحی 

تواند شامل قواعتد  این مهم می .زیستیهای محیطفرآیندفی از های پیچیده برای طیاستانداردها و برنامه ◄

زیستتی، حفتپ پیوستتگی در مقیتاس حوضته، و      های جریان محیطهای مرتبط با حفاظت رژیمو برنامه

 های پرارزش از دید حفاظت باشد.   ها و رونهمدیریت تاالب

 سازیموانع پیاده

 بستیار  ،هتای تحتت تتنش   در حوضته کته  آید به شدار می ریزی حوضهسازی بزررترین چالش در برنامهپیاده

متدیریت،   شتیوه دشوارتر است و هدیشه ریسک بزرری وجود دارد که برنامه، صرفاً روی کاغتذ بتاقی مانتده و    

 اقدامات یا رفتار را در حوضه تغییر ندهد.  

داشته باشتد. ایتن حالتت    سازی آن وجود مدکن است موانهی فنی، ناشی از طراحی خود برنامه، در برابر پیاده

یا مواقهی که بستیار پیچیتده   و آید که برنامه، بسیار بلندپروازانه بوده و یا تدرکز ضهیفی دارد، زمانی پدید می

ستازی  هتای پیتاده  اقدامات و مسئولیت کهدر صورتیبوده و فاقد هداهنگی با دیگر موضوعات است. هدچنین، 

برنامته در برابتر تغییتر     ارتر تواند مشکالتی پدید آید. در نهایتت،  میبرنامه به روشنی تهریف نشده باشند نیز 

 .های بسیاری ایجاد خواهد شدچالشهای مدکن باثبات نباشد، بسیار صلب بوده و در برابر آینده

 عبارتند از: وجود دارد که دنسازی شوهدچنین شداری از مسائل مهم که مدکن است مانع پیاده

تواند سبب شود سازی و تخصیص منابع میتوان ناکافی راهبری در پیاده .یاسیتعهد سآگاهی و فقدان  ◄

 دیگر، تغییرات الزم را به کار نبندند. رروداران

از برنامته و اهتداف و اقتدامات آن     رتروداران عتدم پشتتیبانی    .گجروداران فقدان مشرو،یت و همکاری  ◄

ذینفهتان استت کته بته شتکل       مشتارکت مشتکل،  ای باشد. بهترین راه برای رفع این تواند مانع عددهمی

آن دستته از   مشتارکت شتامل   فرآینتد مناسبی طراحی شده و با تهیه برنامته پیونتد داشتته باشتد. ایتن      

 کنند. است که احتداالً به دلیل پیامدهای بالقوه برنامه برای آنان، از برنامه پشتیبانی ندی رروداران

کردن اقتدامات استتراتژیک   کلیدی باید قدرت و ظرفیت عدلینهادهای  .اختیار و ظرفیت محدود نهادی ◄

وجتود سیاستت و قتوانین الزم، و نیتز تقویتت و       مستتلزم توانتد  برنامه را داشتته باشتند. ایتن مهتم متی     

 سازی نهادی باشد.ظرفیت

هتای ارتبتاطی، تهامتل رستدی و     هتای ستنجیده پتایش، استتراتژی    نرتام  .ضعیف ارتباطاتو  اتاطال، ◄

 .ندایندمیتسهیل برای پشتیبانی از اقدامات  اشتراک اطالعات را، مشارکت رروداران سازوکارهای
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 واژگانتعریف 

 

 

هتا یافتت   هتا و آبختوان  هتا، تتاالب  ها، دریاچهمنابع قابل استفاده آب شیرین در رودخانه: 1رودخانه حوضه آبریز

و  هتا هآبراهت شتود کته سیستتم    شود. حوضه آبریز )رودخانه یا دریاچه( به محدوده هیدرولوژیکی رفته میمی

ریزند. نقطه پایانی مهدوالً مصب یا دلتای منتهی به دریا استت،  های آن، به نقطه خروجی یکسانی میرودخانه

سرزمینی نیز باشد. حوضه آبخوان به پیکره رسستته و در عتین   مدکن است دریاچه یا تاالب درون با این حال

شناختی زیرزمینی است؛ حدود به عوارض زمینشود که مهدوالً مپیوسته آب در زیرزمین رفته میحال به هم

هتا در برختی کشتورها    هتای کتوچکتر و زیرحوضته   مطابقت ندارد. به حوضه رودخانه های آبریزلزوماً با حوضه

تر آن است که مرزهای حوضه به ندرت با مرزهتای اداری و سیاستی مطابقتت    شود. نکته مهمرفته می 2آبخیز

 .ی استهای مدیریتریزی و فهالیتهداهنگی برنامه در جهتهایی چالشایجاد  آن، نتیجهکه دارد، 

 -هتای هیتدرولوژیکی باالدستت   کتنش ها، به دلیل آنکته امکتان در نرررترفتن بترهم    حوضه :3مدیریت حوضه

شتناخته  آورنتد، غالبتاً واحتد عدلیتاتی متدیریت منتابع آب       نگر فراهم متی های جامعحلدست را در راهپائین

ایجتاد  هتا  هتای اکولتوژیکی و زیرستاخت   سیستدی در سیستم یای هدچنین، رویکردد حوضهشوند. رویکرمی

اساساً دو یا  به دلیل آنکهشود، تر میای پیچیدهحوضهنبیهای ، مدیریت حوضه با انتقالوجود. با این ندایدمی

های تأمین آب شتهری  نرام کهحالیدهد، در چند حوضه را به هم پیوند داده و سیستم بزررتری را شکل می

مرزهای حوضه و مرزهای متدیریت   بین این ناسازراریکنند. و کشاورزی، لزوماً از مرزهای حوضه پیروی ندی

 آید.ریزی حوضه به شدار میای برای مدیریت و برنامهآب، چالش عدده

قتصتادی و اجتدتاعی   های مختلف، غالباً پیوندهای قوی احوضه بینفیزیکی  ارتباطاتبر  عالوه :4ردپای حوضه

هتای  به تبع جریان کاالها، خدمات و مردم، درون و میان مناطق مختلف اداری وجود دارد )برای ندونه استان

مختلف(. ردپای حوضه مدکن است مساحت جغرافیایی در نرر ررفته شود که از نرر اقتصادی یا اجتداعی به 

هر یک از ایتن متوارد مدکتن     .کنندن حوضه را فراهم میهای ایههای این حوضه وابسته بوده و یا نهادستانده

 ریزی حوضه در نرر ررفته شوند.       های برنامهفرآینداست در 

                                                                 
۱ River basin 

2 Catchment 

۳ Basin management 
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های آبریتز دخیتل   اصطالحی عدومی است که برای هر نهادی که مستقیداً در مدیریت حوضه :1سازمان حوضه

ستدی و بتزرگ در مقیتاس حوضته تتا      هتای ر هتا مدکتن استت از دستتگاه    رود. طیف سازماناست به کار می

های مشترک را نیتز  های آبکدیسیونمدکن است های غیررسدی کوچک در حوضه متغیر باشد، و نیز تشکل

ای تغییر کترده و متنهک  کننتده    مالحرهقابلهای حوضه به شکل شود. مقصود و کارکردهای سازمانشامل 

هتای حوضته بتر حستب اقتضتائات      بر این، سازمان عالوهآنها هستند.  تدوینجایگاه حقوقی و ترتیبات نهادی 

شتوند. در برختی متوارد، ستازمان حوضته      با رذشت زمان متحتول متی   ،های منابع آبسیاسی و تغییر چالش

دیگتر،   یدر متوارد  کته حتالی ریتزی کنتد، در   مسئول چندین حوضه بوده و مدکن است هده را با هم برنامته 

بترای بخشتی از حوضته کته در     تتا  دارد های مدیریت منابع آب را وا میمانساز ،الدللی یا استانیمرزهای بین

 ریزی کنند. محدوده اختیارات آنها قرار دارد برنامه

هداهنگی میان برنامته حوضته و    به دنبال( 1شود که )رفته می ریزیبه برنامه :2ریزی استراتژیک حوضهبرنامه

 فرآینتد زیستتی را بته عنتوان بخشتی از     ( الزامات محیط2آید، )ریزی برمیشرایط اجتداعی و اقتصادی برنامه

عناصر مختلف مدیریت منابع آب در برنامه است. در این  بین( مستلزم هداهنگی 3رنجاند، و )ریزی میبرنامه

 بتران ای منسجم در مدیریت منتابع آب و آب ریزی استراتژیک حوضه به عنوان رویکرد چندرشتهکتاب، برنامه

 شود.  زیستی تهریف میهای اجتداعی، اقتصادی و محیطمنرور شناسایی و تأمین اولویتبه  حوضه

مراتب برنامته حوضته بته    این اصطالحات در این کتاب برای توصیف سلسله ها:، و استراتژیاهداف، 3اندازچشم

ینتده حوضته را توصتیف    ررایانه است و تصویری از آای بلندمدت و آرمانانداز مهدوالً رزارهروند. چشمکار می

هتای حوضته را   انتداز بایتد اولویتت   برنامه حوضه است، و تهریف چشتم  4انداز، هدف کالنکند. تحقق چشممی

روند. به بیانی دیگر، تر حوضه به کار میمدتهای کدّی و کوتاهمشخص سازد. اهداف برای تهریف روشن هدف

انتداز مشتخص   ریری را در مسیر دستیابی به چشمل اندازهآل( قابتر و میانی و )در حالت ایدههای عینیهدف

ها اقداماتی هستند که برای تحقق اهداف انجام خواهند شد. ایتن اصتطالحات )و   کنند. منرور از استراتژیمی

در  ،شتوند، و از ایتن رو  های بسیار متفاوت به کار برده میاصطالحات دیگر( در مناطق مختلف جهان به شیوه

، هر جتا کته   وجودهای دیگر مورد استفاده قرار ریرند. با این الزم است به شیوه نیز در این کتاببرخی موارد 

 .  شده استپذیر بوده، این اصطالحات مطابق توصیف باال استفاده امکان

                                                                 
۱ Basin organization 

2 Strategic basin planning 

۳ Vision 

4 Goal 



 

۳ 

 

هایی هستند که ذیل برنامه حوضه قرار ررفته و بتر مستائل ختاص مترتبط بتا آب      برنامه :1های موضو،یبرنامه

هتای حفاظتت کیفیتت آب و    هتای تخصتیص آب، برنامته   توانتد شتامل برنامته   متی  به طور مثالارند. تدرکز د

ی دار خاصسازوکار شناسایی و پرداختن به مسائل اولویت ،های موضوعیهای مدیریت سیل باشد. برنامهبرنامه

. بته  وجتود نتدارد  حوضه  در برنامهامکان رنجاندن آنها  ،با این جزئیات شوند وهستند که به هدراه تهریف می

 انداز و اهداف، مطابق تهریف برنامه حوضه هستند. سازی عناصر چشمبیانی دیگر، سازوکار رسترش و پیاده

وضهیت محتدل آینده است، که نتیجه ترکیبی )فرضی( از رویدادها، تحوالت و شرایط بوده، و مدکتن   سناریو:

ای نامهین به کار رود. باید میان سناریوهای الی در آیندههای احتداست برای آزمودن عدلکرد سیستم و پاسخ

ریتزی  برنامته  فرآینتد هایی که بازتاب شرایطی هستند که تا اندازه زیادی خارج از کنتترل  ریزیآینده یا برنامه

ای از حوضه قرار دارند )مانند اقلیم و رشد جدهیت(؛ و سناریوهای واکنشتی یتا توستهه کته بازتتاب مجدوعته      

 ، تدایز قائل شد.هستند مدیریت حوضهبرنامه در  موجودات مدکن اقدام

                                                                 
۱ Thematic plans 
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 مقدمه

 

 

ریزی و طراحی منتابع آب  ( و مؤسسه برنامهWWF) 1صندوق جهانی طبیهت بینکتاب حاضر، نتیجه هدکاری 

ستازی بررستی و   وظیفته هداهنتگ    GIWP(، وزارت منابع آب جدهوری خلتق چتین استت.    GIWP) 2و برقابی

های های جامع حوضه، استراتژی ملی آب و تدوین برنامههای آب چین، شامل برنامهاز سیاست خیبربازبینی 

ها از فرآینتد در ابتدا بترای پشتتیبانی ایتن     ،استانی آب را بر عهده داشته است. این کتابنبیجدید تخصیص 

. محصتول نهتایی،   های مدیریت آب در نرتر ررفتته شتد   برای چالش نوینطریق بررسی و انتشار رویکردهای 

آورد کته  فتراهم  را هتای تخصتیص آب حوضته    شناستی عدتومی و روش  فرآینتد درباره  یمندهای نرامتحلیل

 نویسندران مهتقدند کاربرد هدگانی دارد.

مدیریت منتابع آب را   نمحصول نهایی این هدکاری، سه کتاب بوده است، که به هدراه هم، سه مسئله بنیادی

متدیریت ریستک ستیل. ایتن      ریزی حوضه آبریتز، تخصتیص آب در حوضته و   د: برنامهدهنمورد توجه قرار می

 ها عبارتند از:کتاب

 )کتاب حاضر( ریزی استراتژیک حوضهها و رویکردهای برنامهریزی حوضه آبریز: اصول، رویهبرنامه ◄

 در حوضه ریزی تخصیص آبها و رویکردهای برنامهریزی تخصیص آب در حوضه: اصول، رویهبرنامه ◄

 مدیریت ریسک سیل: رویکرد استراتژیک ◄

الدللی این موضوعات تهیه شده است. نتایج ایتن بررستی،   ها بر اساس بررسی تجربه بیننوی  این کتابپیش

از مطالهتات متوردی را دربتاره ایتن سته موضتو         تهدادیمبنای تدوین این سه کتاب را شکل داده است که 

 کند.مستند می

هتای  هتا و درس ریتزی حوضته آبریتز: تجربته    برنامته ر پایه تحلیل تجربیات کتابی دیگر بتا نتام   ، بحاضر کتاب

)استترالیا(، لرمتا چاپتاال     دارلینتگ -موریهایی از حوضه ، ندونهمذکورتدوین یافته است. در کتاب  ،الدللیبین

بی و چین به تفصیل آمده استت.  )مکزیک(، راین )اروپا( دانوب )اروپا(، کالیفرنیا )ایاالت متحده(، آفریقای جنو

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

                                                                 
۱ World Wide Fund for Nature 

2 General Institute of Water Resources and Hydropower Planning and Design 
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 نیز راهندایی برای، و ساختهریزی حوضه آشنا های برنامهو چارچوب فرآیندخواننده را با  کوشدمیاین کتاب 

از  مان استتفاده و ز ریزی حوضه و چگونگیبرنامه فرآیندبرای کدک به  موجود های خاصشناسیفنون و روش

های تفصیلی فنی و تحلیلی، نریر ، هدف اصلی این نبوده که درباره ابزارها و شیوهوجودبا این  باشد.این فنون 

ریتزی حوضته   برنامته  فرآینتد های تفصیلی هیدرولوژیکی، اکولوژیکی یا اقتصادی، کته بخشتی از   شناسیروش

و زمتان و مکتان مناستبی را کته      فرآیندبوده که کلیات ، راهندایی تفصیلی ارائه شود. بلکه، هدف این هستند

 فنون خاص را به کار ررفت، فراهم نداید.این توان می

 به منابع ارجاع

در دهتد.  ارجا  متی  ،اندها بررسی شدهکه در رزارش تحلیل تجربه یهای آبریزاین کتاب به فراخور به حوضه

منتابع تفصتیلی    شتود. های مورد نرر یاد میدرباره ندونه« مرجع مطالب»این نوشتار از رزارش یادشده، با نام 

ها یافت. افزون بر این، درباره تجربیات کشور چین، بیشتر مطالب بر توان در رزارش تحلیل تجربهبیشتر را می

که در دسترس عدومی قترار ندارنتد. در    است بر پایه مستنداتیکه اتکا دارد،  GIWPهای اعضای تیم مشارکت

      مشخص شده است.« GIWP»موارد، مرجع مطلب با  این دست

 ساختار کتاب

ریتزی  سازماندهی شده است. بخش اول کلیاتی درباره رویکردها و فنون اصتلی برنامته   بخشاین کتاب در دو 

ریزی حوضته آغتاز شتده، و مستائل     کند. این بخش با شرح مختصر روند تکامل تاریخی برنامهحوضه ارائه می

حوضه، محتتوا و   نوینریزی های برنامهکند. سپ  به اختصار ویژریریزی حوضه را برجسته میهامروزی برنام

 .ندایدمی تشریحزیستی را ریزی محیطهای حوضه، و مسائل مربوط به برنامهتهیه برنامه فرآیند

ضته، از جدلته   ریتزی حو تری درباره برخی از فنون کلیدی به کاررفته در برنامهتوصیف تفصیلی ،بخش دومدر 

و برقراری تتوازن   اهدافتهیه برنامه حوضه، پرداختن به عدم قطهیت، فنون شناسایی  فرآیندارزیابی وضهیت، 

 .ررددهای موضوعی ارائه میمیان اهداف، و نیز تهیه برنامه

 دامنه

های سامانهرقیب و تقاضاهای مختلف منابع آب و  مصارفی است که در آن، درباره فرآیندریزی حوضه برنامه

بترای توستهه، حفاظتت و     الزمهای حوضه، اهتداف و اقتدامات   شود. برنامهریری میمربوطه در حوضه تصدیم

ترین شتکل،  یافتهکند. در تکاملتهیین میرا سالمت رودخانه نیز مهار منابع آب به منرور تحقق این اهداف و 

ای را از هیتدرولوژی و مهندستی تتا    چندرشتته  هتا و موضتوعات  تواند طیفی از دیتدراه ریزی حوضه میبرنامه

 جا ررد هم آورد. یک ،اکولوژی و اقتصاد
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هتا در بستیاری از   حوضته  متفتاوتی از های متدادی برای مقاصد مختلف و در انوا  ریزی حوضه در سالبرنامه

د؛ برختی نیتز   انت شتده بتوده  ریزی بسیار رسدی و سازماندهیهای برنامهکشورها انجام شده است. برخی تجربه

ای استت  اند. بر اساس چنتین ستابقه  شکل ررفته طبیهیو یا با رذشت زمان، به صورت بوده نشده سازماندهی

 ریزی حوضه شکل ررفته است.ها و فنون برنامهشناسی، ماهیت، روشفرآیندکه درک ما از 

شتدولی بترای   راه جهتان نقشههیچ الگو یا با این حال، شکل ررفته است،  یموضوعات و اصول مشترک با اینکه

هتای تتاریخی، فیزیکتی،    ریزی حوضته بایتد ویژرتی   ریزی حوضه آبریز وجود ندارد. بنا به ماهیت، برنامهبرنامه

را بازتاب داده، در نرر ررفتته و بته آنهتا    مورد نرر سیاسی، اجتداعی، اقتصادی و نهادی حوضه آبریز و کشور 

 سازد.ریزی حوضه پیچیده میندودهای فراریر را برای برنامهپاسخ دهد. هدین ویژری است که تدوین ره

ریزی حوضه آبریز است. این اصول و ها و فنون به کاررفته در برنامههدف اصلی این کتاب، مهرفی اصول، رویه

 اند.         الدللی استخراج شدهها بر پایه تحلیل تجربه بینرویه

ریتزی  های برنامته فرآینتد ه تدرکز ویژه این کتاب یتادآور شتد. برختی    نکته مهدی را باید در هدین ابتدا دربار

مترتبط در  هتای بته هتم   ای از مستائل و چتالش  پرداختن به طیف رسترده به دنبالو  بودهحوضه آبریز، جامع 

شوند که اقدامات مربوط بته طیتف کامتل    ای منتهی میها به برنامهفرآیندحوضه آبریز مورد نرر هستند. این 

ریزی برقابی، مدیریت ریسک سیل و حفاظتت  از جدله کیفیت آب، توسهه و استفاده منابع آب، برنامهمسائل، 

ریتزی  های برنامته فرآینتد ، تدتام  وجتود کند. بتا ایتن   اکولوژیکی را در یک حوضه آبریز به تفصیل مشخص می

بتر مستائل   ریتزی حوضته مدکتن استت     های برنامته فرآینتد حوضه بدین شکل جامع نیستند: برخی دیگتر از  

 بتر  مدیریت ستیل یتا کیفیتت آب، تدرکتز داشتته باشتند. تدرکتز ایتن کتتاب          به طور مثالموضوعی خاص، 

شده در ایتن کتتاب،   های جامع یا استراتژیک است. با وجود این، بسیاری از فنون و رویکردهای توصیفبرنامه

 هایی که دامنه محدودتری دارند نیز قابل کاربرد است.ریزیدر برنامه

 نکته احتیاطی درباره واژگان

شود، رویکردها و فنون متدیریت آب هدیشته متتأثر از شترایط،     که در سرتاسر این کتاب تأکید می رونههدان

هتای مهدتی   د. این رفته بدین مهنا است که هدیشه تفاوتنریرسابقه تاریخی مکان خاص شکل می و نهادها

بترای   ییالگتو ود خواهتد داشتت. از ایتن رو، هتیچ تتک     میان رویکردهای اتخاذشده در کشورهای مختلف وجت 

 تواند وجود داشته باشد.مدیریت منابع آب ندی

، وجتود ریزی حوضه وجود داشته باشد. بتا ایتن   تواند در برنامهشدولی ندیدر نتیجه، هیچ الگو و رویکرد جهان

های مختلف به کار ان که در زمینههای یکسو واژه مفاهیمآورد. زبانی را نیز پدید می مشکل تطبیق، تنو این 

های مانند حقوق آب و برنامه مفاهیمترین ایتوانند مهنای بسیار متفاوتی داشته باشند. حتی پایهروند، میمی
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هتای مختلتف پوشتش    های بسیار متفاوت را در مکتان ای از رویکردها و ایدهمدیریت منابع آب، آرایه رسترده

 تتدوین را « برنامته ملتی منتابع آب   »یا « استراتژی ملی منابع آب»ی از کشورها ، بسیاربه طور مثالدهد. می

و محتتوای ایتن    اهدافهای مختلف حقوقی، سیاسی و نهادی بدین مهنا است که ، نراموجودکنند. با این می

استت آب را  ها مدکن ، این برنامهمتدرکزهای تواند بسیار متفاوت باشد. از یک سو، در برخی نرامها میبرنامه

هتا مدکتن استت تنهتا     ها به تفصیل تخصیص دهتد؛ در کشتورهای دیگتر، ایتن برنامته     میان مناطق یا حوضه

هتای  ها برای تحلیل رویکردها در بافتت . تالشدک را بدون محتوای تشریحی مشخص کنریری استراتژیجهت

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

نامته صتفحات   هتای مختلتف در واژه  . تهریتف واژه در این کتاب به کتار رود واژران هدخوانی  است شدهتالش 

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

 های مختلف احتیاط شود.وضهیت

 راهنماهای موجود

 پیوستههمبهای ریزی و مدیریت منابع آب به شیوهبرای پشتیبانی برنامه راهنداهای رونارونی در دهه رذشته

هتای متدیریت   راهندتای آموزشتی و عدلیتاتی برنامته    »، 2005در ستال   (CapNet)نتت  تهیه شده استت. کت   

را منتشر کرد. این راهندا بر سطح ملتی تدرکتز داشتت، ولتی در ستطح حوضته نیتز        « پیوسته منابع آبهمبه

منابع آب ارائه  پیوستههمریزی مدیریت به، مالحرات و فنون برنامهفرآینداین راهندا، در . داردبرد کار یتقابل

، و «منابع آب در سطح حوضته آبریتز   پیوستههمرهندودهای مدیریت به»، 2009. یونسکو در سال شده است

راهندتای  »، )INBO( 2بریتز های حوضته آ الدللی سازمانبا هدکاری شبکه بین )GWP( 1هدیاری جهانی آبنیز 

 پیوستههمنگرش به فرآیندرا منتشر کردند. راهندای نخست، بر « هامنابع آب در حوضه پیوستههممدیریت به

هتای عدلتی را   فتراهم کترده و ندونته    الزم را های مختلف راهندتایی در رذر زمان تدرکز دارد، و درباره بخش

را در متدیریت   پیوستته همنگرش بهادی مساعد که بتواند اصول کند. راهندای دوم، بر چارچوب نهتشریح می

تر راهنداها و مقاالت مرتبط در مراجع پایان کتاب آورده شتده  تدرکز دارد. فهرست جامع ،حوضه محقق سازد

 است.

 های حوضهنمونه برنامه

اهیم کلیتدی بته کتار    دادن مفت های انتشاریافته حوضه آبریز بترای نشتان  در سرتاسر کتاب، منتخبی از برنامه

ها در این کتاب مورد استفاده قرار ررفته، و هررونه فهم یتا برداشتت   و دانش موجود این برنامه تجربهاند. رفته

                                                                 
۱ Global Water Partnership 

2 International Network of Basin Organizations 



 

۹ 

 

شتود، کته   ها در ایتن کتتاب ارجتا  داده متی    نادرست بر عهده نویسندران این کتاب است. به طیفی از برنامه

 های زیر است:بیشترین آنها مربوط به برنامه

                  1)آفریقای جنوبی( اووربرگ-بریداستراتژی مدیریت حوضه 

 2برنامه آب کالیفرنیا )ایاالت متحده(

 3دانوب )اروپا(

 4)ایاالت متحده( دالوِیر

 5)استرالیا( دارلینگ-موری

 6راین )اروپا(

 7رودخانه زرد )چین(

                                                                 
۱ Breede-Overberg Catchment Management Agency. 2011. Breede-Overberg Catchment Management Strategy. 
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 ریزی حوضه آبریز در مدیریت آبنقش برنامه -1-1

های بسیاری است کته  آید. انسان قرنهای طبیهی، جوامع و اقتصادها به شدار میآب شاهرگ حیاتی سیستم

هتای  هتا در کرانته  ترین تدتدن ها زندری کرده است. باستانیها و دلتاها، تاالبها، دریاچهرودخانه در مجاورت

تتأمین آب متزار  و    نریتر ها انبتوهی از ختدمات   اند. رودخانههای ندادین جهان ظهور کردهبرخی از رودخانه

درآوردن ها و خانوارها، شیالت برای غذای جوامع محلی، انرژی بترای بته حرکتت   شهرها، دفع پسداند کارخانه

فرهنگتی و تفریحتی بترای متردم، تهتالی       وریبهرهدست، اهش سیل برای ساخت و ساز در پائیناقتصادها، ک

 آورند.                   بسیاری از حیوانات را فراهم می برای و زیستگاه مهتقدینمهنوی برای 

یار پیچیتده استت.   ریزی استفاده از آن امری بسد، برنامهندقیقاً به دلیل آنکه منابع آب کارکردهای فراوانی دار

 نتیجته  کته ، رفته استهای طبیهی آنها فراتر ای از ظرفیتها به شکل فزایندهمتأسفانه فشار تقاضا بر رودخانه

. این ها استدشت و تخریب زیستگاههای بیگانه، تغییر سیالببرداشت، آلودری، هجوم رونهمشکالت بیش آن

 ریزی نامناسب است.یریت و برنامهریری ضهیف، مدها مهدوالً پیامد تصدیمناکامی

پیوستته در  هتم های آبریز بدین مهنا است کته رویکترد بته   و تقاضاهای چندرانه در حوضه هامصارف، برداشت

ریتزی  های برنامته سازوکارسازی تقاضاهای رقیب، بر است. تطبیق و هداهنگ الزامیهای آبریز مدیریت حوضه

هتای آبریتز و   توانتد نقطته شترو  متدیریت پایتدار حوضته      یزی حوضه متی ربرنامه امروزهمناسب اتکا دارند، و 

 های اجتداعی و اقتصادی توأم با آن در نرر ررفته شود.نرام
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یک رودخانه و منابع طبیهی محدود آن برای تتأمین   برداری ازبهره شناسایی شیوه فرآیند ،ریزی حوضهبرنامه

 بتین شتامل تخصتیص منتابع کدیتاب آب      فرآیند. این است سالمت رودخانه تداومدر عین  ،تقاضاهای رقیب

 هدچنتین انتختاب  زیستی و نیازهتای انستانی رقیتب، و    محیط اهدافبران و مقاصد مختلف، رزینش میان آب

 میان الزامات رقیب مدیریت ریسک سیل است.

. بتا ایتن   رتردد رانی به چندین قرن پتیش بتازمی  منروره آب، کنترل سیل و کشتیسابقه قواعد تخصیص تک

های آبریز جهان افزایش یافته و بستیاری  جدهیت، پیچیدری بسیاری از حوضه رشد، با افزایش توسهه و وجود

ستالمت اکولتوژیکی را   تنتزل  یا  و ، تنزل کیفیت آب، کدبود جدی آبهای وخیم مرتبط با سیلاز آنها بحران

ها بته منرتور جلتوریری از بتروز     رودخانه رآمدترکااند. این وضهیت غالباً به الزام سیاسی مدیریت تجربه کرده

در چند دهته اخیتر    حوضه آبریزریزی برنامه شیوهها و حل تهارضات منجر شده است. بنابراین، اهدیت بحران

 شود.در مدیریت تأکید می پیوستههمبهافزایش یافته و بر رویکردهای 

ن تحول یافته و با شرایط ختاص هتر حوضته تطبیتق     ریزی حوضه آبریز در رذر زمارویکردهای برنامه با اینکه

 های زیر دانست:فرآیندریزی حوضه را مجدوعی از توان برنامهاند، به طور کلی میپیدا کرده

 بندی مسائلی که باید در یک حوضه مدیریت شوند.بررسی و اولویت ◄

جتدتاعی در رتذر زمتان    ا اهتداف ها باید برای تحقتق  ای که این اولویتشیوه در خصوصریری تصدیم ◄

 مدیریت شوند.    

رانی( ی که مقاصد مختلف و رقیب )مانند برداشت، برقابی، کنترل سیل و کشتییاهکردن شیوهمشخص ◄

 د.نبرداری ندایاز منابع آب حوضه بهره توانندمی

ه بنیتادی  های توأم با یک یا چند مسئلریزی حوضه از نرر تاریخی متأثر از ضرورت مدیریت چالشبرنامه

 مرتبط با آب در مقیاس حوضه بوده است:

هتای  پیشتران  یا متغیر فصلی که های خشکبرداری آب در حوضهریزی تخصیص، تطبیق و بهرهبرنامه ◄

 بوده، مورد تأکید بوده است.اصلی در تقاضاهای آب آنها توسهه و جدهیت 

صنهتی یتا مهتدنی، و نیتز    مناطق یافته، الهاده توسهههای شهری فوقریزی کیفیت آب در حوضهبرنامه ◄

 غالب بوده، مورد تأکید بوده است. و کشاورزی در آنها هایی که آبیاریحوضه

)متردم و   ایمالحرته قابتل کته توستهه    منتاطقی ، به ویژه شهای پربارمدیریت ریسک سیل در حوضه ◄

 مورد تأکید بوده است. ،دست وجود دارددر پائین ها(دارایی
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، در بیشتتر  وجتود های بزرگ و متنو ، هده این مسائل نیازمند توجه جدی هستتند. بتا ایتن    وضهدر برخی ح

 ها درباره هده این مسائل دغدغه یکسانی وجود ندارد.حوضه

 

 ریزی حوضه آبریزتاریخچه برنامه -1-2

، و ایای رودخانته هدر پاسخ به تغییر تقاضاهای جامهه از سیستم ،ریزی حوضه آبریز در رذر زمانبرنامه شیوه

تکامل مستدر قرار  فرآیندریزی حوضه در برنامه روش کهحالیها، شکل ررفته است. در تغییر شرایط رودخانه

ریزی توسهه منابع ریزی حوضه تشخیص داد: نخست، برنامهدر برنامهتوان میدارد، دو مرحله عدده تاریخی را 

ریزی حوضه. در مرحله دوم تالش بر این در برنامه بیشتر یکآب، و سپ  در دوران اخیر، رویکردهای استراتژ

 اهدافتری از ها، به مجدوعه بسیار رستردهبرداری زیرساختبوده است تا فراتر از صرفاً مدیریت ساخت و بهره

 زیستی، اجتداعی و اقتصادی توسهه حوضه پرداخته شود.محیط

 ریزی توسعه منابع آببرنامه

 کته چرخه آب، حدود دو هزار سال پیش در چین صورت ررفتت  یافته انسجاممدیریت  ها براینخستین تالش

رغم افزایش ، علیوجودبا چالش توسهه و مدیریت سیل، حدل و نقل و زیرساخت آبیاری ارتباط داشت. با این 

میانته  به عنتوان واحتد متدیریت، در     حوضه آبریز مفهومهای جهان، استفاده از منابع آب در بسیاری از بخش

رانی در شرق ای تقویت رردید. این تحول عددتاً در زمینه کنترل سیل و کشتیقرن نوزدهم به شکل رسترده

صنهتی، توسهه برقابی و آبیاری در اروپا پدیدار رردید. فرض این تحتوالت بتر ضترورت     رشدایاالت متحده، و 

ستازی کتل   از طریق هداهنگ کارآمددیریت ها استوار بود که تنها با ممهار طبیهت از طریق توسهه زیرساخت

 شد.پذیر میرودخانه امکان

های آبریز را به عنتوان واحتد   ایاالت متحده، حوضه نیز یستی در اروپا ومدرنهای سیاسی در این دوره، ررایش

ن تواند بته عنتوا  مبتنی بر این نرر بود که توسهه منابع آب می نگرشکردند. این طبیهی مدیریت پیشنهاد می

کته   رونته هدتان ، نهتای بنیتادی  ریزی و مهندسی شود. این قبیل دیدراهای، برنامهکننده توسهه منطقهتسریع

ملی و ایتالتی روبترو شتد و در نتیجته آن، ر یتای آرمتانی        بروکراتیکهای رفت، با مخالفت ررایشانترار می

 مدیریت هیدرولوژیکی به مرحله عدل نرسید.           

های تکنولتوژیکی ستاخت در آغتاز قترن بیستتم، مستبب       ها، به هدراه پیشرفتاین قبیل دیدراهبا وجود این، 

رردیتد. ایتن    1970 تتا  1920هتای  های منابع آب در سرتاسر جهتان در فاصتله ستال   توسهه انبوه زیرساخت

بتر   جنوب و جنوب غربی ایاالت متحده و جنوب اروپتا )ماننتد استپانیا(، بتا تدرکتز      حرکت در مناطق خشک

ررا در ملی نوظهور سدسازی برای تأمین آب شهری، آبیاری و برقابی آغاز رردید. این قبیل افکار برای رهبران
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داشتت. ایتن رهبتران،     فراوانتی  کشورهای در حال توسهه مانند مکزیک، برزیل، آفریقای جنوبی و هند جاذبه

هتای  ایه سیاسی را بر توسهه زیرستاخت سرم ،به نفع پیشرفت و توسهه ملی« های وحشیرودخانه»برای مهار 

وزیر پ  از استقالل هند، توصیف مشهوری دربتاره  مقیاس بنا نهادند. جواهر لهل نهرو، نخستین نخستبزرگ

 «.نوینهند  مهابد»سدها دارد: 

 با مسئولیت توسهه و مدیریت منتابع  حوضه آبریزهای ها غالباً با تأسی  سازماناین دوره از توسهه زیرساخت

، بتا  حوضته آبریتز  های جتامع  ها، تهیه برنامهها، هدراه بود. از جدله وظایف این سازمانآب، به ویژه زیرساخت

هتایی از  تر شتدال اروپتا و بختش   های پربارانها بود. هدزمان، در بخشریزی توسهه زیرساختتدرکز بر برنامه

رانی و برقتابی  ای بر آلودری، سیل، کشتیندهریزی حوضه آبریز به شکل فزایشدال شرق ایاالت متحده، برنامه

و در بستیاری از متوارد،    ،ریتزی های حوضه را با مستئولیت برنامته  یافت. آلدان، فرانسه و هلند، سازمانتدرکز 

ها وکنترل سیل در مناطق فزاینده رودخانه ریهای پرهزینه الزم برای پرداختن به آلودتأمین مالی زیرساخت

 کیل دادند.تش ،پرجدهیت شهری

در وهله اول یتک فهالیتت فنتی     حوضه آبریزریزی در کانون هده این اقدامات، این باور وجود داشت که برنامه

 ،بترداری زیرستاخت در حوضته   سازی منافع حاصل از توسهه و بهتره مهندسان، با هدف بهینه توسطاست که 

ریزی منابع آب هدچنتان اهدیتت داشتتند،    مههر دو مقوله توسهه زیرساخت و برنا کهحالیریرد. در انجام می

 ریزی حوضه منجر شد.در شیوه انجام برنامه یهای این رویکرد به تغییراتشناخت محدودیت

 

 نقش و تکامل سازمان دره تنسی -1کادر

ریتزی  برنامهعصر جدید نوآوری در  ی برایفشارهای منحصر به فرد اجتداعی و اقتصادی ناشی از بحران بزرگ در امریکا، آغازرر

ستازمان دره  ) تأسی  نخستین نهاد متدیریت حوضته آبریتز    در جهتتوسهه شد و فرصت سیاسی را برای کنگره ایاالت متحده 

، کنگره تشخیص داده بود که توسهه منابع آب در راستای کنترل سیل، بهبود 1920فراهم آورد. از دهه  1933در سال  (تنسی

ریزی و متدیریت هداهنتگ آب نیتاز    آبیاری در اراضی زراعی غربی ایاالت متحده به برنامه حدل و نقل، تولید برقابی و رسترش

 دارد.  

منابع آب را بتا ستاخت   برداری از بهرهنه تنها به طور مستقیم  ،دانش و علوم مهندسیبا رویکردی بر اساس سازمان دره تنسی، 

آموزش، کاهش فقر، بهبود زراعت،  نریر تر توسههو رسترده بیشترهای ، بلکه بلندپروازیمدنرر قرار دادسدها و تأسیسات دیگر 

. با اینکه الگوی سازمان دره تنسی هررز در ایتاالت متحتده   ندودهای کوچک را نیز پشتیبانی سالمت و بهداشت، و توسهه بنگاه

ز تاریخی آن در مدیریت منتابع آب و  به فراتر از تدرک حوضه آبریزیافتن توسهه توان نخستین ندونه از سوقتکرار نشد، آن را می

 اجتداعی و اقتصادی به شدار آورد. پیوستههمبهاستفاده از آن برای پشتیبانی سیاست توسهه 

هتای فتدرال   ها و دیگتر دستتگاه  ریری را از ایالتبه دلیل آنکه دولت فدرال از ایجاد نهادهای جدید حکدرانی که اختیار تصدیم

های مشابه دره تنسی در سایر مناطق ایاالت متحده، ناکام رای تأسی  سازمانب های دیگرتالش ،تموجود خارج کند اکراه داش

 ماند.
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 در چین حوضه آبریزریزی تکامل برنامه -2کادر

ریتزی  چین، دولت چین مدیریت منابع آب را از موضوعات استراتژیک دانسته استت. برنامته  جدهوری خلق رذاری از زمان بنیان

 ز در چین سه مرحله را سپری کرده است:حوضه آبری

با تدرکز بر تنریم و مدیریت رودخانه، و نیتز پیشتگیری و    حوضه آبریزریزی ، نخستین دور برنامه1960تا  1950از دهه  ◄

 رردید. رذاریپایههای آبریز بزرگ های بزرگ آبی در حوضهمقابله با بالیا انجام شده است. در این دوره مبنای پروژه

برداری منابع آب صورت ررفتت. در ایتن دوره   با تأکید بر توسهه و بهره حوضه آبریزریزی ، دور دوم برنامه1980در دهه  ◄

 توجه به حفاظت و مدیریت منابع آب تقویت رردید. 

و ، بر پایه فلستفه محتوری توستهه هداهنتگ میتان انستان       حوضه آبریزریزی در آغاز قرن بیست و یکم، دور سوم برنامه ◄

. هدچنتین در ایتن   شتد طبیهت، انجام شد. در این دوره، بر حفپ سالمت رودخانه و اطدینان از توسهه پایدار منتابع آب تأکیتد   

در مدیریت اجتداعی  حوضه آبریزریزی مرحله، توجه بیشتری به حل مسائل عدده توسهه منابع آب مهطوف شده، و نقش برنامه

 تر شده است. پررنگ

بترای  تهیه شده های جامع ای از برنامهتسه، و نیز در کل چین، بر پایه توسهه مجدوعهحوضه در رودخانه یانگ ریزی نوینبرنامه

بتود. در ستال    1950ریتزی در دهته   سپری کرده است. نخستین مرحله برنامته  رامختلفی مراحل  ،های آبریز اصلی چینحوضه

ریتزی حوضته   تسه ررفت و بتدین منرتور دفتتر برنامته    حوضه یانگریزی جامع برای دولت چین تصدیم به برنامه هیات 1955

تسه تبدیل شد(، و نخستین برنامه در رودخانه یانگیا هدان تسه را تأسی  ندوده )بهداً به کدیسیون منابع آب چانجیانگ یانگ

تسه را هدایت کرد و در پی فرآیند بازنگری برنامه رودخانه یانگ ،وزیر وقت، نخست1958مقیاس حوضه تدوین رردید. در سال 

های آبی آتی بر روی تسه به تأئید اداره سیاسی مرکزی رسید. این برنامه مبنایی را برای الگوی ساخت سازههای یانگآن، برنامه

 تسه فراهم آورد.یانگ

 

 راین حوضه آبریزریزی برنامه -3کادر

هتا بهتد، پت  از    ریزی در امتداد رودخانه راین بتود. ستال  رنامهاُفت جدهیت ماهیان آزاد در اواخر قرن نوزده، نخستین محرک ب

صنهت و شهرنشینی، مشکالت وخیم کیفیت آب را پدید آورد که به تنزل سریع ستالمت اکولتوژیکی و    رشدجنگ جهانی دوم، 

 تتا  1950هتای  ستال  های رونارونی درباره راین در فاصتله صید ماهی در این رودخانه منجر رردید. در نتیجه این بحران، توافق

( در ICPR) 1الدللی برای حفاظت راین در برابر آلودریتشکیل کدیسیون بینتوان به میجدله آن از که صورت ررفت،  1985

 اشاره کرد. 1963سال 

 

 ریزی حوضه آبریزدر برنامه نوینرویکردهای 

زیستتی در  دتاعی و محتیط  های منابع آب در قرن بیستم، پیامدهای منفی عدتده اجت توسهه شدید زیرساخت

بترای تتأمین تقاضتاهای    آب رفتته  های جهان به بار آورد. در هدین دوره، به جهت آنکه رفتهبسیاری از بخش

های آبتی  کرد، کیفیت مناسب آب برای استفاده مورد نرر کاهش یافته و تخریب اکوسیستمرقیب کفایت ندی

فشار قرار ررفتنتد. بنتابراین، بته نستبتی کته       تحتهان ها در جها و آبخوانبسیاری از حوضهو شتاب ررفت، 

                                                                 
۱ International Commission for the Protection of the Rhine 
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تقاضاهای صنهتی، کشاورزی و شهری آب افزایش یافت، عدلکرد و توان طبیهی منابع آب در تأمین نیازهتای  

هتتای هتتای کتتاهش استتتفاده آب در حوضتته  اقتصتتادی، اجتدتتاعی و اکولتتوژیکی کتتاهش یافتتت. چتتالش   

شده، های آلودهای در رودخانهنقطهای و غیرنقطه آالینده از منابعیافته، کاهش بار پسداند ناشی تخصیصبیش

قابل حل  ،یافته، با رویکردهای متدرکز بر زیرساخت برای توسهه حوضهای تنزلهای رودخانهسیستم احیایو 

 نبود. 

ریتزی و  ، جامهه توسهه منابع آب، فرضیات پیشین دربتاره برنامته  1980و  1970های در نتیجه، در طول دهه

دیگتر بترای پترداختن بته      ،فنتی  صترفاً هتای  حتل مدیریت منابع آب را زیر سئوال بردند. مشخص شد که راه

وابسته مدیریت حوضه، به ویژه در شترایطی کته برقتراری تتوازن میتان منتافع و       هممشکالت چندوجهی و به

 های رقیب الزم است، کفایت ندارند.ارزش

هتای آب و  ریتزی حوضته، متتأثر از رونتدهای نوظهتور در بختش      امته ریتری رویکردهتای جدیتد در برن   شکل

 زیست بود:محیط

هتای آب  جهانی در ستالمت اکوسیستتم  سریع های آبی، و اُفت شناخت اهدیت کارکردهای اکوسیستم ◄

ترین اُفت را در کتره زمتین   هستند که سریع هاییاکوسیستمهای آب شیرین از جدله شیرین. اکوسیستم

 .  اندتجربه کرده

های مناسب یا بته دلیتل   ، در برخی موارد به دلیل فقدان مکانبه طور مثالهای مهندسی. حلراه اتدام ◄

ررفتت، تقاضتا بترای تتأمین آب بیشتتر      بترداری قترار متی   اکنون مورد بهتره اینکه تدام رواناب حوضه هم

بزررتر حفاظت سیل، ریستک  های توانست با مخازن جدید برآورده شود. در موارد دیگر، ساخت سازهندی

 داد. را دیگر کاهش ندی

هتای  های تأمین خدمات آب از طریق اقدامات مهندسی، ماننتد افتزایش هزینته   افزایش تدریجی هزینه ◄

 منابع آب. ری بیش از حدتصفیه آب به دلیل آلود

رد در پی این حرکت به سدت تدرکززدایی و حکدرانی مشارکتی منابع در بسیاری از کشورها. این رویک ◄

هتای بستیاری را بتا تغییترات در     هایی است که افراد و رتروه حلشناخت شکل ررفته است که نیاز به راه

 مشارکت دهد. ،تر بر مدیریت تقاضاریزی توسهه و مدیریت منابع طبیهی، و تأکید جدیبرنامه

کوشتند از  انجامیده است که میریزی حوضه این روندها به رویکردهای جدیدی در مدیریت منابع آب و برنامه

هتا بپردازنتد. مشخصته    تتری از مستائل و چتالش   تدرکز محدود فنی و مهندسی فراتر رفته و به طیتف وستیع  

ای منابع آب رویکردهای جدید، تدرکز بر مدیریت در مقیاس حوضه آبریز، وقوف بر اهدیت اقتصادی و توسهه
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هتا در  اجتدتاعی آب، مشتارکت طیتف رستترده رتروه      زیستتی و )شامل کاهش فقر(، تدرکز بر اهدیت محیط

 ریری، و تالش برای مدیریت استفاده آب و نیز افزایش تأمین است.تصدیم

 

 

 ریزی حوضهروندها درتمرکز برنامه -3شکل

 

در مدیریت منابع آب، نخستین ظهور منسجم روندهای جدید بتود.   پیوستگیهمبه، با مفهوم 1990آغاز دهه 

، 21مطترح رردیتد. دستتور کتار     211( و دستتور کتار  1992ویکرد در ابتتدا در اصتول دوبلتین )   مفاهیم این ر

بتر پایته فهتم آب بته عنتوان بخشتی از        »کنتد:  در مدیریت منتابع آب را چنتین تهریتف متی     پیوستگیهمبه

بترداری  اکوسیستم، یک منبع طبیهی و یک کاالی اجتداعی و اقتصادی که کدیت و کیفیت آن ماهیت بهتره 

فرآینتدی کته توستهه و متدیریت      »را  پیوستتگی هتم بته (، GWPهدیاری جهتانی آب ) « کند.آن را تهیین می

ای هداهنگ آب، اراضی و منابع وابسته را به منرور حداکثرساختن توسهه اقتصادی و رفاه اجتداعی بته رونته  

 کند.           ف میتهری« سازد.های حیاتی محقق میدیدن پایداری اکوسیستمعادالنه و بدون لطده

بتر   محتدودیت ها و اعدتال  ها، واکنش به تنزل و فروپاشی اکوسیستم، در مرکز این تالشتهاریفصرف نرر از 

نامته  قرار دارد. این فلسفه، در التزام نرتام   ،توسهه اقتصادی و اجتداعی توأم با توسهه و تخصیص ناکارآمد آب

های جامع مدیریت حوضه، و تههد کشتورهای جهتان در اجتالس    اتحادیه اروپا به تهیه برنامه 2000آب سال 

در سطح ملتی تبلتور    پیوستگیهمبههای در ژوهانسبورگ )توسهه پایدار( به تهیه برنامه 2002سران در سال 

 یافت.

درآمتد و بتا درآمتد متوستط، اصتالحات      ، شتداری از کشتورهای کتم   1990 ستال  در این دوره، و بته ویتژه از  

اند، و مدیریت جدید در مقیاس حوضه و ترتیبات نهادی را در ر سیاست و قانون آب انجام دادهعیاری را دتدام

بتوده استت. چتین،     پیوستگیهمبه. این اصالحات غالباً مبتنی بر اصول اندرنجاندههای حقوقی خود چارچوب

                                                                 
۱ Agenda 21 
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، قانون و سیاست آب 1990مکزیک، آفریقای جنوبی و برزیل در زمره اولین کشورهایی بودند که در آغاز دهه 

ریتزی  شرایط رو به تغییر و پیش روی مدیریت منابع آب و الزام حقوقی برای برنامته  انهکاس به جهت ،خود را

در سطح حوضه آبریز، اصالح کردند. از آن زمان به بهد، بسیاری از کشورهای دیگر در آفریقا و آسیا دست بته  

اند که مهدوالً د، و در بیشتر موارد رویکردهایی را در پیش ررفتهانهای اصالح سیاست و قانون شدهفرآیندکار 

 ریزی حوضه آبریز بوده است.   ، از جدله برنامهپیوستگیهمبهمتأثر از 

، انتد بتوده  پیوستته همبهریری رویکرد شکلمنتج به زیستی که های کلیدی اجتداعی، اقتصای و محیطچالش

الدللتی  تفکر غالب در بسیاری از مباحثتات بتین   پیوستههمبهو رویکرد ، شدت ررفتهبیش از هر زمان دیگری 

، بتا  داشتند پیوستگیهمبهها بر پایه اصول سهی در اصالح فرآیند، شداری از کشورهایی که وجود. با این است

کته در ادامته بحتث خواهتد شتد، مستائل کلیتدی         رونههداناند. های مهدی در انجام آن روبرو بودهدشواری

ریتزی  برنامته  نوین استراتژیکدر پاسخ، رویکردهای  که ایجاد شده پیوستههمبهرویکرد  در خصوصتهددی م

 ریری هستند. در حال شکلحوضه 

 

 هایی از آفریقای جنوبی و مکزیکاصالحات جامع آب: نمونه -4کادر

( را بترای رنجانتدن اصتول    1998)( و قتوانین منتابع آب   1997، آفریقتای جنتوبی سیاستت منتابع آب )    1990در اواخر دهته  

بازنگری کرد. این کار شامل تأسی  نهادهای جدید برای مدیریت منابع آب بتر استاس مرزهتای حوضته آبریتز،       پیوستگیهمبه

ای هتای ملتی و حوضته   های مدیریت منابع آب، و طراحی استتراتژی زیستی به عنوان اولویتشناخت نیازهای اجتداعی و محیط

 ابع آب بود.برای مدیریت من

های به روزرسانی شد. این قانون، جنبه 2004به تصویب رسید و پ  از آن در سال  1992در مکزیک، قانون جدید آب در سال 

 رتروداران ریرد. این قانون موجبات تقویت کدیسیون ملتی آب را فتراهم آورده، نقتش    را به کار میپیوسته همبهکلیدی رویکرد 

حوضته  بران ایالتی و محلی و جامهه مدنی تأکید داشته، و خواهان تشتکیل شتوراهای   بر مشارکت آب ای را تهریف کرده،منطقه

ریتزی  ریتزی مشتارکتی را پتی   شورا تشکیل شده است(، و هدچنین بنیاد فرآیند برنامه 26شورا از  25شد )در حال حاضر  آبریز

های عدومی مترتبط  حقابه صادر شده است. سیاستمجوز  450،000ها را شکل داد که مطابق آن، ندود. این قانون، نرام حقابه

های ترین آنها وارذاری شرکتها نیز بوده که مشخصبرداری زیرساختسازی توسهه و بهرهمتوجه خصوصی ،با اصالح بخش آب

 آبیاری به زارعان است.

 

 ریزی حوضه آبریزهای نوظهور و مسائل جاری در برنامهچالش -1-3

مهندستی،   بهتدی یکتدرکز بر رویکرد  از رستردهشاهد جابجایی  ،یزی حوضه در ربع قرن اخیررتحول برنامه

زیستی، مدیریت تقاضا، توسهه نهادی و تحلیل و برقتراری تتوازن   پیچیده شامل پایداری محیط فرآیندبه یک 

 میان اهداف اقتصادی و اجتداعی بوده است.
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پدیتد   پیوستته هتم بهریزی حوضه، در محیط رویکرد برنامه بخش اعرم تکامل این قبیل رویکردهای جدید در

سازی آن متفتاوت بتوده، و   و پیاده پیوستههمبهرویکرد  در خصوصالدللی ، تجربه بینوجودآمده است. با این 

بته  اولیته   پیوستته هتم بته های موجود در رویکردهتای  نگرش کهحالیبه شداری از نقدها شده است. در منجر 

اند، اکنون شداری از مسائل در حال پدیدارشدن هستتند کته بته    اهدیت داشته های مختلفنهزمیروشنی در 

 شتناخته  پیوستتگی هتم بهریزی حوضه و در پی فراتررفتن از تفکرات اولیه های محوری در برنامهعنوان چالش

. ایتن مستائل بتر    شوندمطرح می ،ای دارندمرتبط که اهدیت ویژهشوند. در این قسدت، هفت مسئله به هممی

رو مشتخص  هتای پتیش  ریزی حوضه در سالالدللی را در برنامهروی هم، سیر تحول احتدالی رویکردهای بین

 کنند.  می

وجود نداشته، و رویکجرد مقتیجی بایجد بجر      حوضه آبریز کارآمدریزی شمولی برای برنامههیچ نسخه جهان ◄

ررایانه، واقف است کته در  این رویکرد عدل .ل بگیردها و شرایط خاص هر حوضه شکها، اولویتاساس چالش

  حوضته آبریتز  ریزی برخی اصول و رویکردهای مشترک قابل اتخاذ وجود دارد، با این حال، برنامه کهحالی

تترین  ها و رویکردهای تاریخی و فرهنگی استوار بوده و تکامتل یابتد. در عدتل، مناستب    باید بر پایه تجربه

هتایی  زی حوضه، در پاسخ به شرایط سیاسی محلی و ملی، اجتداعی و نهتادی، چتالش  ریرویکرد در برنامه

شتکل خواهتد    ،زیستتی در حوضته  که حوضه مورد نرر با آن روبرو است، و رستره فشار توسهه و محتیط 

 ررفت.

هم  ،پیوستههمبهبخش اعرم توسهه رویکرد  .ای در توسعه نهادی اتخاذ شودگرایانهنیاز است رویکرد ،مل ◄

ای کته  اندرکارانی صورت ررفته است که پیشینه اروپایی دارند، قتاره دست توسط ،در نرریه و هم در عدل

هایی بتا ستطوح بتاالی توستهه اقتصتادی و زیرستاخت و بتا        در حوضهآن مدیریت منابع آب دهی سازمان

مستاله منجتر بته    ایتن  استت.   توسط نهادهای کارآمد صورت ررفتههای اثربخش حقوقی و مقرراتی، نرام

ها برای بازتاب کنشریزی حوضه مستلزم در نررررفتن تدام برهمکه برنامهاتخاذ این فرضیات شده است 

ریزی هداهنگ الزم است، تدرکز باید برای برنامه حوضه آبریزسیستم است؛ سازمان  پیوستهماهیت به هم

بایتد در تدتام مراحتل و     رروداراناینکه  تأمین(؛ و هایزیرساختاحداث بر مدیریت تقاضا باشد )به جای 

به سدت توسهه نهادها  حوضه آبریزریزی ، تدرکز برنامهبه تبع آندخالت داشته باشند.  فرآیندسطوح این 

بترای   یتوستهه نهادهتای متدیریت    کته حتالی ، در وجتود ها تغییر مسیر اساسی داده است. با ایتن  فرآیندو 

بته  این نهادها، به جتای آنکته بته ختودی ختود       اما ،ر اهدیت داردبسیاریزی بهتر حوضه پشتیبانی برنامه

آورنده زمینه مساعد برای مدیریت عادالنه، کارآ و پایدار منابع ، باید فراهممنرور شوندمقصد نهایی عنوان 

ریزی  قترار ررفتته   آب باشند. در بسیاری از موارد، تدرکز بر توسهه نهادها در مقیاس حوضه، هدف برنامه

تتری دربتاره   تفستیر عدلگرایانته   امروزه. انددهریزی حوضه فراموش شواقهی برنامه اهدافدر نتیجه،  است.
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هتای کلیتدی حوضته، و تهیته     سازی و تدرکز مدیریت بر اولویتت نیاز به ساده درکتوسهه نهادی، بر پایه 

 ل ظهور است.    در حا ،بینانههای حوضه با توجه به منابع، اطالعات و ظرفیت نهادی واقعبرنامه

، ایتن  امتروزه  در حال ظهجور اسجت.   ،تمرکز محدوده اصلیزیستی به ،نوان ریزی استراتژیک محیطبرنامه ◄

زیستتی و  ریتزی محتیط  رویکردهای مبتنی بر تحقق حداقل استاندارد در برنامته  که الزم است ازشناخت 

 متورد حفاظتت   های کلیدیفرآیندها و دهبندی محدواولویت به دنبالفنونی که  از فراتر رفته و اکولوژیکی

. ایتن رویکترد، مبتنتی بتر شتناخت      استفاده شود، هدچنان رو به رشد استت در سیستم رودخانه هستند، 

هتای  های اجتداعی و اقتصادی به کاالها و خدماتی است کته سیستتم  تر و درک بهتر وابستگی نرامعدیق

 آورند.   طبیهی و اکولوژیکی آب فراهم می

، درک ایتن  امتروزه  .اسجت  ای اهمیجت بنیجادی یافتجه   به شکل فزاینده ریزیبرنامه مقیاس و دامنه عموضو ◄

بته رویکتردی   الزم استت  ریتزی در مقیتاس حوضته آبریتز،     انگارانه به برنامهبه جای نگاه ساده موضو  که

حوضته و  هتا شتامل ملتی،    ای از مقیتاس و متدیریت در مجدوعته   پرداخته شتده  تر و چندمقیاسیپیچیده

هتای مختلتف   تر و چندمقیاسی متأثر از تنش. این رویکرد پیچیده، رو به رشد استزیرحوضه صورت ریرد

. بدین مهنا کته دولتت،   از جدله آنها است سیاسی-بوده است. تنش میان مرزهای حوضه و مرزهای اداری

ریتزی حوضته   هتای برنامته  دهد که منطبق بتر مرز ریزی توسهه را بر اساس مرزهای اداری انجام میبرنامه

ای، اجتدتاعی، اقتصتادی و   هتای توستهه  ای از اولویتت ریزی حوضه با مجدوعه پیچیتده آبریز نیست. برنامه

ای . ردپای اجتداعی و اقتصادی حوضه آبریز نیز به مالحرهرودررو استزیستی در طیفی از مسائل محیط

ژه مواقهی که پیونتدهای قتوی میتان حوضته و     ، به ویشده استریزی حوضه تبدیل برنامه فرآیندمهم در 

ای در بیرون از حوضته متورد نرتر وجتود دارد. هدزمتان، بستیاری از       های توسهه اقتصادی منطقهفهالیت

هتای نتاهدگون بپردازنتد. ایتن     کوشتند بته مستائل پیچیتده در حوضته     ریزی حوضه میهای برنامهفرآیند

سیار جامع حوضه آبریز که بته تدتام مستائل در مقیتاس     های به جای تالش برای تهیه برنامهب ،پیچیدری

ذیتل برنامته    ،های موضوعی یتا جغرافیتایی  برنامه یمراتبسلسلهتهریف بندی و با اولویت، پردازدحوضه می

های فدرال پیچیتده استت، در   ها در نرامایالت بیناین چالش  کهحالیشود. در مدیریت می فراریر حوضه

 نشدنی است.ون ترتیبات هدکاری جدی، تقریباً حلالدللی و بدمقیاس بین

 پیوستته هتم بته کارریری اولیه رویکترد  به .با اهمیت استدر بسیاری از شرایط، توسعه زیرساخت همچنان  ◄

زیست، تخصتیص و متدیریت تقاضتا تدرکتز     عددتاً در اروپا بوده، و بر مدیریت منابع آب با حفاظت محیط

شتده استت.   مناسب یا مطلوب منرتور ندتی  به عنوان راهکاری منابع آب  توسهه زیرساختدیگر داشته، و 

حوضه آبریز در بسیاری از کشورهای در حال توسهه، بتر اهدیتت    پیوستههمبهریزی تفسیر جدیدتر برنامه

یافتن از اینکه این اطدینان در ضدنبه منرور پشتیبانی توسهه اقتصادی و اجتداعی،  هازیرساخت احداث
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 نگترش کنتد. ایتن   آورد، تأکیتد متی  زیستی و اجتداعی به بار ندتی امدهای غیرقابل قبول محیطتوسهه پی

زیستی یا رویکرد سنتی توسهه زیرستاخت،  مستلزم تغییر نگاه از رویکرد اروپایی با تدرکز بر احیای محیط

 .            و مرکب از هر دو رویکرد استتر به یک رویکرد پیچیده

هجا و  کجنش فعجالی بجا سیاسجت    ، بایجد بجرهم  حوضجه آبریجز  بع آب، هم در سطح ملی و هم ریزی منابرنامه ◄

ریتزی  این مهم، هم برای اطدینتان از اینکته برنامته    های توسعه ملی، استانی و محلی داشته باشد.استراتژی

 کنتد، و هتم بترای اطدینتان از    های ملی، استانی و محلتی توستهه را پشتتیبانی متی    حوضه آبریز، اولویت

استت. اهدیتت ایتن     ضتروری  ،های مرتبط با آبها و محدودیتریزی توسهه با فرصتبودن برنامهمتناسب

شتود. پیتام   مسئله با مشارکت فزاینده بخش خصوصی در سیاست، استراتژی و نهادهای آب برجسته متی 

صوصی یا های مستقیدی را برای  بخش خ، ریسکآبیکماست که مدیریت نامناسب آب و  آناین واقهیت 

هتای اقتصتادی،   با وزارتخانه کارآمدریزان آب در تهامل آورد. توانایی برنامههای تأمین به وجود میزنجیره

 آید.ریزی، هدچنان یک چالش جهانی به شدار میتوسهه و برنامه

 ریجز حوضجه آب ریزی متعجارف  تغییر اصلیم به ،نوان یک چالش برای برنامه ات ناشی از،دم صطعیت و نوسان ◄

هتای  این موضو  بته ویتژه بترای جنبته     سناریو است.بر پایه ریزی بوده، و مستلزم مدیریت تطبیقی و برنامه

پتذیری و ثبتاتی کته    ریزی )بیش از بیست سال( اهدیتت دارد. بررستی ستطح انهطتاف    تر برنامهبلندمدت

ی محتدتل آینتده کته    هتا های مختلف داشته باشند، و نیتز رزینته  اقدامات کنونی مدکن است ذیل آینده

از تحلیل قطهی  بایدریزان منابع آب یابد. برنامهمی بسیارید، اهدیت نمدکن است راهکاری را محدود ساز

هتای تتاریخی، بته بررستی عتدم      داده استاس بتر   ایستاذیل فرضیات هیدرولوژی  اتیا استوکستیک نوسان

تغییتر اقلتیم در اثتر تغییترات ستریع در       متتاثر از ها قطهیت ذیل شرایط ناپایدار روی آورند. عدم قطهیت

هتایی از جهتان کته    شود. این وضهیت، بته ویتژه در بختش   تشدید می ،توسهه انرژی، کشاورزی و صنهتی

 توانند با قطهیت جهت تغییر را در بارش نشان دهند، مصداق دارد.             های اقلیدی ندیبینیپیش

ریزی توستهه  ریزی منابع آب )و دیگر منابع طبیهی(، برنامهبرنامهمیان  یهاکنشاین مسائل در مجدو ، برهم

ریتزی  ، مواقهی که برنامته سازد. در دهه رذشته، این موردزیستی را برجسته میریزی محیطاقتصادی و برنامه

هتایی )محدودکننتده( کته منتابع محتدود بتر توستهه        دهنده( و چالشها )شتابمنابع آب مستقیداً با فرصت

ریتزی حوضته   بر اتخاذ رویکترد استتراتژیک در برنامته    ،یابدکند سر و کار میی و اجتداعی تحدیل میاقتصاد

در منتاطقی ماننتد مکونتگ، کته توستهه      « به بیرون از حوزه آب»آبریز تأثیر رذاشته است. استهاره جابجایی 

ریزی استت، و  حال برنامه دست درمنابع آب حوضه آبریز به هدراه توسهه اقتصادی چهار کشور واقع در پائین

کننده یا محدودکننتده  هدچنین در زامبیا، جایی که برنامه ملی توسهه مستقیداً با بخش آب به عنوان تسریع

دهنتده بازرشتت بته نگتاه     توسهه سر و کار دارد، یک واقهیت است. جالب است کته چنتین وضتهیتی، نشتان    



 ریزی حوضه آبریزبرنامه

        12 

 

از رکتود بتزرگ در ایتاالت     پت  و اقتصادی استت کته   منابع آب به عنوان پیشران توسهه اجتداعی  ایتوسهه

 .رردیدپیاده  (و در مناطقی مانند دره تنسی)متحده 

 

 ریزی حوضه آبریز در کشورهای منتخبتکامل برنامه -1-4

در مختلف و در شرایط متفاوت در کشورها و مناطق مختلف  سرعتریزی حوضه آبریز، با برنامه فرآیند تکامل

ریتزی حوضته آبریتز در مواقتع بحتران، و      بیشتر موارد، تغییر رویکرد در مدیریت و برنامه. در حال وقو  است

ریزی و مدیریت منابع آب پدید آمده است. در هر مورد، بحران جدید برنامه هایروشاز طریق  ،ضرورت پاسخ

 اند:ویی نداشتههای سنتی و مبتنی بر مهندسی دیگر قدرت پاسخگحلای بوده است که راهرونهپدیدآمده به

، منجتر بته   یاقتصاد توسههاجتداعی و نیاز به آب برای  عدالتدر آفریقای جنوبی، رذار مهم سیاسی،   ◄

ریتزی حوضته و   های حوضه آبریتز بترای برنامته   شد، که مطابق آن، سازمان 1998تصویب قانون آب سال 

 زیستی آب تاسی  رردیدند.تأمین الزامات پیچیده محیط

شده آب در زیستی، به تصویب قانون بازنگری فشارهای ناشی از توسهه، سیل و مسائل محیطدر چین،   ◄

تتر  متدیریت جتدی  »سازی ، پیاده«کندجویی میآب صرفه مصرف ای که درجامهه»، تأکید بر 2002سال 

منجتر  بر پایه اصتول پایتداری،    2008های جامع حوضه آبریز از سال ، و تهیه نسل سوم برنامه«منابع آب

 رردید.

و  یآبت )استرالیا(، تخریب اکولوژیکی ناشی از برداشت بیش از حد، کتم  دارلینگ-موریآبریز  در حوضه  ◄

تنزل کیفیت آب، در کنار تهدیدهایی که متوجه مردم و تأمین آب کشاورزی بتود، بته بتازبینی و تقویتت     

هیین سقف برداشتت آب بترای   رویکردهای تخصیص آب و مدیریت حوضه انجامید. این اصالحات شامل ت

و  2007، قانون آب ستال  2001حوضه در سال  پیوستههمبه، استراتژی مدیریت 1995ها در سال حوضه

 آبریز بود. نخستین برنامه مدیریت در رستره حوضه

هتای تولیتدی و تخریتب اکولتوژیکی، بته      آب بترای استتفاده   منابعهای فزاینده در مکزیک، محدودیت  ◄

 ی را در مدیریت حوضه مهرفی کرد.نوینانجامید، که رویکرد  1992ون آب مکزیک در سال تصویب قان

تنزل شدید کیفیت آب و رویدادهای سیل در رستتره   در خصوصهای پدیدآمده در شدال اروپا، بحران ◄

این رود راین، انجامید.  به طور مثال درریزی جدید کیفیت آب و سیل در مقیاس حوضه، وسیع، به برنامه

 نامه مدیریت آب اتحادیه اروپا منتهی شد.ها در نهایت به تصویب نرامفرآیند
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متدیریت   ربته تدرکتز بت    منجتر  در ایاالت متحده، فقدان نهادهتای متدیریت در ستطح حوضته آبریتز،       ◄

هتای آب، کیفیتت آب و   های ایالتی آب، برای پترداختن بته تخصتیص   با موافقتنامه ارتباطها در زیرحوضه

 زیستی انجامید.  محیطمسائل 

هتا و  شوند. در سرتاستر کتتاب حاضتر بته دفهتات بته ایتن ندونته        توصیف می ادامهها به اختصار در این ندونه

 شود.  ریزی حوضه ارجا  داده میبرنامه فرآیندهای مختلف دادن جنبههای دیگر، برای نشانندونه

 ایاالت متحده

فتدرال، منتافع ایتالتی و     هایسازمانهای رونارون، متأثر از رهسررذشت مدیریت آب در ایاالت متحده در دو

آبریز بوده است. فقدان اراده سیاسی ناشی از منافع رقیب در سطوح ایالت و نیز فدرال،   مراجع مدیریت حوضه

سازی مدیریت منابع آب در راستای توستهه اجتدتاعی و اقتصتادی در ستطح     رذاری را برای هداهنگسیاست

 یز تضهیف کرده است.  آبر حوضه

در غیاب ترتیبات نهادی در مقیاس حوضه، تدرکز مدیریت آب در ایاالت متحده در قترن بیستت و یکتم، بته     

هتا تغییتر یافتته و    آور حقوقی میان ایالتهای کوچک یا زیرحوضه(، و توافقات الزام)حوضه سطح آبخیز محلی

 یاس حوضه فراهم آورده است.ریزی منسجم در مقبدین ترتیب مجالی را برای برنامه

 

 

 های آبریز اصلی در ایاالت متحدهنقشه حوضه -4شکل
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 ها در ایاالت متحدهریزی حوضه و توسعه زیرساختبرنامه

هتای  رردد، زمانی کته، دولتت  منابع آب در ایاالت متحده به اواخر قرن هجدهم بازمی مشترکسابقه مدیریت 

رانتی در رودخانته پوتومتاک    ون مشترک را برای بررسی پتانسیل کشتیایالتی ویرجینیا و مریلند، یک کدیسی

هتا در  ای از آبراهههای مشترک در قالب شبکهرانی آببرداری از پتانسیل کشتیتشکیل دادند. ررایش به بهره

هتای خصوصتی و بتا بودجته     های ساخت کانال را توستط دستتگاه  های شرقی و مرکزی، انبوهی از پروژهایالت

آفرینی بیشتر دولت فتدرال در  قشنبرانگیخت. هزینه، مقیاس و پیچیدری آنها به  1800در اوایل دهه  دولتی

 ریزی و وضع مقررات منجر رردید.سازی، برنامهامر هداهنگ

به انهقتاد  منجر شد. این وضهیت  محدودهای تأمین آب های غربی در اثر محدودیت، رشد ایالت1920تا دهه 

هتای واقتع در امتتداد یتک     ایالتت  بتین که جریان آب را  شدها آور حقوقی میان ایالتبی الزامهای آنامهتوافق

 بته ایتن دلیتل کته    داشتتند،  را هتا  ها انگیزه کافی برای پیشبرد این قبیل توافقکرد. ایالترودخانه تقسیم می

بتزرگ   ذخیتره  مختازن و ستاخت   شتده هتای مختلتف تستهیل    ایالت بینریزی بلندمدت با تقسیم آب برنامه

هتا بته شتدار    ترین ندونه توافتق شدهنخستین و شناخته 1922نامه کلرادو در سال . توافقرردیدپذیر میامکان

 آید.می

هتای  ای از پروژه، در پاسخ به بیکاری و نابسامانی اقتصادی و رکود بزرگ، دولت فدرال مجدوعه1930در دهه 

دانند، توسهه زیرساخت آب می« عصر طالیی»ره، که برخی آن را مقیاس ملی آبی را تهریف کرد. این دوبزرگ

ایتاالت متحتده بتود )هتوور، شاستتا، بونویتل وررانتد کتولی( و          در شاهد ساخت چهار سد بزرگ چندمنروره

 کننده اصلی مدیریت منابع آب احیا کرد.به عنوان هدایت ،هر چند رذرا ،موقهیت دولت فدرال را

 طح فدرال و مداخله بیشتر در سطح ایالتسازی در سناکامی هماهنگ

هتا در مقیتاس حوضته آبریتز، دولتت فتدرال کدیتته فتدرال و         در تالش برای ایجتاد ستازمان   1943در سال 

حوضته  های رونارون فدرال در یتک  های دستگاهسازی فهالیتهای آبریز را برای هداهنگسازمانی حوضهبین

که منابع آب باید در واحد حوضته آبریتز متدیریت شتود، ایتن       رغم درک این ضرورتتأسی  کرد. علی آبریز

هتای توستهه منتابع آب    کدیته تا اندازه زیادی اثربخش واقع نشد، چراکه اختیار قتانونی بترای تصتویب طترح    

هتای  برنامته  بتین شد. در نتیجه، هر زمان کته  های دخیل تشکیل مینداشت و کارکنان آن از اعضای دستگاه

آمتد،  ( تهارض به وجتود متی  2آبادانی احیا و و اداره 1ارتش انن )به ویژه میان رروه مهندسهای رونارودستگاه

رفتند. این کدیته هدچنین به شتدت بابتت   و مستقیدا سراغ کنگره می رذاشتهها، کدیته را کنار این سازمان

                                                                 
۱ USACE (US Army Corps of Engineers) 

2 USBR (US Bureau of Reclamation) 
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انتقتاد قترار    متورد ای آب ریزی، توسهه و مدیریت منطقته ها برای مداخله کافی در برنامهندادن به ایالتاجازه 

 .                ررفتمی

شتاهد آن بتود کته نقتش      1960هتا، دهته   ستازی فهالیتت  تا انتدازه زیتادی بته ختاطر ناکتامی در هداهنتگ      

های فدرال کاهش یافت، و مدیریت آب از ستیطره فتدرال بته هدکتاری بیشتتر میتان       رذاری دستگاهسیاست

های ریزی حوضه آبریز ظهور کرد: کدیسیونبرنامه سازوکاراین تغییر، دو یافت. در نتیجه ایالت تغییر  -فدرال

 ایالتی.بینهای نامهدستگاهی و توافقایالتی و بینبین

ستازمانی حوضته را متورد توجته قترار دادنتد. ایتن        هتای بتین  هتای کدیتته  ها برخی از کاستتی این کدیسیون

(، شأن قتانونی رستدی داشتتند، و اعضتای آنهتا را      1965) ریزی منابع آبقانون برنامه بر اساسها، کدیسیون

هتا هنتوز هتم    دادند. متأستفانه، ایتن کدیستیون   های فدرال و ندایندران ایالتی تشکیل میترکیبی از دستگاه

ریری داشتند، و در نتیجه، به سبک متدیریت نترم   برای منابع و تصدیم ،های عضووابستگی زیادی به دستگاه

هتا بتر امتوری    کردند. به نارزیر، این کدیسیونرأیی میسازی و همش خود را صرف اجدا ررایش داشته و تال

ریتری اساستی دربتاره حوضته تدرکتز      ریتزی و تصتدیم  هدچون رردآوری و انتشار اطالعات، به جتای برنامته  

 برانگیز نبودند.کردند که البته چندان بحثمی

هانتا،  ساستکوئن  حوضته آبریتز  دالویر و کدیستیون   آبریزحوضه البته استثناهایی نیز وجود داشت. کدیسیون 

ای از ها طیف رستترده دارند. این کدیسیونبیشتری ترتیبات نهادی هستند که سطح استقالل و خودمختاری 

ها را به عهده داشته و در مدیریت تأمین آب، جلوریری از آلودری، کنترل ستیل، تنرتیم رودخانته،    مسئولیت

و هتم   هتا حوضته ایتن  های واقتع در  یستی دخیل هستند. با توجه به اینکه هم ایالتزتفریح و حفاظت محیط

هتا  هایی هستند که مبنای تشکیل آنهتا بتوده استت، ایتن کدیستیون     نامهاز امضاکنندران توافق ،دولت فدرال

رال، های عضو برای تصدیدات سیاستی، و نیز از منتابع دولتت فتد   قادرند از اهرم قدرت سیاسی رهبران ایالت

پتذیر  را امکتان  ایو خودمختاری رسترده استقالل به هدراه پشتیبانی فنی الزم، استفاده ندایند. این امکانات،

 سازد.  می

های دیگر، فقدان ترتیبات اثربخش مدیریت در مقیاس حوضه آبریز ستبب شتده استت    در حوضه وجودبا این 

آور دربتاره  هتای حقتوقی و التزام   نامهیطره توافقتحت س ،های بزرگ ایاالت متحدهکه حکدرانی آب در حوضه

نامته  (، توافق1949نامه رودخانه اسنیک )های آن عبارتند از توافقها درآید. ندونهایالت تقسیم منابع آب میان

( و 1961نامته رودخانته دالویتر )   (، توافتق 1957نامته رودخانته کالمتاس )   (، توافتق 1950رودخانه یلوستون )

ها با اینکه قطهیت درباره تقسیم و مدیریت منابع آب را ایجاد (. این توافق1968های بزرگ )یاچهنامه درتوافق

 آورند.پذیری یا سازراری فراهم میمی کنند، با این حال، مجال اندکی را برای انهطاف
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 و ظهور مدیریت آبخیز حوضه آبریزخأل مدیریت 

به سدت نقش قانونی پشتیبانی ملتی کته بته     ،حوضه آبریزای ، دولت فدرال از مدیریت منطقه1970در دهه 

ای از آن پردازد، تغییتر مستیر داد. ندونته   ها و منابع میمدیریت اراضی، جلوریری از آلودری، حفاظت از رونه

هتا و ظهتور مجتدد    کدیستیون  برچیتده شتدن  بتا   1980است. این روند در دهته   1977سال  پاکقانون آب 

 زیستی آب ادامه یافت.آب در پرداختن به منافع رقیب اجتداعی، اقتصادی و محیطهای ایالتی نامهتوافق

 کته حتالی های آبریز مشترک به وجتود آورد. در  خألیی را در مدیریت منابع آب در سطح حوضه ،این وضهیت

ای هت سازی چارچوب ملی استانداردهای آب و کیفیت )که تا انتدازه زیتادی چتالش   دولت فدرال قادر به پیاده

ها رذاشته شده، و داد( بود، مدیریت واقهی منابع آب بر عهده ایالتمدیریت کیفیت آب را مورد توجه قرار می

 ررفت.ایالتی مورد توجه قرار مینبیهای نامهریزی در سطح حوضه در قالب توافقبرنامه

زیستت  ید وضهیت محیطیکی از پیامدهای فقدان هدکاری در مدیریت منابع آب در مقیاس حوضه، تنزل شد

هتای آبخیتز   های توسهه اقتصادی و اجتداعی بوده است. در نتیجه این شرایط، حوضته اولویت درو محدودیت 

کوچک درون ایالتی به عنوان نقطه محوری مدیریت منابع آب در ایاالت متحده در قرن بیست و یکتم ظهتور   

ای از  ته شکل ررفته است کته ترکیتب رستترده   سال رذش 15در « هدیاری در سطح آبخیز». هزاران اندکرده

هتای  منتد و مالکتان اراضتی، و رتروه    های فدرال، ایالتی و محلتی، شتهروندان دغدغته   شامل دستگاه رروداران

سازی وابسته هستتند، بته طترز    ها به اجدا زیستی در آن حضور دارند. با توجه به این که این هدیاریمحیط

)و تتر  انتد مستائل رقتابتی   اند، ولی قادر نبودهزیستی اثربخش بودهسائل محیطانگیزی در پرداختن به مشگفت

 تخصیص حوضه را حل ندایند.  تر(کنندهبنابراین تهیین

 آفریقای جنوبی

آب در زمره کشورهای رده پائین قرار داشتته، و بتر استاس استتانداردهای      منابعآفریقای جنوبی از نرر سرانه 

هتای  ترین نسبتبر این، یکی از پائین عالوهدرصد متوسط جهانی(.  60)حدود  دارد الدللی، بارندری کدیبین

درصتد،   31را در جهان دارد )در مقایسه بتا متوستط جهتانی     میانگین بارش ساالنه به میانگین رواناب ساالنه

یت در اثتر  ها به شتدت فصتلی بتوده و ایتن وضته     شود(. بارندریها وارد میدرصد بارندری به رودخانه 9تنها 

، و سطح باالی نوسان یآبکمشود. نتیجه این عوامل، های مکرر تشدید میفصلی زیاد و خشکسالینوسان میان

 است. زیرزمینیآبزمانی و مکانی در تراز رودخانه، ذخیره سد و تراز 

ده ذخیتره  های مفصل و رسترهای اقلیدی و فیزیکی، آفریقای جنوبی طرحبه منرور غلبه بر این قبیل چالش

در این کشور بتیش از  ها ای( را پیاده کرده است. بیشتر حوضهحوضهینبهای انتقال )طرح سطحیآبو انتقال 

صتنهت و رستترش شهرنشتینی،    رشد ، توسهه، وجودبا این  .اندبه هم مرتبط شدهمهدول مناطق دیگر جهان 
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های بازتوزیع و تتأمین  راث آپارتاید، چالشمی کهحالیهای اکولوژیکی و کیفیت آب را افزایش داده، در چالش

ریزی حوضه آبریز در ایتن کشتور،   آب را در برابر مدیریت منابع آب قرار داده است. بنابراین، سررذشت برنامه

 روزافتزون ، هدزمان با مدیریت تتنش  با سطح پیوستگی باالهای برای سیستم پیچیده ریزیبرنامه یک داستان

 نی اساسی در دسترسی به آب است.    درررونیز ها و در حوضه

 

 

 های مدیریت آب در آفریقای جنوبیمحدوده -5شکل

 

 هاتوسعه زیرساخت

تا اندازه زیادی بر ضرورت اطدینان از امنیت غتذایی تدرکتز داشتته     1980تا دهه  1900مدیریت آب از دهه 

اورزی در اولویت قرار داشته است. های آبیاری و ذخیره برای پشتیبانی بخش کشاست. در نتیجه، توسهه طرح

داد، بلکه برای توسهه اقتصادی و اجتدتاعی  در این دوره، کشاورزی آبی نه تنها سیاست اصلی آب را شکل می

هتا بتود و   رویه زیرساختکشور نیز بنیادی بود. این دوره در بخش آب، اساساً دوره توسهه بی هایزیرساختو 

محتدود بتود.   نیتز  زیستتی وجتود داشتته و مشتارکت هدگتانی      و محتیط  دغدغه اندکی بابت اثرات اجتدتاعی 

 ریزی متدرکز بر زیرساخت، بازتاب نرام سیاسی و اقتصادی حاکم در آن دوره بود.برنامه
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، بتیش از نتیم قترن بته طتول      2010صنهتی، تتا ستال    -تغییر تدریجی تدرکز از آبیاری به تأمین نیاز شهری

هتای اولیته توستهه    هتا در ستال  بی مبنای سیاستت آب و توستهه زیرستاخت   کشاورزی آ کهحالیانجامید. در 

های صنهتی و مهدنی، متأثر از وجود ذختایر مهتدنی   اقتصادی آفریقای جنوبی بود، از میانه قرن بیستم، بخش

تطبیتق   موجتود  آب منتابع ای رشد کردند. ایتن تحتوالت بتا    مالحرهقابلطال، زغال سنگ و الداس، به شکل 

ررترین محدوده صنهتی، حومه ژوهانسبورگ، در محل تالقی سته آبخیتز واقتع استت و منتابع آب      نداشت: بز

 کدی دارد.

ای تحت سیطره رسستتگی میتان منتابع    ریزی منابع آب در آفریقای جنوبی به شکل فزایندهدر نتیجه، برنامه

ای و سدها را حوضهینبهای لهای توسهه اقتصادی قرار ررفت و نیاز به نرام پیچیده انتقاو کانونموجود آب 

برای پشتیبانی مراکز توسهه صتنهتی پدیتد آورد، بته ویتژه بترای مراکتز اقتصتادی پیرامتون ژوهانستبورگ و          

 شود.      با نام رواتنگ شناخته می ه، که امروزوال علیا زیرسیستم

 پیوستههمبهرویکردهای 

بته متدیریت منتابع آب، تغییتر      نستبت  نتوبی آفریقتای ج  نگترش ، 1990تتا میانته دهته     1970از اوایل دهه 

هتای فزاینتده کیفیتت آب بتود کته ایتن       بهتر درباره چالشعلدی درک  زمان، دوره. این ندود ایمالحرهقابل

های کشاورزی، صنهتی و مهدنی با آن روبرو شده بود. کدیسیون تفحص دربتاره  کشور، در نتیجه تخلیه پساب

وجود ندارد و اثرات بالقوه آن را بر منتابع آب   پیوستههمبهریزی برنامهمتذکر شد که  1970مسائل آب در سال

مقتررات  حاصتل از  زیستتی  محیط به شناخت نتایجآفریقای جنوبی  بود که 1980دهه  از، البتهیادآور رردید. 

 بر توسهه کشاورزی و صنهتی روی آورد.  کنندهمحدود

ریت منابع آب در این منطقه بود که بازتاب تغییترات مهتم   شاهد تغییرات بنیادی در پارادایم مدی 1990دهه 

جانبته در  رسیدن نخستین دولتت دموکراتیتک بتود. تغییتر سیاستی هدته      و به قدرت 1994سیاسی در سال 

آفریقای جنوبی فرصت بازنویسی سیاست و قانون را بر پایه تفکرات نتوین و درک چگتونگی متدیریت پایتدار     

متدیریت منتابع آب، و انتشتار رستدی      در خصوص 1997بیانیه سیاستی در سال منابع آب فراهم آورد. تهیه 

هتای سیاستتی و حقتوقی    ، آغازرر روندی جدید در این منطقه از نرر چارچوب1998قانون ملی آب در سال 

 برای مدیریت منابع آب بود.    

کنتد. هدزمتان،   متی  امتی الز را وزارتخانته آب  توستط ، طراحی استراتژی ملی منابع آب 1998قانون آب سال 

هتای متدیریت   در مدیریت منابع آب در پیش ررفته شد، و این قتانون، تأستی  ستازمان    تدرکززداییرویکرد 

شتده در  سازی استراتژی مدیریت آبخیز، هداهنگ با چتارچوب مشتخص  دار طراحی و پیادهآبخیز را که عهده

شتدند.  طراحی متی  ررودارانرایزنی با  فرآیند اید درها باستراتژی ملی منابع آب شدند، الزامی کرد. استراتژی
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ریتزی  زیستی و اجتداعی را برای رنجاندن در برنامههای مهم محیطافزون بر تغییرات نهادی، قانون آب جنبه

منابع آب مشتخص کترده بتود، کته مشخصتًا التزام کناررذاشتتن آب بترای نیازهتای پایته انستان و مقاصتد             

 های اقتصادی از آن جدله بود.آب به دیگر استفادهزیستی پیش از تخصیص محیط

، وجتود است. با این  پیوستگیهمبهالدللی ریزی منابع آب آفریقای جنوبی، مبتنی بر اصول بینچارچوب برنامه

سازی نتایج، بیش از توان این کشور بتوده استت.   و ظرفیت الزم برای پیاده پیوستههمبهریزی پیچیدری برنامه

تنهتا دو   2011به طتور رستدی انتشتار یافتت، تتا ستال        2004استراتژی ملی منابع آب در سال  هکحالیدر 

طراحی کردند، ولتی   2012های خود را تا سال سازمان مدیریت آبخیز تأسی  شد. این دو سازمان استراتژی

 اند.  منترر اعالن  قانونی نهایی توسط وزیر مانده

هتای آتتی   ریتزی منستجم بترای چتالش    ت آبخیز و به منرور برنامته های مدیریبه دلیل عدم تأسی  سازمان

( را بتا نتام   پیوستته هتم بته  البتته  های نستبتاً فنتی منتابع آب )و   مدیریت منابع آب، وزارت امور آب، استراتژی

ایتن   اررچته های آبریز در آفریقای جنوبی طراحی کرده است. های استراتژیک داخلی برای تدام حوضهنگرش

اند، نخستین تالش بترای رتردآوردن   ها تدوین شده، و مشارکت دیگر وزارتخانهررودارانرایزنی با  اسناد بدون

 آیند.  در یک سند به شدار می به صورت یکجاتدام اطالعات موجود درباره منابع آب 

 چین

توجته   های مکرر و شدیدی را تجربه کرده است. از این رو،ها و خشکسالیچین کشوری است که هدواره سیل

هتای  هتای طبیهتی در ستال   سابقه طوالنی دارد. این قبیل چالشدر این کشور به توسهه و مدیریت منابع آب 

اخیر به سبب فشار زیاد بر منابع آب ناشی از جدهیت انبوه چین و توسهه سریع اقتصادی تشدید شده استت.  

، و تأستی   1949اهم آورده استت. از  مبنای مدیریت و توسهه منابع آب را فتر  حوضه آبریزریزی جامع برنامه

سته دوره تکامتل را ستپری     حوضته آبریتز  هتای جتامع   های مدیریت آب و برنامته شیوهچین، جدهوری خلق 

 اند.  کرده

عدتدتاً بتر بتازترمیم     حوضه آبریزریزی بود. مدیریت منابع آب و برنامه 1960و  1950های دوره نخست، دهه

هتا بترای بهبتود تخلیته ستیل، و      بندها(، زهکشتی آبراهته  ا )مانند سیلهای رودخانه، ساخت خاکریزهسیستم

ریتزی منتابع آب،   اصتلی برنامته   اهتداف کاهش ریسک و تأثیر سیل و خشکسالی تدرکز داشت. در آن زمتان،  

هتتای مهندستتی بتته شتتکل تنرتتیم و متتدیریت رودخانتته، و پیشتتگیری و مقابلتته بتتا بالیتتا بتتود. ستتاخت ستتازه

میلیارد متر مکهتب   90های مکرر کاست. تأمین آب کشاورزی تا ها و خشکسالیر سیلای از فشامالحرهقابل

میلیون هکتار رسید. در این دوره، چین نخستتین   26در سطح ملی افزایش یافت و مساحت کشاورزی آبی به 

 های رودخانته کشتور بررستی شتد و    را تدوین کرد. وضهیت سیستم حوضه آبریزهای جامع مجدوعه از برنامه
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هتای  بترای هفتت حوضته، و نیتز برنامته      حوضه آبریتز های ریزی منابع آب تقویت رردید. برنامهرویکرد برنامه

 های متوسط و کوچک مهم تهیه شد.          رودخانه

بتود. در ایتن دوره، چتین شتاهد توستهه ستریع اجتدتاعی و         1990و  1980ریتزی در دهته   دوره دوم برنامه

 هتای رودخانته، و  ای آب و نسبت فزاینده استفاده از آب در بستیاری از سیستتم  اقتصادی، افزایش سریع تقاض

کدبودها و آلودری آب در برخی مناطق بود. مدیریت منابع آب در ایتن زمتان عدتدتاً بتر توستهه منتابع آب،       

ای از  تنریم و توزیع، و تغییر تدریجی از توسهه منتابع آب بته متدیریت منتابع آب تدرکتز داشتت. مجدوعته       

ها، از جدله قانون جدید آب و مقررات درباره حکدرانی رودخانه تتدوین شتد. در ایتن دوره،    قررات و سیاستم

شناستی  هتا در دستتور کتار قترار ررفتت. فلستفه و روش      برای بیشتر حوضه حوضه آبریزریزی دور دوم برنامه

تتر شتده و   ، جتامع وضته آبریتز  حهتای  ای پیشرفت کرد، و در نتیجته برنامته  مالحرهقابلریزی به شکل برنامه

 حوضته آبریتز  هتای  و مدیریت اراضی تقویت رردید. محتتوای برنامته   حوضه آبریزریزی هداهنگی میان برنامه

بتا  غنای بیشتری یافت. حفاظت منابع آب مورد توجه قرار ررفتت و تصتفیه و متدیریت منتابع آب هدچنتان      

هتا  ای از برنامته ابی ملی منابع آب انجام شد و مجدوعه. در این دوره، نخستین دور بررسی و ارزیاهدیت بودند

حوضه برای هفت  حوضه آبریزهای جامع تهیه شدند. این موارد عبارت بودند از برنامه توسهه منابع آب، برنامه

های موضوعی رونارون. مجدوعته  های آبریز عدده، و برنامههای فرعی مهم حوضههای شاخهمهم، برنامه آبریز

 تهیین کرد. را های آبریز اصلی در چین ها سیدای کلی توسهه حوضهاین تالش

ریزی حوضه در چین در شرو  قرن بیست و یکتم آغتاز شتد. چتین بته دوره توستهه ستریع        دوره سوم برنامه

را  حوضه آبریزهای جامع های آبی وارد شد. این شرایط، هم نقش و هم اهدیت برنامهاقتصادی و ساخت سازه

های استراتژیک و موضوعی، ای از برنامه. بررسی و ارزیابی دوم ملی منابع آب انجام شد، و مجدوعهافزایش داد

اصتلی، و بتازنگری    حوضه آبریزهای کنترل سیل برای هفت منابع آب، برنامه پیوستههمبهاز جدله برنامه ملی 

هتای  ر ایتن، شتداری از برنامته   بت  عتالوه اصتلی تهیته رردیتد.     حوضه آبریزبرای هفت  حوضه آبریزهای برنامه

 بخشتی عتالج موضوعی مرتبط با رفاه انسان، مانند برنامه تأمین سالمت آب شرب شهری و روستتایی، برنامته   

هتا بته مترور    و برنامه اصالح مصرف آب در نواحی آبیاری تهیه شد. این برنامته  دار و خطرآفرینمشکلمخازن 

 اند.          پیاده شده ،چین 2002بع آب مقرر در قانون آب سال ریزی مناچارچوب برنامه براساسو  شده تهیه

ریتزی، نوآورانته   های زیر است. نخست، رویکرد برنامهدارای ویژری حوضه آبریزریزی جامع مرحله سوم برنامه

، بر پایه اصل توسهه هداهنگ میان انسان و طبیهت، بر حفپ و حوضه آبریزریزی بوده است. دور جدید برنامه

یافتن از توسهه پایدار منابع آب و تحقق توستهه علدتی تدرکتز داشتت. دوم،     بهبود سالمت رودخانه، اطدینان

تغییتر اقلتیم، استتقرار چهتار نرتام       در زمینه. داردتدرکز بیشتری بر حل مسائل اصلی در مدیریت منابع آب 

 شود:ریزی میهای آبریز و مناطق مهم برنامهحوضه درعدده 
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 کنترل سیل و کاستن از اثرات خشکسالی نرام جامع ◄

 برداری و استفاده کارا از منابع آب شهری و روستایینرام منطقی بهره ◄

 زیستی آب و امنیت اکولوژیکی رودخانهنرام حفاظت محیط ◄

 برداری آبنرام ارتقایافته مدیریت و بهره ◄

ت ضتهیف آب، کدبودهتای آب و تنتزل    است که این اقدامات، مشتکالت بته جامانتده از زیرستاخ     آنامید بر 

 وضهیت محیط آبی، و نیز تکامل ناموزون مدیریت منابع آب در مناطق مختلف را مورد توجه قرار دهد.

نه تنها  حوضه آبریزهای جامع سوم، نقش این برنامه در مدیریت اجتداعی مورد توجه قرار ررفته است. برنامه

عنوان مبنای تقویت مدیریت اجتداعی مسائل مترتبط بتا آب منرتور     به عنوان پایه توسهه منابع آب، بلکه به

 مقرراتتی  کته  بتدین مهنتا استت    حوضه آبریتز های جامع برداری آب در برنامهشوند. تهیین حد نهایی بهرهمی

های رودخانه، ناشتی از  پرهیز از اثررذاری منفی بر سیستم درجهتهای مرتبط با آب تدام فهالیت برای جدی

آرتاهی   تواننتد متی  های جامع حوضته آبریتز  . هدچنین، برنامهتنریم شود ،یع اجتداعی و اقتصادیتوسهه سر

، و بدین ترتیب استفاده آب با کتارآیی بیشتتر تحقتق خواهتد     کردهتقویت را جویی آب مردم از اهدیت صرفه

 د کرد.خواه تدوینیافت. این موارد مبنای مناسبی را برای تهدیل ساختارهای اقتصادی و صنهتی 

ستازی الزامتات   های مختلف بترای پترداختن و متتوازن   ها و دستگاهسازی بخشهای هداهنگسازوکارچهارم، 

های مختلف توسهه و پرداختن به تهارضات میان تقاضاهای رقیتب بترای ختدمات آب، استتقرار یافتته      دیدراه

 و مورد تشویق قرار ررفته است.ریزی، پیگیری برنامه فرآینداست. موضو  مشارکت خبرران و مردم نیز در 

 دارلینگ-موریاسترالیا و 

: مرحله توستهه، مرحلته   کردح یشرتتوان درسه مرحله دارلینگ را می-تاریخ توسهه منابع آب در حوضه موری

ادامته داشتت. ویژرتی ایتن      1970مدیریت منابع آب، و مرحله اصالح و تهدیل. مرحله توسهه تا حدود دهته  

ای بتا  حوضته ینبت هتای انتقتال   هتای تتأمین آب و طترح   ای بزرگ ذخیتره آب، ستامانه  همرحله، ساخت سازه

ای بودند. بیشتر توسهه در رودخانته متوری   تسهیل توسهه منطقه منشاهای دولتی است. این تأسیسات بودجه

 شد.         رودخانه موری هداهنگ می1915نامه سال در قالب توافق

 1915های رودخانه موری در ستال  نامه آبکردن توافقبرای عدلی 1917نخستین کدیسیون حوضه در سال 

هتای واقتع در حوضته و دولتت     به شورای وزیران، متشکل از ندایندران ایالتت  ،تأسی  رردید. این کدیسیون

اطدینان  حصول داد. کارکرد اصلی این کدیسیون، تنریم شاخه اصلی رودخانه موری، برایرزارش می ،فدرال

هتای متورد توافتق را    دست )و به ویژه استرالیای جنتوبی( ستهم  سه ایالت واقع در پائین و  بود کهاین موضاز 

کترد و مستئولیت   هتایی ارائته متی   های حوضه توصتیه کنند. بر این اساس، این کدیسیون به ایالتدریافت می
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اختیتار وضتع مقتررات     اماشت، دهی را برعهده دابرداری(، پایش، و رزارشای امور بهرهتا اندازه وسازی )پیاده

 نداشت.    

های عدومی بتاقی  اختیارات این کدیسیون به تدریج با رذشت زمان افزایش یافت، ولی محدود به هدان حوزه

رسترش یافت. با این  ،نقش این کدیسیون به مسائل کیفیت آب، عددتاً مرتبط با شوری 1982ماند. در سال 

 یافت.های حوضه ارتباط میش و توصیه به ایالت، مجدداً این کارکردها به پایوجود

، تدرکز به ستدت متدیریت منتابع آب    1990و  1980های ریزی منابع آب، در طول دههدر مرحله دوم برنامه

های مختلف برای تغییر کرد. محرک اصلی این تغییر، سیاست ملی جدید رقابت بود که اصالحاتی را در بخش

هتا در بختش آب و   کترد. ایتن اصتالحات مستتلزم حتذف یارانته      یداری الزام میپیشبرد کارآیی اقتصادی و پا

برای اطدینتان از پایتداری بلندمتدت متالی آنهتا بتود.        ،کنندران آب و خدمات آبرذاری توسط تأمینقیدت

 کرد.سیاست رقابت هدچنین تغییر به سدت رویکرد بازارمحور را در تخصیص آب دنبال می

 در خصتوص ای ره عبارت بود از تنزل کیفیت آب و سالمت رودخانه. مشکالت فزاینتده مهم در این دو پیشران

ای در این حوضه وجود داشت. مشکل اخیر با پدیتده  نقطهشوری و حجم باالی مواد مغذی توأم با آلودری غیر

 شد.      بیشتر ندایان 1990در اوایل دهه  دارلینگ-موریکیلومتر در امتداد  1000شکوفایی جلبکی به طول 

زیستتی در میتان   شناخت فزاینده مشکالت فراریتر کیفیتت آب در ایتن حوضته، بتا افتزایش آرتاهی محتیط        

تخصتیص منتابع آب، قابلیتت    حوضه، و نیز وقوف بر ایتن مهتم کته بتیش    در سیاستدداران و نیز مردم ساکن 

عنتوان تهدیتدی بترای     اطدینان منابع موجود را کاهش داده است، هدزمان شد. این مسائل بر روی هتم، بته  

رذاری جدیتد بترای ختدمات آب، اعدتال     شد. پاسخ مدیریت، قیدت شناختهپایداری بلندمدت جوامع حوضه 

 تر، و هدچنین مبادله آب بود.سقف برداشت، و مدیریت سختگیرانه

. نرتام  رردید بریهای نهادی و حقابهریزی، نرامساز اصالحات رسترده در برنامهاین تغییرات هدچنین سبب

با مذاکره حل و فصل شود. در ستال   بایدهای مشترک فدرال استرالیا بدین شکل بود که مسائل مربوط به آب

نامته در دهته   جایگزین شتد. ایتن توافتق    دارلینگ-مورینامه حوضه نامه رودخانه موری با توافق، توافق1985

هتای  ها توافق کردند تتا برداشتت  ایالتسقف مجاز،  مطابق بااصالح شد. « سقف مجاز»برای رنجاندن  1990

هتای  ها را در حدود فهلی محدود سازند. به لحاظ عدلی، فقتدان مکتان  تر، و در نتیجه توسهه زیرساختاضافه

نبایتد جتزو مستائل اصتلی در     دیگتر  ریزی زیرستاخت  مناسب بیشتر برای زیرساخت بدین مهنا بود که برنامه

هتا متههتد شتدند    آنهتا، ایالتت   براساسی مشابهی نیز صورت ررفت که هابه شدار آید. توافق دارلینگ-موری

شده در نقاط کلیدی حفپ ندوده، و نیز اقداماتی را بترای  کدّی توافق اهدافمیزان ندک را در این آبراهه، زیر 

 پرداختن به تنزل وضهیت اراضی در این حوضه انجام دهند.
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 دارلینگ-مورینقشه حوضه  -6شکل

 

آبخیز در قالتب طترح حوضته     پیوستههمبههای حوضه به اتخاذ اصول مدیریت ، ایالت1990ه هدچنین در ده

 اهتداف آور در سطوح عالی در قبال اقدامات و متههد شدند. این کار از طریق تههدات غیرالزام دارلینگ-موری

 پیوستته هتم بته ت درباره مدیری 2001-2010مختلف صورت ررفته است. ندونه بارز آن، امضای بیانیه سیاست 

 اهتداف هتای حوضته و دولتت فتدرال بتود. ایتن بیانیته،        ایالتت  بتین  2001در سال  دارلینگ-موریآبخیز در 

های مستائل ختاص، ماننتد ماهیتان و     استراتژیک را برای این حوضه، و چارچوبی را برای شداری از استراتژی

 کند.       شوری تهریف می

ایتن مرحلته،    پیشتران توان مرحله تهدیل و اصالح در نرر ررفت. می مرحله سوم بخش آب )مرحله کنونی( را

بود که به سبب خشکسالی طوالنی در دهه نخست  دارلینگ-موریوقوف بر وخامت وضهیت کنونی در حوضه 

هتای ملتی دربتاره ستالمت اکولتوژیکی      دغدغه منجر به ظهورقرن بیست و یکم تشدید شده بود. این وضهیت 

و خشکسالی بدین مهنا بتود کته در   آب تخصیص . ترکیب بیششدده برای اقدام عدلی حوضه و مطالبه رستر

هتا تخصتیص نیافتته    از ستال  برخیبسیاری از مناطق، آبیاران آب بسیار کدی داشته و یا هیچ آبی به آنان در 

 است.
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مین مطدتئن و  ای و تأهای رودخانهای بر حفاظت اکوسیستمهای منابع آب به شکل فزایندهدر پاسخ، سیاست

های آب و افزایش موجودی آب شده، کاهش تخصیص. از جدله اقدامات تهریفندشده آب متدرکز شدتضدین

ریتزی، خریتد   های برنامته ستازوکار  براستاس ریتری  با ترکیبتی از بتازپ    اهدافزیست است. این برای محیط

محقق شده است.  ،به ویژه در بخش آبیاریهای بازار و بهبود کارآیی استفاده از آب، سازوکارها در قالب حقابه

 ،هتای مترتبط  ساله بترای ایتن متوارد و فهالیتت     10میلیارد دالر استرالیا را در بازه  9/12دولت فدرال تأمین 

 متههد شده است.

ها بر سر انتقتال اختیتارات   ، ایالت2008خواهند شد. در سال  تدوینها در یک برنامه حوضه آبریز این فهالیت

به دولت فدرال توافق کردند. این توافق راه را برای تهیه نخستین برنامه  دارلینگ-مورید در حوضه مهین خو

ای علدتی  هدوار ندود. این برنامه بر پایته  دارلینگ-موریتأسی  حوضه سازمان تازهتوسط استراتژیک حوضه 

یتدی ایتن برنامته متوارد زیتر      های اکولوژیکی کلیدی تدرکز دارد. عناصتر کل استوار شده، و بر حفاظت دارایی

 خواهد بود:

          زیرزمینیآبو  سطحیآبتهیین حدود برداشت  ◄

 زیستزیستی آب، برای تهریف چگونگی مدیریت آب برای محیطبرنامه محیط ◄

 برنامه کیفیت و شوری آب، برای مدیریت مسائل مربوط به کیفیت آب ◄

رایزنی هدگتانی را ستپری    نوی  قرار داشته ورحله تدوین پیشبرنامه حوضه در مدر زمان نگارش این کتاب، 

ریزی زیرساخت در این حوضه، تدرکز خود را از ایجاد ذخیره جدید به تأمین الزامتات  کند. هدزمان، برنامهمی

های جلتوریری از شتوری استت    زیستی تغییر داده است. این برنامه شامل طرحدر راستای تحقق نتایج محیط

 رردد.کیفیت آب ایجاد می اهدافمین که برای تأ

 مکزیک و لرما چاپاال 

بترداری و  بهتره و اضطراری مرتبط با آب روبرو است. این مشکالت عبارتند از بتیش  وخیممکزیک با مشکالت 

و زیرزمینی در بیشتر مناطق پرجدهیت و مهم اقتصادی کشور. وضتهیت کنتونی    سطحیآبشدن منابع آلوده

زیستتی و  ای بترای اجتنتاب از اثترات وختیم اجتدتاعی، محتیط      است، و اقدامات جستورانه  به روشنی ناپایدار

ریزی حوضه در دو دهه اخیر صورت ررفتته  های برنامهاقتصادی الزم است. با اینکه پیشرفت مهدی در فهالیت

متوال  مکزیتک، آب را در زمتره ا   1917. قتانون اساستی ستال    صتورت ریترد  فراوانی  اقداماتاست، هنوز باید 

دهتد. متدیریت آب بته    ها را به دولت فتدرال متی  ناپذیر ملت قرار داده است و مسئولیت تخصیص حقابهانتقال

، قانون فدرال آبیاری به تصویب رسید و در 1926لحاظ تاریخی در مکزیک بسیار متدرکز بوده است. در سال 

متدیریت منتابع    شرو اقع به عنوان نتیجه آن، کدیسیون ملی آبیاری تشکیل شد. تشکیل این کدیسیون در و
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، وزارت منابع آب بتا مرجهیتت فتدرال و مستئولیت     1945شود. پ  از آن در سال آب در مکزیک منرور می

توسهه زیرساخت آبیاری، توسهه و اداره نواحی آبیاری، و مدیریت و کنترل رودخانه، به هدتراه مستئولیت آب   

 تشکیل رردید.   ،شهری و فاضالب

با هدف توسهه نتواحی آبیتاری    1946منابع آب بالفاصله برنامه بلندپروازانه سدسازی را در سال  وزارت جدید

مکزیک( در دستور کار  1910برای وارذاری زمین به زارعان فقیر )هدف انقالب سال  اصلی سازوکاربه عنوان 

را عددتاً  حوضه آبریزایی ، چندین کدیسیون اجر1960تا  1947های قرار داد. وزارت منابع آب در فاصله سال

ها زیر نرر دولت فدرال قرار داشتند و مشارکت برای پیشبرد توسهه زیرساخت آب تشکیل داد. این کدیسیون

 بران و دیگر نهادهای ایالتی و محلی وجود داشت.های آبریری از جانب تشکلدر تصدیم کدیبسیار 

دولتت،   دخالتریری به سدت کاهش با جهت ،د آبهای جدیها پیامد سیاست، این کدیسیون1977در سال 

، این وزارتخانه تا اندازه زیادی کوچتک شتد و بته    1976برچیده شدند. در سال  ،به ویژه درباره کشاورزی آبی

های مرتبط با آب در طول پتنج  بخشی از وزارتخانه جدید کشاورزی و منابع آب تبدیل رردید. بودجه فهالیت

 درصد کاهش یافت. 67حدود  تا 1988تا  1983سال از 

بته   1989دولت در بازارها، کدیسیون ملی آب در سال  دخالتریری کاهش های جدید با جهتپیرو سیاست

عنوان تنها مرجع فدرال آب تأسی  رردید. این نهاد در وزارت کشاورزی و منابع آب تهریف شده، و حاکی از 

،  آب هتا، تخصتیص  ای در امور حقابته های رستردهسئولیت، و مبودتداوم تدرکز بر کشاورزی و مدیریت عرضه 

 .داشتبرداری تخلیه فاضالب، پایش، زیرساخت و بهره

 1992صانون ملی آب سال 

، قانون جدید ملی آب به تصویب رسید. با تصویب این قتانون، کدیستیون ملتی آب تقویتت     1992در دسامبر 

بتران محلتی و جامهته متدنی     هتا و آب مشارکت ایالت ،دای بهتر تهریف رردیمنطقه ررودارانهای شده، نقش

 شد. حوضه آبریز، و خواهان تشکیل شوراهای شدهتشویق 

از آن زمتان،   .زیست ادامه داشتت ، تنزل وضهیت محیطعرضه و تقاضا بین به دلیل وجود شکاف، وجودبا این 

آب  منابع ریزییل شده، برنامهشده تشکریزیاز بیست و شش شورای برنامه حوضه آبریزبیست و پنج شورای 

ررفتته بترای   هتای صتورت  مجتوز صتادر شتده استت. تتالش      000,400در دستور کار قرار ررفته، و بتیش از  

کتردن برختی   تدرکززدایی، تاکنون به سرانجام نرسیده است. در واقهیت، آنچه در عدل اتفتاق افتتاده، محتول   

مرکز است: در اصل هیچ اختیاری به ستطح   اختیاران در تر است، و اختیارات هدچنکارکردها به سطوح پائین

هتا از طترف دفتاتر    تر دولت انتقال نیافته است و اختیارات هدچنان در سطح فدرال قرار دارد و فهالیتت پائین

این شیوه مدکن است رامی به سدت تدرکززدایتی تلقتی    کهحالیشود. در ای نهادهای فدرال انجام میمنطقه
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نقتش   حوضه آبریزرغم این وضهیت، شوراهای آب هنوز عددتاً یک فهالیت فدرال است. علیل با این حارردد، 

هتای اجتدتاعی ایفتا    بتران و ستازمان  سازی سطوح مختلف نهادهای دولت و مذاکره بتا آب مهدی در هداهنگ

 اند.  کرده

ها داری زیرساختبرسازی توسهه و بهرههای عدومی مرتبط با اصالح بخش آب نیز به سدت خصوصیسیاست

ترین مسائل مدیریت منابع آب در مکزیک، وارذاری نتواحی آبیتاری بته    ریری داشته است. یکی از مهمجهت

کامتل شتده استت. در نتیجته،     آن درصد  98 حدود ،2010آغاز شد و تا سال  1993که در سال  استزارعان 

بر در هر ناحیته آبیتاری ستازماندهی    آب به زارعانی که در یک یا چند تشکلاراضی میلیون هکتار  5/3حدود 

 اند، وارذار شده است.  شده

 

 هیدرولوژیکی مکزیک -مناط  اداری -7شکل

 

ای در پتایش و  مالحرته قابتل سازی انجام شده و بهبودهتای  در بیست سال رذشته، اقداماتی در حوزه ظرفیت

بینتی  آب و ایدنتی ستد، پتیش   بترداری زیرستاخت   و زیرزمینتی، بهتره   ستطحی آبارزیابی کدیت و کیفیتت  

ریزی منتابع آب در ستطح حوضته،    پائین در برنامه -باال و باال -هواشناسی و هیدرولوژیکی، رویکردهای پائین

هتای آبختوان، و مطالهتات    و کدیتته  حوضه آبریتز اداره حقوق آب و کنترل تخلیه، استقرار و تقویت شوراهای 

صورت ررفته است. هدچنین  ،شدهبرداریبهرههای بیشدر آبخوانو پایدار آب  پیوستههمبهمرتبط با مدیریت 
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، طرح مهدی برای ساخت تأسیسات تصفیه فاضالب به جریان افتاده استت. ایتن طترح از ستال     1990از سال 

 تقویت شده است. 2007

 -های کلیتدی صتورت ررفتته استت. در لرمتا     ریزی حوضه در برخی حوضههدچنین تحوالت مهدی در برنامه

، شتامل کتاهش کدیتت آب دریاچته     یآبت کتم پاال، اقدامات مهدی برای پرداختن به مشکالت کیفیت آب و چا

 تهیه شده است. ،برای پرداختن به این فشارها، چاپاال الزامی شده است. برنامه تفصیلی تخصیص آب حوضه

 اروپا، راین و دانوب

ثبتات از نرتر هیتدرولوژیکی در اروپتای شتدالی      در شرایط بارندری نستبتاً زیتاد و با   حوضه آبریزریزی برنامه

ریتزی از تدرکتز بتر اطدینتان از قابلیتت      های اصلی این قتاره، ستنت برنامته   طوالنی دارد. در رودخانه یتاریخ

های حفاظت سیل در قالب اقدامات در مقیتاس حوضته، بته تترمیم کیفیتت آب در      رانی و ساخت سازهکشتی

تکامل یافتته   ،هاز بر حفاظت و احیای کارکردهای اکولوژیکی این رودخانهاواخر قرن بیستم، و اکنون به تدرک

 اند: راین و دانوب.ریزی در اروپا انتخاب شدهدادن سیر تکامل برنامهاست. دو رودخانه اروپایی برای نشان

 راین حوضه آبریزریزی و مدیریت حوضه در برنامه

، و با عبور از فرانسه، آلدان و هلند به سدت دریتای شتدال   رودخانه راین از سوئی  و ایتالیا سرچشده ررفته

میلیون نفر در حوضه آبریتز آن   58سومین رودخانه بزرگ اروپا به شدار آمده، و بیش از راین، یابد. جریان می

های جهان است. بازه بتاالیی رایتن، منبتع تولیتد برقتابی استت.       کنند، و یکی از پرترددترین آبراههزندری می

 کنند.  دانوب متصل میجدله ای منهای رودخانهها، این رودخانه را به دیگر سیستماز کانال یتهداد

ای در رانی راین تأسی  شد، و در قرن نتوزدهم، تغییترات رستترده   ، کدیسیون مرکزی کشتی1815در سال 

در امتتداد رودخانته   هتای آبرفتتی   رانی، و توسهه کشاورزی در محدودهاین رودخانه برای بهبود قابلیت کشتی

کاهش یافتند. در اواخر قرن  1هاپیچانرودکیلومتر کدتر شده، و  80صورت ررفت. در نتیجه، طول رودخانه تا 

الدللی میان کشتورهای هدجتوار رودخانته بترای حفاظتت از متاهی آزاد در ایتن        رغم پیدان بیننوزدهم، علی

نیتز رو بته   ین اولویت را داشته و جدهیتت متاهی آزاد   رانی هدچنان باالتررودخانه، توسهه زیرساخت و کشتی

 .بود کاهش

هتا،  شدن، به ویژه پ  از جنگ جهانی دوم، و افزایش شهرنشتینی در امتتداد رودخانته   با افزایش روند صنهتی

رانتی، کنتترل   های فیزیکی در راین، برای کشتتی کاریکیفیت آب به شدت کاهش یافت. نتیجه ترکیب دست

تتن در ستال    000,280از بیش از را قابی، و سطح باالی آلودری، صید ماهی در این رودخانه سیل و تولید بر

، کتتم رودخانتته جریتتان، در طتتول دوره 1971. در ستتال کتتاهش داد 1950بتته میتتزان صتتفر در ستتال  1870

                                                                 
۱ meanders 
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هتای  تخلیه فاضالب سدی بته نتابودی کتل حیتات آبتی در قستدت       نیز کننده اکسیژن ومصرف هایفاضالب

کشتورهای   1972شدن مردم و سیاستدداران شد، و در سال راین منجر شد. این وضهیت سبب شوکه مختلف

 سهیم در راین تصدیم به اقدام برای کاهش آلودری این رودخانه ررفتند.

 

 

 راین حوضه آبریزنقشه  -8شکل

 

از جدلته تأستی     هتای رونتارونی،  ، توافق1985تا  1950های در پاسخ به بحران کیفیت آب، در فاصله سال

کلیدی تأسی  ایتن   هایپیشرانصورت ررفت. یکی از  ،1950الدللی حفاظت از راین در سال کدیسیون بین
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نگرانی از اثرات آلودری آب، مهیار کیفیتت   دلیل، هلند به 1950کدیسیون، نابودی ماهیان بود. در پایان دهه 

، 1985تتا   1970ایش پیتاده شتدند، و از ستال    های مشتترک پت  آب را برای راین تهیین کرد. پ  از آن طرح

افتزایش یافتت. ایتن دوره     اکستیژن  ستطح مشترک، آلودری را در رودخانه کتاهش داده و   بسیاری از اقدامات

 حل تصفیه تدرکز داشت.  عددتاً بر راه

 بتین اعتدتادی  ، مهاهده مشترک درباره کاهش آلتودری شتیدیایی نهتایی شتد. در نتیجته بتی      1976در سال 

، در یک دخیلهای مهاهده، طرف براساس اینهای بسیار مفصل بود. رهای عضو، این مهاهده حاوی رویهکشو

هتای لیستت ستیاه، و کتاهش انتشتار متواد منتدرج در لیستت         دوره زمانی، بر حذف هر رونه انتشار آالینتده 

ر از انترتار بتود، و تتا ستال     برتسازی مفاد آن بسیار دشوار و زمان، پیادهبا این وجودتوافق کردند.  ،خاکستری

 مورد مشخص کرده بود.  12کدیسیون راین استانداردهای انتشار مواد آالینده را تنها برای  1986

 باعتث  استفاده از متواد اطفتاح حریتق   سوزی در کارخانه ساندوز در نزدیک بازل سوئی ، ، آتش1986در سال 

، مرگ تقریباً تدام حیات آبی در فاصله حادثهتیجه این تن مواد سدی به این رودخانه رردید. ن 30تا  10ورود 

واکتنش سیاستی   باعتث  ، سر و صدای زیادی به پا کرد، و واقههمیان بازل و لورلی در نزدیکی کوبلنز بود. این 

رردید. ایتن برنامته    1987جدی شد. بررزاری سه کنفران  در سطح وزرا منجر به برنامه عدل راین در سال 

 تهیین کرده بود: 2000را برای تحقق تا سال  یکالن روشن اهداف

                               .بهبود وضهیت رودخانه راین، تا آن اندازه که ماهیانی مانند ماهی آزاد به رودخانه بازرردند ◄

 .آب شرب از رودخانه راین برای آینده تامیناطدینان از  ◄

ستازی یتا تخلیته در دریتا     بتواند بترای پشتته  آن که لجن ای کاهش آلودری رسوبات رودخانه به رونه ◄

 .استفاده شود

تتر از  سازی در سطح ملی محقق رتردد. مهتم  با پیاده بایداین قبیل اهداف استراتژیک در مقیاس حوضه آبریز 

، تقریباً تدتام اهتداف کدّتی کتاهش     2000هده، صنهت نیز تههد خود را به کاهش آلودری نشان داد. تا سال 

ی محقق رردید. این برنامه نه تنها شامل کاهش آلودری، بلکه شتامل مهندستی دوبتاره رستترده بترای      آلودر

به این رودخانته   1990خود بود. ماهی آزاد در سال  یریزتخمنواحی پذیرساختن بازرشت ماهی آزاد به امکان

 شرو  به تولید مثل در این رودخانه کرد.     1992بازرشت و در سال 

آور بتود.  نامه مدیریت آب را مهرفی کرد که برای تدام کشورهای عضو التزام ، اتحادیه اروپا نرام2000در سال 

هتای آبتی ملتزم    در پیکره« وضهیت مطلوب اکولوژیکی»نامه، کشورهای عضو را به اطدینان از تحقق این نرام

نامته هدچنتین   . ایتن نرتام  کند. بدین ترتیب، سالمت اکولوژیکی را در کانون سیاست آب قترار داده استت  می

کوشیده است قوانین متنو  آب اتحادیه اروپا را در یک چارچوب ررد آورد. کشورهای عضو هدچنین ملزم بته  
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نامه، هدکاری بر پایته  الدللی هستند. بنابراین، این نرامهای آبریز بینهداهنگی اقدامات خود در سطح حوضه

 رده است.تههد سیاسی را به یک مبنای حقوقی تبدیل ک

های مسئول رایتن تصتویب   توسهه پایدار راین، توسط وزارتخانه درخصوصراین  2020، برنامه 2001در سال 

ستال بهتد    20سازی را در کالن سیاست حفاظت از راین و اقدامات الزم برای پیاده اهدافرردید. این برنامه، 

و برنامه عدتل   زیرزمینیآبآب، حفاظت  به حفاظت اکولوژیکی و احیا، کیفیت 2020کند. برنامه مشخص می

رایتن را   حوضته آبریتز  ، کدیسیون حفاظت راین نخستین برنامته متدیریت   2009پردازد. در دسامبر سیل می

کنتد، در  انداز سیاستی حوضته را مشتخص متی    چشم 2020نامه اتحادیه اروپا منتشر کرد. رایننرام مطابق با

 .آوردفراهم میانداز سیاسی را یر فنی چشمبرنامه مدیریت حوضه آبریز، تفس کهحالی

نامه اتحادیه اروپا تغییر کرده است. پیش از آن، ریزی و تههد کشورهای عضو از زمان صدور نرامماهیت برنامه

بته   متاهی آزاد آور، ماننتد بازرردانتدن   ی بلندپروازانه و غیتر التزام  کدّ اهدافکشورهای عضو تدایل داشتند به 

آور بوده، و ناکتامی در بترآوردن   نامه از نرر حقوقی برای تدام کشورهای عضو الزاموند. نرامرودخانه متههد ش

تواند به پیگرد در دادراه عدالت اروپایی، و اعدال مجازات منجتر شتود. از ایتن رو، کشتورهای     تههدات آن می

ن اختصاص یافته، متههتد  عضو تدایل ندارند به اهدافی غیر از آنچه مطدئن هستند بودجه کافی برای تحققشا

 کنند.  تر عدل میشوند. به بیانی دیگر، کشورهای عضو در مشارکت خود، محتاطانه

 ریزی حوضه در رودخانه دانوببرنامه

آید. این رودخانه از جنتوب شترق آلدتان در غترب     دانوب دومین رودخانه بزرگ اروپا پ  از ولگا به شدار می

تترین  ریزد. این حوضته، فرامترزی  دریای سیاه در ساحل رومانی/ اوکراین می اروپا جریان یافته و در نهایت به

 ریرد.     سیستم رودخانه در جهان است، و خاک نوزده کشور را در برمی

سیستم رودخانه دانوب از اوایل قرن هجدهم، عددتاً در نتیجه توسهه آن به عنوان مسیر حدل و نقل به مرکز 

رانتی  برای بهبود کشتی سواحل آناست. تغییرات در مجرای رودخانه و  تجربه کردهانسانی را  مداخالتاروپا، 

تتر از طتول طبیهتی آن    ای رودخانه را تغییر داده و اکنون کوتتاه مالحرهقابلررفتگی، به شکل و کاهش سیل

در حال  ریتهداد بسیار بیشت در حال حاضر نیزدرصد سیستم اولیه تاالبی آن از بین رفته، و  80است. حدود 

. در کل قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، رشتد جدهیتت و   هستند ارتباط خود با رودخانه اصلی از دست دادن

، تقریباً هکیفیت آب را به بار آورد. امروز مالحرهقابلشدن، تخلیه فاضالب را افزایش داده، و مشکالت صنهتی

 ت.    وضهیت طبیهی خود را از دست داده اس رودخانه تدام طول

رانتی تدرکتز داشتت.    ها برای مدیریت در مقیاس حوضه آبریز در دانوب بر کشتیهدانند راین، نخستین تالش

رردد. این کدیسیون از ندایندران کشتورهای  پاری  بازمی 1856نامه سال کدیسیون اروپایی دانوب به پیدان
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ه رودخانه دانتوب بتود. هتدف اصتلی آن،     شد، و مسئولیت آن، اداره امور مربوط بهدجوار رودخانه تشکیل می

، کدیستیون  1948تدام کشورهای اروپایی بتود. در ستال    رانی آزادانه در امتداد دانوب برایاطدینان از کشتی

رانی آزادانه در دانوب تدرکز داشت. هدزمان، کشتورهای ستهیم   دانوب تأسی  شد، و مجدداً بر تأمین کشتی

 کنترل سیل انجام دادند. هایرذاری سنگینی در سازهسرمایه

 

 

 دانوب حوضه آبریزنقشه  -9شکل

 

رذاری در دوره پ  از جنگ جهانی دوم و رشد صنهتی و در نتیجه افزایش تخلیته فاضتالب بته ایتن     سرمایه

در  رذاری انبوه شوروی ستابق سرمایهرودخانه، به تنزل سریع کیفیت آب در کل سیستم دانوب منجر رردید. 

و  ستطحی آببتر   مالحرته قابتل و پائینی این سیستم، با اندک متدیریت فاضتالب، بته اثترات     های میانی بازه

شوروی مانند مجارستتان، جدهتوری    سابق جداهیر های میانی رودخانه، کشورهایزیرزمینی انجامید. در بازه

بودند، با این  ایجاد کردهنسبتاً باالیی از شبکه تأمین آب شرب را  سطحچک، اسلوواکی، بلغارستان وکرواسی، 

ناشتی   مالحرهقابل. این وضهیت منجر به آلودری ندخانه مرتبط بودبه تصفیه هاحال بخش بسیار کدی از آن

 از مواد مغذی و نیز مواد اررانیک و خطرناک رردید.      

زیستی تدرکز داشتت. تتدوین   بخارست با امضای کشورهای سهیم، بر بهبود کیفیت محیط 1985بیانیه سال 

زیستی برای ایتن رودخانته، بته امضتای بیانیته حفاظتت رودخانته دانتوب، و تأستی           های عدل محیطرنامهب
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انجامید. اهداف این کدیستیون بته صتورت زیتر      1998الدللی حفاظت رودخانه دانوب در سال کدیسیون بین

 تهریف شده است:

 های آینده  تضدین منابع آب دانوب برای نسل ◄

 حدعاری از مواد مغذی بیش از  و بیهیط متهادل منابع آب ◄

 حذف ریسک مواد شیدیایی سدی ◄

 ای سالم و پایدارسیستم رودخانه ◄

 های عاری از خسارتسیل ◄

 نامه مدیریت آب اتحادیه اروپانوام

به تنهایی بزررترین تأثیر را بر تکامل  2000نامه مدیریت آب اتحادیه اروپا در سال ابالغ رسدی نرام

 2009را تا دسامبر  حوضه آبریزهای مدیریت انتشار برنامه ،نامهیزی حوضه در دانوب داشت. این نرامربرنامه

کرد. کدیسیون حفاظت دانوب مشخص مینیز ها چگونگی دستیابی به این اهداف را کرد. این برنامهالزامی می

انداز و اهداف دانوب شامل چشم حوضه آبریزمسئولیت تهیه این برنامه را بر عهده داشت. برنامه مدیریت 

انداز حوضه، ترکیبی است از بلندپروازانه مدیریت عدلیاتی است )به فصل سوم مراجهه ندائید(. چشم

شوند، و « بازپیوسته و احیا»ها ، و تدام تاالب«بدون هیچ رونه آسیب»، «انتشار صفر»هایی هدچون آلایده

مورد اند. ، که به روشنی تهریف شده«شفاف»و اقدامات « زنمدیریت متوا»تر مانند اندازهای کیفیچشم

این است که آیا منابع مالی و اراده سیاسی برای تبدیل این اهداف به واقهیت، در شرایطی که  باقیدانده

 فشارهای سیاسی رقیب در این حوضه وجود دارد، موجود است؟
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  2 فدل

 ریزی حوضه آبریزرویکرد استراتژیک در برنامه

 

 

 

 

 

 ریزی استراتژیک حوضه آبریزهای برنامهخاستگاه -2-1

هتا در مقیتاس حوضته آبریتز     توستهه رودخانته   ریتزی و در قرن رذشته، جوامع مختلف با جتدیت بته برنامته   

هتای آب تدرکتز   ها بر رویکرد مهندسی و توستهه زیرستاخت و ستامانه   فرآینداند. از نرر تاریخی، این پرداخته

ای در راستتای  مالحرته قابتل ، توانایی مهندسان در تغییر محیط طبیهتی بته شتکل    با این وجودداشته است. 

دستت  ها و جوامهی که در پائینمنابع آب، اکوسیستم برعدیقی منفی های توسهه اقتصادی و اجتداعی، پیامد

از منتابع آب ستبب شتده استت کته تتداوم توستهه         بیشتتر داشته است. هدزمان، استتفاده   ،کردندزندری می

را هتای بیشتتر   بتا توستهه زیرستاخت    قابلیت پشتتیبانی فشار، دیگر  تحتهای اجتداعی و اقتصادی در حوضه

ریزی حوضه نیاز داشتند از شناسایی چگونگی استفاده بیشتتر از آب،  های برنامهفرآیندبنابراین،  .نداشته باشد

 .      دهندتغییر جهت  -به بیانی دیگر استفاده بهتر از آب -های موجودبه تدرکز بر مدیریت سنجیده سامانه

نجامیتد و پاستخ کلتی جامهته     ریزی حوضه آبریتز ا در برنامه یریری رویکردهای جدیدها به شکلاین چالش

که در هدین فصتل   رونههدان، با این وجودبازتاب یافت.  پیوستههمنگرش بهدر فلسفه نیز مدیریت منابع آب 

سازی روبترو شتده استت. فتارغ از     های جدی در پیادهبا چالش پیوستههمبهریرد، رویکرد مورد بحث قرار می

ریزی استتراتژیک حوضته   برنامه، در این نوشتار منرور از پیوستههمبهداوری در خصوص رویکرد هررونه پیش

زیستتی  برنامه حوضه و محتیط اجتدتاعی، محتیط    بینهداهنگی  به دنبالریزی است که آن نو  برنامه آبریز،

ریزی منرور کرده؛ و هداهنگی زیستی را به عنوان بخشی از برنامهریزی است؛ الزامات محیطواقتصادی برنامه

ریزی استراتژیک حوضته آبریتز چنتین تهریتف     کند. برنامهاصر رقیب در مدیریت منابع آب را الزام میعن بین
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بتران، بته منرتور شناستایی و     ای در مدیریت منابع آب حوضه آبریتز و آب رویکرد منسجم چندرشته: شودمی

ریزی استتراتژیک  برنامههای . این فصل، زمینه و ویژریزیستیهای اجتداعی، اقتصادی و محیطتأمین اولویت

 کند.    حوضه آبریز را تشریح می

ریزی فصل اول تحول مدیریت منابع آب و برنامهدر ریزی حوضه آبریز، الدللی برنامههای بیندر توصیف تجربه

 و هاتریزی توسهه انبوه زیرساخ، با برنامهیریزی نسبتاً ناهداهنگ. به طور کلی، دوره برنامهارائه رردیدحوضه 

هتای  ای در دههریزی چندرشتهنیز به نوبه خود به برنامه دورهرشد کرد. این  ،تدرکز مهندسی در قرن بیستم

 .تکامل یافته استاخیر 

یابد. از دیتد کدیتت   تحول می مختلفی ریزی در یک حوضه مشخص مهدوالً در مراحلبنابراین، الزامات برنامه

ب بدون محدودیت در دسترس بوده است. در نتیجته، آب مهدتوالً بتا    ها، در ابتدا منابع آآب، در بیشتر حوضه

شده، هر چند که مدکن بود کنترل افراد و مصتارف در ستطح محلتی پیتاده     برداری میریزی بهرهاندک برنامه

د، زیرساخت برای افزایش رکشد یا از آن عبور میشود. به نسبتی که تقاضا به موجودی تأمین آب نزدیک می

ریزی سیستم )زیرساخت( منابع آب توسهه زیرساخت مستلزم برنامه فرآیند. یافتمیتوسهه  موجود آب منابع

شتد. در  هتای آب شتیرین استتفاده متی    است. غالباً آب در این مرحله بدون در نررررفتن الزامات اکوسیستتم 

ای کته هتیچ   ه رونته د، بت رکت هایی برای ساخت آشکار شده، یا از آن عبور میاز این مرحله، محدودیت بخشی

هتای جدیتد در   با ساخت سازه ستتوانمقدار بیشتری از منابع آب که از نرر اقتصادی توجیه داشته باشد ندی

 دسترس قرار ریرد.

های سیاسی، اجتداعی، اقتصادی و اکولوژیکی )غالبتاً تتوأم بتا خشکستالی( ستبب اقتدام       در این نقطه، بحران

 ستت توانبه آب دسترسی یابند. این وضهیت می ستندتوانران خانگی ندیکنندشد: صنایع جدید و استفادهمی

زیستتی را ایجتاد ندایتد. از    تأثیر منفی وخیدی بر توسهه داشته، و عدم پذیرش اجتداعی تنزل شرایط محتیط 

های جدیتد حتل شتود، اصتالحات در شتیوه متدیریت و       با ساخت سازه ستتوانآنجا که این بحران دیگر ندی

بتران جدیتد و   بتران کنتونی بته آب   هتای بازتخصتیص آب از آب  آوردن فرصتبه ویژه در فراهمتخصیص آب، 

های جدید پایان یافته، و با ساخت سازه صرفاًریزی کدیت آب . بنابراین، برنامهبودزیستی، الزم نیازهای محیط

و کسانی که از آن استفاده ها برای مدیریت شیوه استفاده از آب در حوضه آبریز، اکنون باید طیفی از سیاست

بران و بازتخصیص آب برای ایجاد تتوازن  ها، با مدیریت تقاضای آبفرآیند. این ررفتمدنرر قرار میکنند، می

پیچیتده بتوده و مستتلزم بته      عدومتاً هتا،  زیستی و انسان، و نیز بازتخصیص میتان بختش  میان الزامات محیط

. ارتباط بین مدیریت آب و اراضتی نیتز، بته جهتت آنکته      بودندزی ریکارریری تدابیر پیچیده مدیریت و برنامه

، اهدیتت  شتتند ، اثرات چشدگیری بر منابع آب دریافتی دافتررهایی که در باالدست حوضه انجام میفهالیت

که نه تنها مبتنی بتر مهندستی،    بودریزی حوضه . این مهم نیازمند رویکردهای جدید برنامهکردبیشتری پیدا 
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نشان داده  10توسهه در شکل فرآیندتر فنون باشد. این ایه فلسفه جدید، در ترکیب با طیف رستردهبلکه بر پ

 شده است.

توان برای مدیریت کیفیتت و ستیل نیتز توصتیف کترد. در      الگوهای مشابهی از رویکردهای رو به تحول را می

شوند جذب ندایتد.  در آن تخلیه می هایی را کهزمینه کیفیت آب، سیستم رودخانه در ابتدا قادر است آالینده

یابتد، بته تبتع آن کیفیتت آب کتاهش خواهتد یافتت. در        ها افزایش متی به نسبتی که توسهه و میزان آالینده

شتده بتر استاس    )تهریتف  انطبتاق ها به فراتر از مقادیر قابل قبول یا قابل ، میزان آالیندهفرآیندای از این نقطه

ای آلتتودری، مستتتلزم رستتد. در ایتتن مرحلتته، کنتتترل منتتابع نقطتته( متتیهتتابتتران و اکوسیستتتمنیازهتتای آب

داشتته   ایعدتده مدکن استت منتافع    اقداماین  کهحالیرذاری در زیرساخت تصفیه در مبدأ است. در سرمایه

کند. هدزمان، به نستبتی  ای آلودری، در درازمدت کفایت ندینقطهباشد، غالباً، به دلیل اثرات بیشتر منابع غیر

، بته مفهتوم کیفیتت بهتتر آب رودخانته، دریاچته و       ی راشود، غالباً محیط طبیهی بهتتر تر میه جامهه مرفهک

توانتد  کند. این مطالبه میمطالبه می، رودخانه هانداز طبیهی و زیبایی منررهای ساحلی، و نیز بهبود چشمآب

 فشار وارد آورد.              ،آبریزهای رودخانه و پرداختن به آلودری با مدیریت حوضه بر احیای سیستم

ریر های سیلدر زمینه مدیریت سیل، در مراحل اولیه توسهه مدکن است ساخت و ساز محدودی در محدوده

. بته تتدریج کته    ایجتاد شتود  های بروز سیل صورت ررفته و به تبع آن، نگرانی اندکی درباره پیامدها و ریسک

دشت رونتق دهتد، در نتیجته،    تواند ساخت و ساز را در سیالبین میشود، کدیابی زمساخت و ساز بیشتر می

کاهش ریسک به کتار   در جهتهای کنترل سیل ریرند، و سازهافراد بیشتری در مهرض ریسک سیل قرار می

، بته  با ایتن وجتود  رردند. خاص احداث می یها غالباً در واکنش به رویداد سیلشوند. این قبیل سازهررفته می

یابتد، تکیته صترف بتر     ها و اثرات رویداد سیل افزایش متی یافتگی حوضه و هزینهجدهیت و توسهه نسبتی که

توانند بتا افتزایش ریستک    های فیزیکی کنترل سیل میبر این، سازه عالوهتواند پاسخگو باشد. زیرساخت ندی

کننتد،  ی زندری متی های حفاظتدست، یا القای ح  امنیت کاذب در افرادی که در پشت سازهسیل در پائین

 وضهیت را بدتر کنند.       

تری در مدیریت ریسک سیل بر پایه راهکارهای متنو ، شتامل اعدتال   در پاسخ به این روندها، رویکرد پیچیده

ریتزی و واکتنش در شترایط اضتطراری، و ستاخت و متدیریت هدفدنتد        ریزی توسهه، برنامته ضوابط در برنامه

مجددا، این تغییر رویکرد، در واکنش به بحران ناشی از یک رویداد ستیل   زیرساخت سیل، شکل ررفته است.

 آید.بزرگ به وجود می

 

 



 ریزی حوضه آبریزبرنامه

        36 

 

 

 یریزی تطبیقکمیت آب در حوضه و برنامه -10شکل

 

 ریزی حوضه آبریزمراحل تاریخی برنامه

 توان در سه مرحله زیر خالصه کرد:مشابهت این مسیرها را می

برنامه صورت ررفته، کنترل و نرارت با توجه به استانداردهای حداقلی و بی توسهه اولیه، که :ناهماهنگ -1

 ریزی منسجم در سطح حوضه آبریز وجود نداشت.و برنامه

 های فنی مهندسی اولویت داشتند.  حلبرداری، که در آن راهریزی بهرهتوسهه زیرساخت و برنامه :فنی -2

های اقتصتادی، اکولتوژیکی و متدیریت بته کتار      حلدر آن راه ای، کهریزی چندرشتهبرنامه :استراتژیک -3

 شوند.  ررفته می

دهتد. مرحلته نخستت، بازتتاب مرحلته نستبتاً       تحول تدرکز مدیریت را در این سه مرحله نشان متی  11شکل

نیافتگی حوضه، بدون هیچ الزامی برای مدیریت هداهنگ اساستی در مقیتاس حوضته آبریتز بته شتدار       توسهه

ها هایی برای مدیریت چالشای که هنوز فرصتبرداری، در دورهحله دوم بر توسهه زیرساخت و بهرهآید. مرمی

یتافتگی حوضته بیشتتر شتده و تتنش      های مهندسی موجود است، تدرکز دارد. به نسبتی که توستهه حلبا راه

قی، نهتادی، اقتصتادی،   یابد، تدرکز بر زیرساخت با مرحله سوم، یهنی تدرکز بیشتر بر تدابیر حقتو افزایش می

رتذاری در  های مهندسی باید با افتزایش تدرکتز بتر سترمایه    حلشود: راهجایگزین می ،اجتداعی و اکولوژیکی

های چندجانبته در مقیتاس حوضته    حلتر و راههای پیچیدهمدیریت مرتبط با حکدرانی، و پرداختن به چالش

 کته حتالی ترشتدن موضتو  استت، در    بترای روشتن   رحلته، مسه  بهها رردند. البته تفکیک دوره متهادلآبریز، 

ای میان مراحل مختلف وجتود داشتته، و ماهیتت تتاریخی کتاماًل متدتایزی در تدتام        مالحرهقابلهدپوشانی 
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وجود، این سه مرحله، بازندود مسیرهای مشترک توسهه در این شود. با های توسهه حوضه مشاهده میفرآیند

 آیند. رذر زمان به شدار می های آبریز دربسیاری از حوضه

که این تفکیک به مهنای آن نیست که الزم است تدام این مراحل سپری شود: مواقهی کته   کردباید یادآوری 

پوشی از مرحله دوم )فنی( و جابجایی سریع به یک رویکرد پذیر باشد، مدکن است چشماز نرر سیاسی امکان

زیرستاخت باشتد، کتامالً     مالحرهقابلله مورد نرر شامل توسهه تر، حتی مواقهی که هنوز هم مرحاستراتژیک

 ارجحیت داشته باشد.  

 

     

 ریزی حوضهمراحل تاریخی برنامه -11شکل

 

 ریزی استراتژیک حوضه آبریزهای برنامهویژگی -2-2

هتا و  ولویتت کننتده ا ریزی حوضه آبریز با دیگری متدایز بوده و منهک برنامه فرآیندواقهیت این است که هر 

ریزی منابع آب در ، دو رویکرد متفاوت از نرر مفهومی در برنامهبا این وجودهای حوضه آبریز است. پیچیدری

ریتزی  آیند: برنامته های مختلف درباره هدف آن به شدار میمقیاس حوضه آبریز وجود دارد که بازتاب دیدراه

 ه آبریز.ریزی استراتژیک حوضتوسهه منابع آب در مقابل برنامه

 ریزی توسعه منابع آببرنامه

ریزی منابع آب، بر توسهه منابع آب و زیرستاخت تتوأم بتا آن بترای تتأمین نیازهتای       به لحاظ تاریخی، برنامه

شده، تدرکتز داشتته استت.    ریزی حوضه آبریز تهیین میبرنامه فرآیندتوسهه اقتصادی و اجتداعی، که جدا از 
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هتای حوضته   مدکن است نیاز به رسترش آبیاری یا صنهت را در یکی از بختش  های توسههبرای ندونه، برنامه

ریزی منابع آب، آبریز، یا حفاظت سیل برای شهرها یا مناطق مهین شناسایی کنند. در این حالت، نقش برنامه

 حل فنی و مهندسی برای تأمین این نیازها است.طراحی راه

 

 وضه آبریز در آفریقای جنوبیریزی حدو رویکرد مختلف در برنامه -5کادر

)آفریقای توان با دو فرآیند متفاوت در کی  غربی ریزی استراتژیک حوضه را میریزی توسهه منابع آب و برنامهتدایز میان برنامه

هتای  نشان داد. فرآیند نخست، استراتژی تطبیق کی  غربی است، که یک تحلیل جامع متهارف مهندسی درباره رزینهجنوبی( 

ترین هزینه مالی و در آید. بر پایه پائین)عرضه( و نیازها )تقاضا( در چهل سال آتی به شدار می موجود آب منابعبخشی به دلهات

 های مدیریت تقاضا و هم افزایش عرضه پیشنهاد شدند.زیستی، هم رزینهعین تأمین الزامات اجتداعی و محیط

بتر   عالوهبود.  یو نیازهای خانگی، تجاری و صنهتی، تدرکز اصلی مطالهه تطبیقتاون، بر پایه برآورد رشد شهری تأمین آب کی 

سازی آب شور و استتفاده مجتدد فاضتالب، و نیتز     های انحراف، تأمین غیر متهارف از طریق شیرینتوسهه سنتی مخازن و سازه

عی، ایتن مطالهته، ستایر راهکارهتای     مدیریت تقاضای آب شهری در نرر ررفته شد. با این حال، بنا به دالیل سیاستی و اجتدتا  

 تر را مورد بررسی قرار نداد.تر به استفاده شهری پرارزشارزشتر مانند بازتخصیص آب از آبیاری کماقتصادی

هتای  های مختلف را برآورد کرده، اعدال جریتان این مطالهه رامی فراتر از مطالهات مرسوم فنی برداشته و نیازهای انرژی رزینه

عرضته و تقاضتا    تهادلهایی از این سیستم را در نرر ررفته، و اثرات تغییر اقلیم را بر ی )هر چند با تأخیر( در بخشزیستمحیط

 ارزیابی کرد.

بترداری منتابع آب بتا    حفاظتت و بهتره   ارتبتاط تدرکتز بستیار بیشتتری بتر      اووربترگ -برید در مقابل، استراتژی مدیریت حوضه

مترتبط جغرافیتایی   های آبریز به هتم ی این منطقه داشت. این استراتژی، شداری از حوضههای توسهه اجتداعی و اقتصادمحرک

هتا  پوشش داد. درک اهدیت حفاظت جریانرا ، دارنددر امتداد ساحل جنوب غربی کی ، که عددتاً پایه کشاورزی و رردشگری 

هتای  هتایی کته شتهرک   اتی و حفپ مصتب و کیفیت آب در این استراتژی محوریت داشت، چراکه برای آبیاری محصوالت صادر

 ساحلی به آنها وابسته هستند بسیار مهم بود.

نتیجه اصلی پرداختن به کل سیستم این بود: مطالهه تطبیق عرضه و تقاضا برآورد کرد که منابع آب زمستتانی فصتل مرطتوب    

، از منرتر شتناخت   بریتد م رودخانته  که تحلیل عدلکترد اکولتوژیکی سیستت   تاون در دسترس است، در حالیبرای انتقال به کی 

نسبت به ضرورت حفپ مصب، نشان داد که این آب تا اندازه زیادی برای نگهداری مصب الزم است. این یافتته ستبب    رروداران

 رردید. یهای عرضه در مطالهه تطبیقرزینه تغییر اولویت

 

بترداری زیرستاخت )شتامل کتارآیی     بهتره ریزی توسهه منابع آب، مهدوالً راهکارهای توستهه و  ، برنامهبنابراین

استفاده از آب و دفع فاضالب( را برای اطدینان از تطبیق عرضه و تقاضای آتی آب، تطبیق کیفیت آب خام با 

 توانتد میکند. هدف رانی و دیگر نیازها شناسایی میاستانداردهای الزم، حفاظت سیل و تأمین نیازهای کشتی

سیستتم، کیفیتت    آورد مطدتئن زیستی، های محیطلی، در عین رعایت آستانههای مارساندن هزینهبه حداقل

سیستتم بتر    آورد مطدئنرانی باشد. به شکلی دیگر، هدف مدکن است به حداکثر رساندن آب، سیل و کشتی

 قیدهای مختلف باشد. مطابق بااساس زیرساخت موجود و 
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هتای مدکتن استت:    فایتده رزینته   -ر تحلیل هزینهشود، مهدوالً تدرکز بمواقهی که تحلیل اقتصادی انجام می

های اقتصادی، اکولوژیکی و اجتداعی وابستته بته آنهتا    منابع آب و نرام بینارتباط  در خصوصارزیابی اندکی 

هتا، بته ویتژه بترای     ریزی، مهدوالً در قالب آستانهزیستی در این رویکرد برنامهریرد. الزامات محیطصورت می

هتای  شتود. تحلیتل یتا مالحرته انتدکی دربتاره عدلکترد سیستتم        تهریتف متی   ،آباز مورد نیت کیفیت تحقق 

 ریرد.زیستی واقع در حوضه آبریز صورت میمحیط

هتایی کته   آید. دغدغهبرمیمنابع آب حل یک یا دو دغدغه اصلی مدیریت  به دنبالریزی مهدوالً برنامه فرآیند

، و تطبیتق نیازهتا و   آب وجودی و بیالن آب )توستهه منتابع  ها هستند عبارتند از مفرآیندمهدوالً پیشران این 

هتای  ای(. ماهیتت چتالش  موجود(، تنزل کیفیت آب و یا کنترل سیل )با تدرکز بتر اقتدامات ستازه   منابع آب 

ای بترای پترداختن بته مشتکالت مناستب      رود راهکارهای فنی یتا ستازه  ای است که ردان میحوضه به رونه

مسائل حیاتی  در خصوص اینهای تفصیلی ی با توجه به این دغدغه خاص؛ با بررسیریزبرنامه فرآیند. هستند

 شود.آغاز میمشخص، 

ریزی توسهه منابع آب این است که از نرر روال کار نسبتاً ساده است. این برنامه، مهدتوالً توستط   مزیت برنامه

زیستی و اقتصادی انجتام شتده و   محیطریزان و مهندسان منابع آب، با پشتیبانی کارشناسان اجتداعی، برنامه

هایی قابل کتاربرد استت کته    های سیستم منابع آب دارد. این رویکرد به ویژه در سیستماتکای زیادی به مدل

هایی که منابع آب برای توسهه بیشتتر در دستترس   ریسک باالی تنش آب، آلودری یا سیل نداشته، یا حوضه

هتایی از حوضته آبریتز(، یتا در     بخشبا اولویت ح حوضه آبریز )غالباً دارد. مقیاس کار مدکن است در سطقرار 

 د.  نکنای، چندین حوضه آبریز را به هم متصل میحوضههای بینکه انتقال سیستدی باشد-سطح طرح

 ریزی استراتژیک حوضه آبریزبرنامه

راه به عنوان یک  شود.ه میبنیادی توسهه اجتداعی و اقتصادی شناخت ای به عنوان مؤلفهآب به شکل فزاینده

کنتد. آب در  توستهه عدتل متی    محترک بخشیدن یتا  محدودیت، و در سایر موارد به عنوان منبهی برای شتاب

های امنیت غذایی، توسهه اقتصادی، تولید انرژی و تغییر اقلیم قرار دارد. به نسبتی که فشتار بتر   کانون چالش

برقرار ستازند،   تهادلاهداف رونارون  بینآب حوضه نیاز دارند تا  ریزانشود، برنامههای آبریز بیشتر میحوضه

های حوضه نیاز دارند اثرات مهم اقتصادی و اجتداعی در پی خواهد داشت. در این شرایط، برنامه موضو ،این 

 زیستی آراه باشند. به نسبتی که الزامتات ریزی محیطحفاظت و برنامه و تر توسهه اقتصادیرسترده اهدافاز 

 بایتد کنند، به تبع آن اهداف مدیریت حوضه نیز اقتصادی و اجتداعی آب، با تحول توسهه اقتصادی تغییر می

توستهه و حفاظتت    اهتداف حوضه بایتد درک عدیقتی از    مدریزی عادالنه و کارآتطبیق یابند. از این رو، برنامه

. ارر این کار بته شتکل جتامع انجتام     شندرا داشته بابا منابع آتی آب  قابلیت تحقق اهدافداشته باشد تا این 

ریزی توسهه ریزی حوضه با برنامهخواهد بود. به عبارت دیگر نه تنها برنامه« آب در اقتصاد»شود، بازتاب نگاه 
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 های توسهه آتی به شتدار خواهتد  کننده کلیدی رزینهاقتصادی و اجتداعی هدسو است، بلکه از عوامل تهیین

 آمد.  

کاالها  تامین ها، از نررهای آبی سالم برای رودخانهاکوسیستم روزافزون در خصوص آنکه یبر این، آراه عالوه

های اجتداعی، و ارزش ذاتی تنتو  زیستتی، اهدیتت    های فرهنگی و دیگر فهالیتفهالیتپشتیبانی و خدمات، 

دانتدن آنهتا بته    های آبی به شدت تخریب شتوند، بازرر دهد که وقتی اکوسیستمبنیادی دارد. تجربه نشان می

 نیتز  هتا و هتای اکولتوژیکی، آستتانه   شرایط ستالم، دشتوار و پرهزینته استت. بنتابراین، رنجانتدن محتدودیت       

 دارد.               بسزاییریزی حوضه آبریز، اهدیت های منابع آب حوضه در برنامهپیوستگی

ای در مدیریت منابع منسجم چندرشتهتواند به عنوان رویکرد ریزی استراتژیک حوضه میدر این زمینه، برنامه

های اجتداعی، های انسانی درون یک حوضه، به منرور شناسایی و تأمین اولویتآب، محیط طبیهی و فهالیت

 زیستی تهریف شود.  اقتصادی و محیط

 آید،در آراهی از اینکه آب، عنصر کلیدی جامهه و اقتصاد به شدار می ریزی استراتژیک حوضهبنابراین، برنامه

 اهتداف ریزی استراتژیک حوضه تنها ایتن نیستت کته    ریزی توسهه منابع آب تفاوت دارد. هدف برنامهبا برنامه

ای از اهتداف  هتای منطقتی از میتان مجدوعته    دادن به رزینششده را برآورده سازد، بلکه جهتبیرونی تهیین

قتصادی، اجتداعی و اکولتوژیکی تتأثیر   بالقوه مدیریت آب است که به بهترین شکل بر طیفی از اهداف رقیب ا

 خواهد رذاشت.  

 کند:ریزی حوضه آبریز را روشن میهای زیر، رویکرد استراتژیک به برنامهویژری

یافته، های شدیداً توسههدر حوضه .زیستیاهداف مختلف اصتدادی، اجتما،ی و محیط بینبرصراری توازن   ◄

ریتزی حوضته مستتلزم    . بنتابراین، برنامته  نخواهتد داشتت   دیگتر وجتود  تدام تقاضاهای آب  امکان تامین

زیستی است. بران موجود، تقاضاهای بالقوه آتی، و نیازهای محیطآب بین توازن در خصوصریری تصدیم

تتر اجتدتاعی،   مسائل فنی نیست، بلکه شامل مالحرات رستترده وابسته به توازن، صرفاً این دستیابی به 

ریران غیر از بخش آب است. حوزه مدیریت ریستک  ازمند مشارکت تصدیماقتصادی و تنو  زیستی، و نی

توانند در سرتاستر حوضته آبریتز اعدتال     سیل نیز، مواقهی که رویکردها و سطوح حفاظت استاندارد ندی

 توازن است.   این نو  د، نیازمند دستیابی بهنشو

اکوسیستم آبی در تتأمین کاالهتا و    ریزی حوضه از اهدیت عدلکردبرنامه .زیستیپیچیده محیط الزامات ◄

آوری زیرساخت طبیهی در برابر تغییتر آرتاه استت.    خدمات برای توسهه اجتداعی و اقتصادی، و نیز تاب

مستائلی ماننتد تنرتیم جریتان، حفاظتت آبخیتز، کتاهش ستیل،          ،زیستیریزی استراتژیک محیطبرنامه
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 توسط که نریر ماهی و رردشگری کاالهاییژئومورفولوژی و خدمات کیفیت آب، و نیز  -نگهداری رسوب

 ریرد.را در نرر میشوند اکوسیستم آبی فراهم می

هتای هیتدرولوژیکی، اکولتوژیکی، اجتدتاعی و     طیفتی از سیستتم   .ها در حوضجه آبریجز  کنشدرک برهم ◄

های جاری در یک حوضه آبریز وجتود دارنتد کته هدگتی آنهتا بتر منتابع آب حوضته         اقتصادی و فهالیت

برای  ،ها و اجزای آنهااین سیستم بینها و روابط علت و مهلولی کنش. درک جامع برهمرذار هستندرتأثی

های پشتتیبان اجتدتاعی و افتصتادی مدکتن     حیاتی است. دامنه تحلیل ،حوضه آبریز کارآمدریزی برنامه

ای در تر منطقته کالناست تنها به حوضه آبریز محدود نشود، بلکه مدکن است نقش حوضه را در اقتصاد 

 نرر بگیرد.

 ریزی حوضه مهدوالً عدم قطهیت دربتاره توستهه در آینتده و اقلتیم    برنامه .تحلیل باثبات بر پایه سناریو ◄

دهتد. ایتن   اقتصادی مورد توجه قرار می -های سناریوهای مختلف آبیها و فرصترا با بررسی چالش آتی

ریتری باثبتات   ریتزی و تصتدیم  به برنامه منجر که ی راازنبندی استراتژیک و دستیابی به توشیوه، اولویت

 سازد.       پذیر می، امکانشودبرای مدیریت منابع آب حوضه می

هتای کلیتدی در حوضته، بتر حستب      شناسایی اولویتت  به دنبالریزی حوضه آبریز برنامه .بندیاولویت ◄

بنتدی ذاتتاً یتک    ستت. ایتن اولویتت   زیستی انیازهای توسهه اقتصادی، عدالت اجتداعی و حفاظت محیط

 ای و چندهدفی پشتیبانی شود.  تصدیم اجتداعی و سیاسی است که باید با تحلیل چندرشته

ریتزی حوضته آبریتز مستتلزم     رویکرد استراتژیک در برنامه .های زمانی مختلفگذاری کالن در اف هدف ◄

 اهتداف های برنامه حوضته، بته هدتراه    آفرینی تدام جنبهانداز مشترکی است که نقشتوافق بر سر چشم

 شود.میانداز، بر اساس آن طراحی چشماین  رسیدن بهمسیر  توصیف کنندهای زمانی و مرحله

ریتزی حوضته آبریتز نته تنهتا الزامتات       برنامه .های آبتمام بخش بینها سازی فعالیتتطبی  و هماهنگ ◄

متدیریت آب ماننتد حفاظتت منتابع آب، متدیریت       هایبرداری منابع آب، بلکه دیگر جنبهتوسهه و بهره

 دهد.تقاضا و کارآیی استفاده از آب، و مدیریت ریسک سیل را نیز مورد توجه قرار می

ریتزان اقتصتادی،   ریتزان منتابع آب و برنامته   ریتزی حوضته آبریتز، برنامته    برنامه .ایهای چندرشتهگروه ◄

ر مشتترک نقتش آب را در اقتصتاد و جامهته در نرتر      آورد تا به طوزیستی و توسهه را ررد هم میمحیط

زیستتی سیستتم متورد نرتر، بتر پایته       اقتصادی و محیط -تر اجتداعیبگیرند. این رویکرد با درک عدیق

 شود.، پشتیبانی میآنها ای و فنون تحلیلهای چندرشتهنررات رروه

 کند. ضه آبریز مقایسه میریزی استراتژیک حوریزی توسهه منابع آب را با برنامهبرنامه 2جدول
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 ریزی استراتژیک حوضه آبریزریزی توسعه منابع آب و برنامههای متمایزکننده برنامهویژگی -2جدول

 ریزی استراتژیک حوضهبرنامه ریزی توسعه منابع آببرنامه 

هایى که منابع آب متازاد بترات توستهه    حوضه سطح توسهه حوضه

زیستى روبرو های عدده محیطدارند و با تنش

 نیستند.

حوضه هات پیچیده یتا تحتت تتنش آبتى کته      

نیازمند تهامالت دشوار میان اهداف اقتصتادت،  

 اجتداعى و اکولوژیکى هستند.

های وارد بر حوضه و فشارهات پاسخ به تنش پاسخ به فشارهات شناسایى شده بر منابع آب مسائل مورد نرر

 اقتصادت -اجتداعى

 ریزتمنرور از برنامه

 حوضه

تطبیق کدیت یا کیفیت آب با اهداف موجتود  

 توسهه:

 "آب برای اقتصاد"

ریتتزت آب بتته عنتتوان بختتش الینفتتک  برنامتته

 ریزت توسهه:برنامه

 "آب در اقتصاد"

 حفاظت و مدیریت توسهه هدف

هات اقتصادت، اجتداعى متدرکز بر جامهه: نرام متدرکز بر آب: زیرساخت منابع آب تدرکز توجهات

 زیستى وابسته به رودخانهطو محی

 نگهدارت کاالها و خدمات اکوسیستم ها، به ویژه کیفیت آبآستانه زیستىالزامات محیط

هات کلیدت در مهارت

 ریزتبرنامه فرآیند

ریزان آب و تدرکز بر با هدایت برنامه

 هات مهندسىمهارت

ریزان آب، توسهه و هدکارت میان برنامه

 زیستمحیط

 بهینه سازت فنى: فنون تحلیل

 تحلیل سیستدى زیرساخت منابع آب 

  فایده اقتصادت -تحلیل هزینه 

 بررسى کیفیت آب 

 بینى استفاده آب در آیندهپیش 

 زیستى:سناریوهات اقتصادت و محیط

 پیوسته منابع آبهمتحلیل سیستدى به 

 تحلیل اجتداعى/ اقتصادت آب 

 زیستىارزیابى استراتژیک محیط 

 پایه سناریوریزت بر برنامه 

 

ریزی استراتژیک حوضه آبریز است. ایتن پیچیتدری   برنامهاصلی مشخصه ، تنیدریپیچیدری و درهمبنابراین، 

ریتزی  یابتد. برنامته  ارتبتاط متی   متورد نیتاز  هتای  حتل راه نیز های آبریز وفشارها بر حوضه رو به رشد مواردبه 

بلکته  حل فنی برای یک یا دو چتالش تهریتف شتود،    که بر اساس راهنیست ی فرآینداستراتژیک حوضه آبریز، 

هتایی استت   حلزیستی از طریق راههای پیچیده اقتصادی و محیطپاسخ به چالش فرآیندی است که به دنبال

ریزی حوضه مدکن است نشان دهد ، برنامهبه طور مثالهای رونارون است. مستلزم مشارکت طرف عدوماًکه 

در  یتغییراتت موجتود،   آب منتابع ریتزی توستهه بتا    بترای هدستویی برنامته   که برای کاهش ریسک سیل و یا 

ستازی ایتن   برای پیتاده  را ای و محلیریران منطقهتصدیم تواندمیالزم است. این ضرورت  ریزی توسههبرنامه

 .تحریک ندایدبرنامه 
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هتا  برنامته  تهیته  در یتز نهای روزافتزون را  ریزی حوضه باید شرایط عدم قطهیتعالوه بر این پیچیدری، برنامه

های توأم با تغییر نداید. این عدم قطهیت هم به توسهه سریع اجتداعی و اقتصادی و هم به عدم قطهیت لحاظ

 یابد.اقلیم ارتباط می

ریزی استتراتژیک حوضته آبریتز، توانتایی پترداختن بته پیچیتدری ذاتتی، و         ترین ویژری برنامهبنابراین، اصلی

، موضتو  آید. این سیاسی کالن برای حوضه به شدار می اهدافهای کلیدی و تهیین هدزمان شناسایی اولویت

ریتزی استتراتژیک حوضته استت.     در برابتر برنامته   مالحرته قابتل چالش  همو  محوریویژری  دهندههم نشان

دهد. تصویر ساعت شتنی  نشان می راریزی استراتژیک حوضه برنامه ها توسطتحقق این ویژری شیوه 12شکل

 تهداد انتدکی ریری درباره ای است که بر تصدیمها در طیف رسترده مسائل پیچیدهدهنده شیوه ارزیابیاننش

ستازی بترای پترداختن بته طیتف      های تفصیلی پیتاده کالن تدرکز یافته؛ سپ  به برنامه اهدافها و از اولویت

 شوند.دی تشریح میهای بهدر فصل فرآیندهای این شود. جزئیات رامرسترده مسائل تبدیل می

 

 

 ریزی حوضه آبریز شبیه سا،ت شنی استبرنامه فرآیندماهیت  -12شکل

 



 ریزی حوضه آبریزبرنامه

        44 

 

 ریزی حوضه آبریزده صا،ده کارساز در برنامه -2-3

هتای مختلتف و افتزایش    هتا، بحتران  ریزی حوضه آبریز در جهان در پاسخ به تغییر اولویتت رویکردهای برنامه

ای از اند. این رویکردها در طیفی از کشورها و در تنتو  رستترده  ررفتهشکل  ،پیچیدری در مدیریت منابع آب

رغم ایتن رونتارونی، شتداری از مستائل کلیتدی را      اند. علیشرایط هیدرولوژیکی، نهادی و سیاسی ایجاد شده

ریتزی حوضته آبریتز محوریتت دارنتد. ده قاعتده زیتر بتر استاس          توان تشخیص داد که در چتالش برنامته  می

انتد. ایتن قواعتد )یتا     ریزی حوضه در قرن رذشته تدوین شتده الدللی درباره برنامهها و تجربه بینآموختهدرس

 ریرند.های رونارون مبنا قرار میاصول( در سرتاسر کتاب مورد توجه بوده، و در فصل

 به درک جامعی از کل سیستم دست یابید. -1صا،ده

رایط و عناصتر هیتدرولوژیکی، اکولتوژیکی، اجتدتاعی،     های کلیدی میان اقلیم، سیدای طبیهی، شت کنشبرهم

درک شوند. دستتیابی بته ایتن    به خوبی حوضه  کارآمدریزی اقتصادی و نهادی در یک حوضه باید برای برنامه

 توانتد متی کل سیستم  در خصوصررانه اولیه ها باید در اولویت قرار ریرد. ارزیابی غربالدرک از طریق ارزیابی

 هستتند را  تهیته برنامته حوضته آبریتز     هالزم کههای کلیدی سیستم تر و متدرکزتر جنبهیتفصیل هایتحلیل

 .ندایدمشخص 

 ریزی و اصدام کنید.حتی بدون شناخت کامل، برنامه -2صا،ده

ریری شود؛ غالباً بهتر است بر پایه اطالعات محدود اقدام ندوده و با پیامدها فقدان اطالعات نباید مانع تصدیم

تواند به بدترین نتایج منجر شود. این رویکرد مستلزم ابیم، تا آنکه کالً کاری انجام ندهیم که خود میتطبیق ی

مدکن با توجته بته    هایریری است، که باید با بهترین تحلیلشدری، و راهبری در تصدیمررایی، حسابعدل

 زمان و منابع موجود پشتیبانی شود.

ای و تکراری را برای تحق  اهداف بلندمدت در پیش و رویکرد مرحله بندی کردهمسائل را اولویت -3صا،ده

 بگیرید.

 عتالوه . کنندطلب میبرخی مسائل حوضه آبریز اولویت باالتری نسبت به دیگر مسائل داشته، و توجه فوری را 

ری توان هدزمان هده مسائل حوضته را متورد توجته قترار داد، و تتالش بترای چنتین کتا        بر این، مهدوالً ندی

 فرآینتد ریزی حوضه ذاتاً ترین مسائل شناسایی نشده یا مورد توجه قرار نگیرند. برنامهتواند سبب شود مهممی

دار حوضه های اولویتهای کلیدی، و یا آبخیزها و بخشتواند بر پایه چالشبندی میبندی است. اولویتاولویت

ستنجی فنتی، متالی و نهتادی     استاس امکتان   صورت ریرد. به هدین صورت، اقدامات مدیریت مدکن است بتر 
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بندی شوند. مدکن است آراهی از مسائلی که برجستتگی سیاستی بتاالیی دارنتد، و نیتز مستائلی کته        اولویت

 توانند با دستاوردهای فوری به تحقق اهداف شتاب دهند، مهم باشد.می

ریزی شناخته ای برنامههیت چرخهشود که مابندی و تطبیق اقدامات تنها در صورتی محقق میتوانایی اولویت

، به مدتهای میانو برنامه اهدافای از از طریق مجدوعه یی تدریجفرآیندبا  ریزی،برنامه شود. بدین مهنا که

مدت، های کوتاهکند. از یک سو، به جای پاسخ به تغییر اولویتحرکت می سدت اهداف بلندمدت تهریف شده

پیوستگی با رذشت زمان الزم است. از سوی دیگر، عدم قطهیت و پیچیتدری،  نگاه بلندمدت برای اطدینان از 

کنتد. بنتابراین، ایتن برنامته بایتد شتامل       تر جلوریری میهای زمانی طوالنیهای تفصیلی درافقاز تهیه برنامه

 مدت باشد.اهداف بلندمدت و اقدامات میان

 است. نامنومتکرارشونده و ریزی حوضه، یک فرآیند ذاتاً بپذیرید که برنامه -4صا،ده

رفتته و منضتبط استت. حتتی در     رغم قصد جدی مدیران آب، به ندرت شستهها، علیحوضه ریزیبرنامه شیوه

های متورد نرتر را از مستیر ختارج ستازند. در      فرآینتد توانند های سیاسی یا مالی غالباً میریزی، چالشبرنامه

ای از اقدامات پراکنده در پاسخ به تغییر شرایط یتا  مجدوعه ریزی حوضه مدکن است در قالببلندمدت، برنامه

 ضروریات سیاسی جدید انجام شود.

 امکان سازگاری با تغییر شرایط را  فراهم کنید. -5صا،ده

ریتزی  پیوسته در حال تغییر است. این امر نیازمند آن است که برنامه ،وضهیت جدهیتی و اقتصادی در حوضه

 نیتز تغییتر   شرایطی که مبنای برنامه حوضته بتوده و  که با تغییر توجه داشته باشید  پذیر باشد.حوضه انطباق

پتذیری  . بنتابراین، تطبیتق  ختود دستت نیابتد    اهتداف برنامه حوضه مدکن است به  ،استراتژیک حوضه اهداف

 بایتد  جامع پایش، ارزیابی و بازنگری، در قالب یک استراتژی یا ترتیبات نهادی است کته ذاتتاً   فرآیندمستلزم 

 دهد.پذیری را افزایش میپذیری و تطبیقپذیر باشند. تغییر اقلیم احتداالً اهدیت انهطافانهطاف

 های موضو،ی مرتبط و همخوان را تهیه کنید.برنامه -6صا،ده

تخصتیص آب، متدیریت کیفیتت آب،    نریتر   ریزی حوضه شامل طیفی از قلدروهای مدیریت منتابع آب برنامه

ریزی و مالحرات نهتادی  رانی است. هر یک از آنها رویکرد برنامه، مدیریت سیل و کشتیزیستیمحیط احیای

های موضتوعی و مترتبط بتا برنامته     ویژه در قالب برنامه اقداماتخاص خود را دارند. بنابراین، هر یک مستلزم 

بتا ایتن   آورنتد.  یهای اداری و آبخیز در حوضه انسجام بته وجتود مت   ها بین محدودهحوضه هستند. این برنامه

مشترک، هدسویی  اهدافیافتن از ، برنامه حوضه آبریز باید چارچوب فراریر استراتژیک را برای اطدینانوجود

 این قبیل موضوعات فراهم آورد.                        بینهای متقابل مدیریت و هدکاری نهادی حول وابستگی
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 های محلی را در ذیل برنامه حوضه صرار دهید.و برنامهبه مسائل در مقیاس مناسب بپردازید  -7صا،ده

های آبریز پیچیده، تفکیک مسائلی که باید در مقیاس حوضه مورد توجه قرار ریرند، از مسائلی کته  در حوضه

ای، آبخیز یا محلی به آنها پرداخته شود بسیار مهم است. ارر این کار انجتام نشتود، بته    باید در مقیاس منطقه

های استراتژیک نامدکن ریزی حوضه سایه خواهد انداخت، شناسایی اولویتجزئیات محلی بر برنامه دلیل آنکه

پذیر اهداف استراتژیک سطح حوضه سازی انهطافسازی در سطح محلی، پیادههای پیادهاست. هدزمان، برنامه

پتذیری را فتراهم   ایتن انهطتاف  نیتز  ها سازد. تفکیک جغرافیایی برنامهپذیر میرا بر اساس شرایط محلی امکان

 پت  از آن  کنتد و هتای کتالن را مشتخص متی    آورد. به بیانی دیگر، برنامه حوضه آبریز، اهتداف و اولویتت  می

تتر آنکته   شتوند. مهتم  ، استانی یا شهری( تهیه میبه طور مثالتر در سطح آبخیز یا اداری )های تفصیلیبرنامه

جتا بترای تدتام مستائل     سازی در هدته تفصیلی موضوعی و پیاده هایبرنامهشامل نیازی نیست برنامه حوضه 

 ها متدرکز شود.  تواند بر باالترین اولویت، بلکه میباشد

 گروداران را با دید تقویت روابط نهادی مشارکت دهید. -8صا،ده

بته   ریزی حوضه آبریز تنها زمانی اثربخش خواهد بود که بته عدتل منتهتی شتود، و ایتن مهتم مهدتوالً       برنامه

هدکاری شداری از نهادها در سطوح مختلف )از محلی تتا ملتی(، ذیتل راهبتری نهتادی اصتلی متدیریت آب        

های ذیتربط نیتز بایتد بستیار مهتم تلقتی شتود. بنتابراین،         های افراد در سازمانبستگی دارد. راهبری و کنش

فرصتتی بترای اعتدادستازی و    بته عنتوان   سازی اقدامات الزم، ضدن اطدینان از پیادهریزی حوضه باید برنامه

هتای رونتارون   ریزی حوضه نیز باید بکوشد دیدراهبرنامه فرآیند. منرور رردد ی مذکورهامجدوعه بینارتباط 

سازی استراتژی تأثیر خواهند داشت، شناخته و منرور ندایتد.  های مختلف که بر پیادهرا در مقیاس رروداران

بخش آب بسیار مهم است، هدکتاری بتا نهادهتای     رروداراندران و کنناین موضو  برای مشارکت کهحالیدر 

ریتزی  های برنامته فرآیندهای مرتبط نیز به هدین اندازه در ایجاد پیوندهای الزم با دیگر بالقوه در دیگر بخش

 زیستی اهدیت دارد.        توسهه و محیط

 سازی برنامه حوضه تمرکز کنید.بر پیاده -9صا،ده

ها توجه نداشته است. تهیه برنامه حوضه باید ظرفیت و زیادی به واقهیت شود، تا اندازهیاده ندیای که پبرنامه

های فنی، متالی و اداری را در نرتر بگیترد. ارتر ایتن مالحرتات       سازی، به ویژه ظرفیتمنابع الزم برای پیاده

. اقتدامات،  نخواهنتد شتد  یتی  شتود کته اجرا  نشوند، برنامه حوضه بته فهرستتی از آرزوهتا تبتدیل متی      منرور

های مناستب نهتادی، حقتوقی و    سازوکارسازی به هدراه ها، مراحل پیشرفت و منابع الزم برای پیادهمسئولیت

 مشتخص شتده و   ستازی در برنامه پیتاده  باید سازیپیاده کنندهتسهیل ها و اختیاراتریری، مسئولیتتصدیم

 مورد توافق قرار ریرند. 
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 ریزی را متناسب با نیازهای حوضه انتخاب کنید.های برنامهرویکرد و روش -10صا،ده

، داستتان  ایریزی حوضه آبریز وجود ندارد؛ هتر حوضته  برای برنامه عدومیاستاندارد  دستورالهدلهیچ الگو یا 

درک و بختش زیتادی از   بر ایتن،   عالوهو اطالعات متفاوت مربوط به خود را دارد.  ررودارانها، شرایط، چالش

شتوند کته در هدتان ابتتدا     ریزی حاصتل متی  های بهدی برنامهچرخه درریزی حوضه برنامه فرآینداز شناخت 

 فرآینتد توان در هدان آغاز بررزید اشتباه استت.  ترین فنون را میفراهم نیستند. بنابراین، فرض اینکه مناسب

بتا تکامتل درک و تغییتر    مهتبر و منسجم باید طراحی شده، و بازتاب شترایط موجتود باشتد و بترای انطبتاق      

 پذیر باشد.  های حوضه، انهطافاولویت
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  3 فدل

 ریزی حوضه آبریزاهداف برنامه

 

 

 

 

 

 ریزی حوضه آبریزبرنامه ناهداف بنیادی -3-1

هتای آبریتز، و   آبریز ناشی از پیوستگی درونی هیتدرولوژیکی و اکولتوژیکی حوضته    ریزی حوضهضرورت برنامه

آورند. به ها به دست میاست که جوامع انسانی از این سیستم (و راه رقیب) ایچندرانه خدمات و کارکردهای

به مسائل  به پرداختنریزی نیاز برنامهعدوماً این های آبریز، شده در حوضهدلیل طیف رسترده خدمات فراهم

ریتزی حوضته ایجتاد    امهارزشدندی به برنرش نگ توانمی چهاررروه منافع زیربا پرداختن به . ای استرسترده

 :کرد

 کیفیت بهتر آب، حفپ تنو  زیستی -زیستی رودخانهمنافع محیط ◄

 افزایش تولید غذا، انرژی و محصوالت -منافع اقتصادی حاصل از رودخانه ◄

 مدیریت بهتر سیل -کندایجاد میهایی که رودخانه کاهش هزینه ◄

 اقتصادی. پیوستگیهمبه تسریع هدکاری رسترده و -منافع فراتر از رودخانه ◄

های آبریزی که بته ستبب رشتد ستریع     برای پرداختن هدزمان به تدام این مسائل، به ویژه برای حوضه عدوماً

ریزی حوضته آبریتز   ، برنامهاین راستا. در نیاز به تهیه برنامه حوضه آبریز است فشار قرار دارند، تحتاقتصادی 

 رردد:استوار می نمهدوالً بر پایه شداری از اصول بنیادی

هتای مختلتف   ای که در میان رروهمندی از خدمات یک رودخانه به رونهاستفاده از آب و بهره :،دالت ◄

های باالدست محدوده نیز بینمناطق مختلف اداری و  بینتواند شامل عدالت عادالنه باشد. این مورد می
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هتای توستهه در   پشتیبانی از فرصت به جهت توانددست باشد. مالحرات عدالت اجتداعی نیز میو پائین

ریتزی  بختش برنامته  انگیزه، های محروم اجتداعینیافته، و نیز حفاظت و تحقق منافع رروهمناطق توسهه

 .      حوضه باشد

زیستتی، و  ای که با آراهی از ضرورت حفپ کارکرد محتیط مدیریت آب به شیوه :زیستیحفاظت محیط ◄

تداعی و اقتصادی صورت ریرد. باید توسهه و استفاده مستقیم منابع آب، و نیتز  نیز تأمین نیاز توسهه اج

 نیتز  اطدینان از اینکه تدام این متوارد در آینتده  به جهت این منابع در آینده،  مرتبط باکاالها و خدمات 

 د.  ن، در نرر ررفته شوخواهند بودفراهم 

هتای  تصادی و اجتداعی را پشتتیبانی و اولویتت  ای که توسهه اقمدیریت آب به رونه کارآیی در توسعه: ◄

های جوامع محلی و صنایع بته آب،  ملی و استراتژیک توسهه را محقق سازد. در این کار غالباً به وابستگی

 شود.  های کاهش مصرف آب و مدیریت تقاضا توجه میو فرصت

حوضه )ماننتد برداشتت، تخلیته،    نیازها و منافع حاصل از منابع آب  بینریزی حوضه باید برنامه :توازن ◄

تا امنیتت را   صورت ریردای شفاف به شیوه بایداین کار  .رانی، تولید برق( توازن برقرار سازدسیل، کشتی

 بران فراهم آورد. برای آب

متدیریت   درها و منافع آنان هایی که مأموریتهدسویی و کنش مشترک میان نهادها و رروه :همکاری ◄

 رد.حوضه هدپوشانی دا

ریری توانند برای هدایت تصدیمیا میو  موارد باال یا اصول مشابه دیگر غالباً در تهیه برنامه حوضه به کار رفته

مدکن است حتی مستلزم تحلیل تفصیلی آنهتا بته عنتوان اصتول      محلیآتی در برنامه رنجانده شوند. شرایط 

 باشد. نیز بریزسازی برنامه حوضه آکننده برای تأثیررذاری بر پیادههدایت

 

 ریزی حوضه آبریزبرنامه فرآیندهای کلیدی در و توازن اتتدمیم -3-2

هتای  های کالن سیاسی درباره اولویتت ریزی استراتژیک حوضه آبریز، شداری از تصدیمبرنامه فرآینددر مرکز 

م تقاضاها از رودخانته و  تدا قابلیت تامینیابد، دیگر ها افزایش میکه فشار بر حوضهحوضه قرار دارد. هدچنان

 سازی باید میان اهداف مختلف صورت ریرد.ها و متوازنرزینش وجود نخواهد داشت، لذامنابع آن 

هتای مختلفتی داشتته باشتد. در برختی      توانتد شتکل  ریزی حوضه آبریز،  برقراری تتوازن متی  برنامه فرآینددر 

تر، طیفی از های پیچیدهداشته باشد؛ و در حوضهریزی مدکن است بر یک مسئله ویژه تدرکز ها، برنامهحوضه

 مدکن است هدزمان مورد توجه قرار ریرند. تبادالت
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 هایی از دالویر و کالیفرنیاکننده: نمونههای هدایتاصول و ارزش -6کادر

د بترای متدیریت   انتداز منستجم و متحت   یک چشم با( نخستین برنامه حوضه بود که 2004آبریز دالویر )برنامه منابع آب حوضه 

ها، شهرها و نهادهای متهددی وجتود دارنتد کته در متدیریت     . در هر یک از ایالتسهیم تدوین شد چندین ایالت بینمنابع آب 

های آینده، برنامه حوضه دالویر بر امور سازی برای برنامهانداز و زمینهپردازند. برای تحقق این چشممنابع آب به ایفای نقش می

حقوق ایتالتی   ارتباطات بین. این برنامه هدچنین بر است ریری هدکاریبر اهدیت فرآیند شکلتأکید آن دارد که نهادی تدرکز 

توانتد  بوده، و می توجههر دو باید برآورده رردد. اهدیت هدکاری نهادی به ویژه درباره این برنامه قابل  کهو فدرال تأکید داشته 

 :شود دیدهنیز کننده زیر در اصول هدایت

برای تدام مراهر حیات اهدیت اساسی داشته و بترای ستالمت اکولتوژیکی، و     ،آب یک منبع طبیهی ررانبها و محدود است -1

 رفاه اقتصادی و اجتداعی حیاتی است.

 توزیع پراکنده منابع آب در آبخیزها، چالشی در برابر تخصیص و استفاده عادالنه آب است. -2

زیست سالم؛ تههد اکولوژیکی و تنو  بیولوژیکی برای اطدینان از محیط پیوستگیهمبهههد به مدیریت سنجیده آب نیازمند ت -3

 های کنونی و آینده است.به اقتصاد پویا؛ و عدالت اجتداعی برای نسل

 آن است. وقو ترین راه برای حذف آلودری، پیشگیری از اثربخش -4

 های مدیریت منابع آب:ریریلوب بسیار مهم است. در تصدیمبرای دستیابی به نتایج مط پیوستههمبهمدیریت  -5

 کیفیت و کدیت آب را با مدیریت منابع دیگر پیوند بزنید.  ●

 های اجتداعی و نهادی را بشناسید.های هیدرولوژیکی، اکولوژیکی، و نرامسیستم ●

 به اهدیت مرزهای آبخیز و آبخوان توجه داشته باشید.  ●

 آفرینی در مکان یا محیطی دیگر جلوریری کنید.از یک محیط به محیط دیگر و مشکل از جابجایی آلودری ●

 های اقتصادی، مرز امکانات تکنولوژیکی را بسط دهید. در توازن با محدودیت ●

 وضهیت منابع آب بسیار مهم است. ارتقایبهبود مدیریت اراضی برای  -6

 باط میان منابع آب و اراضی باشد.ریری باید بر پایه اصول علدی و درک ارتتصدیم ●

 است. )فدرال، ایالتی، محلی( ریزی و اقدام هداهنگ در تدام سطوح دولتنیازمند برنامه کارآمد پیوستههمبهمدیریت  ●

 بهبود مدیریت منابع آب و اراضی فراهم آورد.   برای ییتواند مبناهای موجود میریزیبرنامه ●

 ی، مسئول مراقبت از منابع آب از طریق استفاده و مدیریت خردمندانه آنها هستیم.هده ما چه فردی و چه جده -7

 زیستی بسیار مهم است.آراهی عدومی برای آینده بهتر محیط ●

 برای دستیابی به نتایج بهتر ضروری است. پیشرفتهدولتی و هدکاری  -های خصوصیهدکاری ●

 .داشته باشدها و دانش جدید را ای پیشبرد و تطبیق با نوآوریانهطاف کافی بر باید ریری موفقچارچوب تصدیم ●

 آورند. ریری در مدیریت را فراهم میساختار حقوقی و قوانین موجود، چارچوب تصدیم -8

ها که بالقوه از تصتدیدات متدیریت   ها و الزامات در قوانین موجود و حقوق قانونی افراد و تشکلریری باید به سیاستتصدیم -9

 پذیرند، توجه داشته باشد.تأثیر میآب 

باید برخاسته از قوانین موجود بوده، و مدکن است مستتلزم اصتالح قتوانین     پیوستههمبههای مدیریت ریریاختیار تصدیم -10

 موجود یا تصویب قوانین جدید باشد.

هتا تستهیل نداینتد، نته     بخیزها و آبخوانها، آای باشند که مدیریت منابع آب را در حوضهساختارهای حقوقی باید به رونه -11

 د.نها و تقسیدات سیاسی آنها احترام بگذارسیاسی باشند. در عین حال باید به حاکدیت ایالت -اینکه بر پایه مرزهای اداری

 :شوندمیریزی برنامهدار آنهایی هستند که برای رنجاندن و هدخوانی با موارد زیر در مدیریت منابع آب، اقدامات ارجحیت -12

 اکولوژیکیپیوستگی همبهحفپ و ارتقای  ●

 پایداری ●

 پذیریامکان ●
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 آوری در برابر نوسانات طبیهیتاب ●

مدیریت منتابع آب در چنتدین حوضته     به دنبالی است که یاهای از برنامه( ندونه2009سازی آن )برنامه آب کالیفرنیا و بهنگام

های مختلف مدیریت منابع آب جنبه رروداران ندایندهها و هدکاری نهادی میان دپارتدان آبریز در یک ایالت است. از این رو، بر

تهیه  پیشاز تأکید دارد. این برنامه از یک استراتژی  ،هادر این ایالت، و در عین حال توجه به ماهیت بسیار متغیر آب در حوضه

ای و تدرکتز منطقته   ،هتای زیتر  ه هدکتاری استتوار استت. ارزش   شتد ، و بر پایه اطالعات و فرآیندهای تثبیتکندپیروی می شده

 دهند:محوریت هدکاری را نشان می

 در مدیریت آب را استفاده ندایید. رروداراننگر و مبتنی بر آیندهدیدراه رسترده،  ◄

 مدیریت منابع پایدار بر پایه آبخیز را ارتقاح دهید. ◄

 ا افزایش دهید.ای در برابر سیل و خشکسالی رآمادری منطقه ◄

 ای را افزایش دهید.منطقه کفاییخود ◄

هتای  هتای خصوصتی و عدتومی، و دولتت    هتا، ستازمان  های محلی و دستگاهدولت بینای هداهنگی و هدکاری منطقه ◄

 ای و قبائل را ارتقاح دهید.قبیله

رتذاری  ریزی تصدیدات سرمایهرای پیها ببستانو بدهها زیستی و اجتداعی، و هزینههای منافع اقتصادی، محیطارزش ◄

 های پایداری را تهیین ندایید.بر مبنای شاخص

 ریری را منرور ندایید.نوسانات آتی، عدم قطهیت و ریسک در فرآیند تصدیم ◄

به عنتوان   را داری عدومی،استفاده مهقول و امانت در خصوصقوانین حقوق آب کالیفرنیا، از جدله اصول قانون اساسی  ◄

 ریزی، و تصدیدات مدیریت درباره منابع آب کالیفرنیا به کار بندید.رذاری، برنامهای سیاستمبن

 ها، و درآمدها را ارتقاح دهید.رفتار منصفانه با مردم از تدام نژادها، فرهنگ -زیستیعدالت محیط ◄

 ریرید.در فرآیندی شفاف و مستند به کار  را ها، و دانش محلی و بومیعلم، بهترین داده ◄

 

 ریزی حوضه در چیندستیابی به توازن در برنامه -7کادر

ریتزی حوضته آبریتز در چتین، تخصتیص کارکردهتای مختلتف بته         سازی در برنامته یکی از رویکردهای به کاررفته برای متوازن

داشته  ییزیستی باالیطهای رودخانه باید استانداردهای مح، با آراهی از اینکه برخی از بازهاست های مختلف حوضه آبریزبخش

بنتدی  ایتن شتیوه مبتنتی بتر چهتار نتو  دستته        .اقتصادی باید محوریت داشته باشد -ها توسهه اجتداعیباشند، و در دیگر بازه

بندی در هر مقطع از رودخانه، و منطقه توسهه. این دسته احیاشده، منطقه رودخانه است: منطقه توسهه مدنو ، منطقه حفاظت

 -زیستتی آب، و ستناریوهای توستهه اجتدتاعی    های رودخانه، استفاده کنونی و آینده منابع آب، نیازهای محیطویژری اساسبر 

شتود:  پیشتنهاد متی  « کننتده شتاخص کنتترل  »کتارکرد هتر مقطتع از رودخانته،      پ  از مشخص شدنرود. اقتصادی به کار می

مبنتای طراحتی اقتدامات     اهتداف  . ایتن موجتود  آبابع منت برای حوضه، مانند کیفیت آب و مجدتو    کدّیای از اهداف مجدوعه

 ریرند. ریزی حوضه آبریز قرار میمدیریت و برنامه

. منتاطق  انتد تهریتف شتده  زیستتی رودخانته   عددتاً برای حفاظتت کتارکرد طبیهتی و محتیط    هستند مناطقی که توسهه مدنو  

ستازی بترای   پ استفاده کنونی از رودخانته، و آمتاده  عددتاً برای حفپ خدمات طبیهی و اکولوژیکی رودخانه، حف« شدهحفاظت»

استتفاده و حفاظتت، و    بتین شوند، برای حتل تهتارض   در نرر ررفته می بازسازیو  احیا. مناطقی که برای هستندتوسهه پایدار 

منرتور   اقتصتادی رودخانته   -برای استفاده از پتانسیل اجتدتاعی نیز احیای کارکردهای طبیهی رودخانه هستند. مناطق توسهه 

 .  نیز مدنرر استهدچنان حفاظت در این مناطق شوند و البته می
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 ها یا مناط بین بخشآب تخدیص 

 متازادی بترای  هتایی کته منتابع آب    ، یهنی حوضه«بسته شده»به اصطالح های آبریز تحت تنش یا در حوضه

منتابع کدیتاب آب بته آنهتا     ایتن  که  است برانیآب در خصوصکلیدی  نیاز به اتخاذ تصدیدات، ندارندتوسهه 

هایی )بترای ندونته از طریتق    ستازوکار تخصیص داده خواهد شد. به شکلی دیگر، برنامه حوضه مدکتن استت   

ها انجام خواهتد شتد. بستته بته شترایط،      ریریبران( را مشخص سازد که به وسیله آنها تصدیمآب بینمبادله 

هتای صتنهتی   نیازهای آبی بخش بینغالباً )ها بخش بین یتوازنایجاد ریزی حوضه مدکن است مستلزم برنامه

تتری داشتته   ارزش اقتصادی پائیناحتداالً موجود کشاورزی که  مصارفبا ارزش اقتصادی باال، و  و رو به رشد

های آبریز بتزرگ  . در حوضهدارند( باشد سیاسی قدرتدند جوامع ارتباط بیشتری باو  عددهمنافع اجتداعی  اما

کننتده توستهه   آب به عنتوان محتدودیت یتا تستریع     به دلیل آنکهکنند، ی مختلف عبور میکه از مناطق ادار

 یابند.ها ندود میمناطق یا ایالت بینها به شکل تهارض بر سر تخصیص آب این تنش ،شوداقتصادی دیده می

 د با برداشت و در مقابل ذخیره سیلبرصابی، در تیا

های مهم در حوضه برداری زیرساختبهره در خصوصریری زن، تصدیمترین موارد برقراری توایکی از پیچیده

بر رهاسازی آب از  حاکمبرداری بندی، و قواعد بهرهبرای اهداف مختلف است. بیشتر این بحث به مسائل زمان

 مخازنیابد. در مورد کاهش ریسک سیل، مدیریت بهینه سیستم مهدوالً نیازمند آن است که سدها ارتباط می

از فصل بارندری خالی شوند، تا حداکثر پتانسیل ذخیره سیالب فراهم آید. در مقابتل، در تولیتد برقتابی    پیش 

اولویت آن است که تراز مخزن هدیشه باال نگاه داشته شود، تا از حتداکثر ظرفیتت تولیتد استتفاده شتود. در      

بران آبیاری، رهاستازی  . برای آبشودبندی میچنین الگویی، رهاسازی روزانه مطابق با اوج تقاضای برق زمان

فصل رشد ریاه مطلوب خواهد بود، چرا که موجودی آب را بترای استتفاده در    از محدود آب از مخازن در غیر

برای برقتابی یتا ذخیتره ستیل      رساند. چنین الگوی فصلی رهاسازی مسلداًنیاز به آبیاری به حداکثر می زمان

چندمنروره، این احتدال وجود دارد که این اهداف در تهارض قرار  زنمخابهینه نیست. بنابراین در تأسیسات 

ریری شود. ایتن  تصدیم در خصوص توازن بین این اهداف، برداری سیستم، و باید در طراحی قواعد بهرهریرند

رانی نیز در نرر ررفته شتوند. در  دست و الزامات کشتیشود که برداشت در پائینتر میوضهیت زمانی پیچیده

نیازهتای   بتین توانتد  می سازراری الزم، صورت ررفته استبرقابی  مالحرهقابلتوسهه در آنها هایی که حوضه

شتده بترای   آب برداشتت  البتته، بران کشاورزی و صنهتی در حوضه وجود داشتته باشتد.   برقابی و نیازهای آب

 برق کاهش خواهد داد.               را برای تولید آب موجودی منابع نیز استفاده در باالدست تأسیسات برقابی

 رانیتفریح و کشتی

تواند مبنای توسهه اقتصادی در مقیاس محلی و ارتقتای کیفیتت زنتدری قترار     تفریحات در مخازن ذخیره می

 رانی، اولویت، مستلزم آن است که مخازن در حداکثر ظرفیت نگاه داشته شوند. برای کشتیبا این وجودریرد. 
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ثابتت   بتین تتنش ذاتتی   ایتن  رانی رودخانه استت.  های کافی در مقاطع قابل کشتیر جریانحفپ مستد اصلی

برداری مختزن ندتود یافتته، و بته     دست، در تهریف قواعد بهرهدر پائین باثبات داشتن تراز مخزن و جریاننگاه

 شود.مینیز تر های دیگر پیچیدهسبب الزامات برداشت برای استفاده

 

 ره در چین:  برصراری توازن میان منافع اهداف مختلفدپروژه سه -8کادر

تسته  های میانی و پائینی رودخانته یانتگ  دره، محور سازوکارهای تنریم و مدیریت منابع آب در بازهسهسد برداری از پروژه بهره

است. کنترل  ریزی شدهنامهبر رانی و تغذیه آببرداری از این سد برای تحقق منافع کنترل سیل، تولید برقابی، کشتیاست. بهره

تواند سیالب حوضه بتاالیی را ذخیتره ستاخته، و بتدین ترتیتب      دره میبرداری این سد است. سد سهترین اولویت بهرهسیل مهم

میلیارد متر مکهب است و بر ایتن استاس    15/22دهد. ظرفیت ذخیره سیل این سد، های میانی و پائینی را کاهش فشار بر بازه

سازی سیالب، تتراز آب مختزن   های بزرری را تنریم و کنترل نداید. به منرور اطدینان از ایدنی سد و نیز ذخیرهیلتواند سمی

دره باید در فصل سیالبی در تراز پائین مهینی نگاه داشته شود، تا از حداکثر ظرفیت ذخیره سیل اطدینان حاصل شود. ایتن  سه

به کتاهش منتافع تولیتد     ،آوردن تراز آب مخزنریرد. با این وجود، پائینصورت می بینی بارش در حوضه باالییکار بر پایه پیش

 رذارد.های میانی و پائینی تأثیر میدره نیز بر آبیاری در حوضهو برنامه زمانی رهاسازی از سد سه شدهبرقابی منجر 

 

 دستتخلیه پساب در برابر کیفیت آب در پائین

بتران باالدستت و   ذاتتی میتان آب   تهتامالت طلتوب آب، از جدلته   ستطح کیفیتت م   در خصتوص  ریریتصدیم

آید. استانداردهای باالتر کیفیت آب بته مهنتای آن   های مختلف به شدار میدست و هدچنین بین بخشپائین

بران باالدست بیشتر خواهتد  رذاری برای آبهای سرمایهاست که استانداردهای باالتر تصفیه نیاز بوده و هزینه

اینکه افزایش جریان در نهایت نباید به عنوان حل مشکالت کیفیت آب تلقی شود، با این حال، الزامات بود. با 

برای برداشت به سبب ضترورت  موجود آب  منابعحفپ استانداردهای کیفیت آب مدکن است مستلزم کاهش 

 ها باشد.     سازی آالیندهحفپ آب در مجرا برای رقیق

 آن سیستم طبیعی  و ظرفیت تغییر

های ذاتتی  ، محدودیتبا این وجوداساساً توسهه منابع آب مستلزم تغییر حالت طبیهی سیستم رودخانه است. 

کته   وجتود دارد  (ها، برداشتت آب، و دستتکاری مجترای رودخانته    از نرر مسدودکردن آبراهه)تغییر  میزاندر 

ایتد مبتنتی بتر درک کامتل     ریتزی حوضته ب  . برنامته دادرودخانته صتورت   سیستتم  در بدون تخریتب   توانمی

 باشد.   و تغییر در سیستم بر اساس این درک های سیستم رودخانه و شناسایی دامنه مجاز دستکاریویژری

 های آبزیستی در مقابل دیگر استفاده،ملکرد محیط

 حفتپ کتارکرد اکوسیستتم و    بتین  تهتادل ریزی حوضه آبریز، ترین موارد برقراری توازن در برنامهیکی از مهم

ریتزی حوضته آبریتز    های مختلفی در برنامهبه شیوه تهادل، نیاز به بران در حوضه است. ایننیازهای دیگر آب
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افتزایش مصترف،    در شترایطی کته  زیستتی،  های محتیط تأمین جریان در خصوص ریریتصدیمیابد. ندود می

بران دارد. هدچنتین دربتاره   آبروشن با نیاز دیگر  اینیاز به مصالحهدهد، موجودی آب رودخانه را کاهش می

بندی و الزامتات  بندی رهاسازی از مخازن و تهارض میان سیل طبیهی و فصول خشک از یک سو، و زمانزمان

. دهدنشان میبیشتر الزام ایجاد این توازن را  از سوی دیگر، رانی،رهاسازی برای برقابی، ذخیره سیل یا کشتی

ی هتا ای بتر اکوسیستتم  تواند اثرات منفی عددهآب و کنترل سیل میهای تأمین به هدین شکل، ساخت سازه

زیستت  نیازهای توستهه و نیازهتای محتیط    ایجاد تهادل بینها صرفاً مسئله آب شیرین داشته باشد. این تنش

، تغییرات کیفیت به طور مثالهای مختلف اجتداعی باشد. رروه بین تهامالتتواند شامل نیست، بلکه غالباً می

اثترات منفتی اقتصتادی قابتل تتوجهی       تواندمیمدکن است نه تنها بر محیط طبیهی تأثیر رذاشته، بلکه آب 

 بتر دستت  آب( در پتائین آلودری های توأم با رودخانه یا هزینه دلتایهای کم بر مناطق اثرات جریانهدچون )

هتای  کردها و خدمات اکوسیستتم پذیر و محروم غالباً بیشترین وابستگی را به کارهای آسیبرذارد. رروه یجا

رفتن این قبیل خدمات مدکن است به توزیع ناعادالنه منافع حاصل از رودخانه منجتر  رودخانه دارند، و از بین

 پذیرترند.  ترین توان را برای تطبیق با تغییر شرایط داشته و بنابراین آسیبها غالباً کمرردد. این رروه

 

 رودخانه کافو حوضه پائینی بخشمدیریت منابع آب در  برصراری توازن در اهداف -9کادر

ای از های اصلی رودخانه زامبتزی استت، ندونته   مدیریت منابع آب در بخش پائینی حوضه آبریز کافو در زامبیا، که یکی از شاخه

آیتد. ایتن   متی  زیستی، جدهیت روستایی و برقتابی بته شتدار   ها برای پشتیبانی سالمت محیطمدیریت جریان بینسازی متوازن

دشت، از جدلته پوشتش ریتاهی    رودخانه به طور طبیهی در هر سال سیالبی شده، و الگوی سیل آن سالمت اکوسیستم سیالب

زیادی به ترازهای متغیر آب  وابستگیکند. جدهیت روستایی در بخش پائینی حوضه نیز طبیهی و حیات وحش را پشتیبانی می

 دشت، چرای دام، و تسهیل مهاجرت ماهیان دارد.   مهاش از طریق کشاورزی در سیالبناشی از سیل برای پشتیبانی امرار 

هتای آب در  مگتاوات استت. جریتان    900برق زامبیا با ظرفیت تولید ، بخش پائینی رودخانه کافو، بزررترین منبع از طرف دیگر

ریترد.  دشت صتورت متی  دست سیالبدر پائینکنترل شده، و تولید برق  تژی-ایتژی دشت پایینی کافو، در سدباالدست سیالب

زیستت و جدهیتت روستتایی    رتذارد، و پیامتدهایی بترای محتیط    ستیل تتأثیر متی    سطحبندی و برداری از این سد بر زمانبهره

ررفتگی در بخش پائینی منجر شده، و سیل ردشت در پی دارد. در فصول خشک، رهاسازی آب از این سد مدکن است بسیالب

ستیالبی بتاالتر    سطوحبارندری، رهاسازی آب مدکن است به  فصول. در رذار باشداکولوژیکی تأثیر بازتولیدشاورزی و بر تولید ک

 شود.    در پایین دست یا جدهیت و دام هادیدری زیرساختو سبب خسارت شدهمنجر 

های نتاهدگون نهتادی در   کند، ظرفیتتر میزیست، نیازهای اجتداعی، و برقابی را پیچیدهمیان محیط تهادلمسئله دیگری که 

های جدهیت روستایی و و ظرفیت نهادی پائینی برای دغدغه بودهاست. این منطقه بسیار فقیر  های مختلف ررودارانرروه میان

الی زامبیا، ظرفیت نهادی بهتری در برقابی از نرر منابع فنی، م در تولید برقی اقتصادبا توجه به نقش مهم  زیستی دارد.محیط

 وجود دارد.   و انسانی
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و هدچنین تحلیل کتافی   این تهامالتریزی استراتژیک موفق حوضه آبریز، توانایی شناسایی برنامهاصلی کلید 

ریترد. ایتن کتار مبنتای      مدنرر قترار که باید در برنامه حوضه  ،های مختلف استبرای درک پیامدهای رزینه

 .  کندایجاد میهای حوضه و اولویت اهداف در خصوصتصدیدات آراهانه سیاسی درستی برای 

پتیش از تهیته برنامته     ،صریح یا ضدنی یمدکن است به شکل در خصوص این قبیل تهامالتدر برخی موارد، 

متاثر از الزامات قانونی یا سیاستی بته   توانندمی ، این تصدیداته طور مثالررفته شده باشد. بتصدیم  ،حوضه

د. در متوارد دیگتر، انگیتزه سیاستی آغتاز      نزیستی باشتانداردهای مهین محیطبران خاص یا تحقق اسنفع آب

هتای مهینتی را در   ، مدکن است اولویتت (زیستیمحیط جدی بحران )هدچونریزی حوضه آبریز برنامه فرآیند

راین به صراحت برای پترداختن بته کیفیتت     1987، برنامه سال طور مثال . بهکرده باشدبرنامه حوضه دیکته 

استترالیا و در   2007و قانون آب ستال   تدوین رردید زیستی ناشی از آن در حوضهو تنزل وضهیت محیطآب 

تخصیص آب در این رودخانه تهریتف  برای جلوریری از بیش دارلینگ-موریریزی حوضه برنامه فرآیندپی آن 

ایتن قبیتل    منرتور کتردن   شتیوه  زیتادی  برنامه، تا اندازهتهیه مورد، شرایط سیاسی و حقوقی دو شد. در هر 

در ظتاهر   این تهتامالت، درباره  ریریتصدیم، حتی در این موارد که با این وجود اند.مشخص کرده را تهامالت

هتا  که تهارض بر سر این تتنش  دهدنشان میپیش از تدوین تفصیلی برنامه حوضه صورت ررفته است، تجربه 

 رار دارد.ریری استدریزی و تصدیمبرنامه فرآینددر سرتاسر 

انجتام  سطح حوضه آبریتز  در  را باید بندی آب و مدیریت سیلسهم اقدامات هدچونکه برخی  توجه کردباید 

د در سطح حوضه آبریز، یا زیرحوضه، یتا ستطح اداری انجتام    نتوانمی اقداماتبسیاری از دیگر در حالیکه، . داد

های مهم پیشگیری و حتل تهتارض بته    از جنبه، اقداماتاین قبیل  ریزیبرنامه د. شناسایی سطح مناسبنشو

 حتد هتای دولتتی بتا اختیتارات در     ای الزم در دستتگاه تخصص حرفهمدکن است بر این،  عالوهآید. شدار می

از ایتن   تتوان متی  ،ریزیهای برنامههای اداری وجود داشته باشد. بنابراین، با تدرکززدایی برخی جنبهمرزبندی

 .برداری ندودها بهرهظرفیت

 

 ریزیبرنامهاز انداز حوضه آبریز، منوور چشم -3-3

و  اهتداف ای کتالن دربتاره   انتداز حوضته هستتند: رتزاره    حوضه آبریز شامل چشتم  نوینهای بسیاری از برنامه

و مهطتوف بته    متنهک  کننتده  انداز، . از آنجا که چشمسهی در تحقق آنها داردهایی که برنامه حوضه اولویت

زیستتی، در یتک   تر توسهه اجتدتاعی، اقتصتادی و محتیط   های رستردهها، از جدله دغدغهها و خواستهدغدغه

ریتزی  منرتور و اهتداف برنامته    هایی در خصوصنگرشآید، حوضه مهین و در نقطه زمانی خاص به شدار می

و  تهتامالت  ها را با توجه بهشاخصی از اولویت تواندمیانداز حوضه . هدچنین، چشمکندرا نیز ایجاد میحوضه 
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هتایی  دادن اولویتبا نشان )به طور مثال ، ایجاد کندتهارضاتی که باید در برنامه حوضه مورد توجه قرار ریرند

 .          (زیستی که باید رعایت یا احیا شوندهای محیطکه نیاز است برآورده شوند یا محدودیت

 

 انداز در راینچشمسی ساله تحول  -10کادر

ای طتوالنی در کدتک بته بهبتود     ای است که چندین کشور را شامل شده و ستابقه برنامه -توسهه پایدار راینطرح  -2020راین

ای فراریر در چارچوب قوانین اتحادیته اروپتا و مشتوق هدکتاری میتان کشتورهای       برنامهاین برنامه، وضهیت این رودخانه دارد. 

یف کرده است. با توجه به سابقه طوالنی آن و انباشت اطالعات بتا  سازی تهرحوضه است و در عین حال، کشورها را مجری پیاده

کدّی و تهیین اقداماتی که باید توسط کشورهای  اهدافرذشت زمان، برنامه حوضه راین اطالعات تفصیلی فنی را برای شناخت 

و راهبری سیاسی نیرومندی بتوده   ریزی حوضه در راین متأثر از بحرانآورد. با اینکه تحول برنامهمختلف انجام ریرد، فراهم می

 ها تجربه، درک حوضه، و اعتدادسازی میان نهادها تبدیل شده است. شده بر پایه سالاست، با رذشت زمان به فرآیندی تثبیت

 :بود زیر آن به شکل اندازچشمتهریف تهیه شد،  1987زمانی که نخستین برنامه حوضه راین در سال 

 به رودخانه بازرردند. ی مانند ماهی آزادکه ماهیان آن اندازهن تا بهبود وضهیت رودخانه رای ◄

 آب شرب از راین برای آینده تامین اطدینان از ◄

 سازی یا تخلیه در دریا استفاده شود. پشتهبتواند برای  آن که لجن ایبه رونهکاهش آلودری رسوبات رودخانه  ◄

 زیر را در بر ررفت: اهدافو  هبسط یافت 2001در سال  2020انداز راینانداز در فرآیند تدوین چشماین چشم

 بهبود اکوسیستم

تا دریتای شتدال و    کنستان ، از دریاچه (ها)پیوستگی زیستگاه با عدم انسداد اکولوژیکی ،های راینشبکه اولیه زیستگاه ◄

 برای ماهیان مهاجر احیا شود. ، بایدشده در برنامههای فرعی مشخصشاخهنیز 

 ی از سیل و حفاظت در برابر سیلپیشگیر

 درصد کاهش یابد.   25( تا 1995)از  2020ریسک خسارت سیل در اراضی پست راین باید تا سال  ◄

متتر کتاهش   سانتی 70( باید تا بادن-بادن دستدست بخش آبگیری شده راین علیا )پائینهای حدی سیل در پائینپیک ◄

 (. 1995یابد )از 

 کیفیت آب

 پذیر باشد.طبیهی تصفیه باید امکانساده و شبه هایروششرب با استفاده از  آب تامین ◄

طبیهتی ریاهتان، حیوانتات و    کتنش، تتأثیر منفتی بتر زیستتگاه      های کیفیتت آب نبایتد بته تنهتایی یتا بتا بترهم       مؤلفه ◄

 ها داشته باشد.میکرواررانیزم

 نه محدودیتی برای مصرف انسان مناسب باشند.بدون هیچ رو بایدپوستان در راین، ها و سختماهیان، صدف ◄

 پذیر باشد.های مناسب امکانتنی در راین در مکانآب ◄

 پذیر باشد.شده بدون هیچ خطری باید امکاندپوی مواد الیروبی ◄

 زیرزمینیحفاظت آب

 آب باید احیا شود. خوبکیفیت  ◄

 زیرزمینی باید برقرار شود.برداشت و تغذیه آب بین تهادل ◄

انتداز حقتوقی   شده در برنامه حوضه، متدرکز بر تفستیر چشتم  انداز هدچنان به قوت خود باقی است و اهداف رنجاندهاین چشم

  شده رودخانه است.و دستکاریهای طبیهی در بازه «کیفیت خوب آب»اروپا درباره نامه اتحادیهنرام
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ای قابتل  هتا کته تتا انتدازه    ای از رزارهلوب، تا مجدوعهیک رزاره کیفی درباره شرایط مط تواند ازمیانداز چشم

دوپهلتو توصتیف   به صورت انداز مدکن است آراهانه ریری هستند را شامل شود. در حالت نخست، چشماندازه

های دشوار و تفصیلی درباره ریریرا پیش از تصدیم ررودارانشود. بدین ترتیب تفسیر رسترده و جلب توجه 

، یا درک بیشتتری دربتاره   ررودارانهایی که اشتراکات بیشتری میان سازد. در وضهیتیر میپذامکان تهامالت

انتداز  د. رزاره چشتم کرتدوین  یهای متدرکزتررزارهتوان میریزی حوضه وجود دارد، های قبلی برنامهفرآیند

ی دوقطبی ایجاد ندایتد. تتا   برانگیز و اتحادبخش باشد، نه آنکه فضامهدوالً بهد سیاسی نیز دارد و باید اشتیاق

هتای  انداز مهدوالً ساختار بلندمدتی را برای برنامته رزاره چشم به این دلیل کهای ابهام قابل قبول است، اندازه

 مدت تبدیل شود.  های میانه هدف، بطراحی استراتژی فرآیندآورد، و بنابراین باید در متوالی حوضه فراهم می

 

 تسهآبریز یانگ اصول برنامه حوضه -11کادر

عرضته و تقاضتا، تولیتد منتافع و تخفیتف بالیتا، حفاظتت و         بینتسه با هدف پرداختن به روابط برنامه کنونی حوضه آبریز یانگ

، حفتپ  اصتلی مدت تتدوین شتده استت. هتدف     بلندمدت و کوتاهبا دیدراه های مختلف، و نیز توسهه، و الزامات مناطق و بخش

 در عین حفاظت از سیستم رودخانه است. ،انسان و آب، بر پایه اصل بهبود توسهه بیناهنگی سالمت رودخانه و پیشبرد هد

 تسه به شرح زیر است:اصول به کاررفته در برنامه حوضه آبریز یانگ

از  اولویت داشتن نیازهای انسان و رفاه عدومی. منافع عدومی از قبیل کنترل سیل، ایدنی تأمین آب و ایدنی اکولوژیکی ◄

 آیند. دار به شدار میائل اولویتمس

مدیریت آب و جامهه. مدیریت آب باید پشتیبانی و امنیت را برای توسهه هداهنگ و پایدار جامهه و  بینتوسهه هداهنگ  ◄

  اقتصادی باید با ظرفیت تحدل منابع آب و محیط آبی هدخوانی داشته باشد.    -ریزی توسهه اجتداعیاقتصاد فراهم آورد. برنامه

 -توستهه و حفاظتت اکولتوژیکی    بتین ارتبتاط   صحیحبهبود توسهه در عین حفاظت، و حفاظت در عین توسهه. مدیریت  ◄

 زیستی.محیط

رانتی و منتابع آب و حفاظتت از    ارزیابی و مدیریت جامع. هداهنگی کنترل سیل، تأمین آب، آبیاری، تولید برقابی، کشتی ◄

 محیط آبی.

شتده در رودخانته، و بهبتود کتارآیی     های تخلیهآب. کنترل مقدار کل مصرف آب و آالینده مصرفبر ریرانه نرارت سخت ◄

 استفاده از آب. 

مدت و بلندمدت. توجه به تهارضتات توستهه و حفاظتت    متناسب با شرایط محلی و ترکیب نیازهای کوتاه اقداماتتهدیل  ◄

هتای  سازی در کوتاه و بلندمدت بتر استاس اولویتت   های پیادهرنامهها و بریزی، وظایف، اولویتحوضه آبریز، تهیین اهداف برنامه

 مختلف. 

هتای ذخیتره آب و برقتابی در حوضته،     ها. تقویت تنریم و مدیریت مشترک پروژهبرداری مشترک زیرساختتقویت بهره ◄

 آب. کنترل سیل، استفاده خانگی آب، استفاده صنهتی آب و استفاده اکولوژیکی تامینبرای اطدینان از 
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 دارلینگ-نتایج برنامه حوضه موری -12کادر

های نهادی است. این تحول متتأثر از  طوالنی دارد که شامل تحول اخیر در نقش اییخچهدارلینگ تار-ریزی حوضه موریبرنامه

کته  الیبتود. در حت   متوثر  زیستتی و حکدرانتی  افزایش تنش در این حوضه، و ضرورت تغییر تدرکز از توسهه به حفاظتت محتیط  

اختیارات مهینی از مدیریت حوضته آبریتز، از    2008ها در سال ررفت، ایالتها صورت میریزی به طور سنتی توسط ایالتبرنامه

-ریزی تخصیص آب را به دولت مرکزی وارذار کردند. این اتفاق، تأستی  ستازمان حوضته متوری    جدله برخی تصدیدات برنامه

پذیر ساخت. به عنوان نخستین برنامه فراریر که ذیتل ستازمان حوضته    ه فراریر حوضه امکاندارلینگ را با مسئولیت تهیه برنام

 عتالوه شد. زیستی و مسائل کیفیت آب ررفته میحدود برداشت، الزامات محیط باید در خصوصهای دشواری تهیه شد، تصدیم

-کترد. از ایتن رو، برنامته حوضته متوری     متی بر این، سازمان نوتأسی  حوضه باید مرزهای اختیارات خاص خود را نیز مشخص 

 دارد. باالیی و تدرکز سیاسی ههای کلیدی بودریریریزی هداهنگ، و تصدیمایفای نقش برنامه به دنبالدارلینگ 

هتا و  کند. هدفای از اهداف و نتایج مدیریت را که باید توسط برنامه محقق شود شناسایی مینوی  برنامه حوضه مجدوعهپیش

 مدیریت برنامه حوضه به شرح زیر است:نتایج 

زیست سالم، جوامع محلتی نیرومنتد و یتک    سالم، شامل محیط آبریز حوضهیک ( هدف مدیریت در برنامه حوضه، تحقق 1)

 پیوسته و کم هزینه منابع آب حوضه است.هماقتصاد مولد، از طریق مدیریت به

 شود که:ای استفاده عبارت است از اینکه منابع آب حوضه به رونه( 1( نتایج مدیریت متناظر با این هدف در زیربخش )2)

 سازد؛زیستی را بهینه )الف( نتایج اقتصادی، اجتداعی و محیط

 سازد؛ والدللی مربوطه را عدلی های بین)ب( توافق

 بخشد.های منابع آب حوضه بهبود )ج( امنیت آبی را برای تدام استفاده

زیست، کیفیت و کدیتت آب، حتدود   و نتایج مربوط به محیط اهدافنوی  برنامه، ف در کل حوضه، پیشبر این قبیل اهدا عالوه

 برداشت پایدار، و مبادله آب را نیز مشخص کرده است.

 

تدوین  فرآیند ی عدلی و عدلیاتی باشند.یراهندا بوده اما هدچنانمتنو  و حتی آرمانی  توانندمی اندازهاچشم

 کند:زیر کدک می انداز به اهدافچشم

 که باید حل شوند. یالوقوعررفتن قیودات و مشکالت قریبتوجه به آینده مطلوب در عین نادیده ◄

 های مختلف     رونارون با دیدراه ررودارانها و ترجیحات مشترک میان ارزش تدوین ◄

 توان به موازات هم پیش برد.های رونارون را میاثبات اینکه دیدراه ◄

 ریزی حوضه آبریزآراهی درباره اهدیت برنامه یارتقا ◄

هتای  انتدازها محوریتت دارد، اولویتت   های منابع آب و وضهیت مطلوب آنها در بیشتر چشماولویت کهحالیدر 

انتدازها بته مستائل حوضته و     بر ایتن، بستیاری از چشتم    عالوهملی مدیریت آب نیز باید در نرر ررفته شوند. 

های حوضته آبریتز   که به طور کلی فراتر از اختیارات مدیران آب، و به ویژه سازمان پردازندمدیریت اراضی می

بترای  )انتدازها رنجانتده شتود. در برختی متوارد      در این چشم تواندمیها نیز است. هدکاری و هدگرایی بخش

 انداز مدکن است دورندای بسیار بلندمدتی داشته باشد.  ، چشم(پیسیسیندونه در می
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 پیسیسیانداز چندنسلی برای حوضه میچشم -13کادر

را تدوین  تههد چندنسلی در قبال حوضهبا عنوان  ایساله 200انداز کلیدی، چشم ررودارانپی و سیسیکدیسیون رودخانه می

 مردم ما ... کردند.

 مند هستند.مانند در جهان بهرهاز کیفیت زندری بی ◄

 مند هستند.های فرعی در این حوضه بهرهیا شاخه از سکونت مطدئن در امتداد رودخانه ◄

از هوای تازه و ریاهان و جانوران و جنگل، در عین امکان شکار، ماهیگیری، و تفریح در امتداد رودخانه یا شتاخه فرعتی    ◄

 مند هستند.در حوضه بهره

 کنند.به آسانی، ایدن، و در حد توان مالی به مقاصد رونارون در حوضه سفر می ◄

 کنند.های حوضه برای شرب و مصارف دیگر استفاده میها، جویبارها یا آبخوانهای فراوان رودخانهاز آب ◄

از میان انبوه کاالهای پایه و منابع اساسی که کشت و تولید کرده، و در امتداد رودخانه به بازارهای محلی و جهانی حدل  ◄

 کنند.ندایند، انتخاب میمی

 یه درک موارد زیر بوده است:انداز بر پااین چشم

 ،الصه مشترک: ◄

کته دربرریرنتده کتل سیستتم بته شتیوه        وجود دارد پیسیسیانداز مشترک برای حوضه آبریز میبه یک چشم اینیاز و عالقه

بنای تهریتف  شده به عنوان مهای مشترکاً پذیرفته: از جدله عوامل اکولوژیکی، اجتداعی، و اقتصادی باشد؛ و اولویتپیوستههمبه

انداز سازی مدیریت رودخانه در راستای تحقق واقهی چشمتر برای هداهنگکارآمدها است. دوم، نیاز به ساختارهای نهادی پروژه

 وجود دارد.

 تهدید مشترک: ◄

انداز یاب یک چشمارتباط چندانی با یکدیگر ندارند. در غواکنش بوده و  قابلیتدوانده نهادی از دید بسیاری، فاقد ترتیبات ریشه

در فرآینتد سیاستی    قبتل ها تا انتدازه زیتادی از   سالمت اکوسیستم و رونق اقتصادی در کل حوضه، اولویت در خصوصمشترک 

 تهیین خواهند شد.

 

هایی که توسهه منابع باشد، به ویژه در وضهیت یتردهنده وضهیت مطلوب بلندمدتبازتاب تواندمیانداز چشم

انداز مدکن است مستقیداً شامل بایتدهای  کند. در برخی موارد چشمی به تدریج تغییر میآب و ترتیبات نهاد

 تری درباره مسائل غیر آبی باشد.  رسترده

انداز در برنامه حوضه وجتود داشتته باشتد، بته     هدچنین مدکن است دلیلی برای رنجاندن چندین الیه چشم

اهند تدام ابهاد توافقات ختود را ببیننتد. بایتد دانستت کته      خوب ررودارانجدید بوده و  فرآیندویژه مواقهی که 

 کته حتالی هتای دغدغته متورد نرتر را شتامل شتود، در       تواند تدام جنبته برانگیز میانداز کالن و اشتیاقچشم

 از مسائل را در اولویت قرار دهد. تهداد مشخصیانداز باید های متدرکز در چشمرزاره
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 در برنامه آب کالیفرنیا آینده و نتایج مطلوب -14کادر

کند. آینده و نتتایج مطلتوب،   ریزی خود اتخاذ میبه عنوان افق برنامه 2050برنامه آب کالیفرنیا نگاه بلندمدتی را با تهیین سال 

بازتاب توجه به اقلیم، توسهه اقتصادی، و مدیریت در قالب هدکاری نهادی است. منافع و نتایج تصتدیدات آب و دسترستی بته    

 ع دولت ایالتی برای تدام جوامع محلی یکسان است. مناب

 آینده مطلوب آبی در کالیفرنیا

 دارد که: ی، قابل اطدینان و باامنیت منابع آبپیوستههمبههای کالیفرنیا، آبخیزهای سالم، و نرام

 دهد.، و کیفیت زندری را در تدام جوامع محلی خود ارتقا میامنیتسالمت عدومی،  ◄

 دهد؛ ودی، رونق کسب و کار، و قابلیت تولید کشاورزی را تداوم میرشد اقتصا ◄

هتای اکولتوژیکی، و میتراث فرهنگتی کالیفرنیتا حفاظتت کترده و آنهتا را احیتا          از تنو  منحصر به فرد بیولوژیکی، ارزش ◄

 نداید.می

 2050ریزی نتایج مطلوب در اف  برنامه

هتای نتافع   ، و از کیفیت مناسبی برای استفادهدارد و پایدار مقرون به صرفه، ایدنکالیفرنیا ذخایر آبی کافی، قابل اطدینان،  -1

 زیستی و کشاورزی برخوردار است.برای حفاظت، و بهبود آبخیزها، جوامع محلی، و منابع محیط

 کند. پشتیبانی میمنابع آب از طریق راهبری، نرارت، و تأمین مالی  پیوستههمبهریزی و مدیریت دولت ایالتی از برنامه -2

ریزی منابع آب کالیفرنیا، متدیریت آب در راستتای استتفاده پایتدار و منتابع      محوری در برنامه یای نقشهای منطقههدیاری -3

 کنند. ای ایفا میمنطقه خودکفایی پایدار، و افزایش

را بترای افتزایش    پیوستته هتم بته و اقتدامات   ریرندریزان منابع آب و کاربری اراضی، تصدیدات آراهانه و هدکارانه میبرنامه -4

کنند، از کیفیت آب حفاظت کترده، حفاظتت در   کنند. آب را با کارآیی بیشتری استفاده میقابلیت اطدینان منابع آب پیاده می

ر پرتتو  زیستتی د ریرند، و به عدالت محتیط زیست را در پیش میبخشند، رفتار مسئوالنه نسبت به محیطبرابر سیل را بهبود می

 کنند. آمیز اطدینان حاصل میهای تغییر و رویدادهای فاجههپیشران

رذاری در اقدامات متنوعی که ریسک و پیامدهای ناشی از تغییر اقلتیم  های سازراری و سرمایهیکالیفرنیا با طراحی استراتژ -5

آورتر ساخته، و پایتداری آب  ا در برابر تغییر تابهای اقلیم پیدا کرده، سیستم رقطهیتدهد، آمادری در مقابل عدمرا کاهش می

 دهد. هایی که به آن وابسته هستند را افزایش میهای مدیریت سیل و اکوسیستمو نرام

منابع آب، حفاظت در برابر سیل را ارتقا داده، آمتادری   پیوستههمبهسیل، به عنوان بخشی از مدیریت  پیوستههمبهمدیریت  -6

کرده و نرام پایدار مدیریت ستیل را محقتق    احیادشت را های سیالبط اضطراری را بهبود بخشیده، اکوسیستمو پاسخ در شرای

 سازد.می

 

 اووربرگ-برید کالن استراتژی مدیریت حوضه آبریز اهدافانداز و چشم -15کادر

ای را التزام  ز نرتر حقتوقی برنامته   در آفریقتای جنتوبی، ا   اووربرگ-برید استراتژی مدیریت حوضه آبریز در محدوده مدیریت آب

تکلیف شده است. هدچنتین،   ررودارانکند که در آن، محتوای مهینی مشخص رردیده و فرآیندهای مهینی شامل مشارکت می

تأسی  مدیریت حوضه آبریتز  آید و توسط سازمان تازهاین برنامه نخستین استراتژی در نو  خود برای این محدوده به شدار می

است. رویکرد این سازمان از تدرکزررایتی پیشتین، بته متدیریت منتابع آب تغییتر کترده استت. ایتن استتراتژی بتر            تهیه شده 

 ریری، و تأمین الزامات حقوقی تدرکز دارد.سازی نهادی، پرکردن خألهای اطالعاتی برای پشتیبانی تصدیممشروعیت

را شکل خواهد داد، و آینتده متا بتا     اووربرگو منطقه  بریددره که آب، رشد و توسهه  دانیممیما »در این استراتژی آمده است: 

های تغییر در محتیط  ها و فرصتدانیم که شیوه پاسخ ما به چالشتاون، کی  غربی و کشور پیوند دارد. هدچنین میآینده کی 

 «زندری و کار در کنار یکدیگر را تهیین خواهد کرد. نحوهمان، طبیهی و اجتداعی



 ریزی حوضه آبریزبرنامه

        62 

 

 بازتاب یافته است. «آب با کیفیت برای هده و برای هدیشه»وده مدیریت آب در عبارت انداز محدچشم

 اندازهای چشمگزاره

 ها در وضهیت سالم و کارکردی برای طبیهت، مردم و اقتصاد.ها و مصبزیرزمینی، تاالبها، آبحفاظت از رودخانه ◄

یتافتن از  های کنونی، پشتتیبانی توستهه جدیتد و اطدینتان    لیتبرای تداوم فهاموجود آب  منابعتقسیم عادالنه و کارآمد  ◄

 جبران، در عین سازراری با اقلیم و جهان رو به تغییر.   

-بریتد پذیرش مسئولیت مشترک، آنچنان که ذیل راهبری سازمان نیرومند مدیریت حوضه آبریتز   و پرورش درهدکاری  ◄

 به خوبی مدیریت شود.      اووربرگ، منابع آب

 کالن اهداف

 شوند.حفاظت می ،های ساحلی، در وضهیتی که دستکاری اندکی شده باشندها و تاالببیشتر مصب ◄

 شود. ها در سطح قابل قبول حفپ میها و سبزیکیفیت آب رودخانه برای آبیاری میوه ◄

 .یابدخدمات و عدالت، تخصیص می ارائهاجتداعی  اهدافآب کافی با کیفیت مناسب برای تأمین  ◄

 یابد.های مولد و کارآ هدواره بهبود میشده در فهالیتبازده اقتصادی آب استفاده ◄

 شود.رعایت شروط مندرج در مجوز استفاده آب هر سال بهتر می ◄

 شود.سازی میهای مسئول کامال پیادهتوسط دستگاه اووربرگ-بریداستراتژی مدیریت حوضه آبریز  ◄

 

 در برنامه حوضه آبریز دانوب اندازهای چشمگزاره -16کادر

ای است که چندین کشور را شامل شده و باید به تنو  ظرفیت کشورهای واقع در برنامه مدیریت حوضه آبریز دانوب، برنامه

اروپتا پیتروی   نامته اتحادیته  اروپا توجه داشته باشد. برنامه حوضه از چارچوب حقتوقی نرتام  برای رعایت الزامات اتحادیه  ،حوضه

دهد. هر یک از کشورها حاکدیت کشور را پوشش می 14الدللی حفاظت از دانوب تدوین شده و ند و توسط کدیسیون بینکمی

ها در های ناموزون مالی و سایر ظرفیتسازی دارند، با این حال، به دلیل ظرفیتسرزمینی خود را داشته و نقش مهدی در پیاده

شده را انجام دهند. از این رو، کدک مالی به برخی توانند الزامات تهییناری میکشورهای مختلف حوضه، برخی کشورها به دشو

پذیر امکان ،اروپا نیازمند منابع نباشداروپا داده شده، و تههداتی را که از نرر مالی برای کشورهای غیر اتحادیهکشورهای اتحادیه

ختوبی  طوالنی تهیه شتده استت، بنتابراین الزامتات ختاص آن بته      سازد. برنامه دانوب هدچنین بر پایه اطالعات مهم و سابقه می

 شده هستند. شناخته

طراحی شتده   ایبلندپروازی آراهانه ،های ذیربطبخشی به دستگاهانداز برنامه حوضه دانوب، با هدف الهامهای چشمدر رزاره

تر مانند های کیفی، تا رزاره«انتشار صفر»د، مانند انهایی که به روشنی تهریف شدهآلانداز، ترکیبی است از ایدهاست. این چشم

انتداز ستنجیده شتده، و بته کشتورهایی کته       سناریوی مبنا و چشممدت اهداف میان ها، در راستایپیشرفت«. مدیریت متوازن»

 شود.           هایی ارائه میانداز دارند، کدکهای کدتری برای تحقق چشمظرفیت

 های دانوب است.نشده در آبهای تصفیهدری اررانیک، انتشار صفر فاضالبدر بحث آلو نهاییهدف  ◄

ای در کل حوضه نقطهای و غیردر بحث مواد مغذی، مدیریت متوازن انتشار ماده مغذی از طریق منابع نقطه نهاییهدف  ◄

 قرار نگیرند. ررایی دانوب و دریای سیاه تهدید نشده یا تحت تأثیر تغذیه که آب دانوب است، به طوری

، عدم وجود ریستک یتا تهدیتد بترای ستالمت      تخلیه شده به رودخانه دانوب در بحث آلودری مواد خطرناک نهاییهدف  ◄

 انسان و اکوسیستم آبی منطقه دانوب و دریای سیاه است.

ینده در محتیط  در بحث تغییرات هیدرومورفولوژیکی، مدیریت متوازن تغییرات ساختاری رذشته، کنونی و آ نهاییهدف  ◄

هتای  وابسته به رودخانه است، به طوری که اکوسیستم آبی در کل منطقه دانوب، کارکردهای خود را ایفتا ندتوده و تدتام رونته    

 بومی حاضر باشند.
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 ها در کل منطقه دانوب به هم پیوسته بوده و احیا خواهند شد.ها/ تاالبدشتسیالب ◄

 ریرد.تأثیر قرار ندیو توزیع طبیهی اکوسیستم آبی تحت توسههشوند که یت میای مدیرشیوهتغییرات هیدرولوژیکی به ◄

زیستی و بهترین فنتون موجتود در کتل    ای شفاف و با به کارریری الگوهای موفق محیطهای زیربنایی آتی به شیوهپروژه ◄

 رستیده کامل پیشگیری شده، به حداقل اثررذاری بر تنزل وضهیت و اثرات منفی فرامرزی به طور  -شوندمنطقه دانوب اجرا می

 شود.یا جبران می

زیرزمینتی از  ستازد. چنانچته آب  زیرزمینی در منطقه دانوب وارد ندتی انتشار مواد آالینده هیچ رونه آسیب به کیفیت آب ◄

 قبل آلوده شده باشد، احیای کیفیت مناسب باید انجام شود. 

در منطقته دانتوب، بتا در نرررترفتن     موجود زیرزمینی از منابع آب فادهاست شده و متهادلاستفاده آب به شکل مناسب  ◄

 کند.اثرات آتی تغییر اقلیم، تجاوز ندی

 

 با تغییر، ،دم صطعیت و پیچیدگی روش برخورد -3-4

ریتزی حوضته آبریتز تبتدیل     محتوری در برنامته   اهدافمالحرات تغییر و عدم قطهیت به شکلی روزافزون به 

سریع تحوالت اجتداعی و اقتصادی در بسیاری از  رشدتغییر اقلیم، و  جهانی متأثر از ظهوراند. این تحول شده

جهان بوده است. در هر یک از این موارد، تغییر قابل توجه آینده، با سطح باالیی از عدم قطهیتت هدتراه    نقاط

 است.

انتد.  ها طراحی شتده این چالشبرای پرداختن دقیق به  کتاب،شده در این ها و رویکردهای مهرفیاصول، رویه

ریتزی حوضته   ی مجزا از برنامهفرآیندهای خاصی را در پرداختن به تغییر اقلیم به عنوان سازوکاراین نوشتار، 

تتر  کند که مدیریت خوب منابع آب را در زمینته رستترده  هایی را مشخص میسازوکارریرد، بلکه در نرر ندی

در ایتن قستدت، برختی از اصتول کلیتدی       بتا ایتن وجتود   ستازد.  یپذیر مت تغییر سریع و عدم قطهیت، امکان

 شود.یابد، برجسته میریزی حوضه آبریز که با تغییر و عدم قطهیت ارتباط میبرنامه

 ابعاد چندگانه تغییر و ،دم صطعیت

، البه طور مثتأثیر بر چرخه هیدرولوژیکی به عنوان یکی از پیامدهای کلیدی تغییر اقلیم شناخته شده است. 

ها؛ تغییرات بلندمدت در الگوهتای  ها و خشکسالیشده آتی عبارتند از افزایش فراوانی سیلبینیتغییرات پیش

شتدن در اثتر آن؛ و تغییترات در    منابع آب؛ افزایش نوسان در منابع آب؛ افزایش دما و افزایش ریستک مغتذی  

توانند منجتر  ف به بارندری(. این تغییرات میتوزیع فصلی منابع آب )نریر اثرات ناشی از  جابجایی بارش از بر

هتای اجتدتاعی و اقتصتادی وابستته بته آب، و هتم بتر        به ایجاد اثترات عدتده غالبتًا منفتی، هتم بتر فهالیتت       

 های آب شیرین شوند.  اکوسیستم

ز الهتاده ستریع اجتدتاعی و اقتصتادی در بستیاری ا     عالوه بر این نو  از تغییرات متتأثر از اقلتیم، تغییتر فتوق    

های جهان در حال پدیدار شدن بوده که با تغییرات قابتل توجته در تقاضتای آب و اثترات ناشتی از آن      بخش
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تتر از تغییترات اقلتیم    ریتزی منتابع آب، غالبتاً مهتم    هدراه است. تغییرات اجتداعی و اقتصادی در دوره برنامه

، سطوح باالی عدم قطهیت است. اقتصادی -هستند. مشخصه تغییرات، هم در اقلیم و هم در توسهه اجتداعی

 شود:این عدم قطهیت، از عوامل متهددی تشکیل می

 

 ،دم صطعیت و تغییر در رودخانه زرد :17کادر

های شدال غربی و شدالی ایتن کشتور بته شتدار     رودخانه زرد دومین رودخانه بزرگ در چین است، و منبع مهم آب برای بخش

 473دارد. در این حوضه آبریز، سرانه منتابع آب،  چین ای و جامهه مهدی در اقتصاد منطقهآید. از این رو، جایگاه استراتژیک می

درصتد   15متر مکهب، حدود  220اراضی قابل کشت، هر هکتار درصد متوسط ملی، و منابع آب به ازای  23متر مکهب، حدود 

تأمین نداید. به طتور خالصته،   نیز ای آبریز را هحوضهاز دیگر برخی  یآب نیاز متوسط ملی است. حوضه آبریز زرد هدچنین باید

های مختلف حوضته  عرضه و تقاضای آب در این حوضه وخیم بوده، و رقابت بر سر استفاده از آب در بین استان بینتهارض آب 

 شدید است.نیز 

آب هر استتان در امتتداد   زیستی، برداشت محیط -برداری پایدار منابع آب و حفپ سیستم اکولوژیکیبه منرور اطدینان از بهره

، برنامته تخصتیص آب رودخانته زرد بته     1987تهیین شده است. در سال  ،پ  از کسر نیازهای آبی انتقال رسوب ،رودخانه زرد

میلیارد متر مکهب مشخص رردیده، و این مقدار به عنوان  58تصویب رسید. در این برنامه، متوسط رواناب ساالنه رودخانه زرد، 

میلیتارد   37زیستی، باقیدانتده  میلیارد متر مکهب برای نیازهای محیط 21یص منرور شده است. پ  از کسر نقطه شرو  تخص

هتای  استان در امتداد حوضه آبریز رودخانه زرد تخصیص یافت. این برنامه تخصتیص یکتی از نخستتین برنامته     9متر مکهب به 

 کارآمدسازی برنامه تنریم ساالنه، و پایش و مدیریت ین و پیادهآید. با تدوهای آبریز بزرگ چین به شدار میحوضه درتخصیص 

پیاده شده است. این برنامه تتأثیر مهدتی بتر حتل تهتارض بتر ستر استتفاده از آب بتین           1987تخلیه در مقاطع کنترل، برنامه 

 ه داشته است.یافتن از عدلکرد اکولوژیکی طبیهی رودخانهای مختلف، حفپ میزان استفاده از آب و اطدیناناستان

ای در رودخانه زرد به وجود آمده است. موجودی ستاالنه  نشدهبینیاز زمانی که این توافق صورت ررفت، تغییرات اساسی و پیش

میلیارد متر مکهب کته در ایتن برنامته     58ای کاهش یافته است. متوسط رواناب ساالنه مالحرهآب در این حوضه به شکل قابل

حاکی از  2000تا  1956های دوره بود. در مقابل، داده 1975تا  1919های جریان دوره مبتنی بر دادهتخصیص داده شده بود، 

میلیارد متر مکهب رسیده است. اعتقاد بر این است که این  53درصد کاهش داشته و به  10آن است که رواناب ساالنه تا حدود 

زیرزمینتی، و افتزایش فراوانتی خشکستالی استت.      آب ستطح دمدت کاهش در نتیجه تغییرات کاربری اراضی در حوضه، اُفت بلن

 بتین تقستیم آب   مبنتای بته عنتوان    1987هدزمان، الگوی توسهه اقتصادی در این حوضه تفتاوت بستیاری بتا آنچته در ستال      

ه بتا  ، این تغییرات بدین مهنا است که اکنون شترایط در ایتن حوضت   ه طور کلیداشته است. ب ،های حوضه تصور شده بوداستان

سازوکاری را برای انجتام   1987قرار ررفته بسیار متفاوت است. توافق سال  1987شرایطی که مبنای برنامه تخصیص آب سال 

بایتد   1987های بینی نکرده بود، و اکنون مذاکره درباره این مسئله که آیا تخصیصتهدیالت به منرور بازتاب این تغییرات پیش

 است.، در جریان یا نه بازنگری شود

 

تغییر اقلیم احتداالً میزان بارش، تبخیر و رواناب، و بنابراین حجم منتابع   .تغییرات در متوسط منابع آب ◄

دهد. ماهیت و سطح تغییر در مناطق مختلف متفتاوت بتوده و عتدم    آب موجود برای مصرف را تغییر می

 ای دارد.قطهیت قابل مالحره
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های اقلیدی به نوستان بیشتتر در اقلتیم، از جدلته رویتدادهای      بینیبیشتر پیش .نوسان اصلیمی بیشتر ◄

تر، اشاره دارند. از این رو، حتی جاهایی که متوسط بلندمتدت روانتاب، هدتان میتزان قبلتی بتاقی       حدی

بندی فصول تر ستاالنه  های خشکسالی و سیل افزایش یافته و یا در زمانماند، مدکن است تهدد دورهمی

 ان بیشتری ایجاد شود.  یا رویدادهای دیگر نوس

توانند تغییرات اقلیدی را بتا ستطح اطدینتان کتافی بترای      های کنونی اقلیم ندیمدل .اطال،ات محدود ◄

بینی کنند و البته مدکن است هررز نیز نتوانند چنین کاری را انجام ریزان آب پیشاستفاده قطهی برنامه

که آیا مجدو  بارش و رواناب برای بستیاری از منتاطق   ها حتی درباره ایندهند. در بسیاری از موارد، مدل

های جغرافیایی و زمانی کوچکتر کته  ها در مقیاسافزایش یا کاهش خواهد یافت، توافق ندارند. این مدل

آیند، بسیار قابلیت اطدینان پتایینی دارنتد. ایتن    ترین مقیاس برای مدیران منابع آب به شدار میمناسب

پتی در آمریکتای   ستی ستی تسه در چین و متی آبریز نسبتاً بزرگ مانند یانگ هایموضو  حتی در حوضه

افزایش  مدکن است مانند نیزمتوسط متغیرها ثابت باقی می در حالتی کهحتی  شدالی نیز مصداق دارد.

هتای موجتود بترای پشتتیبانی     پدید آید، و بدین ترتیب چالش دیگری در استتفاده از متدل   در نوسانات

 . ررددمیحوضه آبریز ایجاد ریزی برنامه

تهدد عواملی که در عدم قطهیت آینده ستهیم هستتند، بتدین     .،دم صطعیت صابل مالحوه درباره آینده ◄

تواند عدم قطهیت آینده را حل کند. این موضتو  بته   تر نیز ندیسازی پیچیدهمفهوم است که حتی مدل

م برای اقلیم و هم برای توسهه، با هتم در نرتر   کند که عدم قطهیت آینده، هویژه زمانی مصداق پیدا می

 ررفته شوند.

 

 

 افزایش ،دم صطعیت با گذشت زمان -13شکل
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 اصول مدیریت در شرایط تغییر و ،دم صطعیت

ریتری رویکردهتای   با آنها، یکی از عوامل کلیدی شکل توأمشناخت رو به افزایش این تغییرات و عدم قطهیت 

 -وضه آبریز بوده است. تطبیتق متدیریت منتابع آب بتا توستهه ستریع اجتدتاعی       ریزی حدر برنامه استراتژیک

پایدار بوده و انهطتاف   هااقتصادی و افزایش نوسانات اقلیم، نیازمند رویکردهایی است که در برابر عدم قطهیت

در صتورت وقتو  داشتته باشتند. بتا حرکتت بته ستدت یتک آینتده متغیتر و            را کافی برای پاسخ به تغییرات 

شتود کته   ای جابجا میبه رونه ریزی حوضه آبریز نیزبنیادی و فنون مقتضی برای برنامه اهدافناپذیر، یتقطه

جستتجوی نتتایج   ستدت  به حرکت شناسایی نتیجه بهینه بر پایه شرایط تاریخی و کنونی در حوضه،  به جای

 .           ، محتدل باشدهای مدکنکه در طیفی از آینده ی صورت ریردپایدار

 محتدتل هتای  های ریسک سیل باید چنان طراحی شوند که بتوانند به طیفتی از نتر   ، استراتژیبه طور مثال

کته   منرتور نداینتد  هایی را سازوکارهای تخصیص آب باید افزایش تراز دریا با رذشت زمان پاسخ دهند. نرام

های حوضه آبریتز بایتد   کوسیستمپذیر سازند. اامکان تخصیص عادالنه آب را در شرایط افزایش نوسانات امکان

تتر از هدته،   هتا و تغییترات را داشتته باشتند. مهتم     ای که تحدل شتوک در وضهیت سالم حفپ شوند، به رونه

آنهتا   تحقق سازرار باسازی های پیادهبرای حوضه باید شناسایی شده، و برنامه بلندمدت از اهداف ایمجدوعه

 .   تدوین شوند ،در صورت وقو  تغییر

تتوان در تصتدیدات   را متی  زیتر  ناپذیر، اصتول ای قطهیتهای پایدار در برابر آیندهشدن پاسخنرور فراهمبه م

 :ررفتریزی حوضه به کار برنامه

ریتزی حوضته   ها در برنامهبرخی تصدیم .های آینده شودهایی گرفته نشود که موجب سلب گزینهتدمیم ◄

 در خصتوص ترین مصتداق آن، تصتدیدات   . روشنشوندمیپذیری و توان تغییر انهطاف باعث حذف آبریز

شود کته مدکتن   ی در ترتیبات حقوقی و نهادی دیده مییهافیزیکی است. هدچنین روش هایزیرساخت

کته   یترتیبات تخصتیص آبت   به طور مثال، از دسترس خارج کندآینده را  در پذیریانهطافقابلیت است 

 توان تغییر را ندارند.

ریتزی روشتن ستیل و    شامل برنامته  مورداین  .نشدهبینیرای مواجهه با رویدادهای پیشتوانمند سازی ب ◄

ریزی وضهیت اضطراری، از جدله توانایی مدیریت و پاسخ در برابر رویتدادهایی استت   برنامه و خشکسالی

نشتده، هدچتون توستهه مراکتز جدیتد صتنهتی، شتهری یتا         بینتی سابقه هستند. رویدادهای پیشکه بی

های توانند در افقهای بلندمدت در میزان رواناب نیز مییا اُفت و نشدهبینیهای پیشدر مکان کشاورزی

 تر ر  دهند.زمانی بلندمدت
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نیازهتای مهتم متدیریت    نرام پتایش جتامع و کارآمتد، از پتیش     .ها برای شناخت تغییراتپایش شاخص ◄

پایش بایتد مجدوعته مناستبی از     تغییر است.آید. رویکرد تطبیقی از الزامات شرایط تطبیقی به شدار می

و با منابع کافی برای تحلیتل   دهدمتغیرهای هیدرولوژیکی، کیفیت آب، اکولوژیکی و اقتصادی را پوشش 

 ها و شناسایی تغییرات و روندهای بلندمدت استفاده شود.  و ارزیابی داده

های موضوعی هدراه آن باید با توجه و برنامه های حوضهبرنامه .ها با تغییر شرایطتغییر و بازنگری برنامه ◄

پذیر نسبت بته تغییترات   و رویکردی انهطاف فرآیندبه تغییرات، بازنگری و بهنگام شوند. این کار مستلزم 

 است.

 ریزی حوضه آبریزتأثیر بر اهداف برنامه

،  بتا ایتن وجتود   اشتت.  ریزی حوضته تتأثیر خواهنتد د   و اهداف برنامه تصدیداتبر بسیاری از  الذکرفوق اصول

ریتزی حوضته، راهندتا    برنامته  مهتم هتای  برخی از جنبه در خصوصتوانند می زیر تأثیرات کلیدی مطرح شده

 باشند:

اند، ظرفیتت جتذب محتدودی بترای     که آسیب دیده یهای آب شیرینمحیط .کارآزیست سالم و محیط ◄

اد مغتذی بتدین مهنتا استت کته      وان باالی م، میزبه طور مثالهای آینده دارند. آوری در برابر شوکتاب

هایی کته  ررایی در شرایط افزایش دما دارند. رودخانهپذیری بیشتری در برابر تغذیههای آبی آسیبپیکره

اکنون در مهرض برداشت اضافی قرار دارند، احتداالً از اثترات بستیار جتدی ناشتی از کتاهش روانتاب       هم

 آسیب خواهند دید.

هتای  تترین تصتدیم  هتا در زمتره بلندمتدت   زیرساخت در خصوصریری تصدیم .پذیرزیرساخت انعطاف ◄

. زیرساخت باید چنان دداررا تغییر  در برابرپذیری ریزی حوضه قرار دارد که کدترین میزان انهطافبرنامه

بترداری  ریزی و بهرهتر آنکه، برنامهساخته شود که در برابر تغییرات آتی قابلیت تطبیق داشته باشد. مهم

های بستیاری دارد. ایتن شتیوه، توانتایی     زیرساخت در مقیاس حوضه در مقایسه با سدهای منفرد، مزیت

دهد. هدچنین مدکن است بیانگر آن باشد پذیر به تغییر شرایط افزایش میسیستم را برای پاسخ انهطاف

از زیرستاخت   عتاری یتد  ، باحوضه آبریززیستی آوری محیطهای فرعی، برای افزایش تابکه برخی شاخه

پتذیری را  ای طراحی و مهندسی شوند کته انهطتاف  ها باید به رونهای از زیرساختهای ویژهبدانند. بخش

های مختلف در ترازهای مختلف توان به تدهیدات الزم برای رهاسازیمی به طور مثالپذیر سازند، امکان

پذیرستاختن توستهه در   فاظت سیل برای امکانریزی زیرساخت حمخزن و یا تهبیه فضای الزم در برنامه

 آینده اشاره ندود.
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ها و مقررات هدگی باید در صتورت تغییتر   قوانین، سیاست .توانایی اصالح صوا،د در صورت تغییر شرایط ◄

ریزی ستاخت و ستاز یتا    توان به تغییرات در برنامهمی به طور مثالباشند.  ، قابلیت تغییر را داشتهشرایط

هتای تخصتیص آب در   پذیری در ترتیبتات و برنامته  در پاسخ به تغییر ریسک سیل، یا انهطافبندی پهنه

بایتد   مختزن بترداری بترای هتر نتو      شده بهرهرواناب اشاره ندود. قواعد طراحی میزان پاسخ به تغییر در

د و ترتیبتات  پذیر سازد. توانایی تغییر نته تنهتا در قواعت   پذیری را در پاسخ به تغییر شرایط امکانانهطاف

 رذاری و وضع مقررات نیز مصداق دارد.                   مشخص، بلکه در سطوح سیاست

های جدید سازمانی مدیریت در شرایط عدم قطهیت، مستلزم توسهه تواندندی .رفیت سازمانیتوسعه ظ ◄

یش یابتد. ایتن مهتم،    ها باید افزاها در سازمانهای پایش و پاسخ به رویدادمهنی که ظرفیتاین است. به 

 رذاری قابل توجه دارد. نیاز به برنامه سرمایه

 ریزی حوضه آبریزبرنامه فرآیندگنجاندن ،دم صطعیت در 

نوسانات فزاینده و تغییر و عدم قطهیت قابل توجه موجب شده است که اعدال تغییترات زیتاد در فرآینتدها و    

ت ایتن تغییترات، جابجتایی از متدل خطتی طراحتی       ریزی حوضه، الزامتی رتردد. محوریت   برنامه شناسیروش

مسیر توسهه حوضه، به مدلی تطبیقی در طراحی استراتژی استت کته   استراتژی بر اساس قطهیت آینده و تک

انتدازها و  ریری تطبیقی برای دستتیابی بته چشتم   های مختلف آینده و تصدیمها، سناریوها و رزینهبر ریسک

 کند.  اف بلندمدت، تأکید میاهد

بلندمتدت را   اهتداف هتا را فتراهم آورده، و هدزمتان، تهیتین     ریزی حوضه بایتد امکتان بتازنگری   برنامه فرآیند

تتر  های کوتاههای حوضه و دورهبلندمدت برای برنامه اهدافتواند از طریق تهیین پذیر سازد. این کار میامکان

ریزی استراتژیک حوضه را تشکیل رد برنامهسازی محقق شود. این مفهوم، محوریت رویکبرای بازنگری و پیاده

 دهد.  می

ریتزی وجتود   های محتدتل در برنامته  های طراحی بسیاری برای رنجاندن عدم قطهیت و طیفی از آیندهروش

تواننتد  دارد. مهدترین آنها، استفاده از سناریوهای مختلف برای توصیف شرایط آینده است. این سناریوها متی 

توانتد بته   ای محتدل توسهه و اقلیم را ترکیب ندایند. ابزارهای ارزیابی ریستک نیتز متی   های از آیندهمجدوعه

شده در برابر نتایج محتدل، مورد استفاده قرار ریترد.  ریزیعنوان ساز و کاری برای آزمودن رویکردهای برنامه

 شود.بررسی می 5-10ریزی سناریویی با جزئیات بیشتر در قسدتبرنامه
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 رودخانه کلرادو: تجهیز ضعیف برای پرداختن به نوسانات و تغییرات 1922نامه سال اف تو :18کادر

نامه در ستال  است. این توافق 1922نامه سال های واقع در حوضه رودخانه کلرادو، عددتاً بر اساس توفقتخصیص آب بین ایالت

رباره بختش باالدستت رودخانته کلترادو تکدیتل رردیتد.       د 1948نامه سال نامه ایاالت متحده و مکزیک، و توافقبا تفاهم 1944

، ندونه بسیار روشنی از عتدم توانتایی توافتق تخصتیص آب حوضته در پترداختن بته شترایط تغییریافتته          1922نامه سال توافق

 ه بود.بینی نشدنامه، این موضو  پیشآید، زیرا در زمان تدوین تفاهماقتصادی حوضه به شدار می -هیدرولوژیکی و اجتداعی

های باالدست )کلرادو، نیومکزیکو، یوتا و وایومینگ( کند: ایالتهای حوضه را به دو رروه تقسیم می، ایالت1922نامه سال توافق

نامه بر مبنای آورد متوسط جریان ساالنه رودخانه کلرادو به میتزان  دست )آریزونا، کالیفرنیا و نوادا(. این توافقهای پائینو ایالت

دستت حوضته   هتای باالدستت و پتائین   میلیارد متر مکهب در سال بته ایالتت   2/9یلیارد متر مکهب است. بر این اساس، م 2/20

میلیارد متر مکهب دیگر را به مکزیک تخصیص داد. تخصیص به مکزیک به  85/1، ساالنه 1944نامه سال تخصیص یافت. تفاهم

، تقستیم آب را بتا   1922نامته ستال   شود. عالوه بر این، توافقر ررفته میعنوان باالترین اولویت تخصیص در این رودخانه در نر

دست حوضه اجرایتی کترده   های پائینمیلیارد متر مکهب برای ایالت 5/92ساله  10های باالدست حوضه به رهاسازی الزام ایالت

 است.            

های ستی  ه اینکه، برآورد متوسط جریان ساالنه بر اساس دادهتر از هدنامه، مشکالت متهددی ایجاد شد. مهمبا تدوین این توافق

هتا را پوشتش داده استت. بتیش از یتک ستده داده       ساله تاریخی صورت ررفته بود که در بازنگری مشخص شد عدتدتاً ترستالی  

نامه ستال  تفاهم و 1922نامه سال میلیارد متر مکهب است. با توجه به اینکه در توافق 25/18شده حاکی از متوسط ساالنه ثبت

شود. میلیارد متر مکهب است، روشن است که حوضه دچار تخصیص بیش از اندازه می 7/19، حجم تخصیص آب مهادل 1944

های حوضته تقستیم نشتده استت.     نامه بدین مهنا است که این کدبود، به یک اندازه بین ایالتروش تخصیص آب در این تفاهم

کنند، در حالی که باالدست حوضه چنین نیست. تقریبا یافته خود را دریافت میم تخصیصدست، سههای پائینمکزیک و ایالت

های بیشتری در رواناب حوضه اتفاق خواهد افتتاد. بنتابراین   دهند که اُفتهده مطالهات مختلف تغییر اقلیم در حوضه نشان می

 مشکل تشدید خواهد شد.

هتای دخیتل بتر    ، آب را بین طرف1948ب باالدست رودخانه کلرادو در سال نامه تخصیص آبرخالف این رویکرد مهیوب، توافق

دهد، ساز و کاری که در برابر نوسان و تغییتر ثبتات بیشتتری دارد. مطتابق بتا      اساس درصدی از منابع آب موجود تخصیص می

 رویکرد تقسیم به نسبت، هر ایالت سهم یکسانی از هر رونه کاهش خواهد داشت.

بینی نشده بود. نوادا مقدار تخصیص آب نیز پیش 1922وراس در نوادا در سال نابع آب، رشد انفجاررونه السعالوه بر کاهش م

پذیری در واکنش به تحتوالت  نامه برای انهطافبینی در این توافقنامه اولیه دریافت کرده بود. هیچ پیشبسیار کدی را در توافق

وراس وجود داشت، شد. بنابراین فشار زیادی برای سهم آب السها نیز انجام ندیتآتی صورت نگرفته بود و مبادله آب بین ایال

 در حالی که هیچ ساز و کاری برای حل این مشکل وجود نداشت.
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 گیری در شرایط ،دم صطعیتتدمیم فرآیندرویکردهای مختلف در  -3جدول

 تدوینمراحل 

 استراتژی

گرا( طراحی مدل خطی )صطعیت

 گیریمیماستراتژی و تد

( برپایه ،دم صطعیت) تطبیقیمدل 

 گیریطراحی استراتژی و تدمیم

درک عوامل اثررذار 

 درونی و بیرونی )شرایط(

 بینتتی آینتتده اقلتتیم، تغییتتر قابتتل پتتیش

 جدهیت و توسهه.

 ها و فوایدهزینه 

 تغییر نامهلوم آینده 

 هاریسک 

ریری درباره نحوه تصدیم

 انجام آن )فرآیند(

 سازیریزی و پیادهی برنامهفرآیند متوال 

 طراحی باال به پایین استراتژی 

 رراریزی قطهیتبرنامه 

 ها و ها، طرحهدسوسازی مستدر برنامه

 سازی با شرایط متغیرهای پیادهفهالیت

  تطبیق مستدر اقدامات پایین به باال و

 های باال به پاییناستراتژی

 ارزیابی برپایه سناریو 

چه ریری درباره آنتصدیم

 باید انجام شود )محتوا(

 های غایی، اهداف مشخص و نتایج هدف

 مطلوب از پیش تهیین شده

 ها و تقاضاهامجدوعه مشخص فهالیت 

    اهداف و نتایج مطلوب با توجه بته یتک

 شوند.تر تهیین میانداز بلندمدتچشم

 پذیرانته منتابع و   دهتی انهطتاف  سازمان

 هااولویت
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 ریزی بر اساس سناریوها در کالیفرنیابرنامه :19کادر

پذیر باشد؛ بایتد  های مدیریت منابع آب باید دینامیک و تطبیقها و برنامهاند که استراتژیمدیران منابع آب در کالیفرنیا دریافته

یتت، ریستک و   پیوسته در نرر بگیرد، و نیز بایتد مالحرتات عتدم قطه   مهصورت بهه مسائل فیزیکی، بیولوژیکی و اجتداعی را ب

برنامه آب کالیفرنیتا، از رویکتردی شتامل چنتدین      2009سازی سال پایداری را دربرریرد. در پرداختن به این چالش، در بهنگام

های مختلف استفاده شد. این سناریوها مهرف طیفی از شرایط محتدل آینتده بودنتد، در   حلای از راهسناریوی آینده و مجدوعه

های مدیریت در پاسخ به شترایط متفتاوت ستناریوهای رونتارون     های مختلفی از استراتژیاسخ، ترکیبهای پحالیکه استراتژی

 بودند.

 2009سازی برنامه آب کالیفرنیا در سال شده آب در بهنگامبینیای تقاضای پیشسناریوهای منطقه
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  4 فدل

 ریزی حوضه آبریزچارچوب برنامه

 

 

 

 

 

 یزی حوضه آبریزرچارچوب کلی برنامه -4-1

ریزی حوضه و بسیاری برنامه بین: ارتباط ررددریزی حوضه آبریز تشریح میاین فصل چارچوب کلی برنامهدر 

حوضته آبریتز بایتد بته      نتوین های استراتژیک ریرد. برنامهدولت انجام می توسطریزی که دیگر از موارد برنامه

و  بتوده هتای ملتی آب   از سیاستت  با اطتال   های حوضه بایدهای فزاینده و پیچیده آب بپردازند. برنامهچالش

رتذار  ای اثرهای محلی و منطقته ها و سیاستها را تسهیل ندایند، و هدزمان، بر برنامهشدن این سیاستعدلی

تتر  های رستترده فرآینتد ریترد کته طیفتی از    ریزی حوضه در شرایطی صتورت متی  بر این، برنامه عالوه. باشد

 زیستی وجود دارند.اقتصادی و محیط -اعیریزی اجتدبرنامه

 های حوضه باید به دو محور زیر توجه داشته باشند:از این رو برنامه

زیستی که بیترون  های اقتصادی، فضایی و محیطبرنامهسایر برنامه حوضه آبریز و  بین، همسویی افقی ◄

ریزی ملتی توستهه و   از قوانین و برنامه ،ایرستردهها احتداالً در طیف از بخش آب قرار دارند. این برنامه

مرزهای جغرافیتایی برنامته حوضته     عدوماًریرند. ای و محلی، قرار میهای منطقهزیستی، تا برنامهمحیط

 ها بر یکدیگر منطبق نیستند.آبریز و این قبیل برنامه

 آب. های ملی و محلی در بخش برنامه حوضه آبریز و دیگر برنامه بین، همسویی ،مودی ◄

 نشان داده شده است. 14مفهوم هدسویی افقی و عدودی در شکل
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 ترگسترده یریزی حوضه در محیطچارچوب برنامه -14شکل

 

بتر منتابع آب و چگتونگی     دات متوثر تصدی های اخیر شناخت بیشتری در این خصوص ایجاد شده کهدر سال

اقتصادی وجتود   -مهم اجتداعی اتفی از تصدید، بلکه طیشدهتوسط مدیران آب ررفته ن صرفاًاستفاده از آنها 

(. ضروری است که 15)شکل رذار هستندررفته شده و بر آب تأثیر« آب بخش»دارند که بیرون از به اصطالح 

ها و فرآینتد هتا،  ای را کته سیاستت  ریران تهامل داشته باشتند و شتیوه  ریزان حوضه با این قبیل تصدیمبرنامه

توانتد شتامل درک چگتونگی تتأثیر     . این کتار متی  را درک کنندرذارند ثیر میاقدامات مختلف بر بخش آب تأ

هتای تغییتر و واردآمتدن    ها، تخصیص منابع، و تصتدیدات سیاستی و عدلیتاتی بتر پیشتران     احتدالی سیاست

های آبی باشد. هدزمان، متدیران آب  برداری و مانند آن( بر منابع آب و سیستمفشارهای بیشتر )آلودری، بهره

ها و اقداماتی که برای تأثیررذاری بر اهداف کتالن سیاستتی الزم استت، آرتاه باشتند. ناکتامی       د از تصدیمبای

های ذیربط، به دلیل محدودیت منابع فرآیندها )غیر آبی( و ریزان حوضه در تهامل با رروهمدیران آب و برنامه

رنامته حوضته را بته خطتر انتدازد. بنتابراین       تواند موفقیتت ب یا اهداف و اقداماتی که در تهارض قرار دارند، می

 ضروری است.ها اقتصادی و طراحی سیاست -ریزی اجتداعیدر برنامهاز هدان ابتدا مدیران آب مشارکت 
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 ریزی توسعه، بخشی از برنامه حوضه مکونگبرنامه :20کادر

ی منتابع آب رودخانته مکونتگ بته شتدار      بر پایه توسهه اقتصاد فرامرزیبرنامه توسهه حوضه یک برنامه توسهه حوضه مکونگ، 

شتود. ایتن   کدیسیون رودخانه مکونگ به ندایندری از چهار کشور عضو کدیسیون انجتام متی  برنامه توسط  آید. فرآیند تهیهمی

دراین  ذاتی تهامالتها و رذاری مبتنی است. طراحی رزینههای سرمایهها و فایدههای مالی هزینهبرنامه قویاً بر اقتصاد و تحلیل

میتان برنامته توستهه     اساسیها رابط ریزی توسهه بوده است. این کدیتههای ملی برنامهرسترده با کدیته ارتباطبرنامه مستلزم 

هتا هدچنتین فرآینتدی    آیند، که اولی تحت هدایت دومی است. این کدیتته ملی توسهه به شدار می اهدافها و حوضه و اولویت

هتای ملتی   آیتد بته بحتث   ریزی حوضه به وجود متی د که از طریق آن مسائلی که در فرآیند برنامهکننتکرارشونده را تسهیل می

 .ررددمنتقل می

سازی نرسیده، چندین موفقیت بتارز در ایتن فرآینتد حاصتل شتده      که برنامه توسهه حوضه هنوز کامل نشده و به پیادهدر حالی

 منافع جدهی در برنامه ارتباط دارد و هر یک از کشورها از منتافع اقتدامات  ها قویاً با تحقق است. باید یادآوری شود که موفقیت

 امتا ریزی توسهه حوضه وجتود داشتته،   الدللی در فرآیند برنامهملی و بین عدده تهامالتشوند. مند میپیشنهادشده بهره توسهه

. هدچنین باید توجه داشتت کته در   دررداز نتایج فراهم کدتری پشتیبانی  ،جبران خسارت یهامدکن است به سبب پیچیدری

ریزی توسهه دشوار بوده، و فرآیند تکرارشونده هدیشه با موفقیت پیش نرفته های ملی برنامهواقهیت، فرآیند یکپارچگی با کدیته

نتیجته  ای در ، و تتا انتدازه  رتروداران ای میتان  شتناختی و رشتته  های فردی، روشای ناشی از تفاوتاست. علت این امر تا اندازه

هتای آبریتز   ریزی، این فرآیند پتانسیل مهم حوضته های سیاسی برنامهرغم پیچیدریمحدودیت مأموریت برنامه بوده است. علی

 ریزی و تهیه برنامه، و منافع حاصل از رودخانه و فراتر از آن را ثابت کرده است.الدللی در برنامهبرای هدکاری بین

 

 ریزی موضو،یبرنامه ریزی جامع حوضه در مقابلبرنامه

شتود. در  بر تهیه برنامه جامع حوضه متدرکز متی  حوضه آبریزریزی رو به افزایشی از کشورها، برنامه تهداددر 

 حوضته آبریتز  برنامته   حوضته آبریتز، در  مستائل   در خصوصمنسجم فراریر  اهدافاین رویکردها، استراتژی و 

شود. چنین ای، بخشی و موضوعی تبدیل میصیلی منطقههای تفبه برنامهاین برنامه، . سپ  شودمشخص می

 نشان داده شده است. 14وضهیتی در شکل

ریتزی جتامع حوضته در بستیاری از     متداول است، با این حتال رویکردهتای برنامته   بسیار با اینکه این رویکرد 

های ای از برنامهدوعهها در قالب مج. در رویکردهای دیگر، حوضهریرندمدنرر قرار ندیهای مدیریت آب حوزه

یابد که هیچ الزام  قانونی یا سیاسی ای زمانی مصداق میشوند. چنین شیوهای مدیریت میموضوعی یا منطقه

در مواقع عدم وجتود   ریزی موضوعی مدکن استهای برنامهفرآیندبرای تهیه برنامه جامع وجود نداشته باشد. 

های مشترک که مانع تهیته  در کشور، و یا وجود رودخانه انفراوهای کوچک های پیچیده، وجود حوضهچالش

مدکتن  در موارد دیگتر،   .ریزی جامع مناسب باشندبیش از برنامه ،شوندهای جامع در رستره حوضه میبرنامه

از طریتق   یمهتم متدیریت   تچیزی بیش از یک آرمان سیاسی نباشند، و تصدیدا حوضه آبریزهای برنامهاست 

 ریزی موضوعی صورت ریرد.امهموازی برن فرآیند
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و اصداماتی که مستقیماً در دامنه ،مل مدیران آب صرار دارند، و ارتباط  تدهنده مسائل، تدمیمانشان، «آب بخش» -15شکل

 آب   بخشبا ،وامل اثرگذار در بیرون از 
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ت. حتتی متواقهی کته    توان به کار ررفهای مشابه را میدر غیاب برنامه جامع حوضه، بسیاری از اصول و روش

ریزی موضوعی ریرد، برنامهتر حوضه انجام میریزی رستردهریزی منابع آب یا زیرساخت، مجزا از برنامهبرنامه

ریتزی استتراتژیک حوضته، از جدلته هدستویی بتا       تواند بسیاری از اصول کلیدی زیربنای برنامته هنوز هم می

 ه کار بندد.ریزی جاری و آینده اقتصادی و توسهه را ببرنامه

 

 ریزی حوضه آبریزبرنامه مختلفهای پیشران -4-2

ریرد. هر کشور و حوضته در  صورت می یهای مختلفمختلف و در پاسخ به انگیزه اهدافریزی حوضه با برنامه

ریتزی حوضته تتأثیر    برنامته  فرآینتد یک شرایط خاص منابع آب و نهادی قرار دارد کته بتر منطتق و ماهیتت     

ای از مطالهات و مذاکرات هستند، و هتر یتک از   های حوضه مهدوالً نتیجه مجدوعهین رو، برنامهرذارد. از امی

هتای  . به این دلیتل، بایتد در مقایسته برنامته    کنندایجاد میآنها، تصویری منحصر به فرد از وضهیت حوضه را 

 .ندودرعایت  جانب احتیاط را ،های دیگررویکرد یک حوضه به وضهیت تهدیمحوضه با یکدیگر، یا 

ریتزی و  ریتزی حوضته در کشتورهای مختلتف کته منرتور برنامته       های کلیتدی میتان برنامته   از تفاوت برخی

 :اند، در ادامه ذکر شدهدهندرویکردهای اتخاذشده را شکل می

 محور در مقابل الزام حقوصییا فرصت محورمسئله

، قتانون آب  بته طتور مثتال   شتوند.  تی تهیته متی  های حوضه در پاسخ به یک الزام قانونی یا سیاسبرخی برنامه

کرده های مدیریت آب کشور الزامی آفریقای جنوبی تهیه استراتژی مدیریت حوضه را برای هر یک از محدوده

 2009را در اروپتا تتا دستامبر     حوضه آبریتز های مدیریت نامه اتحادیه اروپا انتشار برنامه. هدچنین، نراماست

 ،در پاسخ به بحران کنونی یا متصتور در آینتده   های حوضه مدکن استارد دیگر، برنامهالزامی کرده بود. در مو

های حوضه های سیاسی در تهیه برنامهای از انگیزهریزی حوضه راین ندونهانگیزه سیاسی داشته باشند. برنامه

از  و بته افزایشتی  تهتداد ر های کیفیت آب این رودخانه صتورت ررفتت.   آید که در پاسخ به بحرانبه شدار می

 فرآینتد برقابی در پاسخ بته افتزایش    نریرهای مرتبط با آب، های توسهه در بخشها در پاسخ به فرصتبرنامه

شتوند. در شترایطی کته التزام  قتانونی      تهیه می ،ایهای کربن، یا توسهه اکوتوریسم منطقهانرژی و محدودیت

هایی که بر عهتده نهادهتای متدیریت    برای هدایت فهالیت ها تدایل دارند چارچوب جامع راوجود دارد، برنامه

کالن و اقتدامات استتراتژیک بترای     اهدافآب در سطوح مختلف رذاشته شده فراهم آورند و تدرکز زیادی بر 

هتای حوضته مدکتن استت تدرکتز      محور، برنامهمسئله شرایطهدکاری نهادی، مدیریت آب و پایش دارند. در 

ریتزی شتده باشتد، در    برنامته  فرآینتد انگیتزه  سبب ایجاد داشته باشند که  یه خاصبیشتری بر بحران یا مسئل



 ریزی حوضه آبریزبرنامه

        78 

 

هایی دارد که فرصتت متورد نرتر در    محور تدایل به ایجاد پیوندهای قوی با بخشریزی فرصتبرنامه کهحالی

 .استآنجا فراهم شده 

 تریافتههای تکاملفرآیندها در مقابل برنامه اولیهتدوین 

نیتاز بته   دار را شناستایی کنتد، ولتی غالبتاً     تواند مسائل اولویتت ها میبرنامه اولیهوارد، تدوین در بسیاری از م

. بنتابراین،  رتردد احساس میها حلکردن روشن راهبرای مشخصبیشتر یا روابط نهادی  دارد تراطالعات اضافه

هه نهادی تدرکز داشتته باشتد، بتا    ها مدکن است بر اقدامات پایش، ارزیابی، هدکاری و توسبرنامه اولیهتدوین 

. از ستویی  شتد فراهم خواهند  های آینده برنامهبازنگری ی دراین استثنا که اهداف و اقدامات مشخص مدیریت

متدیریت آب از قبتل وجتود داشتته استت،       )موضتوعی( های های مهم حوضه یا برنامهدیگر، مواقهی که برنامه

ص نهادی برای تهیین روشن اهتداف و تهریتف اقتدامات تفصتیلی     احتداالً باید اطالعات کافی و وضهیت مشخ

ریرد، مهتم استت کته دربتاره     ها انجام میبرنامه اولیهمدیریت وجود داشته باشد. حتی در شرایطی که تدوین 

با افزایش اطالعات کافی در دسترس، ارتقتا صتورت ررفتته و بتر اعتبتار       ،مسائل کلیدی و دستاوردهای اولیه

، پتیش از آنکته مستائل    جلوریری شود های کلیدیدر میان رروه فرآینداز نارضایتی درباره این افزوده شود و 

 تر در دستور کار قرار ریرد.سخت

 نهادی در مقابل همکاری فرامرزی روشن مرجعیت

هتای سیاستی   شتده در نرتام  هتای تهیته  تواند بسیار متفاوت باشد: از برنامهحقوقی برنامه حوضه می مرجهیت

شده میان کشتورها  های تهیهآور دارد، تا برنامههای الزامریریکه یک نهاد، اختیار حقوقی برای تصدیممتحد 

ریرد. در حالتت دوم، ختود برنامته حوضته     ریزی حوضه بر پایه توافق و هدکاری انجام میها که برنامهیا ایالت

کننتده وابستته   های مشارکتطرف اندک باشد، و به حسن نیتشأن آن مدکن است شأن حقوقی نداشته و یا 

آوردن چارچوب هدکاری )و توسهه( تهیه شود، و بیشتر بتر هدکتاری   باشد. این برنامه مدکن است برای فراهم

نهادی و توسهه اقتصادی به عنوان اقدامات مشخص مدیریت منابع آب تدرکز داشته باشتد. در برختی متوارد،    

چندان جتدی ررفتته    هاسازی آنروی کاغذ شکل بگیرند و پیاده های حوضه مدکن است صرفاًاین قبیل برنامه

 نشود.

 چندمنووره کمتر تعامالت باهایی های پیچیده و تحت فشار، در مقابل حوضهحوضه

رقیتب آب صتورت ریترد،     نیازهتای  بینکه باید  تهامالتیپیچیدری و فشار وارد بر حوضه، و سطح پیچیدری 

در ریتری  تصتدیم  نیتاز بته  هایی که ریزی آن دارد. برنامهبرنامه فرآینده و تأثیر عدیقی بر ماهیت برنامه حوض

مقاصتد   بتین هتا  اندازی منسجم برای حوضته هستتند تتا اولویتت    چشم مستلزم، دارندمقاصد رقیب  خصوص

کته الزامتات آب    شودایجاد مید. این وضهیت مواقهی نزیست را بازتاب دهمحیط -مختلف و ضروریات توسهه
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)حتتی بتا توستهه     زیستتی نتوانتد بتا منتابع آب موجتود     یص، برقابی، ذخیره سیل یا کارکرد محیطبرای تخص

نیستتند، تدرکتز    مالحرته قابل تهامالتهایی که نیازمند تأمین رردد. از سویی دیگر، برنامه زیرساخت بیشتر(

بتا مستائل ختاص شتکل      انداز حوضه ندارند، بلکه پیرامون اقدامات و نتایج استراتژیک مترتبط بر چشم زیادی

تترین مجدوعته   مناستب  بترای  هایی، چالش کار مهدوالً در رزینش و تتأمین متالی  ریرند. در چنین حوضهمی

 .مورد توجه در حوضه، خواهد بوددر قبال مسائل مشخص  ،مدیریت راهکارهای

 

 ریزی بخش آبهمسویی ،مودی در برنامه -4-3

زیستی نقش داشتته باشتد، بته    تر اجتداعی، اقتصادی و محیطدهریزی منسجم آب که در الزامات رستربرنامه

ریزی آب مهدتوالً  های دیگر تحقق یابد. در مقابل، برنامهاز برنامه ی مجزاتواند با تهیه تنها یک سندندرت می

هتا، در چتارچوب   ای از مقیتاس هتای منستجم دربتاره مستائل مختلتف و در مجدوعته      از برنامه تهدادیشامل 

 استت ها، برنامه حوضه محور این چارچوب ای و محلی آب است. در بسیاری از وضهیتی ملی، حوضههابرنامه

 به طور مهدول، برنامه حوضته   تهیین کرده و هدچنین حوضه آبریزو اهداف کلیدی مدیریت آب را در مقیاس 

و هتم از آن تتأثیر   که هم بتر متدیریت آب تتأثیر رذاشتته      است ایهای منطقهفرآیندها و محل تالقی برنامه

هتای حوضته   به این نکته توجه شود که در بسیاری از کشورها اصالً برنامته  الزم است، با این وجود. دنپذیرمی

شتود )ماننتد   ای تفکیتک متی  ریزی آب بته موضتوعات جدارانته   مواقهی که برنامه به طور مثالشود، تهیه ندی

یتا  و ن استاندارد آلودری آب و مجوزهتای آلتودری(   های تخصیص آب، تهییسازوکارریزی ریسک سیل، برنامه

ریزی ه بتواند برنامهکای هستند که هیچ نهاد متحدی های فدرال به رونهمواقهی که مرزهای سیاسی در نرام

 وجود ندارد.، حوضه را انجام دهد

، از ستطح ملتی تتا    ریزیمراتب چندالیه برنامهشوند، باید در یک سلسلههای حوضه تهیه میمواقهی که برنامه

 جای بگیرند. ،سطح محلی

ریتزی  چارچوب برنامته کار،  روشاین ترتیبات، هم از نرر بنیادی و هم  :صانونیترتیبات سیاست ملی و  ◄

)بته  کالن و نیتز الزامتات تفصتیلی     اهدافشامل اصول و  تواندمی. این چارچوب کنندمشخص می آب را

، سیاستت ملتی   وش کتار باشتد. از نرتر ر   (باید محقق شوند استانداردهای ملی کیفیت آب که طور مثال

 کند.  که باید در تهیه برنامه حوضه از آنها پیروی شود، تهیین میرا  الزم بندیو زمان فرآیندمهدوالً 

سازی سیاست ملی آب شود، استراتژی پیادهمواقهی که استراتژی ملی آب تهیه می :استراتژی ملی آب ◄

هتای حوضته   برنامته  برای تهیته  را و مبنایی شودمیمشخص  الزم و اقدامات نهاییف اهداغالباً بر اساس 

و  احتداث های استراتژیک، و های ملی آب مهدوالً اهداف کالن سیاسی، تخصیص. استراتژیکندایجاد می
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امکان پترداختن بته   که  ایحوضهبینبرداری زیرساخت استراتژیک را مشخص کرده، و مسائل انتقال بهره

انتداز  دهند. این شیوه نیازمنتد هدختوانی چشتم   مورد توجه قرار می وجود ندارد رادر مقیاس حوضه  نهاآ

 ها، موضوعات استراتژیک و استانداردهایی در سطح ملی است.                           برنامه حوضه، اهداف و اقدامات، با سیاست

 یکدّتی متدیریت   اهداف نریرن و اقدامات استراتژیک، برنامه حوضه باید اهداف کال :برنامه حوضه آبریز ◄

کته مستتلزم    داشتت . این برنامه با مسائلی سر و کار خواهتد  ندایدمشخص را  حوضه آبریزبرای مدیریت 

 اهتداف تتوان بته مستائل مربتوط بته تخصتیص آب،       توجه در مقیاس حوضه هستند، که از آن جدله می

هتای مهتم در حوضته    بترداری زیرستاخت  و توسهه و بهره زیستی،کیفیت آب حوضه، اهداف کدّی محیط

 اشاره ندود.

هتای  ای آب )دولتت های منطقهتر، برنامهای بزرگهای رودخانهدر سیستم :ای و محلیهای منطقهبرنامه ◄

های کلیدی استراتژی حوضه را پیاده کنند. مانند برنامته کلتی حوضته،    جنبه توانندمیاستانی یا محلی( 

ستازی باشتند. بته دلیتل     تتر پیتاده  ها مدکن است شامل مقاصد استراتژیک و ترتیبات تفصیلیمهاین برنا

 .منرور ررددها در بخشی از برنامه کلی حوضه اهدیت آنها، حداقل باید خالصه این برنامه

 های مشخص منابع آب را بتا جزئیتات بیشتتر در   ها استراتژی: این برنامههای موضو،ی و تفدیلیبرنامه ◄

هتای قابتل   استراتژیک برنامه فراریر حوضه را به فهالیتت  هدف، و کرده مقیاس حوضه یا زیرحوضه تهیه

های حفاظتت،  توانند شامل برنامههای موضوعی میکنند. برنامهسازی مدیریت منابع آب تبدیل میپیاده

ها قبل از تهیته برنامته   مههای نهادی برنامه حوضه باشند. مواقهی که این برناتوسهه، ریسک بالیا و جنبه

هتای برنامته حوضته در نرتر     ها مهدوالً در استتراتژی هایی از این برنامهحوضه وجود داشته باشند، جنبه

 د.  نشوررفته می

ها مهدتوالً بته ستبب عوامتل     برنامه بینارتباط  .مناطق وجود ندارد هده سطوح و انوا  مختلف برنامه در هده

شود. در کشورهایی که عدتدتاً متتأثر از یتک    تر میاسی خاص هر منطقه، پیچیدههیدرولوژیکی، تاریخی و سی

ریتزی  رودخانه بزرگ هستند، برای ندونه ایندوس در پاکستان و مکونگ در کامبوج و جدهوری الئوس، برنامه

احتدتااًل یکتی خواهنتد بتود. بته هدتین صتورت، در کشتورهایی کته           حوضته آبریتز  ریتزی  ای و برنامهمنطقه

مدکتن استت تهیته برنامته      به دلیل آنکته ای کوچک زیادی وجود دارد، مانند انگلستان، های رودخانهتمسیس

در ستطح  توانتد  متی ریتزی آب  برنامه ،جدارانه حوضه برای هر یک از آبخیزها، غیر عدلی یا غیر ضروری باشد

وجتود دارد، مرزهتای    مهدتی  ایحوضته بتین هتای  ای یا ملی انجام شود. هدچنین مواقهی کته انتقتال  منطقه

تتر از  پیچیتده  قضیه بستیار  ریزی حوضه لزوماً نامشخص خواهد شد. بنابراین، واقهیتریزی ملی و برنامهبرنامه

 اهتداف ریتزی حوضته را بتر    ها استت. ایتن وضتهیت، ضترورت تدرکتز برنامته      مراتب دقیق برنامهصرفاً سلسله

 کند.پررنگ می ،هادر سازماندهی برنامهاستراتژیک، و پرهیز از ررفتارشدن در رویکردی خاص 
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هتای  دیگری برای تفکیک الیه ریریزی استراتژیک حوضه، عامل پیچیدهای اقتصادی و اجتداعی برنامهجنبه

در حوضه،  ید. غالباً پیامدهای اقتصادی فهالیت مهیننآیدر سطوح ملی، حوضه و محلی به شدار می یمدیریت

رش خواهد یافت. شاید بارزترین ندونه آن را بتوان در صنایع استراتژیک کته  فراتر از مرزهای خود حوضه رست

ای یتا ملتی مشتاهده کترد.     ای دارند، یا تأسیسات مهم تولید انرژی در ستطح منطقته  مالحرهقابلعواید ارزی 

این قبیل صنایع بته   هرچند هدواره در سطح ملی این تدایل وجود خواهد داشت که اطدینان حاصل شود که

هتای استتراتژیک در برابتر ریستک ناپتذیرفتنی ستیل       نوان ندونه در تخصیص آب کافی و حفاظت از داراییع

 .ندشوپشتیبانی می

 های حوضهارتباط با برنامه

که مدکن استت   باشد ای از اهداف کالن و اقدامات برای حوضهطراحی مجدوعه شامل ریزی حوضه بایدبرنامه

ای پیاده شود. زیرحوضه و منطقه هایدر قالب برنامهیا  ،تر موضوعیهای تفصیلیها یا برنامهدر قالب استراتژی

در آبخیزهای مختلتف و منتاطق    یهای بزرگ و پیچیده، با چندین مسئله مدیریتاین شیوه، به ویژه در حوضه

شترک، چه در های مبا پیچیدری و مأموریت مواجهههای تو در تو در . مفهوم برنامهکندپیدا میاداری اهدیت 

آبخیزهای  بین، کیفیت آب، سیل و مانند آن( و چه در مقیاس جغرافیایی )آب تخصیص بینسطح موضوعی )

 ها و مانند آن(، ارزشدند است.مختلف، استان

حاوی اهتداف فراریتر و اقتدامات استتراتژیک باشتند.      صرفاً های حوضه مدکن است در چنین شرایطی، برنامه

کردن جزئیات اهتداف فراریتر تهیته شتوند.     ای برای مشخصهای موضوعی یا منطقهسپ  مدکن است برنامه

 کته حتالی شتود، در  برنامه حوضه مهدوالً توسط یک سازمان در سطح ملتی یتا ستطح حوضته هداهنتگ متی      

هتای  ای نامتدرکزتر تهیه شوند، و دیگر نهادهای ذیربط مانند دستگاههای تو در تو مدکن است به شیوهبرنامه

 راهبری را بر عهده داشته باشند.     ،هایا استانصف 

ای کنند برنامته ریزی )جامع( که تالش میآن دسته از رویکردهای برنامهمتدایز است از مراتبی رویکرد سلسله

رویکرد جامع، مدیریت توجه خود را تتا   های برنامه حوضه به تفصیل بپردازند. دررا تهیه کرده و به تدام جنبه

هتای کتوچکتر بته کتار     توانتد در حوضته  کند. این رویکرد میسازی در حوضه مهطوف مییات پیادهسطح جزئ

توانتد  حوضه می نوینریزی های پیچیده و بزررتر غیرعدلی یا نامدکن است. برنامه، ولی در حوضهررفته شود

چندین قلدرو اختیتارات و  سازی باشد که هزاران صفحه داشته و های پیادهها، سناریوها و برنامهشامل تحلیل

سازد، و هم مشارکت پذیر میها، هم مدیریت پیچیدری را امکانها را پوشش دهد. چندالیه بودن برنامهبخش

 کند.جلب می ،ریران بیرون بخش آب را درباره مسائل کلیدی که به آنان ربط داردمخاطبان و تصدیم
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 یکآب در مکز یزیرسطوح برنامه :21کادر

 شد. یفتهر یکدر مکز یزیراز سطوح برنامه یا، مجدوعه1992آب سال  ینون ملقا در پی

 یریتمتد  یهابرنامه یمال ینمنابع آب را بر عهده دارد. تأم یزیربرنامه یقانون یتآب مسئول یمل یسیونقانون، کد یناساس ا بر

 یتالتی، ا یهتا دولتت  یتب ترت ینشده و بتد  یفحوضه تهر یدر شورا یندفرآ ین. اریردیدولت فدرال صورت م یقمنابع آب از طر

حوضته را در   یقتانون، مشتارکت شتوراها    یتن برنامه مشارکت خواهند داشت. ا یدو تأئ یهته ینددر فرآ رروداران یگربران و دآب

 التت، یشتود. در ستطح ا   یبحوضته تصتو   یها با اجدا  شتورا رو الزم است تا برنامه یناز ا کند،یم یمنابع آب الزام یزیربرنامه

 وجود دارد.  بآ یو قانون مل هایالترونارون ا ینقوان براساس یمشابه یقانون یتمسئول

 

 

 های فدرال و واحدریزی حوضه در نوامبرنامه

هتای  مأموریتت و اختیتارات ستازمان   ، به جهت تاثیر بر آنها بینریزی آب و ارتباط نقش سطوح مختلف برنامه

ریتزی در آن صتورت   کته برنامته  کشتوری  د بسیار زیادی به نرام سیاسی تا ح ،تهیه برنامه حوضهدر مسئول 
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ریتزی  ریزی حوضه در چارچوب کلی برنامهبستگی دارد. این واقهیت، مهانی مهدی برای نقش برنامه ،ریردمی

 آب دارد.

 

 اروپا یهنامه آب اتحادحوضه در نوام چندالیه یزیربرنامه :22کادر

 یکتوسط  یزهر حوضه آبر ی. بخش اول براشودیم یمنامه به سه بخش تقسدر نرام یزیررنامهب یندمشترک، فرآ یهادر حوضه

 یهاو بخش سوم شامل برنامه شود،یانجام م «یصالحمراجع ذ»توسط  -یمل یا یرحوضهدر سطح ز -بخش دوم یی،دستگاه اجرا

. شتود یمت  یشتتر ب رودیم ترینچه به سدت سطوح پائها هربرنامه ینات الزم در ایاست. سطح جزئ یآب هاییکرهپ یبرا یلیتفص

بخش سوم است. بختش ستوم    یهابرنامه یبنددر بخش دوم، و بخش دوم جدع شدهیهته یهابرنامه شدهیبندبخش اول، جدع

آن استت کته    ینتد فرآ یتن ا هدف. ریردیصورت م یآن با بخش دوم در سطح مل یو هداهنگ شود،یم یریتمد یدر سطح محل

  .یرد)سوم( صورت ر یرینتا سطوح ز یتا سطح اول و هداهنگ یبندباشد و جدع یدر سطح مل یصالح متأثر از مراجع ذعددتاً

 

 

 

هتای قتانونی   ، بته ویتژه کشتورهایی کته مأموریتت     در آنها برقرار استت در کشورهایی که نرام سیاسی فدرال 

هتای مهدتی بتر ستر راه     ت، چتالش مدیریت آب به جای سطح ملی بر عهتده ستطوح ایتالتی یتا استتانی است      

که بتواند بتر عهتده ستازمان یتا نهتاد       است فقدان مأموریت قانونی آن دلیل دارد کهریزی حوضه وجود برنامه

توان در هند و ایاالت متحده مشاهده کرد. در این کشتورها  ایالتی رذاشته شود. مصداق این وضهیت را میبین

با توجته بته   مدکن است استراتژی ملی آب وجود نداشته باشد، بلکه است و نه تنها « موضو  ایالتی»آب یک 

ندارنتد،   ایتالتی هیچ بخشی از قدرت یا اختیارات خود به یک نهاد بین ی به وارذاریها مهدوالً تدایلایالت آنکه

 . وجود داردهای جامع حوضه های سیاسی نیز در تهیه برنامهچالشامکان ورود 
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 ینگدارل-یمنابع آب مور یکپارچه یریتمرتبط با برنامه مد یاو منطقه یو،موض یهابرنامه :23کادر

در شتکل زیتر    حتاکم هستتند   ینگدارل-یمور یزحوضه آبر یریتکه بر مد یمختلف یهاو برنامه ها،یاستراتژ ها،یاستس ین،قوان

این  که در زمان نگارش دهندیشان مبرنامه حوضه را ن یننخست سازییادهاز پ یشپ یتموارد، وضه ین. اندایش داده شده است

خواهد شتد، و   آبریزحوضه  یوستهپهمبه یریتمد یاستراتژ یگزینحوضه جا یدشده است. برنامه جد یهآن ته نوی یش، پکتاب

 یبترا متهتددی   یو موضتوع  یمحلت  یهتا و برنامته  هتا یخواهد کرد. استراتژ یرا عدل یمل یرو تداب هایاستس ین،از قوان یشدار

و  یمحلت  یهتا و برنامته  هتا ژیاستترات  یتل قب یتن ( وجود دارند. ایندهحوضه )حال و آ یدر استراتژ شدهییناهداف ته سازییادهپ

به . عدلی شوند خواهند شد، یینحوضه ته یدکه در برنامه جد یالزام یاهداف کدّ تهدیل رردند تا یدموارد با یدر برخ یموضوع

خواهد بتود.   زیستیطآب مح ینآب حوضه و هم برنامه تأم یو شور یفیتک یریتمد ، برنامه حوضه، هم شامل برنامهطور مثال

 یصتخص یضرور یهاصورت برنامه ینخواهد کرد: در ا ییندر کل حوضه ته را هایرحوضهز یبرا یداربرداشت پا ودحد ینهدچن

 یتد تأئارزیتابی و   یبترا  ینتدی فرآ یا،استترال  2007قتانون آب ستال    بر اساسحدود اصالح شوند.  ینبا ا یهدخوان یبرا یدآب با

 .    وجود دارد وضهبرنامه ح های تخصیص آب باهدخوانی برنامه

 

 

 

هتای مختلفتی پیتدا کترده استت. در      های فدرال شکلهای بزرگ در نرامبا وجود این چالش، مدیریت حوضه

ها متورد توجته   ایالت بینحقوقی  آورهای الزامریزی حوضه در قالب توافقبرخی کشورها با نرام فدرال، برنامه

قرار ررفته است. این رویکردها برای ندونه در هند، پاکستان، ایاالت متحده و در این اواخر در استرالیا به کتار  
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هتا  های دخیل است. ایتن توافتق  تحلیل فنی و مذاکره میان طرف فرآیندها نتیجه ررفته شده است. این توافق

 بتین یتا تخصتیص   و محقق شوند )مانند سطوح جریتان یتا کیفیتت(     هاایالت ر مرزرا که باید د اهدافی عدوماً

کنند. فرض مشترک بر این است که جزئیات مدیریت منابع آب در هتر یتک از قلدروهتا    ها را تهریف میطرف

 شتده بتازنگری  یا در چارچوب زمتانی توافتق   نامحدود بوده وارتباطی با توافق ندارد. این توافقات مدکن است 

های دخیل در تهیه آنها نیتاز دارنتد، چنتین    ها به سطحی از هدکاری میان طرفاین توافق کهحالیشوند. در 

ریزی حوضه )چنانچه شامل آن باشند( به شتدار آورد.  توان تفسیر بسیار محدودی از برنامهرویکردهایی را می

یتا  و بترای حوضته    یریتزی دیگتر  برنامته  اجتنتاب از  سازوکارها در عدل به عنوان در برخی موارد، این توافق

پتایش متوادی از توافتق الزم     ؛ البتته روند )تا مذاکره بهتدی( ها در سطح حوضه به کار میایالت بینهدکاری 

 .است

با رستردری بیشتر روبرو است، و البته  ها الدللی، با هدان چالشهای آبریز بیندر حوضهفرامرزی  تهیه برنامه

بر ایتن، بستیاری از    عالوه. وجود نداردها طرف برای حل اختالف بین ای حقوقی رسدیچراکه حتی ساختاره

 حتدودی تتا   فرامترزی، هتای  متدیریت حوضته   در خصتوص  سازمان ملل( نریر) الدللیاصول قواعد عُرفی بین

شتکل   بته  فرامترزی هتای حوضته   های فدرال هستند. بیشتر برنامته برررفته از تجربه مدیریت حوضه در نرام

تتر  ریزی اساسیریرند. روندهای برنامهصورت میآب ها درباره شروط مرزی یا تخصیص نامه میان ایالتوافقت

داشتته  ای وجود تر هدکاری منطقههای رستردهفرآیندآیند که تنها در شرایطی پدید می فرامرزیهای حوضه

ریتزی در  پا اشاره ندود. مدیریت و برنامته های حوضه در اتحادیه اروتوان به تهیه برنامهمی به طور مثال، باشد

 سهیم در حوضه است. هایبین دولتقویاً متأثر از روابط ژئوپولیتیکی  فرامرزیهای حوضه

کشورهایی که نرتام  در های حوضه تهیه برنامه در خصوصهای ملی مدیریت آب از آنجا که مأموریت دستگاه

هتای نهتادی و سیاستی    بتا چتالش   عدومتا  ،ریترد ت متی صتور بر اساس مرزهای استتانی  ، سیاسی واحد دارند

شتود،  کشورهای فدرال روبرو نیستند. در مواردی که برنامه حوضه توسط دستگاه مدیریت حوضته انجتام متی   

تتوان در  اختیار نهایی سیاسی برای تصویب برنامه حوضه مهدوالً در سطح ملی قرار دارد. این وضتهیت را متی  

هتای ملتی آب، بته هدتراه نهادهتای      ها و دستتگاه مشاهده کرد که وزارتخانه چین، آفریقای جنوبی و مکزیک

 .مدیریت آب را برعهده دارند ،های حوضهنامتدرکز مدیریت در مقیاس حوضه با مسئولیت تهیه برنامه

ای و محلتی  های مهدی در مرزهای اداری استانی، منطقته حتی در این موارد، مدکن است چالش با این وجود

ای و ریتزی توستهه  ای در برنامته هتای متفتاوتی کته نهادهتای استتانی و منطقته      شته باشد. مأموریتت وجود دا

. در برختی  ایجتاد ندایتد  های سیاسی در تهیه برنامه حوضته  ها و تنشتواند پیچیدریزیستی دارند میمحیط

ریزی برنامه فرآیندر های زیرحوضه مهدوالً اهدیت بیشتری نسبت به مرزهای اداری دهای واحد، محدودهنرام
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بران کشاورزی، شهری و صنهتی غالباً تدرکز تصدیدات بخشی بین آبتهامالت میان کهحالیحوضه دارند، در 

 دهند.              تخصیص و کیفیت آب را تشکیل می

استی  های پرداختن به آنها در یک نرتام سی توأم با مدیریت حوضه و دشواری روزافزونهای با توجه به چالش

از کشورهای فدرال بته ستدت    بسیاریدر در تهیه برنامه جامع حوضه  تغییری های اخیر روندفدرال، در سال

را تغییتر  ترین ندونه این رونتد  پدیدار شده است. مهم ،به مراجع سیاسی متدرکزتر هاایالتوارذاری اختیارات 

های اصلی سهیم در حوضه، ین حوضه، ایالتدر استرالیا مشاهده کرد. در ا دارلینگ-موریتوان در سیستم می

وارتذار   بته دولتت ملتی    2007قانون آب سال  را بر اساسآور حوضه اختیارات خود برای تهیه یک برنامه الزام

هتای مختلتف اروپتایی،    نامته نرتام  .کردند. روندهای مشابهی نیز در سیاست آب اتحادیه اروپا پدید آمده است

نامته متدیریت آب   یت آب را در کشورهای عضو اتحادیه، بر اساس الزام نرتام نخستین استاندارد مشترک کیف

اند. در هند، سازمان ملی حوضه رنگ در ستال  ها در مقیاس حوضه  اعدال کردهبرای تهیه برنامه 2000سال 

الیا یتا  آن رونه که در استتر  . البته،تأسی  رردید حوضه آبریزبا مأموریت تهیه برنامه بین ایالتی برای  ،2009

وارذار نشده است. در زمان نگارش این کتاب، موفقیتت ایتن قبیتل    اختیارات اساسی اتحادیه اروپا تجربه شد، 

الدللی هنوز روشن نشتده  های سیاسی فدرال یا بینآور حوضه در نرامو الزام کارآمدهای تدابیر در تهیه برنامه

 است.

 

 ریزی توسعههمسویی افقی: آب و برنامه -4-4

. بیشتتر ندایتان کترده استت    های مختلف توسهه اولویت را درآب  زایش روزافزون فشار بر منابع آب، اهدیتاف

دهنده توسهه اجتداعی، یک محدودیت بالقوه حیاتی بترای رشتد اقتصتادی و    ها آب را عامل مهم شتابدولت

ریتزی توستهه   یزی آب و برنامته ردانند. بنابراین، هدسویی میان برنامهزیستی میپایداری محیط مولفه اساسی

 حوضه بسیار مهم است. کارآمدریزی برنامهداشتن یک برای 

. به ایتن مهنتی   ریردصورت میطرفه یک در قالب فرآیندیریزی سنتی منابع آب با این موضو  برنامهبرخورد 

با . دارند زیستیحیطهای موجود توسهه و مبرنامه اهداف صرفاً سهی در پشتیبانی و تحققریزان آب که برنامه

های مختلتف  استفاده بینذاتی  الزم است تهامالتاست،  رو به افزایش، در شرایطی که فشار بر آب این وجود

ریتزان آب  دیگتر بترای برنامته   از رودخانته،   در این شرایط احتدتاالً تتامین تدتامی تقاضتاها    آب صورت ریرد: 

ریتزی توستهه   ریزی آب و برنامهبرنامه بیندر هدسویی  ایعدده. این وضهیت به تغییر نخواهد بود پذیرامکان

کنتد.  زیستی ایفا میدهی به نتایج توسهه و محیطریزی آب نقش مهدی در شکلبرنامه امروزهانجامیده است. 

را در ستر دارد کتته در آن،   دو یتا چندجانبتته ی فرآینتد ریتتزی استتراتژیک حوضته ستتودای   از ایتن رو، برنامته  
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 بتین  دتان رفت ریریشکل شود. این خواسته مستلزمریزی هداهنگ میبا دیگر اقدامات برنامهریزی آب برنامه

های فرآینتد زیستی است، به ویژه مواقهی که رذاران اقتصادی و محیطریزان و سیاستریزان آب و برنامهبرنامه

 ریرد.های دیگر انجام میریزی موازی در بخشبرنامه

هتا و  ریتزی حوضته بایتد بته طتور جتدی بتا سیاستت        کته برنامته   ت شده استت منجر به این شناخاین تغییر 

 کنش داشته باشد تا اطدینان حاصل شود که:های ملی، استانی و محلی توسهه برهماستراتژی

 کند.های ملی، استانی و محلی توسهه پشتیبانی میریزی حوضه از تحقق اولویتبرنامه ◄

شتود، بازتتاب اقتصتاد    ریتزی آب در پتیش ررفتته متی    برنامه رآیندفهایی که در رویکردها و استراتژی ◄

 سیاسی کشور و منطقه هستند.

هتتا و ( بتتا فرصتتتآب بعاریتتزی توستتهه در ستتطح ملتتی، استتتانی و شتتهری )و تخصتتیص منتت برنامتته ◄

 های آب در پشتیبانی از توسهه کشور هدسویی دارد.محدودیت

اقتصتادی و   -ریزی توسهه اجتداعیریزی منابع آب و برنامهنامهپیوسته برهماین اهداف، تأکیدی بر ماهیت به

ریزی توسهه به عنوان یک التزام جهتت   های برنامهفرآیندریزی آب با . ضرورت تهامل برنامهداردزیستی محیط

 ریری سیاسی شناخته شده است.و تهامل با تصدیم« آب خارج از بخش»توجه به 

 ریزی حوضه آبریز دارند:ترین ارتباط را با برنامهریزی زیر، مهمهای برنامهفرآینددر چنین شرایطی، 

اقتصتادی، اجتدتاعی و زیرستاخت، بته ویتژه در متورد تجتارت، صتنهت، انترژی،           توستهه  ریزیبرنامه ◄

 کشاورزی، حدل و نقل و تأمین آب. 

سطوح رونتارون  های توسهه( در ریزی توسهه فضایی و کاربری اراضی )روستایی، شهری و رروهبرنامه ◄

محلی و ناحیه. ایتن موضتو  مدکتن استت بته ویتژه بترای متدیریت ریستک ستیل کته             ،ملی تا استانی

، بستیار  آینتد های کلیدی کاهش ریستک ستیل بته شتدار متی     ریزی توسهه و کاربری اراضی جنبهبرنامه

آب سترستی بته   دهایی کته  توسهه در مکانریزی برنامه. هدچنین، اطدینان از اینکه اهدیت داشته باشد

 ، بیشتر اهدیت خواهد یافت.  ریردصورت ندیندارند 

 عدتده زیستی برای اطدینان از پایداری استفاده از منابع طبیهی و حفاظت از تنتو   ریزی محیطبرنامه ◄

شتده، و نیتز   هتای حفاظتت  توانتد شتامل شناستایی و هدسوستازی محتدوده     زیستی. این کار متی محیط

)به طتور مثتال    رذاردهایی باشد که بر کیفیت آب و رواناب تأثیر میضی در مکانریزی کاربری ارابرنامه

 .(زدایی و تبدیل اراضینتیجه جنگلدر 
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هتا  بخش بین، به ویژه از نرر بودجه/ تخصیص منابع های توسههبرای پشتیبانی طرح ریزی مالیبرنامه ◄

 ریزی. های برنامهتوسط خزانه یا کدیسیون

هتای بختش   هتا و اولویتت  برنامته  بایتد ریتزی آب  ریزی توسهه توسط دولت، برنامته ی با برنامهبر هدسوی عالوه

جهتانی  بتزرگ  هتای  بسیاری از شترکت  ی است که در. این روند ناشی از شناخترا نیز در نرر بگیردخصوصی 

نامناستب آب،  مدیریت ، ناشی از های تأمین آنهابر عدلیات یا زنجیرههای مستقیم تحدیل شده ریسکدرباره 

خود بته کتارآیی بیشتتر دستت      های تامینو زنجیره های بزرگ در تولیدشکل ررفته است. بسیاری از شرکت

کتردن ریستک تتوأم بتا آب در مقیتاس      یافته و تهامل با مدیران حوضه، دولت و جوامع محلی را برای حداقل

بترای ندونته در   )هتم خصوصتی یتا دولتتی     های مبنگاهمناطقی که اند. این شیوه در محلی و آبخیز آغاز کرده

ه هستتند، بستیار   آب وابستت  مالحرهقابلکه به منابع  دارنددر حوضه وجود  (های مهدن یا تولید انرژیبخش

 .اهدیت دارد

ریتزی  برنامته  فرآینتد ریتزی توستهه در   ریتزی آب و برنامته  برنامته  بتین تحقق هدسویی دوطرفته   کهحالیدر 

ریتزی  های برنامته فرآیند آنکه آورد. نخستهای مهدی را نیز پدید مید، چالشاستراتژیک حوضه محوریت دار

 .  خواهند داشتهای توسهه و پیامدهای آن برنامهتری از تفصیلی نیاز به درک حوضه

، چراکته  بیشتر اهدیت دارد هایی که بر الگوهای کاربری اراضی کنترل دارنداین ضرورت به ویژه درباره بخش

 ای بر هیدرولوژی و کیفیت آب دارند. حرهمالقابلاثرات 

های فرآینتد ریزان اقتصتادی و توستهه، توجته ختود را بته      برنامه ( آنکه الزم استبرانگیزترو شاید چالش)دوم 

 در تخصتیص  رویکترد فراریتر  وجتود  سازی به ستبب  های هداهنگریزی حوضه مهطوف ندایند. چالشبرنامه

 شود.تر میریزی کسب و کار در هر بخش، پیچیدهبرنامهمنابع مالی، زیرساختی و انسانی و 

هتا و شتهرها انجتام    ریزی توسهه را بتر استاس مرزهتای اداری، ماننتد استتان     ها مهدوالً برنامهدولت آنکه سوم

ریتزی حوضته   یابند؛ در نتیجه، برنامته ها به ندرت با مرزهای اداری تطبیق می، رودخانهبا این وجوددهند. می

زیستی در طیفتی از  های اجتداعی، اقتصادی و محیطمستلزم تهامل با مجدوعه مفصلی از اولویت مدکن است

دولتت، و نهادهتا در    هتای بختش قلدروها باشد. این وضهیت، اهدیت هدکاری نهادی مدیران آب را بتا دیگتر   

 کند.   می ترسطوح رونارون پررنگ
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 یاتجربه زامب توسعه: یزیربرنامه وآب  پیوستگیهمبه :24کادر

 یصورت داده که توسط آن، شتالوده رشتد اقتصتاد    یو ادار یدر اصالحات اقتصاد ایعدده یشرفتسال رذشته پ 15در  یازامب

نستبتاً محتدود منتابع آب،     یرستاخت و ز یمو نوسانات اقلت  ییررشد به هدراه تغ ینوجود، ا ینکرده است. با ا رذاریپایهرا  یجد

 ین،شتده استت. بنتابرا    ،یو کشتاورز  یبرقاب بین یژهبه و ،ی آبهایصدر تخص تهاملو  یابسر آب کد رقابت بر یشبه افزامنجر 

 یتا رشد و توستهه مستتدر در اقتصتاد زامب    یبالقوه برا یتو محدود یا،در زامب یدتول یاتیکامالً آشکار شده است که آب، عامل ح

نقش آب  یهبر پا ای،رشتهیانو م بخشییانم نامهابع آب به عنوان برمن یوستهپهمبه یریتبرنامه مد یط،شرا یناست. با توجه به ا

 ینتدران بخش آب بتا حضتور ندا   یکاررروه مشورت یزی،ربرنامه یندفرآ یشبردپ یدر دستور کار قرار ررفت. برا ،یادر اقتصاد زامب

رستترده   مشتارکت بته   منجتر  ینتد فرآ ین. ایدررد یلدر دولت تشک یهو توسهه و مال یاقتصاد یزیربرنامه یدیکل یهاوزارتخانه

 ییر. مسائل تغید( ررد2011-2016) یبرنامه ششم توسهه مل یز( و ن2006-2010) یبرنامه پنجم توسهه مل یهبخش آب در ته

بخش  یقاز طر یارا بر توسهه زامب یمهد هاییسککه ر ینابینیب یادر برنامه توسهه به عنوان مسئله یزبا آن ن یو سازرار یماقل

داشته، و اقتصاد  یتمحور یااند که آب در اقتصاد زامبنشان داده یزیربرنامه یندهایرنجانده شده است. فرآ ،ندکیم یلآب تحد

 ین)در ا پیشگامنهاد  یک یمتنو  را با سازمانده یندفرآ یک یتدارد و اهد یوو مهدنکا یکشاورز ی،به برقاب یادیز یآن وابستگ

 تر ساخت. ررنگ( پیاآب زامب یاریمورد، هد
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  5 فدل

 ریزی حوضه آبریزبرنامه محتوا و ساختار

 

 

 

 

 

هتای  ماهیتت برنامته   کته حتالی . در رتردد برنامه حوضه آبریز تشریح می ایاین فصل، ساختار کلی و محتودر 

ی هتا اً مشتابهت مت های مختلف متفاوت است، بسته به شرایط و مقصود برنامه حوضته، عدو حوضه در وضهیت

ساختار بسیار کلی برنامه حوضه و پیوندهای  16های حوضه وجود دارد. شکلساختار کلی برنامه بین ریبسیا

 دهد.  پشتیبان، نشان میهدسو و های موضوعی آن را با برنامه

های فرعی آنها( مهدوالً حول مدیریت چهار زمینته  های حوضه )و استراتژیانداز، برنامهبر اهداف و چشم عالوه

های ها مدکن است در قالب برنامههای نهادی. این زمینهریرند: حفاظت، توسهه، ریسک بالیا و جنبهشکل می

 پوشش داده شوند.، کنندکه روی هم برنامه حوضه را عدلی می ،موضوعی جدارانه برای حوضه

و منستجم   بتا محتتوای  برنامته نهتایی حوضته    بترای رستیدن بته    کته   به این نکته توجه شتود هدچنین باید 

برنامه حوضته مدکتن    کهحالی. از این رو، در طی شودغیر خطی و توأم با بازتکرار  یفرآیندباید ساختاریافته، 

 فرآینتد ی مشخص باشد، ساختار و محتوای برنامه را نباید در تطبیق کامل بتا ایتن   فرآینددهنده است بازتاب

 دانست.

 

 ساختار ،مومی برنامه حوضه آبریز -5-1

ستازی  هتای پیتاده  تر و برنامته تفصیلی اهداف، و ساختهضه آبریز، باید اهداف کالن را مشخص ریزی حوبرنامه

فراهم آورد. مدیریت آب در یک حوضه مهدوالً تنهتا بتا یتک ستند     نیز تبدیل اهداف کالن به اقدامات را  برای

برنامه حوضته، ستندی    ریرد.ها صورت میها و برنامهای از استراتژیشود، بلکه از طریق مجدوعهمشخص ندی
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. ندایتد حاصتل متی  و اطدینان از انستجام در متدیریت حوضته را     کردهکلی را تهیین  اهدافتلفیقی است که 

هتای مختلتف،   در زمان توانندمیمدکن است به تدریج با رذشت زمان تهیه شوند و  برنامه های مختلفبخش

بتازنگری   ،پتذیر استت  تدر، تکرارشتونده و انطبتاق  ی مسفرآیندریزی حوضه، به پیروی از این مفهوم که برنامه

 شوند.     

 
 

 

 های موضو،ی پشتیباناجزای برنامه حوضه و برنامه بینارتباط  -16شکل

 

برای بازتاب شترایط   یمختلف هایروشهای حوضه در کشورهای مختلف، حتی با اینکه مدکن است به برنامه

اجزای متتداول   17. شکلمتهددی دارند یابند، اجزاح محوریمتفاوت هیدرولوژیکی، اقتصادی و نهادی سامان 

 دهد.برنامه حوضه را نشان می
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 ساختار ،مومی برنامه حوضه آبریز -17شکل

 

 اجزای کلیدی عبارتند از:

آوردن اطالعات درباره وضهیت رذشتته، حتال و آینتده )هیتدرواکولوژیکی،     برای فراهم .توصیف حوضه ◄

 نهادی(. -قیاقتصادی و حقو -اجتداعی

مهترف   غایی کهها، اصول و اهداف انداز حوضه، رزاره. در چشمانداز حوضهمقدود برنامه حوضه با چشم ◄

، هستتند  زیستتی تر اجتدتاعی، اقتصتادی و محتیط   های رستردهآینده مطلوب حوضه برای تحقق اولویت

 شود.   بندی میجدع
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مند محقتق  قالب اهداف و اقدامات استراتژیک زمان انداز حوضه درای که چشمشیوه .استراتژی حوضه  ◄

های مدیریت حوضه است که تهیه شده یتا خواهتد   دهد. در واقع، تلفیق تدام برنامهنشان می را دنشومی

 شد.

ستازی، مجدوعته منستجدی از اقتدامات     . برنامه پیادهسازیاهداف و اصدامات استراتژیک در برنامه پیاده ◄

شده بترای برنامته حوضته، بته هدتراه اطالعتات       ها و احتداالً منابع فراهم، مسئولیت1انداهدار، راماولویت

بتازنگری برنامته را    فرآینتد های مدکن تأمین مالی، نرتام پتایش و   مربوط به ترتیبات نهادی الزم، شیوه

 کند.    مشخص می

یص آب، حفاظتت منتابع آب،   هایی که با مسائلی ماننتد تخصت  برنامه نریر -های موضوعیدر این کتاب، برنامه

شتوند. البتته ایتن    جدا از برنامته حوضته در نرتر ررفتته متی      -مدیریت ریسک سیل، و برقابی سر و کار دارند

هتای موضتوعی و ارتبتاط آنهتا بتا برنامته       کنند. برنامهها نقش مهدی در پشتیبانی برنامه حوضه ایفا میبرنامه

 ریرد.  ار میمورد بحث قر 13حوضه با جزئیات بیشتر در فصل

 

 استراتژیک اتانداز به اصداماز چشم -5-2

و  شتده ریتزی شتناخته   ، استراتژیک و عدلیاتی، ستطوح متدتایز برنامته   اصولیریزی در دانش مدیریت، برنامه

ریتزی  این سطوح مدیریت در برنامهعدوماً کنند. ها تبدیل میها را به اقدام جدی و مسئولیتها و آرمانارزش

مراتب در یک سلسله برنامه، کننده مقصودهای تهریفای از رزارهز وجود دارند، در نتیجه، مجدوعهحوضه آبری

 شوند.  های حوضه تهیه و پیاده میکه با استفاده از آنها، برنامه رردندحاصل می

 انداز یا وضتهیت مطلتوب بترای آینتده بلندمتدت     : طراحی چشم(اصولیریزی انداز )برنامهطراحی چشم  ◄

هتای دیگتر هدستویی    های مطلتوب در بختش  در عین حال با وضهیت که سال( 100و  20)مهدوالً بین 

 پیروی کنند. از آنها ها بایدها و استراتژیکه برنامه ایکنندهبه هدراه اصول هدایت ،دارند

تراتژیک و ها، اهتداف، اقتدامات است   مدت و منسجم اولویتمیان : تهیه مجدوعهریزی استراتژیکبرنامه  ◄

شرایط مختلف و محتدل  بر اساسانداز ترتیبات نهادی )مهدوالً برای پنج تا ده سال(، که در تحقق چشم

 آینده و ظرفیت موجود، نقش دارند.    

                                                                 
۱ milestones 
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مدت )مهدوالً سه تا هفت سال(، از جدلته  های کوتاه تا میان: تهیه مجدوعه برنامهریزی ،ملیاتیبرنامه  ◄

های نهتادی و منتابع، کته بته تتدریج استتراتژی را       نداها، مسئولیتمدت، رامتاهاهداف کدّی مدیریت کو

 ریزی مدکن است شامل موارد زیر باشد:کنند. این برنامهمحقق می

 ها و بودجه هر یتک  مدت )سه تا پنج سال(، به هدراه طرحهای کوتاهکردن برنامهنقشه راه: مشخص

 های عدلیاتی.رونارون برنامه هایاز نهادهای مسئول متناسب با جنبه

 های الزم )با افق دو تا پنج سال( برای تحقق هتدف  کردن مجدوعه پروژهریزی طرح: مشخصبرنامه

 ریزی عدلیاتی یا کسب و کار شناسایی شده است.مشخصی که در حوزه برنامه

 ای ختاص )از  روژهستازی پت  های الزم بترای پیتاده  کردن وظایف و فهالیتریزی پروژه: مشخصبرنامه

ریتزی عدلیتاتی   شش ماه تا هفت سال( که برای تحقق نتیجه مورد نرر طرح، کسب و کار یتا برنامته  

 الزم است.

بلندمدت به اقدامات  اهداف غاییدهند که از ریزی حوضه را نشان میمراتبی برنامهسلسله فرآیندها این برنامه

 رسد.های منابع میو تخصیص

 شود:مهدوالً حول یک یا چند اولویت مدیریت منابع آب تهیه میانداز حوضه، چشم

 زیستی منابع آب در تأمین کاالها و خدماتوضهیت محیط ◄

 نتایج اجتداعی و اقتصادی مرتبط با استفاده آب، کاربری اراضی یا آبخیزها ◄

 یا اکولوژی ناشی از سیل و دیگر بالیا و انسان، اموالمترتب بر های ریسک ◄

 صود هدکاری و هدیاری نهادی و رفتار مسئوالنه  مق ◄

انتداز بایتد بته اهتداف و اقتدامات استتراتژیک مشتخص و قابتل         چشم اصولیهای سازی آنها، رزارهبرای پیاده

سنجش تبدیل شوند که با منابع موجود در چارچوب زمانی مشخص، قابل دستیابی هستند. استراتژی حوضه، 

استتراتژیک تکرارشتونده در  قالتب بررستی، ارزیتابی و       فرآینتد آید، و مستلزم برنامه حوضه به شدار می مرکز

 .ررددتشریح میانتخاب است. این موضو  در فصل بهدی 

دهنتد، بته هدتراه    هسته برنامه حوضه را شکل متی  که انداز، اهداف و اقداماتمراتب چشمسلسله 18شکلدر 

 .است داده شدهآفرینی آنها در برنامه حوضه، نشان نقش

تتری را مشتخص   بلندمتدت  غاییانداز یا هدف ها تدام این اجزا را ندارند، مهدوالً چشمهده برنامه کهحالیدر 

از اقتدامات استتراتژیک قترار     تهتدادی تر تبدیل شده و مبنتای  مدتکنند که به چند هدف مشخص کوتاهمی

های مشتخص و اقتدامات   تهریف هدف بینمشخص، و نیز  هایهدفو  غایی اهدافتهریف  بینریرد. غالباً می
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هتای  مشتخص و اقتدامات مهدتوالً در بختش     هتای هدفبر این،  عالوهآید. انداز، ابهام به وجود میتحقق چشم

انداز به کل حوضته  چشم کهحالیتفاوت دارند، در  ،سازی آنهامختلف حوضه، با توجه به نیازها و توانایی پیاده

 توجه دارد.

 

 

 های مشخص و اصدامات حوضهانداز، هدف نهایی، هدفمراتب چشمسلسله -18شکل

 

 محیط آبیو  اهداف مدیریتی -5-3

کته   -های مشخصتواند کیفی و آرمانگرایانه باشد، هدفبرنامه حوضه می اهداف غاییانداز و چشم کهحالیدر 

ی تحقق آنها خواهد بتود. ایتن   کنند که برنامه حوضه در پاهدافی را تهیین می -آل کدّی هستنددر حالت ایده

های محیط آبی، که به وضتهیت منتابع آب، محتیط آبتی یتا      توان به دو دسته تقسیم کرد: هدفاهداف را می

هتایی کته بتر منتابع آب یتا      بران و فهالیتت های آبهای مدیریتی که به فهالیترودخانه ارتباط دارند؛ و هدف

 رذارند مرتبط است.     محیط آبی تأثیر می
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 اهداف معطوف به محیط آبی

زیستی سیستم رودخانه هستند، و مهدوالً بتر الزامتات   بتنی بر کارکرد محیطهای مرتبط با منابع آب، مهدف

جریان اکولوژیکی، کیفیت آب، زیستتگاه، پیوستتگی، حیتات ریتاهی و جتانوری، پیتک ستیل و/ یتا قابلیتت          

زیستتگاه مهدتوالً بتر حستب الزامتات کتارکردی        رانی تدرکز دارنتد. اهتداف کیفیتت آب، پیوستتگی و    کشتی

بته عنتوان مقتادیر     شتوند. در برختی متوارد، اهتداف کیفیتت آب     دست تهریف میبران پائیناکوسیستم و آب

، غالبتاً  با این وجتود شوند )مهدوالً بر پایه راهنداها یا استانداردهای کیفیت آب(. ای غلرت مشخص میآستانه

( مهنادار بوده که به عنوان غلرت در رودخانه، و تبدیل به اهداف غاییهای کلی )یا تهریف آنها در قالب رزاره

هتای  شوند. به هدتین صتورت، هتدف   های مدیریتی مشخص میاهداف کدّی باررذاری آالینده و تهیین هدف

دار مدیریت ریسک سیل مدکن است بر حسب ریسک یا آبگرفتگی قابل قبول، احتداالً با توجه به تاریخ یا مقت 

کدّی منابع آب کافی نیست،  اهدافمرجع، تهریف شوند. در برخی موارد، شناخت کنونی سیستم برای تهریف 

 ارتبتاط کدّتی در   اهتداف توان تهریف کرد که با طراحی مهیار یا ای را میو در این مورد، هدف کیفی رسترده

 است.     

 

 ینحوضه را 2020منابع آب در برنامه  یاهداف کمّ :25کادر

 یاهتداف کدّت   یتین ته ینشتده استت. بنتابرا    یرردآور یندرباره رودخانه را یحوضه، اطالعات فراوان یزیردور برنامه یندر چند

 ساخته است. یرپذمنابع آب را امکان در خصوصمشخص 

 کیفیت آب

 پذیر باشد.طبیهی تصفیه باید امکانساده و شبه هایروشآب شرب با استفاده از  تامین ◄

طبیهتی ریاهتان، حیوانتات و    کتنش، تتأثیر منفتی بتر زیستتگاه      های کیفیتت آب نبایتد بته تنهتایی یتا بتا بترهم       مؤلفه ◄

 ها داشته باشد.میکرواررانیزم

 بدون هیچ رونه محدودیتی برای مصرف انسان مناسب باشند. بایدپوستان در راین، ها و سختماهیان، صدف ◄

 پذیر باشد.انهای مناسب امکتنی در راین در مکانآب ◄

 پذیر باشد.شده بدون هیچ خطری باید امکاندپوی مواد الیروبی ◄

 یلس ریسک

 درصد کاهش یابد.   25( تا 1995)از  2020ریسک خسارت سیل در اراضی پست راین باید تا سال  ◄

متتر کتاهش   سانتی 70( باید تا بادن-بادن دستدست بخش آبگیری شده راین علیا )پائینهای حدی سیل در پائینپیک ◄

 (. 1995یابد )از 

 

ریتری تهریتف   اهداف محیط آبی نیز به جای مقدار هدف یا آستتانه عتددی، بته صتورت نتیجته قابتل انتدازه       

، هدف مدکن است این باشد که رودخانه برای شنا و دیگر موارد استفاده انسان، بتدون  به طور مثالشوند. می

باشد. مهم است بدانیم که سطح جزئیات و صتراحت مناستب    تهیین هدف مشخص برای کیفیت آب، مناسب
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تهریف  با این حال مهم است، اهدافریری بودن قابل اندازه کهحالیاست. در  تهاملدر تهیین اهداف، نیازمند 

پتذیری را کتاهش   یافته، برنامه حوضه را پیچیده ستاخته و انهطتاف  مشخص یا تفصیلخیلی عددی  هایهدف

آن(  نریرهای موضوعی )تخصیص، کیفیت آب و تر باشد این سطح از جزئیات در برنامهسبدهد. شاید منامی

 شوند.  رنجانده شود که ذیل برنامه حوضه تهیه می

اجتزای   بتین ریتزی  ( و اهداف محیط آبی، بیشترین فرصت را بترای هدستویی برنامته   اهداف غاییانداز )چشم

اهتداف، ماننتد    بتین از این رو، ضروری است که روابط درونی  آورد.رونارون موضوعی برنامه حوضه فراهم می

 یافته بر کیفیت آب یا زیستگاه، در نرر ررفته شود.تأثیر جریان کاهش

 

 دالویر یزدر برنامه حوضه آبر یستگاهاهداف ز :26کادر

 تتدوین  یتت و در نها ،غتایی  یهتا فاهداف تا هد یمورد نرر، توال یجهبه نت یابیدست یندفرآ یر،دالو یزبرنامه منابع آب حوضه آبر

مطلتوب   یجته که با نت شودینشان داده م یربا ندونه ز روش ین. اکندیمشخص م را اطالعات موجود یسطح کنون یهبر پا اهداف

 یتن از ا یکتی . کنتد یمشتخص مت   یجهبه نت یابیدست یرا برا اهداف غاییاز  یاآبراهه آغاز شده و سپ  مجدوعه یریتدرباره مد

 .شودیمشخص م غاییهدف  ینبه ا یدنرس یبرا یستگاهمانند حفاظت ز یتدرکز دارد. سپ  اهداف یستمحفاظت اکوس بر یجنتا

 یو اکولوژ هاییحفاظت از دارا یل،از س یناش یخسارت جان یسازحداقل یکه عدلکردشان در راستا هاییمطلوب: آبراهه نتیجه

ستالم   یو ستاحل  یآبت  هتای یستماکوس یبانیو پشت یحی،تفر یمندبهره رودخانه، یهیطب یمجرا یداریحفاظت پا دشت،یالبس

 است.   

 .یو آب یمتنو  و سالم ساحل یولوژیکیب هاییستماکوس یای: حفاظت و اح3-2غایی هدف

 .یبوم یو خشک یآب یوانیو ح یاهیساکن و جوامع ر یتحفاظت جده یهابرنامه سازییادهالف: پ 3-2مشخص هدف

آنهتا مشتخص    سازییادهو پ یطراح یبرا یزمان یهاچارچوب یمحدود است، ول یاربس یکدّ اهداف یینته یابر یکنون اطالعات

  .   شوندیم
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 اهداف مدیریتی

نشتان  را ستازی اقتدامات بایتد محقتق شتوند      های کدّی کته بتا پیتاده   زیستی، هدفاهداف محیط کهحالیدر 

مرتبط با استفاده آب، تخلیه پستداند، کتاربری اراضتی، ریستک      ها یا نتایجدهند، اهداف مدیریتی، آستانهمی

 کنند.مشخص می هستند را منابع آب الزم اهدافانداز یا سیل یا مدیریت زیرساخت که برای تحقق چشم

، اهداف مدیریتی غالباً توصیفی هستند )برای جلوریری از تفصیل و اهداف غاییانداز یا های چشممشابه رزاره

کته   کننتد بیان می نتایجی را، هایی که باید برآورده شوندلی زیاد( و مدکن است به جای آستانهپیچیدری خی

 باید محقق شوند.  

های متفاوت برای نواحی مختلف )یا آبخیزها( حوضه مشخص اهداف عددی مدیریتی نیز مدکن است با هدف

جریتان و  ختن اهتداف مقتدار آب درون  ستا کدّی مدیریتی مهدوالً با تحلیل فنی و مرتبط اهدافشوند. تهیین 

 شود.های آبخیز انجام میهدف

 

 برید رودخانه یرواناب ساالنه( برا یانگین)درصد از م زیستییطمح یاناهداف جر :27کادر

از متوسط رواناب ساالنه محاسبه شده است. ارقتام   یبه صورت درصد یان،جردرون یازهاین یعدد ی، برآوردهابریددر رودخانه 

    نشان داده شده است. یرمختلف رودخانه در جدول ز یهاهباز
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 ینحوضه را 2020در برنامه  آزاد یماه در خدوصاهداف مشخص  :28کادر

انتداز،  چشتم  یتن . ادهتد یمت  یلرا تشتک  یتن را یتدار توستهه پا  2020از برنامه  ی، بخشماهی آزاد یتاهداف مشخص درباره جده

 هستند: یقدق یشداده و پا یها رردآوربر سال یکه مبتن کندیرا مقرر م یریرمشخص و قابل اندازه یهاهدف

 (21،000 تا 7000) یندر را ماهی آزادهزار  چندین ◄

 محدوده بازلتا  های آزادماهی برای باالدست به آزاد مهاجرت ◄

 ماهی آزاد ذخیره حفپ ◄

    2020در  یندر را وحشی ماهی آزاد ◄

 

 دانوب یزاهداف مواد خطرناک در حوضه آبرانداز و چشم :29کادر

 یفرعت  یهامواد خطرناک به دانوب و شاخه ی)کاهش مقدار کل ورود یآب یطدانوب شامل اهداف مح یزاهداف برنامه حوضه آبر

فنون موجتود و   ینبهتر سازییاده)پ یریتیاهداف مد یز( و ن2015خوب در سال  یدیاییش یتوضه یرذارآن، هداهنگ با هدف

 ( است.یگزینیجا یا /یهسطح تصف یه،تصف ییاز جدله بهبود کارآ زیستی،یطمح هاییوهش ینربهت

 یجز حوضجه آبر  یآبج  یستماست که سالمت انسان و اکوس یناز ا ینانمواد خطرناک، اطم یآلودگ در خدوصبرنامه  اندازچشم

 د.نمواد خطرناک صرار ندار یددر معرض تهد یاهس یایدانوب و در

 در نرر ررفته شده است:  2015تا سال  یرز یریتیاهداف مد سازییادهانداز، پچشم ینحقق ات یراستا در

 ،یو: یرغ یصرار دارند و کشورها یوستنپ یندکه در فرآ ییاروپا، کشورها یه،یو اتحاد کشورهای

مطلوب تا سال  دیایییش یت، تا حدود هدخوان با وضهرا آن یفرع یهامواد خطرناک به دانوب و شاخه ورودی کل مقدار ◄

 کاهش دهند. یا، حذف 2015

 یتا و/  یهستطح تصتف   یه،تصتف  ییشتامل بهبتود کتارآ    زیستی،یطمح هاییوهش ینفنون موجود و بهتر ینبهتر سازیپیاده ◄

 .  یگزینیجا

 مورد اضافه برای کشورهای ،یو اتحادیه اروپا:

( EEC/76/464نامه مواد خطرناک )بخش با(، که EC/96/61) یآلودر یشگیریو پ یکپارچهنامه کنترل بخش سازیپیاده ◄

 .مرتبط است یزن

 

 اصدامات استراتژیک -5-4

هتا  کردن راهکارها و مسئولیتد، بلکه مستلزم مشخصنکناهداف به خودی خود مدیریت حوضه را عدلی ندی

و اقتدامات   اهدافتا انداز حوضه، ترین جنبه برنامه حوضه این است که یک سیر منطقی از چشم. مهمهستند

کنتد. هداننتد   اقدامات مرتبط با قلدروهای مختلف موضوعی کدک می بینوجود دارد، و این شیوه به انسجام 

هتای فتراوان میتان تهیتین اهتداف      ریزی حوضه، این کتار مستتلزم رفتت و بررشتت    بسیاری از امور در برنامه

 ازبینی آنها در صورت لزوم است.مقدماتی، آزمودن آنها با توجه به اقدامات مدکن و سپ  ب
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 ینگدارل-یدر حوضه مور یدارو حدود برداشت پا زیستیطمحآبی  یازهاین :30کادر

 یزهتای آبخ یبترا  یداررا با نام حدود برداشت پا یرزمینیو ز یسطححدود برداشت آب ینگ،دارل-یبرنامه حوضه مور نوی یشپ

 یبررست  یبترا  زیستتی یطمحت  یانشامل مطالهات جر یلیتفص یفن هاییابیزار بر اساسحدود  ین. اکندیم یشنهادکل حوضه پ

 یتین ته «یستتم اکوس یدیکل یکارکردها»حوضه و  «یدیکل زیستییطمح یاهییدارا»حفپ  یالزم برا یانجر یمو رژ هایانجر

 یاها در ستطح منطقته  قابل توجه در برداشت یهامستلزم کاهش ی،کنون یشنهادپ بر اساس یدار،حدود برداشت پا یفشدند. ط

نشان  یرو آبخوان در جدول ز یزاز اهداف منابع آب در سطح آبخ ییهااست. ندونه زیستییطمح هاییانآب الزم جر ینتأم یبرا

. حتدود بلندمتدت برداشتت    دهتد ینشان م یرزمینیزسه منطقه مختلف آب یرا برا یدارجدول، حد برداشت پا یناند. اداده شده

کته در ستتون ستوم درج     -حد برداشت مبنا -برداشت یمقدار با سطوح کنون ینچهارم نشان داده شده است. ا در ستون یدارپا

بته کتاهش در    یتاز ن کدتتر از حتد برداشتت مبنتا استت،      یتدار که حدود بلندمدت برداشتت پا  ی. مواقهمتفاوت استاست،  هشد

   آب خواهد بود.  یهابرداشت

 

 

شتوند، و  نامه حوضته، نستبتًا در بتاالترین ستطح استتراتژیک تهریتف متی       شده در برمهدوالً اقدامات مشخص

شوند. در برخی متوارد، ایتن کتار مدکتن     ای مشخص میهای موضوعی و منطقههای تفصیلی در برنامهفهالیت

انداز و اهداف را محقق ، چشمدر مجدو است در قالب چند اقدام استراتژیک با دامنه رسترده تلفیق رردد که 

 هتای هتدف نداها برای تحقتق  کدّی و رام اهدافبا  توانندمیر موارد دیگر، اقدامات کامالً مشخص دزند. سامی

را و یتا کیفتی کته الزم استت محقتق شتوند       های کدّی مدکن است هدف اقدامات تهریف شوند. این ،مشخص

 مشخص باشد. به صراحت تواندمیهای مرتبط . ارتباط با دیگر قوانین یا استراتژیایندفراهم ند

که توأمان در تحقق هتدف   هستنداقدامات و راهکارها مهدوالً شامل طیفی از ابزارهای فنی، نهادی واقتصادی 

زیراقداماتی باشند که اقدام اصلی  نیز دربرریرنده کامالً تفصیلی باشند و در برخی موارد توانندمینقش دارند. 

 سازند.را بیشتر روشن می
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یتا هتدف مشتخص، مدکتن استت بتا آرتاهی از ماهیتت          غتایی اهکار برای تحقق هتدف  تهریف یک اقدام یا ر

یتا مشتخص    غتایی به صراحت به هدف  پیوسته کارکردهای مدیریت منابع آب که بر آن تأثیررذار است،همبه

تر آن است که اقدامات مشابه با توجه به اهداف مختلتف تکترار شتوند. هدته ایتن      ارجا  دهد. مطلوب دیگری

 سازی برنامه حوضه ترکیب شوند.در پیاده توانندمیت اطالعا

 

 دالویربرنامه حوضه  سازییادهدر پ یوندهاو پ یجاهداف، اصدامات، نتا :31کادر

منابع  یریترونارون مد یهاجنبه بین ارتباط ندایشهدف، با  یکچگونه که  دهدینشان م دالویر یزبرنامه منابع آب حوضه آبر

. کنتد یمورد نرر را مشخص م یینها یجهو نت اهداف یلتکد یبندزمان ین،بر ا عالوهنقش دارد.  ییاف غابه اهد یدنآب، در رس

 یاطالعتات الزم بترا   یهدف آن بتر رتردآور   ینو چند آید،یحوضه به شدار م ینا یبرنامه در نو  خود برا یننخستاین برنامه، 

    تدرکز دارد. هاریرییمتصد

 

 رودخانه زرد یاف و اصدامات براانداز، اهدچشم :32کادر

 یعرضه و تقاضتا  بین ی(، تهارض جدیادز یارآب و رسوب )با داشتن بار رسوب بس ینزرد، مانند ارتباط ب یزمشکالت حوضه آبر

ستالم و  تتالش    یاانداز رودخانه زرد، حفتپ رودخانته  هستند. چشم یچیدهشکننده، منحصر به فرد و پ یکیاکولوژ یطآب، و مح

 .یدندا یبانیپشت یزدر حوضه آبر یدارپا یو اقتصاد یتوسهه اجتداع از است تا بتواند مدترودخانه در بلند این یدنیبود ابه یبرا

 :شودیمحقق م یرانداز با اهداف زچشم این

 رودخانه زرد.  ینیو کاهش رسوب در بخش پائ یلو استقرار نرام کنترل س یلس یو علد کارآمد مدیریت و کنترل ◄

 .یو اقتصاد یتوسهه اجتداع یآب برا یتقاضاها ینمنابع آب، جهت تأم کارآمد برداریبهره قتحق ◄

 یهتا آب در زون یفیتت اهتداف ک  برای تحقتق  یکیاکولوژ یهپا آبی یازهاین یناز تأم ینانو اطد یساحل اکوسیستم بهبود ◄

 کارکرد. یدارا

 رور حفاظت آب و خاک.به من یشاقدامات حفاظت آب و خاک و بهبود شبکه پا تلفیق ◄

 .یامنطقه یریتو مد یزحوضه آبر یریتمد هداهنگ کننده یاتیو عدل ینهاد سازوکارهای بهبود ◄

 است: یدهمقرر ررد یررودخانه، اقدامات ز یکیسالمت اکولوژ متوازنتوسهه  یشبردمنرور پ به

 مشترک مخازن.  یبرداربهره یقاز طر یلس یعلد مدیریت ◄

 .یمخازن اصل یرذاررسوب یتوب با استفاده از ظرفرس دینامیک حفپ ◄

 نریتر حفاظت آب و خاک،  یبرا یریتو مد یهجامع تصف یرتداب یریمنابع آب و به کارر ینهبه یمو تنر یمنطق تخصیص ◄

 کوچک حفاظت آب و خاک.  یهاو پروژه یاه،کاشت ر ی،مناسب زراع یو اراض یررساخت سد رسوب

 یرانته رستخت  یریتمد یشتر،منابع ب جستجویآب با  ینتأم یتظرف یشدر آب، افزا ییجورفهص یراهکارها کارریری به ◄

 استفاده از آب. ییمنابع آب و بهبود کارآ

 یهو تصتف  یشگیریپ یبرا یبه رودخانه، انجام اقدامات یندهکل آال یآب با کنترل ورود یکارکرد یهازون یریتمد تقویت ◄

 آب. یآلودر یریتو مد یهتصف یتوو تق یاآب در سطح منطقه یآلودر

    .ییریتمد یتظرف یتتقو یو مقررات برا ینو استقرار و بهبود قوان ینهاد ظرفیت بهبود ◄
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 یفرنیااستفاده آب در برنامه آب کال ییاهداف و اصدامات مربوطه درباره کارآ :33کادر

 استفاده آب عبارت است از: ییکارآ در خصوص یفرنیاهدف کال

 ینکدتک بته تتأم    یو استتفاده مجتدد بترا    یمالحره مصرف آب، بازچرخانو کاهش قابل یشترب کارآیی با آب از استفاده ◄

 . یماقل ییربا تغ یآب و سازرار یآت یتقاضاها

 :ریردیاز سازوکارها را در نرر م یفیمربوطه، ط اقدامات

 ینکتاررروه بهتتر   یتن . اداد دنت خواه یلتشک کاررروهی یکاهش مصرف آب شهر شورایهدکاری  با آب منابع دپارتدان ◄

 خواهد کرد. ییکاهش مصرف شناسا غاییهدف  تحققدر را  یو ادار یصنهت ی،کدک به بخش تجار یبرا یریتمد شیوه

آب و تحقتق کتاهش    یندر تأم یامنطقه کفاییخود یشافزا یدر راستا هایاستراتژ سازییادهپ یها برادستگاه سایر و... ◄

 .2020تا سال  یدر سرانه استفاده آب شهر یالتا در سطح یدرصد 20

 و تحتت اداره دپارتدتان منتابع آب    یآب شتهر  کنندهینآب به تأم یریتمد یها، تدام مفاد وام2009 ژانویه از اجرا قابل ◄

 ،نتد اشتده  یفتوصت  یآب شتهر  یریتمتد  یهتا آب که در برنامته  یتقاضا یریتمد یرتداب سازییادهمشروط به پ یالتیا یشوراها

 .هستند

مصترف آب،   یجیو تتدر  یکتاهش اساست   یررستترش کتاربرد تتداب    یبترا  یته پامشتوق  یدجد یهاطرح یدبا ایالتی دولت ◄

و  یو کشتاورز  یآب شتهر  یهتا مصتارف و استتفاده مجتدد آب در ستامانه     یشپتا  یهتا و استتفاده مجتدد، و طترح    یبازچرخان

 .یدبودجه ندا ینو تأم یبتصو را کنندران آنهااستفاده

 

 ینرا یستمبهبود اکوس یو اصدامات الزم برا یاهداف کمّ :34کادر

. هتدف بهبتود   کنتد یمت  یرپتذ امکان ینرا یاقدامات و اهداف مشخص را برا یینته ین،را یزحوضه آبر یزیربرنامه یسابقه طوالن

 است: یربه شرح ز یستماکوس

از  یتن را دستت ین( و امکان مهاجرت باالدستت و پتائ  هیستگاز یوستگی)پ ینخاص را هاییستگاهشبکه ز یشینپ یتوضه احیای

 .یفرع یهامهاجر در شاخه یانماه یرمس یزشدال، و ن یایتا در تان سکن یاچهدر

 هدف عبارتند از: ینتحقق ا یبرا شدهییشناسا یاز راهکارها برخی

مربتع تتا    یلتومتر ک 160و  2005تا ستال   ینررفته در امتداد رامربع از مساحت آب یلومترک 20مجدد حداقل  سازیفهال ◄

 ی،آبرفتت  یهتا خاص محدوده ینامیکد یندهایو فرآ یهیطب ررفتگییلتا امکان س بندها،یلس ییبا جابجا یحاً، ترج2020سال 

 . دشو یرپذامکان ،با رسوب یو پرشدر یشمانند فرسا

 یهااز محدوده یداراستفاده پا یتوسهه برا یهابرنامه نوی یشپ یهو ته یآبرفت یاز نواح یکشاورز یعاستفاده وس یاارتق ◄

 و پرندران. هایستگاهبر اساس بخشنامه ز شدهیفتهر یها، محدودهبه طور مثال ی،آبرفت

، و 2005تا ستال   ینرودخانه را ینامیکبا د یجانب یآب هاییکرهو پ 1شکل U یاچهو پنج در یستحداقل ب ارتباط احیای ◄

آن بته منرتور    یرودخانه و محدوده آبرفت یانموجود م یولوژیکیو ب یدرولیکیه یوندهایپ اییو اح 2020تا سال  یاچهدر 100

 .یطشرا ینه با ایافتیقتطب هاییزماجتدا  ارران یریرشکل

، 2020تا سال  یلومترک 800و  2005تا سال  یناز کرانه مناسب رودخانه را یلومترک 400حداقل  یتنو  ساختار افزایش ◄

 .رانییکشتو  افراد یتامن یهاهبا احتساب جنب

 

                                                                 
۱ oxbow lakes 
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 ریزی حوضه آبریزهای برنامهنوام -5-5

سازی ایتن نتتایج نیازمنتد    پیاده انداز و اهداف برنامه حوضه مهدوالً نتایج بسیار کالن و بینابینی هستند.چشم

ستازی در  یتاده های تفصیلی موضوعی یا پهای مختلف خواهد بود که در نهایت باید در برنامهاقدامات در حوزه

هتای موضتوعی تفصتیلی،    اهداف سطح باال و برنامه بینارتباط  تدوینای تهیین شوند. به منرور سطح منطقه

دهند و محدودی از مسائل کلیدی )مهدوالً بین سه تا ده( را در اولویت قرار می تهدادهای حوضه بیشتر برنامه

تتوان در  را متی  مستائل کلیتدی   ، ایتن با این وجودکنند. و اقدامات استراتژیک را تدوین می اهداف ،حول آنها

بندی کرد. هتر یتک از آنهتا تدرکتز و     ریزی حوضه دستهو در عین حال به هم مرتبط برنامه متفاوتهای نرام

 (.19منطق خاص خود را دارد )شکل

 نوام حفاظت   

ی طبیهتی، بته ویتژه حفاظتت از     هتا ریزی بر سیستم هیدرواکولوژیکی منتابع آب و دارایتی  این حوزه از برنامه

تناستب کیفیتت بتا نتو      و آوردن کاالهتا و ختدمات،   سالمت اکوسیستم آبی، کارکردهای منابع آب در فراهم

هتا و مستائل ختاص مدکتن     ررفته در رودخانه تدرکز دارد. برنامههای صورتاستفاده برای برداشت یا فهالیت

 است شامل موارد زیر باشد:

 

 ریزی حوضه آبریزاستراتژیک برنامهچهار نوام  -19شکل



 ریزی حوضه آبریزمحتوا و سااتار برنامه: 5فصل 

 

        105 

 

 زیستیجریان محیط/تنریم ◄

 ساحلی هایحفاظت، استفاده و ترمیم خط ساحلی رودخانه و زون ◄

 مدیریت کیفیت آب ◄

 حفاظت تاالب، دریاچه و مصب ◄

 مدیریت شیالت ◄

 حفاظت آبخیز و حفاظت خاک ◄

 نوام استفاده و توسعه منابع آب

منابع و مصارف آب، بته ویتژه برداشتت، ذخیتره یتا      برداری از بهرهبر نرام زیرساخت  ریزیاین حوزه از برنامه

ها و مسائل مشتخص  تنریم منابع آب حوضه در راستای تولید اقتصادی یا توسهه اجتداعی تدرکز دارد. برنامه

 مدکن است شامل موارد زیر باشد:

 تخصیص آب ◄

 ابطصدور اجازه استفاده از آب، کنترل و اعدال ضو ◄

 کاهش مصرف آب و مدیریت تقاضا )کارآیی( ◄

 زیرساخت تأمین منابع آب ◄

 های تأمین و توزیع کشاورزی یا شهریطرح ◄

 زیرساخت برقابی ◄

 رانیکشتی ◄

 نوام مدیریت ریسک بالیا

ایدنی نشده، به ویژه کاهش اثرات و مدیریت ریزیریزی بر اثرات رویدادهای حدی یا برنامهاین حوزه از برنامه

هتا و  تدرکز دارد. برنامته  ،است هامتوجه دارایی ،هایی که ناشی از سیل و بالیای غیر منتررهعدومی و ریسک

 مسائل مشخص مدکن است شامل موارد زیر باشد:

 تهیه نقشه سیل ◄

 مدیریت ریسک سیل ◄

 ررفتگی و تخلیهآبکنترل  ◄
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 خشکسالیحدی مدیریت رویداد  ◄

 حوادث آلودری ◄

 

 برید حوضه یریتمد یدر استراتژ یکسه حوزه استراتژ :35کادر

آب  یفیتت ک» یرا بترا  یرانداز فرارچشم یکمنفرد  یها، بخشاووربرگ-بریدحوضه  یریتمد یدر استراتژ یکسه حوزه استراتژ

مهدتوالً در   هستتند کته   نرتامی از چهار  ییهابازتاب جنبه یک،سه حوزه استراتژ ین. ادهدینشان م «یشههد یهده، و برا یبرا

 با« داشتن از عدالت و توسههسهم» یابد،یبه حفاظت ارتباط م ،«یهتمردم و طب یبرا تحفاظ». شوندیبرنامه حوضه رنجانده م

دارد. با  ینهاد یریتارتباط را با مد یشترینب «یآورضوابط و تاب یتدر رعا یهدکار»و  ،دارداستفاده و توسهه منابع آب ارتباط 

در  یابال یریتاز مد ییهاها وجود داشته و جنبهنرام بین ی،ت نهادیریبا مد یژهبه و یاریبس یوندهایو پ هایوشانوجود، هدپ ینا

 حضور دارد. یکاستراتژ یهاتدام حوزه

انتداز  در تحقق چشم یتتر که در نهاانداز رسترده و اقدامات و اهداف ملدوسچشم یانهستند م یپل یک،استراتژ یهاحوزه این

 ش خواهند داشت.  نق

 

 

 تسهیانگدر برنامه حوضه  یزیرچهار نوام برنامه :36کادر

 حول چهار نرام شکل ررفته است: تسه،یانگبرنامه حوضه 

و  یتانی م یهتا رودخانه در بازه یو استفاده از مجرا یآبگرفتگ یهتخل یل،شامل کنترل س یاو کاهش بال سیل کنترل نرام ◄

 .یشاخه اصل ینیپائ

 .رانییو کشت ایحوضهینب یهابرق، انتقال یدتول یاری،آب، آب ینجامع از منابع آب شامل تأم برداریبهره نرام ◄

حفاظتت   ی،آبت  یستماکوس احیایآب، شامل حفاظت منابع آب، حفاظت و  یکیاکولوژ محیط و آب منابع از حفاظت نرام ◄

 )تب حلزون(. 1ی زمیازیستواز ش یشگیریآب و خاک، و پ

 یالتدر تشتک  ینهتاد  یباتاداره امور آب، و ترت یتو قواعد، اعدال و نرارت، تقو ینجامع، شامل بهبود قوان مدیریت نرام ◄

 .یاحوضه و منطقه

                                                                 
۱  Schistosomiasis 

 شود.شود. این بیماری در اثر تماس با آ  آلوده به انگل منتتر میری انسانی است که ا  نوعی کرم انگلی ایجاد میشیستو میا یس یا تب حلزون یک بیما
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 دالویر در برنامه حوضه نتایجپنج حوزه  :37کادر

، برنامته منتابع آب   دالویر حوضه ینهاد رروداران تهداد زیادو  هایالتا یسازهداهنگ در جهت یربرنامه فرار ینبه عنوان نخست

 یفانداز متحد تدرکز داشت که با مشارکت طچشم یکو  یهدکار یچارچوب برا یک یجادبر ا (Delaware 2004) یزحوضه آبر

 .یدررد یهته رروداراناز  یارسترده

و  ییاز اهداف غتا  یاعهمطلوب و مجدو یجنتا در خصوص یابا رزاره یک،که هر  کندیرا مشخص م یجهسند چهار حوزه نت این

مشتارکت   ینتد در قالتب فرآ  یجته نت یدیکل یهادارند، هدراه است. حوزه یاساس یتمطلوب اهد یجهتحقق نت یمشخص که برا

 مشخص شده است. اتو اقدام هایاستس یتهدا یانداز متحد براچشم یکدادن به شکل یبرا ررودارانرسترده  یفط

 نتایجمختلف  یهامرتبط حوزههمبه یتدهنده ماهنشان یرز یر، تصوهستندها منحصر به فرد بهجن یاز برخ هااین حوزه ینکها با

بته استتفاده و    1 یتدی کل ریتری یجته . حوزه نتکندیم یدمنابع آب تأک یریتبهبود مد یتوجه به هر حوزه برا یتاست و بر اهد

 . یابندیارتباط م ینهاد یتیربه مد 5و  4 وزهبه حفاظت، و ح 3و  2 یهاتوسهه منابع آب، حوزه

 یداراستفاده پا یحوضه برا آبمنابع  یتو کد یفیتک یریتمد -تأمین ◄

 هتای یستتم اکوس یتای و حفاظتت و اح  یحات،بهبود تفر یل،س خساراتکاهش  یها براآبراهه یستمس مدیریت -هاآبراهه ◄

 .یو آب یساحل

رشد، هدزمتان بتا    یریتو مد یاراض یکاربر یزیرآب در برنامهمنابع پیوسته همبه یریتمدمالحرات  -یاراض مدیریت ◄

 جوامع. یو اقتصاد یاجتداع یازهایشناخت ن

در منتافع   یمو افتراد سته   ی،منابع آب در تدام ستطوح دولتت، بختش خصوصت     یریتمد یبرا یاریهد یتتقو -همکاری ◄

 منابع آب. یدارپا یریتمد

 منابع آب حوضه. یایدرک و تههد در قبال حفاظت، بهبود و اح یشاافز هایفرصت آوردنفراهم -مسئوالنه رفتار ◄
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 نوام مدیریت نهادی

هتای  ستازی استتراتژی  هدکاری برای پیتاده  هایی است که ترتیبات و الزامات پشتیبانیاین حوزه شامل برنامه

 آورد:          فراهم می را مرتبط با مدیریت آب

 سازیتوسهه نهادی و ظرفیت ◄

 رسانیبخشی و پیام، آراهیررودارانارکت مش ◄

 اطالعات و پایش ◄

 ابزارهای اقتصادی ◄

ریرد و را در برمی یمختلف هایتخصصها و که این چهار نرام استراتژیک، بخش توجه به این نکته مهم است

سازی باشتند،  دهها، نه اینکه چارچوب تفصیلی پیادارد. این نرام متفاوتیپیامدهای حقوقی، نهادی و ظرفیتی 

 آیند.دهنده استراتژیک بسیاری از اجزای مختلف برنامه حوضه به شدار میبلکه تنها ابزارهای شکل

هتای  های مطترح در حوضته، در تدتام برنامته    ها و اولویتها مدکن است بسته به ماهیت چالشهده این نرام

هتایی از آن  شود، جنبهه یک نرام اشاره ندی، مواقهی که به صراحت ببا این وجودحوضه به کار ررفته نشوند. 

 بندی دیگری رنجانده خواهد شد.   در رروه

ای خاص که کردن مسئلههای حوضه، به منرور پررنگبرنامهاز در برخی  توانندمیها از سویی دیگر، این نرام

 انداز حوضه مطرح شده است، بیشتر تفکیک شوند.در چشم
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  6 فدل

 امه حوضه آبریزبرن فرآیند تهیه

 

 

 

 

 

 ی تکرارشوندهفرآیندریزی حوضه آبریز، برنامه -6-1

پذیر است. دلیل این امر تا اندازه زیادی ناشتی  ی ذاتاً  نامنرم، تکرارشونده و انطباقفرآیندریزی حوضه، برنامه

مشتاهده   هتا از پیچیدری، تغییر شرایط، درک محدود و شرایط نامناسب مدیریتی است که در بیشتتر حوضته  

با ریزی کرد، توان در آغاز برنامهرا ندی فرآینداین وضهیت به مهنای آن است که جزئیات  کهحالیشود. در می

ریتزی بترای هتدایت    ای برای غربال تکرارشونده اطالعات و تدرکتز برنامته  یافتهرویه و روش انسجاماین حال، 

 الزم است.   ،فرآیند

هتا در  ریزی حوضه وجتود نتدارد، بلکته برختی اصتول مشتترک و درس      نامهبرای بر واحدیهیچ الگو یا نقشه 

ریزی حوضه را تهیین و بر استاس  عدومی برنامه فرآیندهای قرن رذشته آموخته شده است. این فصل، رامنیم

 کند.  ریزی را مشخص میآن، فنون برنامه

داماتی که باید برای تحقتق نتتایج   و اق شودمستلزم شناخت سیستدی است که باید مدیریت  ،کارآمدمدیریت 

ریری درباره اهدافی است که بایتد محقتق شتده و    تصدیم فرآیندریزی، مهرف انجام ریرند. برنامهآن مطلوب 

 اقداماتی که باید برای رسیدن به آن انجام شوند.

 سازد:ریزی مهدوالً چهار پرسش بنیادی را مطرح میبرنامه فرآیند

 ؟کجا هستیم در حال حاضر ◄

 خواهیم باشیم؟کجا می ◄
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 چگونه به آنجا خواهیم رسید؟ ◄

 رسیدن هستیم؟ که در مسیر فهدیدچگونه خواهیم  ◄

ریزی )برنامته(،  هده آنها در اجزاح پایه برنامه اما، وجود داردریزی برنامه فرآیند ی متهددی برای تبیینهامدل

این چرخه در ابتدا بترای بهبتود    کهحالیستند. در سازی )اقدامات(، پایش )بررسی( و بازنگری یکسان هپیاده

 نیز قابل کاربرد است. حوضه آبریزریزی کسب و کار تدوین شده، با این حال، در برنامه فرآیندکیفیت 

بررسی رردد که بر پایه آنچه به دست آمده است در ادامه چته بایتد کترد. ایتن بررستی       بایددر مرحله نهایی 

ها برای توجه به مشکل، یا جابجایی به مشتکلی جدیتد،   ری درک مشکل، تغییر فهالیتبه بازنگ تواند منجرمی

مدیریت تطبیقتی استت کته در     فرآیندبهد از آنکه به مشکل قبلی پرداخته شده است، رردد. این شیوه، بنیاد 

 آید.بخش مستدر و جاری از چرخه مدیریت به شدار می ،ریزیآن، برنامه

 

 

 ریزیبرنامه فرآیندچرخه  -20شکل

 

کند و در پی آن بته  بر تحلیل هیدرولوژیکی، کیفیت آب و/ یا سیستم تدرکز می ،ریزی سنتی منابع آببرنامه

توانتد در  استت و متی   شتناخته شتده  ریتزی کتامالً   برنامته  فرآینتد پردازد. سنجی مهندسی میمطالهات امکان

توصتیف   ،ریزیبرنامه فرآیندهای ها و خروجیفهالیتندودار رانت( با جزئیات  طور مثال پروژه )به ریزیبرنامه

 شود.

 فرآینتد پتذیرتر باشتد، تتا ایتن     ی است که انهطاففرآیندریزی استراتژیک حوضه مستلزم ، برنامهبا این وجود

اقتصادی و نهادی حوضه را -زیستی، منابع آبی، اجتداعیهای سیستم محیطتغییرات در درک و اولویت بتواند
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 کته حتالی ررا باشتد، در  ریزی باید تکرارشونده، اکتشافی و نتیجهبرنامه فرآیندو با آن تطبیق یابد.  دادهبازتاب 

در شترایط تحلیتل   ریزی پروژه نیست. موضتو  مهتم در ایتن شتیوه،     چندان مناسب رویکردهای سنتی برنامه

 .  است ریریتصدیم دشوارکردن منابع، درک مبهم و اتدام کاهش ریسکتفصیلی تدام مسائل، 

های توسهه پیچیده تکنولتوژی و اطالعتات مشتابه    فرآینددر ماهیت، با  ،ریزی حوضهبرنامه کارآمدهای فرآیند

دستتیابی بته آن لزومتاً در آغتاز      فرآیندشود، ولی ها، الزامات محصول نهایی تهریف میفرآیندهستند. در این 

چگونه باید آن را انجتام   که نیست مشخصخواهیم روشن است، ولی مشخص نیست )به بیانی دیگر، آنچه می

های آتتی تنهتا زمتانی روشتن     ، ولی جزئیات فهالیتندودتهریف  را فوری یهافهالیت بتوان داد(. مدکن است

 ها توافق شود.و درباره اولویت بهتری از مسائل حوضه حاصل شده، درک شوندتشریح  هافرآیندشوند که می

 

 ینگدارل-یحوضه مور بلندمدت در یزیربرنامه :38کادر

در سطح حوضته   پیوستگیهمبه یدر کتاب رهندودها یچمارپ یکحوضه در رذر زمان، به صورت  یزیربرنامه یندهایتکامل فرآ

 یتن ا یتر از برنامه حوضه استت. ندتودار ز   یگرید یننشانگر تدو یچ،مارپ ینشده است. هر دور در ا یر( تصو2010 یونسکو،) یزآبر

 .دهدینشان م ینگدارل-یدر حوضه مور یریتو مد ریزیمهتحول برنا یراده از سرا با استف یممفاه

و  یطدربتاره شترا   یشتتر بتا شتناخت ب   یولت  پردازد،یحوضه م یزیربرنامه یاز هدان مسائل دور قبل یاریبه بس ید،برنامه جد هر

 مستدر اصالح و تکامل است. یندوارد، فرآم یشترحوضه در ب یزیرکه برنامه دهدیندودار نشان م ین. اسازییادهپ یهاچالش
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بتا  شتد.   اشتاره تدوین برنامه حوضه در باال  به عبارتی یا در یک چرخه ریزیبرنامه فرآیندماهیت تکرارشونده 

سازی، از تدوین برنامه حوضه به دور بهدی نیز باید پیاده -ریزیتر برنامه، چرخه تکرارشونده طوالنیاین وجود

امکان جابجتایی   ،ریرندکند و مسائل مورد توجه قرار میبه نسبتی که شرایط تغییر می ا بتوانتشناخته شود، 

 .ها فراهم ندوداولویت

ریزی حوضه چگونه با بهبود شناخت و استقرار روابتط نهتادی بلتوغ پیتدا     دهد که برنامهاین موضو  نشان می

هتای موضتوعی   برنامته  نبوده و تنهاهای حوضه امهریزی مدکن است برنبرنامه فرآیندهای اولیه کند. شکلمی

های جتامع بخشتی   ریزی، از برنامهشوند. چرخه برنامهریزی حوضه رنجانده میهای برنامهفرآیندکه در  باشند

 یابد.ریزی حوضه در یک دوره زمانی رسترش می)برای آبیاری، حفاظت سیل یا توسهه برقابی( تا برنامه

 

 ینحوضه رودخانه را یزیرتکرار برنامه :39کادر

متدرکتز بتر    یهتا از برنامته  یامنشأ آن مجدوعته  ی، ولبرنامه جامع صورت ررفته یک در قالب ینحوضه رودخانه را یزیربرنامه

 بوده است. یمسائل موضوع

و  1950 یهتا سالبود. در فاصله  یآلودر یا یانماه یتدر ابتدا متأثر از مسائل خاص مانند کاهش جده ینحوضه را ریزیبرنامه

صتورت   یتن حفاظتت را  الدللیینب یسیونکد یلاز جدله تشک ها،ینگران یلقب ینپرداختن به ا یبرا یرونارون یها، توافق1985

برنامته   یتری رشتکل  باعتث رودخانه شد،  یندر ا یتن مواد سد ینسبب رهاشدن چند ه، ک1986در سال  ساندوزررفت. فاجهه 

 یو آب شترب، و کتاهش آلتودر    یتان ماه یرودخانته بترا   یتبهبتود وضته   در جهترا  یروشن یاهداف غایکه  یدررد ینعدل را

 جاد کرد.یرا ا یلبرنامه عدل س یهته یزه، انگ1990مهم دهه  هاییلکرد. س یینرسوبات رودخانه ته

از جدلته   یتادی ئل زبرنامته مستا   ین. ایدررد ینتدو ینرا یدارتوسهه پا در خصوص ینرا 2020برنامه ، 2001در سال  یت،در نها

نامته  بتا نرتام   یتب در ترک ین. هدچنت دهتد یرا پوشش م یلو س یرزمینیزآب، حفاظت آب یفیتک یکی،اکولوژ یایحفاظت و اح

در  ینرا یزحوضه آبر یریت، برنامه نخست مدپ  از آن. دهدنرر قرار میمدرا  یهدکار ترویج اقدامات وهداهنگی اروپا،  یهاتحاد

 .تیافانتشار  2009سال 

 

 ریزی حوضه آبریزنماها در برنامهمراحل و گام -6-2

ی استت کته تحلیتل    فرآینتد بته   نیتاز  سازد. بنابراین،می هادلرقیب را مت الزاماتاز  برخیریزی حوضه، برنامه

، ایتن قبیتل   با این وجودپذیر سازد. زیستی امکانسناریوها را در طیفی از مسائل اجتداعی، اقتصادی و محیط

بتتوان  داده شتوند، تتا بتر استاس آنهتا       تقلیلهای کلیدی حوضه ای از اولویتچیده باید به مجدوعهمسائل پی

شود که در نهایتت در  تشکیل می یاستراتژی کالن را طراحی کرد. این استراتژی از اهداف و اقدامات منسجد

           یابند.شرح و تفصیل می ،سازیهای پیادهها و فهالیتای از برنامهقالب مجدوعه



 رآیند تهیه برنامه حوضه آبریزف: 6فصل 

 

        113 

 

رذاری، و سپ  تفصیل بندی و هدفو به تحلیل جامع، اولویت شدهدر ابتدا از غربال رسترده آغاز  فرآینداین 

توان در چهار ریزی حوضه را میبرنامه فرآیندرسد. سازی میپیاده ، بهریزیاقدامات استراتژیک در قالب برنامه

 مرحله کلیدی مهرفی کرد:

مستائل   بنتدی یتت و اولو ییشناستا  یتز در حوضته، و ن  ینتده و آ یکنون یطاخت شراشن :وضعیت ارزیابی ◄

 .یدیکل

اهداف تبیین وضهیت مطلوب و آرمانی حوضه در بلندمدت، به هدراه  :اهداف غاییانداز و طراحی چشم ◄

 های مشخص مقدماتی( و اصول الزم برای تحقق آن با رذشت زمان. )هدف غایی

کردن مجدوعه منسجم اهداف استراتژیک، نتایج و اقتدامات  برای مشخص :ضههای حوطراحی استراتژی ◄

 انداز.  حفاظت، استفاده، بالیا و نهادها در حوضه، در راستای تحقق چشم در خصوص

نهایتتاَ  هتای حوضته و   استتراتژی  الزم برای عدلیتاتی کتردن   تهریف اقدامات :سازیپیاده شرح تفدیلی ◄

 .ین شدهتهی انداز و اهدافچشم تحقق

دهتد.  مورد نرر تشکیل می حوضه آبریزدر  تهامالتهای استراتژیک و را شناسایی اولویت فرآیندمحوریت این 

کننتد. بنتابراین، ایتن    تهیتین متی  هتا را  این اولویت ،زیستترجیحات اجتداعی درباره اقتصاد، جامهه و محیط

تکرارشتونده غربتال    فرآینتد ریزی حوضه، یند. برنامهآریزی حوضه به شدار میبرنامه فرآیندراه ها تکیهانتخاب

پذیر برای تحقتق  های امکانرزینه انتخاببندی است. شناسایی، تحلیل و ها و مسائل در راستای اولویترزینه

 د.  نکنپشتیبانی می را فرآینداین ، شدهتهریف اهداف غایی

نشتان   فرآینتد یتدی )نتتایج( در طتول ایتن     نداهتای کل مراحل تکامل برنامه حوضه را به هدراه رتام  21شکل

از مرحله توجه بته طیتف رستترده مستائل تفصتیلی، تتا        فرآینداین  حرکت شنی، شیوهدهد. شکل ساعتمی

ریتزی تفصتیلی   تدرکز بر شدار محدودی از اهداف کلیتدی و کتالن، و ستپ  رستترش مجتدد بترای برنامته       

 دهد.  نشان می را سازیپیاده

ریتزی حوضته بتدین مهنتا استت کته ایتن مراحتل         برنامه فرآینده ماهیت تکرارشونده هدچنین باید دانست ک

بته   فرآینتد هدپوشانی دارند. از این رو، نتایجی که اسداً به مرحله خاصی پیوند دارند، مدکن استت در طتول   

 آید بازنگری شوند.  نسبتی که اطالعات و درک بیشتری به دست می

ها و فرضیات متدایزی نیز خواهنتد  رویکردها، روش ،وتی دارند و در نتیجهمتفا منرور ،هر یک از چهار مرحله

ریتزان  پردازد که از دید برنامته ها و فنونی میپیش رو به شرح جزئیات منطق، رویه فصولداشت. بخش اعرم 

 در این مراحل به کار ررفته شوند. ،ریزی حوضهبرنامه فرآیند



 ریزی حوضه آبریزبرنامه

        114 

 

 

 ریزی استراتژیک حوضهبرنامه نماهای کلیدی )نتایج( درگام -21شکل

 

 ریزی حوضهبرنامه فرآیندراه نقشه

 22ریزی حوضه تفکیک کترد کته در شتکل   برنامه فرآیندتر راه تفصیلیتوان به نقشهرا می مذکور چهار مرحله

ها ها و نتایج آنهده رام اما، داده شده استی جامع نشان فرآیند ن شکل،یکه در ابا ایننشان داده شده است. 

 شوند.  ندی منرورهای حوضه در هده برنامه

 وضعیت ارزیابی

 حوضه. توصیف، شامل فرآیندآغاز و طراحی  ◄

 بررسی وضهیت کنونی و تحوالت رذشته ◄

 .کنندفراهم میها یا سناریوهای مسیرهای توسهه را بینیتحوالت و روندهای آتی، پیش ◄

 دهند.ریزی را نشان میهای کلیدی برنامهها و دغدغهدار و اصول، چالشمسائل اولویت ◄
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 ریزی حوضهبرنامه فرآیندراه نقشه -22شکل

 

 اهداف غاییانداز و طراحی چشم

 انداز حوضه درباره وضهیت مطلوب در بلندمدتچشم ◄

های رودخانته یتا آبخیتز کته بازتتاب      کننده وضهیت مطلوب در بازهزیستی، مشخصبندی محیطپهنه ◄

 اجتداعی، اقتصادی و اکولوژیکی است. زاماتال تهادل بین

کته بتا    ،وضتهیت رودخانته   در خصتوص مند های کدّی زمانبه صورت هدف یمنابع آب اهداف مشخص ◄

 انجامد.  انداز میرذشت زمان به تحقق چشم

 دهند.  ضدنی تحقق اهداف را نشان می مفهومپیامدهای اجتداعی و اقتصادی که  ◄

 ههای حوضطراحی استراتژی

 .یمنابع آب اهداف مشخصانداز و مند برای تحقق چشمدر قالب اهداف کدّی زمان یمدیریت اهداف ◄
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هتای مشتخص را   انداز و هتدف چشم جدهاًو  دادهها( مدیریتی که تدابیر کالن را نشان اقدامات )رزینه ◄

 محقق خواهند کرد.

هتای حوضته   ستراتژیک را برای تحقق هدفنداهای اهای منابع آب که اهداف، اقدامات و راماستراتژی ◄

 کنند .دار منابع آب حوضه تهریف میهای اولویتدغدغه در خصوص

های نرام نهادی که اداره، هدکتاری، تتأمین متالی و متدیریت اطالعتات را بترای پشتتیبانی        استراتژی ◄

 سازند.  پذیر میهای منابع آب امکاناستراتژی

 سازیپیاده شرح تفدیلی

هتای حوضته   ها و منابع را برای تحقتق استتراتژی  نداها، مسئولیتها، رامسازی که فهالیته پیادهبرنام ◄

 کند.  مشخص می

 کنند.های موضوعی که جزئیات اقدامات مربوط به مسائل خاص منابع آب را مشخص میبرنامه ◄

 د.کننای که جزئیات اقدامات را در زیرمناطق حوضه مشخص میهای منطقهبرنامه ◄

 

 اووربرگ-برید یزآبخ یریتمد یاستراتژ یزیربرنامه یندفرآ :40کادر

 یبانیو بتا پشتت   ستازی یتاده و پ یبتتا تصتو   ینتد از آغتاز فرآ  اووربرگ،-برید یزآبخ یریتمد یاستراتژ یزیربرنامه یندراه فرآنقشه

 .کند،یم یرویاز پنج مرحله پ رروداران،هدکار و مشارکت  ینهادها
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 ریزی حوضه آبریزو مشارکت به ،نوان بخشی از برنامه همکاری -6-3

تواند برنامه حوضه را پیاده کرده یتا اراده ختود را بتر دیگتر نهادهتا یتا       هیچ دستگاه یا مرجهی به تنهایی ندی

 فرآینتد بایتد در   کته  استت  یتترین رویکترد  های مستقل تحدیل ندایتد. بنتابراین، هدکتاری مناستب    دستگاه

 هادینه شود.  ریزی حوضه نبرنامه

ریزی است. های برنامهفرآیندریزی استراتژیک حوضه نیازمند هدسویی با دیگر که رفته شد، برنامه رونههدان

صورت ها ها، نهادها و رروهریزی حوضه هدکاری نزدیکی با طیفی از سازمانبرنامهدر ، الزم است بدین منرور

 سازد:میچهار منرور اصلی را برآورده  هدکاری،. این ریرد

هتا بترای   درباره ماهیت و دالیتل مشتکالت، و نیتز امکانتات و فرصتت      های گوناگوندستیابی به دیدگاه ◄

 رتروداران مشتارکت   لتذا ، در اختیار دارنتد ها اطالعات مهدی بسیاری از رروهبا توجه به اینکه ها. حلراه

و ثبتات بیشتتر آن فتراهم     ینتد فرآبخش آب( راه مهدی برای رنجانتدن تنتو  در ایتن     خارج ازبیرونی )

 آورد.   می

در  الزامتات به درک و رنجاندن  موضو ریزی در دیگر نهادها. این برنامه اهدافها و با فهالیت همسویی ◄

 کند.  ریزی حوضه و هدکاری نهادها در مدیریت حوضه کدک میبرنامه فرآیند

هتایی کته در   حتل ها و راهدرباره دغدغه ررودارانطیف رسترده  متقابل بین س مالکیت و درکایجاد ح ◄

 بهبود بخشد.نیز سازی را تواند اثربخشی پیادهمی این موردبرنامه مورد توجه قرار ررفته است. 

هتای دیگتر، بته ویتژه     ریتران بختش  ریزی حوضه بته تصتدیم  برنامه فرآینددر  ایجاد شده انتشار دانش ◄

 د.نریرقرار ندیی پایش یا ارزیاب موردبه طور کلی  هایی کهبخش

 است. ررودارانتر های رستردهدستیابی به این اهداف نیازمند هدکاری با دیگر نهادها و مشارکت رروه

 همکاری نهادی

تکیه بر نهادهای موجود در صورت امکان و پرهیز از وارذاری غیر ضروری اختیارات از یک دستگاه به دستگاه 

به طول  زیادیتواند زمان های نهادی میها و مسئولیتبجایی مأموریتدیگر از جدله موارد با اهدیت است. جا

 و در نهایت سبب ناکامی اصالحات مورد نرر شود.   هدیانجام

. مهتم آن استت کته نتو  تهامتل کته       وجتود دارد  یرویکردهای رونارونی برای تهامل با دیگر نهادهتای دولتت  

 باید میان موارد زیر تدایز قائل شد: خصوصدر این روشن شود.  ،بیشترین تناسب را با مراحل مختلف دارد

هتایی از برنامته   جنبته  بته رنجانتدن  ریتزی حوضته نیتاز    برنامته  فرآیندمواقهی که  بررسی )گنجاندن(: ◄

ریتزی منتابع آب   از برنامته  یاندک ورودییا نیازمند  و کامل شده های دیگری دارد که مدکن استبخش
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ریتزی در  های برنامته فرآینتد ارتباط درونی میان  استقالل، حفپ در عین ، مناسب است کهباشندحوضه 

 نرر ررفته شود.

، فرآیندحفپ استقالل هر دو  در عینکه  دهندتشخیص میریزان مواقهی که برنامه رایزنی )همسویی(: ◄

 یتزی رپیش از اقدام وجود دارد؛ مناسب است که تصدیدات برنامهالزم ها و اطالعات نیاز به تبادل دیدراه

 ، نیتاز بته  هتا تا حد امکان هدسو شوند، البته با توجه به تفاوت ماموریتت  رذار هستندبر یکدیگر تأثیر که

 .     سازی نخواهد بودهداهنگ

میتان   ستازی سازی آن( مستلزم هداهنگمواقهی که برنامه حوضه )و پیاده :سازی()هماهنگ هماهنگی ◄

هتا  یا هدپوشتانی مأموریتت   فراوانهای قهی که فصل مشترکریزی است؛ و هدچنین موابرنامه فرآینددو 

 است. آنها سازیم انسجام و هدخوانی در پیادهوجود داشته و مستلز

دیگر یکپارچگی  یفرآیندبا  فرآیندمواقهی که برنامه حوضه باید از نرر محتوا و  همکاری )یکپارچگی(: ◄

سازی اثتربخش و/  هدچنین مواقهی که پیاده ؛ وایدندریری مشترک را ایجاب ای تصدیمداشته و تا اندازه

 .باشدمستلزم کنش و/ یا پاسخ مشترک آن یا کارآمد 

 

 ینگدارل-یدر حوضه مور ینهاد ییهمسو :41کادر

 یژهبه و ی،فرامرز یهاحوضه یریتدر مد ییهاچالش یلدل یناست، به هد هایالتعددتاً بر عهده ا یامنابع آب در استرال یریتمد

و  یتالتی ا ی،از نهادهتا در ستطوح محلت    یفتی منابع آب در ط یریتمد هاییت. مسئولآمده استبه وجود  ،ینگدارل-یمورحوضه 

 در خصتوص  یداتتصتد  یستتند، دولتت فتدرال ن   یتمشدول هتدا  یالتیا یهاتر آنکه، چون دولتشده است. مهم یکفدرال تفک

، 1990دهه  یلدر اوا یاوافق باشد. اصالحات عدده در بخش آب استرالبر ت یمبتن یدغالباً با یریتیمد هاییو استراتژ هایاستس

آنهتا صتورت    ستازی یتاده در پ یسازهداهنگ ماتآن، اقدا یدر پ که مختلف بوده ینهادها ینبه توافق بر سر اصالحات بوابسته 

آب در  ی)مانند اقتدام ملت   ییاستاطالعات س یبانیکسب پشت یبرا یاهداف و اقدامات نهاد ییهدسو در این مسیر، ررفته است.

 یتز (، و ن2008بته دولتت فتدرال در ستال      ینتگ دارل-یحوضه متور  یریتمدها در ایالت یاراتاخت یبرخ یو وارذار 2004سال 

 یتز آبخ یریتمد یمراجع محل هاییتفهال ییندونه، درباره هدسو یمشترک )برا هدف یها در راستاسازمان کرداز عدل یناناطد

 داشته است. یادیز یتر حوضه(، اهدتبا اهداف رسترده

و  یمختلتف دولتت   یهابا مشارکت مسئوالن ارشد دستگاه ییهارونارون( کاررروه یها)در زمان یلاصالح، تشک یندفرآ محوریت

 ( بوده که به طتور یدارخزانه یری،وز)نخست هایالتاز ا یکهر  یمرکز یهاکار شامل دستگاه ینبوده است. ا مربوطه هاییالتا

 یبترا الزم کته بودجته    ه استت را به وجتود آورد  یناناطد ینباالتر برده و ا سازییادهپ یفن هایشواریسطح مسائل را از د یکل

هتا در  بتوروکرات  یتان حوضته بته بهبتود روابتط م     یتن در ا یعتال  یهتا کتاررروه  یلاصالحات فراهم خواهد بود. تشک سازییادهپ

ستطح   یتن روابط در ا ریزییتوافقات، پ یتعدم رعا ها ویبدردان تهارض، به سابقه آب کدک کرد. با توجه مدیریت یهادستگاه

 داشت. یاساس ییتاهد ،به دولت فدرال یاراتاخت یاز وارذار یبانیدر پشت هایالتا یاعتداد الزم برا یریرشکل یبرا
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 (2009) یفرنیامشارکت در برنامه آب کال یندفرآ :42کادر

اطالعتات   یبه هدراه تبادل الزامت  ،رروداراناز  یاریو مشارکت بس ینهاد یهدکار دربرریرنده یفرنیاکالبرنامه آب  ینتدو یندفرآ

 ینتد فرآ یتن ا یتهتدا  یبترا  یتالتی دستگاه ا یکو  یستب یندرانمتشکل از ندا ینرارت اییتهبود. کد هایهدکار یبانیپشت یبرا

فتدرال، و   یهتا بتا دستتگاه   یهداهنگ یالتی،ا یهادستگاه یگرآب، دمنابع  پارتداند یانم یهدکار یندفرآ تدرکز برشد.  یطراح

 بود.  یبا عدوم و خبرران فن یزنیرا

و اظهتار   یزنتی در قالتب را  یفرنیابرنامه آب کال یسازداشت، و بهنگام عدومی یمشورت یتهبا کد یکینزد یهدکار ی،نرارت کدیته

 یگرد کهیتدرکز دارد، در حال یالتدر رستره ا یاستیبر مسائل س ومیعد یمشورت یتهو عدوم مردم انجام شد. کد رروداراننرر 

کستب و   نریتر رونتارون   یهتا رتروه  ینتدران ندا متشکل از یمشورت یته. کدپردازندیم سازیو هداهنگ یها به مسائل فنرروه

 یزیرو برنامه یم، دولت محلو مرد زیستیطداران محامانت ی،کنندران آب و انرژمصرف یانحام ی،شهروند یهاکارها، سازمان

 .    است اتیحو تفر یکشاورز یدتول ی،اراض یکاربر

 یتته دارد. نقتش کد  یهدکتار  یامنطقته  یتزی ربرنامته  یهتا (، و سازمانSWANآب ) یلبا شبکه تحل ینرارت کدیتههدچنین، 

 یتالتی، ا ینتدهای و مستائل و فرآ  بودهات اطالع ینو بهتر کافیبر دانش  یاست که برنامه آب مبتن یناز ا یافتنیناناطد ی،نرارت

 و یتل هتا، تحل بته داده  یدسترست  یبترا  یدولت یهابرنامهدیگر  اهم ینرارت یتهود. کدشیرا شامل م یاو منطقه هایتفدرال، اقل

 . کندیم ییشناسا را دنشویم ینآب تدو یزیربرنامه یندکه در فرآ یبا موارد یسهمقا جهت یوهاسنار تدوین

 

 

کته   استت بته ایتن موضتو      آن وابستته  و سطح مناستب  بودهدهنده افزایش سطح مشارکت فوق نشان موارد

 اقدامات نهادهای هدکار تا چه اندازه برای پشتیبانی برنامه حوضه اهدیت دارد. 
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هتا، اهدیتت   بختش  با ستایر  پیوستههمبهریزی اثربخش برنامه فرآیندها برای ها و مسئولیتنقش شفاف کردن

کننده عدل نداید، تتا  رر و هداهنگریزی حوضه به عنوان تسهیلبرنامه فرآیندنی دارد. مهم آن است که فراوا

های نهادی و بوروکراتیک که برای پشتیبانی از این امر ضتروری هستتند   سازوکارآنکه اقدامات را دیکته کند. 

 درک و طراحی شوند.  به درستی باید 

ی، هدتاهنگی یتا یکپتارچگی، الزم استت مجتددا تاکیتد شتود کته         های پیشتبرد هدستوی  ستازوکار تبیین در 

ریتزی و  های بوروکراتیک در طول برنامته سازوکار کردنای بوده و نیازمند دایر ریزی، یک فهالیت چرخهبرنامه

را محقتق  های نهادی بوروکراتیک که سطحی از هدسویی و/ یا هدکتاری مفیتد   سازوکارسازی است. نیز پیاده

 تند از:عبار اندکرده

هتا کدتک   ستازمان  بینبه هدکاری یا هدسویی  توانندمیهای الزم قوانین و سیاست چارچوب مسا،د: ◄

 ها نیز اعدال شوند.  برای تحقق این مهم کافی نیستند، مگر آنکه مجازات با این حال، ندایند

 انی.ندایندری رهبری سیاسی یا بوروکراتیک در ساختارهای حکدر حکمرانی و نمایندگی: ◄

 جلسات مشترک منرم در سطح رسدی یا غیر رسدی میان مسئوالن هر نهاد. ساختارهای نهادی: ◄

ساختارسازی و نرام درون سازمانی برای پیشبرد تهامتل بتا دیگتر نهادهتا، از جدلته      طراحی سازمانی:  ◄

 مناصب و وظایف شغلی قابل ارزیابی.

بته طتور بتالقوه فراتتر از انجتام      )ین نهادی کارکردها پیشبرد هدکاری با وارذاری ب :صراردادیتفویض و  ◄

 .(کارکرد بر پایه قرارداد

 دهد.     تأمین مالی بین نهادی تهامل و پاسخگویی را ارتقا می ترتیبات مالی: ◄

 از جانب نهادهای دیگر. سازی و پشتیبانی:ظرفیت ◄

 ریزی.ها و جلسات برنامهرآیندفحضور به ندایندری از دیگر ریزی: های برنامهفرآیندمشارکت در  ◄

های بالقوه آورد که ناهدسوییریزی، این اطدینان را به وجود میدرباره اسناد برنامه رایزنی و اظهار نور: ◄

 اند. مورد توجه قرار ررفته

آوردن اطالعات مربوطه سبب اعتدادسازی است و به طور بالقوه، فراهم گذاری و تبادل اطال،ات:اشتراک ◄

دهد که اطالعات برای کدک بته شناستایی مستائل احتدتالی ارائته      نهادهای دیگر این اطدینان را میبه 

 شود.  می
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 رتردد استوار میشود، میمهدوالً با تهامالت شخصی آغاز  که ،باید دانست که هدکاری بر پایه تجربه و اعتداد

کت بلندمتدت نهادینته و عدلیتاتی    مشار به سدت یکهای ابتدایی و جنبه مهم آن است که این قبیل فرصت

 سازی الزم است(.شود )به ویژه مواقهی که هدکاری یا هداهنگ

 غیر دولتی گرودارانمشارکت 

هتای ذینفتع رونتارونی در طیفتی از     بتران و رتروه  یافته، مهدوالً آبالهاده توسهههای پیچیده و فوقدر حوضه

، بختش  بتزرگ کستب و کارهتای    ورودود دارنتد.  حوضته وجت   مختلتف های مکانی و متدرکز بر مسائل مقیاس

. ای رو به رشتد استت  به شکل فزاینده ریزی حوضه و منابع آببرنامه به ،های جامهه مدنیخصوصی و سازمان

ها، افزون بر نهادهای دولتی هستند که باید هدکاری کنند، و مدکن است هر یتک از آنهتا   مهدوالً این سازمان

فرآینتد  تواند می ررودارانی برنامه حوضه تأثیر داشته باشند. طراحی مناسب مشارکت سازای بر پیادهتا اندازه

 رفته را کامل نداید.   هدکاری نهادی پیش

ستازی الزم،  ، با منتافع بتالقوه هدکتاری مثبتت و ظرفیتت     بخش خصوصی و دولتی بینخاصی  تکدیلیموارد 

دربتاره   رتروداران حتدتالی دربتاره تصتورات دیگتر     پیامتدهای منفتی ا   مراقب باید با این وجود. توان یافتمی

 تازی نهادی خاص بود. یکه

ریری حت  مالکیتت و پیشتبرد هدکتاری در     بخشی تدرکز داشت، در شکلهدچنان باید بر تنو  کهحالیدر 

 تواند مفید باشد:، تدایز میان موارد زیر میررودارانمشارکت 

آوردن اطالعات برای کدتک بته آنتان در درک مشتکالت،     ماز طریق تأمین و فراه ،گرودارانسازی آگاه ◄

 .هاها و پاسخفرصت

پیش  ،هاحلو راه اهدافها، درباره مسائل، اولویت آنها ها و نرراتبرای درک دیدراه گرودارانرایزنی با  ◄

 نهایی. ریریاز تصدیم

هتا و  یافتن از اینکته دغدغته  نبه منرور اطدینا فرآیندها در کل ریریدر تصدیم گروداراندادن دخالت ◄

 .مدنرر قرار ررفته استمنافع آنان 

طراحتی اهتداف و    هدچتون  یمشتترک  اتریری مشترک که به اقتدام برای تصدیم گرودارانهمکاری با  ◄

 .  انجامدمی دارولویتهای احلشناسایی راه

 فرآینددر از آنها هر یک  و دانست که شناسایی شدهمیان سطوح مختلف  باید تفاوت رروداراندر مشارکت 

ها و سازی رروهد. الزم است میان آراهنخاص دار یهای مختلف ذینفع نقشریزی حوضه برای رروهبرنامه

برقرار  الزم که بیشترین ارتباط را دارند، توازن رروداراندادن تنها آن دسته از و دخالت زیاد بسیار اشخاص

برای تقویت ترتیبات نهادی و پایه و اساسی خش انجام ریرد، به شکل اثرب ررودارانرردد. ارر مشارکت 
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)مانند ریری ساختارهای محلی حاصل از منابع و هدکاری ررودارانبا شکلکه  ررددایجاد میبوروکراتیک 

 .شدبه آن وابسته خواهد برنامه سازی پیاده، اندیشی(ها و جلسات همکدیته

 

 Breede-Overberg آبخیز یریتمد یتژاسترا یدر طراح ینفعانمشارکت ذ :43کادر

 یتز ، و نآنهتا  دانتش و نرترات   یافتدر یبرا رروداران، الزام به مشارکت Breede-Overberg آبخیز یریتمد یاستراتژ یدر طراح

بتود.   مختلتف  رتروداران مستلزم تالش هداهنگ  سازی آنبه دلیل آنکه نهایتاً پیادهوجود داشت،  یح  تهلق به استراتژ یجادا

 :فترر یشرا در پ یرپنج مس ررودارانمشارکت  یندآفر

آغاز شد و بتا   یدیشناخت مسائل کل یبرا آنهارسترده  یهابا رروه یهاول هاییزنیرا یقاز طر رروداران در ابتدا مشارکت ◄

 .ادامه یافت ینفهانذ وسیع جامهه منتخبمرجع  یهامحدودتر با رروه هاییزنیرا یقاز طر تر شدن فرآیند،فنی

 یحبتا توضت   ایجتاد آمتادری الزم بترای جلستات     و محتروم  یهارروه یبا تدرکز بر تواندندساز ک تیم پشتیبانیتشکیل ی ◄

 . ینفهانذ هاییتها و مسئولاهداف جلسه، و نقش ی،فن یممفاه

منتافع   کته  هستتند  زیستییطو مح یکشاورز هدچون یدیکل هایبه بخش متهلق که ییهااز جانب رروه ویژه مشارکت ◄

 منابع آب دارند. یریتدر مسائل مد یمهد

 . یها و هدکاربرنامه ییاز هدسو یناناطد یبرا یو محل یمانند دولت استان یدیعوامل کل ویژه مشارکت ◄

و  یاستتراتژ  یطراحت  ینتد از فرآ رتروداران  ینکته از ا ینتان اطد یوبگتاه، بترا   روزرسانی به و هاخبرنامه جدله از ارتباطات، ◄

 .شوندیمطلع م یدیکل ایهیافته
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 ریزی حوضه آبریزپذیری برنامهبازبینی و انطباق -6-4

الگتوی  بته دالیتل زیتر استتفاده از     ، خواهد داشتبا توجه به آنکه برنامه حوضه با رذشت زمان نیاز به اصالح 

 :رواج یافته است آبمنابع مدیریت تطبیقی در مدیریت 

هتای کامتل در   حتل ندرت کسب اطالعات، درک، دانتش و راه  پیچیدری حوضه بدین مهنا است که به ◄

 پذیر خواهد بود.  ریزی امکانبرنامه فرآیند

 فرآینتد بینتی دقیتق مستیرهای توستهه و اقلتیم در      استت کته پتیش    مفهومعدم قطهیت آینده بدین  ◄

 پذیر نیست.ریزی حوضه امکانبرنامه

پذیری در شیوه تهریف و تحقق و اطالعات، و انهطافهای خوب پایش اً حول نرامعدومنرام مدیریت تطبیقی 

ای از ریتزی، مجدوعته  ریرد. ترکیتب فلستفه متدیریت تطبیقتی بتا مراحتل برنامته       و اقدامات شکل می اهداف

ریتزی حوضته در   های برنامته فرآینددهد. ماهیت تکرارشونده کلیت های بازنگری و بازخورد را نتیجه میحلقه

 .نشان داده شده است 23شکل

هتا بترای   های پویا، مناسب است که با تدرکز بر اقدامات، منتابع و مستئولیت  هیتدر وض .اصالح ساالنه ◄

هتای مربتوط بته محتدوده     های موضوعی و برنامه)در برنامه تحقق نتایج و اهداف استراتژیک مورد توافق

 صورت ریرد. سازیهای پیادهدر برنامه ، اصالحات ساالنهخاص(

شوند. در پنج تا هفت سال بازنگری می بازهریزی در های برنامهفرآیندبیشتر  .تا هفت سال بازنگری پنج ◄

)احتداالً شتامل بتازبینی در    حوضه شدهنگریو استراتژی باز شده ارزیابی ،ها دستاوردهای برنامهاین بازه

، نبتوده  داز بلندمتدت انشود. این کار شامل بازنگری در چشمتهیه می مدت مدیریت(اهداف کوتاه تا میان

 . ریردرا دربرمی پیشرفت در راستای تحقق آننیز ها و بلکه اولویت

تر و سازی، بازنگری در اهداف بلندمدتبه منرور حفپ پیوستگی و ثبات در پیاده .بازنگری بیست ساله ◄

ای رات عدتده های زمانی کدتر از بیست سال صورت ریرد، مگر آنکه تغییت انداز حوضه نباید در بازهچشم

ریتزی جدیتد آغتاز    برنامه فرآینداعتبار ساخته و اساساً در حوضه پدید آمده باشد که فرضیات اولیه را بی

 شود.  می

. در داردهای مدیریت آبخیتز در هتر پتنج ستال     استراتژی الزام به بازنگریون ملی آب در آفریقای جنوبی، قان

های واقع در این حوضه باید در هتر  های تخصیص آب ایالترنامهو نیز ب دارلینگ-موریاسترالیا، برنامه حوضه 

 -نامه هدتاهنگی بترای بازیتابی و پایتداری حوضته لرمتا      توافق»چاپاال،  -ده سال بازنگری شود. در حوضه لرما

به دست آمده، بازنگری  ررفته و نتایجاقدامات صورت  باربه جهت ارزیابییک( باید هر دو سال 2004« )چاپاال

نامه، در هر زمان که امضاکنندران لزوم آن را احساس کنند و یا هر زمان کته در  های این توافق. پیوستدررد
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در اروپتا بایتد هتر شتش ستال       حوضه آبریزهای شوند. برنامهها مشخص شده باشد، بازنگری میخود پیوست

 نامه اتحادیه اروپا بازنگری شوند. نرام مطابق با

 

 

 ریزی، تکرار و تطبی ی برنامه،موم فرآیند -23شکل
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 اروپا یهآب اتحاد یریتمد در چارچوب یو بازنگر یدهگزارش :44کادر

کترده استت. در هتر دو متورد، التزام بته        یتین را تهآنهتا   ستازی یتاده و پ یاهداف کدّت  یطراح یبنداروپا زمان یهنامه اتحادنرام

 ،2004تتا ستال    یآبت  هتای یکتره تدتام پ  یطالهته فشتارها و اثترات بترا    مباید ، به طور مثالوجود دارد.  یو بازنگر یدهرزارش

، و تحقتق  2009تتا ستال    یتز برنامته حوضته آبر   شتدن یی، نهتا 2009تا سال  هنامنرام مطابق با یشپا یهابرنامه شدنیاتیعدل

 ، حاصل شود.  2015تا سال  یآب هاییکرهتدام پ یبرا« مطلوب یتوضه»

برنامه نخست حوضته استت.    ینیشده است که مستلزم بازب یبندزمان 2021تا  2015سال  یابر یزیرچرخه دوم برنامه سپ 

 شده است. یبندزمان 2027تا  2021سال  یبرا یزیرو برنامه ینیچرخه سوم بازب
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 یفرنیاکال 2013برنامه آب سال  ینیبازب :45کادر

 یته مستتلزم ته  یبتازنگر  ینتد استت. فرآ  2013برنامه سال  یبهد شیرایدر هر پنج سال بهنگام شود. و یدبا یفرنیابرنامه آب کال

و  ینرارت یتهاست. کد سازییادهمنابع و برنامه پ یریتمد هاییاستراتژ ی،ارزارش منطقه ینده،آ یوهایسنار ها،ینهاز رز یسبد

بتا   یتز و عدتوم متردم و ن   ینفهتان ا ذبت  یزنیدارند، و را یتمحور یسازبهنگام ینددر فرآ کالیفرنیاکارشناسان دپارتدان منابع آب 

 .کنندیم یلرا تسه یو علد یخبرران فن

منتابع   یریترونارون مد یهاجنبهدر مسئول  یهادستگاه سایراست بتواند  یدوار، دپارتدان منابع آب ام2013 یسازبهنگام در

 زیستتی، یطمحت  هتای یتان )ماننتد جر  ندایتد جه تو یزآنان ن هاییتوارد کند تا برنامه به کارکردها و مسئول یندفرآ ینا بهآب را 

 یریتمتد  هتای یدربتاره استتراتژ   یهبر توصت  یشتریتدرکز ب 2013 یسازبهنگام رودیم رانترا ینآب(. هدچن یفیتها و کحقابه

 را فراهم آورد. یفن یداشته باشد، و مرجع به روز و راهنداها یاتر و منطقهمشخص یدمنابع و تأک
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  7 فدل

 حوضه آبریز زیستیریزی استراتژیک محیطبرنامه

 

 

 

 

 

زیستی، به عنتوان اصتل   ریری سریع مفهوم پایداری محیطبه شکل ،فشار فزاینده جهانی بر منابع آب شیرین

زیستتی انگیتزه در   منتهی شده است. در بسیاری از متوارد، بتروز بحتران محتیط     ،ریزی حوضهزیربنایی برنامه

ریتزی  برنامته  امتروزه ریزی حوضه فتراهم آورده استت.   تر را در برنامهپیوستههمبهررفتن رویکرد جامع و پیش

 ریزی حوضه آبریز تبدیل شده است.برنامه فرآیندزیستی به یکی از ارکان استراتژیک محیط

هتا و ختدمات آب   تواند طیفی از اثرات مهم بر اکوسیستمریزی حوضه میبرنامه فرآیندتصدیدات اخذشده در 

 زیستی بالقوه آنها عبارتند از:ریزی و اثرات محیطبرنامه فرآیندن به جا رذارد. اجزای کلیدی شیری

بندی برداشتت، استتفاده و انحتراف آب، بتر     مکان، رستره و زمان .ریزی استفاده از آببرداشت و برنامه ◄

رتذارد. رژیتم   تتأثیر متی  هتا  ها و مصبها، تاالبها، دریاچههای آب در رودخانهبندی جریانحجم و زمان

زیستتی و کارکردهتای آن، حیتاتی    ای برای سالمت محیطهای آبریز به طور فزایندههیدرولوژیکی حوضه

 .  است

های آب شیرین، به ویتژه ستدها، اثترات    برداری زیرساختساخت و بهره ریزی توسعه زیرساخت.برنامه ◄

عبارتنتد از اثترات بتر کدیتت و      اثترات ایتن  برختی از  هتای آب شتیرین دارد.   بر سیستم یمهم و فراریر

ها توانایی رونه اثر بر های آب شیرین، به ویژههای آب شیرین و پیوستگی دراکوسیستمبندی جریانزمان

 دست اثراتی بر جای رذارند.  توانند بر کیفیت آب در پائینای نیز میبرای مهاجرت. سدهای ذخیره



 ریزی حوضه آبریزبرنامه

        128 

 

ریزی توسهه را در کریدور رودخانته و  ضه مدکن است الگوهای برنامههای حوبرنامه .ریزی توسعهبرنامه ◄

هتای آب شتیرین تتأثیر    بتدین ترتیتب بتر اکوسیستتم     کهپشتیبانی کنند  ،های پیوندیافته با آنسیستم

 رذارند.می

یافتته آب ناشتی از منتابع شتهری، صتنهتی و کشتاورزی، بتر        تنتزل کیفیتت   .ریزی کیفیجت آب برنامه ◄

ساختن آب برای آبیتاری یتا   های تصفیه )برای ندونه مناسبآبی، مصارف، و نیز بر هزینههای اکوسیستم

 تاثیررذار خواهد بود. ،برداران صنهتی(بهره

دار هتای اولویتت  ها و اکوسیستمها، زیستگاهباید رونه فرآینداین در  .ریزی حفاظت از تنوع زیستیبرنامه ◄

 ظت آنها انجام شود.    برای حفا الزمه و اقدامات شدشناسایی 

ریزی حوضه وجتود  زیستی در برنامههای محیطبرای رنجاندن اولویت منحصر به فردی فرآیندهیچ رویکرد یا 

هتای  هتا و چتالش  مختلف جهان، بسته به ویژری مناطقمرتبط وجود دارد که در ندارد. چندین رویکرد به هم

به کتار ررفتته    ،زیستنهادی، و شدت فشار بر محیط زیستی حوضه، بودجه موجود، اطالعات و ظرفیتمحیط

 اند.  شده

کته در   هستندهای آبریز، بر پایه فنونی زیستی حوضهریزی محیطبسیاری از رویکردهای استراتژیک در برنامه

هتای  انتد. ارزیتابی  ( در بختش آب شتکل ررفتته   SEAزیستتی ) های اخیر برای ارزیابی استراتژیک محتیط سال

زیستی، و هم برای محیط هایهای پیشنهادی جدید، تهیه برنامه عدلزیستی، برای سیاستیطاستراتژیک مح

 ریرند.  رذاری خاص انجام میهای سرمایهپشتیبانی طرح

 

 های آب شیرین و خدمات آنهااکوسیستم -7-1

ادی را شتکل  آورند که اساس توستهه اقتصت  خدمات را فراهم می های آب شیرین، طیفی از کاالها واکوسیستم

مهتادل ستاخت و    وتوان حفپ زیرستاخت طبیهتی دانستت،    های آب شیرین را میدهند. حفپ اکوسیستممی

آورنتد. متأستفانه، نقشتی کته     هایی است که خدمات تکنولوژیکی را برای جامهه فراهم مینگهداری زیرساخت

ای که طیفتی  م به عنوان شالودهکنند، هم از نرر خدمات اکوسیستم و ههای سالم آب شیرین ایفا میسیستم

شود که وضهیت آنها تنزل یافته یا از از خدمات آب شیرین بر آن مبتنی هستند، غالباً تنها زمانی شناخته می

 اند. دست رفته

از آنها بتر رویکترد    تهداد بسیاریاند، و در شناخت خدمات اکوسیستم به کار ررفته شده یرویکردهای مختلف

شتوند. در ایتن رویکترد،    ( استوار میMillennium Ecosystem Assessmentابی هزاره اکوسیستم )اتخاذشده در ارزی

شتتود. ختتدمات کننتتدری و فرهنگتتی تقستتیم متتیکننتتدری، تنرتتیمختتدمات اکوسیستتتم بتته ختتدمات تتتأمین
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کننتتدری . ختتدمات تنرتتیماستتت کننتتدری آب شتتیرین، بتته ویتتژه عبتتارت از غتتذا در قالتتب شتتیالت تتتأمین

 زیترا ریرنتد،  ای متورد توجته قترار متی    و به شتکل فزاینتده   داشتهای ای آب شیرین اهدیت ویژههاکوسیستم

 .در دسترس نیستندو این دست خدمات دیگر  بودههای آب شیرین رو به تنزل سیستم

 

 های آب شیرینکنندگی کلیدی سیستمخدمات تنویم -4جدول

 
 

از  یهتای مختلفت  یم جریان وابسته هستند و بته شتیوه  کنندری به عناصر مختلف رژبسیاری از خدمات تنریم

، ظرفیت جذب پسداند مهدوالً تحتت تتأثیر تغییترات در    به طور مثالپذیرند. میدستکاری در این رژیم تأثیر 

های آب شیرین در حدل رسوب توانایی سیستم کهحالیریرد، در های کم در سیستم رودخانه قرار میجریان

 ها داشته باشد.یا پال  بسیال وقایعمدکن است وابستگی بیشتری به  زیرزمینیآبیا تغذیه 

های مصبی، دلتایی و نزدیک ستاحل  کنندری مهدی را نیز برای محیطهای آب شیرین خدمات تنریمسیستم

و  1هتا حراهایی ماننتد  کنند. نگهداشت عناصر کلیدی جریان آب شیرین غالباً برای حفپ اکوسیستمفراهم می

بته طتور   آورنتد.  را برای توستهه فتراهم متی    ایعددهبی اهدیت دارد، که به نوبه خود منافع بسیار شیالت مص

 .  رو به افزایش استهای سالم کرنا در کاهش ریسک سیل نقش جنگلشناخت  امروزه ،مثال

یار هتای بست  تواند هزینههای آب شیرین میشدن سیستمکنندری، آلودهدادن خدمات تنریمبر از دست عالوه

، و هبیداری شد داده، منجر به شیو ، موجودی آب را برای استفاده انسان کاهش ندودهزیاد تصفیه را تحدیل 

کیفیتت   تنتزل ها رردد. در سطح جهان، آلودری آب در حتال افتزایش استت.    سبب تنزل وضهیت اکوسیستم

متتأثر از افتزایش    است که ختود  داین رونی از بخش اعرد ،ها در سراسر جهانها و آبخوانها، دریاچهرودخانه

دفتع پستداندهای صتنهتی و     و های انسان از جدله کشاورزی، استخراج مهدن، انتشارات جتوی شدت فهالیت

                                                                 
۱ mangroves 
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های میکروبتی، نفتت، رستوبات و فلتزات ستنگین تنهتا       . مواد مغذی، ماده اررانیک مقاوم، پاتوژناست انسانی

 دهند.زیکی، شیدیایی و بیولوژیکی آب را تغییر میهایی هستند که ترکیب فیهایی از آالیندهندونه

 -داری بر سالمت اکوسیستم و انسان، و نیتز توستهه اجتدتاعی   های آب شیرین اثرات دامنهشدن سیستمآلوده

ترین مشتکل کیفتی   ترین و مهمتواند قابل توجه باشد. رستردهمی آن های اقتصادی. هزینهرذاردمیاقتصادی 

 (algae bloom)هتا  آور جلبتک و رشد زیتان  رراییتغذیهرت باالی مواد مغذی است که به آب در سطح جهان، غل

 3تواند پیامدهای ویرانگری برای سالمت و رفاه انستان داشتته باشتد؛ ستاالنه     انجامد. تنزل کیفیت آب میمی

از دستت  شتده از آب در کشتورهای در حتال توستهه جتان ختود را       هتای منتقتل  میلیون نفر ناشی از بیداری

دهند، و آلودری میکروبی به تنهایی بیشترین علت مرگ و بیدتاری انستان در مقیتاس جهتانی بته شتدار       می

بترای   موجتود  آب منتابع  و ندتوده های بسیار زیاد تصفیه را تحدیتل  تواند هزینهآید. آلودری هدچنین میمی

 کاهش دهد.  را انسانایدن  استفاده

ن در بیشتر مناطق جهان، و به تبع آن کاهش ختدمات اکوسیستتم، در   های آب شیریاُفت سالمت اکوسیستم

های جهانی کته اطالعتات جتامع دربتاره ستالمت و وضتهیت       شده است. پایگاه داده رزارشای سطح رسترده

دهتد کته   هتای جهتانی نشتان متی    ، بررسیبا این وجودموجود نیست.  ،های آب شیرین فراهم کنداکوسیستم

هتای کتره زمتین روبترو     ن، با تغییر و تنزل بیشتری در مقایسه با دیگتر اکوسیستتم  های آب شیریاکوسیستم

 هستند:

های آبی ها و رونهزیستگاه»چنین بوده است:  2005ها در سال بندی ارزیابی وضهیت اکوسیستمجدع ◄

استت   های ساحلی قرار دارند. کامالً مشتخص ها، مراتع یا سیستمدر بدترین وضهیت در مقایسه با جنگل

های آب داخلی در تولید این خدمات رو به اُفتت  که برای بسیاری از خدمات اکوسیستم، ظرفیت سیستم

بدتر از آنها است. تنو  زیستتی   حتی و یا قرار داشتهها در وضهیت بدی است و به اندازه دیگر اکوسیستم

روبترو هستتند، و در    هتا های داخلی با بیشتترین تهدیدشتدری در میتان تدتام اکوسیستتم     های آبرونه

 «شود.و بر شتاب آن افزوده می داشتهجهان، این روند پیوسته ادامه  مناطقبسیاری از 

، شتاخص جهتانی ختود را بته روز کترد. ایتن       2010زیست در ستال  صندوق جهانی حفاظت از محیط ◄

دهتد.  متی ها را در جهان نشتان  آماری است که وضهیت جدهیت رونه ها وداده شاخص بر اساس بررسی

رونه ماهی، پرنده، خزنده، دوزیست و پستاندار را که در  2750شاخص آب شیرین، تغییرات در جدهیت 

هتای آب شتیرین استتوایی در    کند. شاخص سیستتم ثبت می ،شوندهای آب شیرین یافت میاکوسیستم

کتره زمتین    بتوم درصد اُفت کرده که بیشترین کاهش در زیستت  70، تا 2007تا  1970های فاصله سال

 است.  
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بنتدی  انداز جهانی تنو  زیستی را منتشر ساخت. جدع، کنوانسیون تنو  زیستی، چشم2010در سال  ◄

هتا، تغییترات چشتدگیرتری را در    هتا و تتاالب  دشت آنهتا، دریاچته  ها و سیالبرودخانه»آن چنین است: 

 «اند.ها به خود دیدهمقایسه با دیگر اکوسیستم

های آب از سیستم برای روند رو به تنزل وجود دارند که بازتاب دهنده طیفی از استفاده های متهددیپیشران

هتا بته   شیرین، شامل برداشت آب برای آبیاری، استفاده صنهتی و خانگی؛ ورود مواد مغتذی و دیگتر آالینتده   

دستتکاری و   ها برای مقاصد برقابی، ذخیره و کنتترل ستیل؛ و  های آب شیرین؛ مسدودسازی رودخانهسیستم

 های آب شیرین هستند.ها و تاالبزهکشی زیستگاه

زیستت را  های تنزل وضهیت محتیط توان ذکر کرد که آشکارا هزینههای بسیاری را در سراسر جهان میندونه

هتای  زیستتی در نتیجته فهالیتت   ها، مشکالت محیطدهند. در هر یک از این ندونهدر مقیاس حوضه نشان می

ها به وجود آمده است. رستتردری ایتن مشتکالت    های زیادی از حوضهدر محیط، در بخش یانسان و دستکار

هتای الزم منجتر شتده    حلریزی حوضه به منرور طراحی راههای برنامهفرآینددر  ایعددهغالباً به بازاندیشی 

 انجامد.ریزی حوضه میبدین ترتیب در برخی موارد به تغییرات عدیق در رویکردهای برنامه کهاست، 

 های جریانزیستی و انسانی تغییر رژیمایندوس: پیامدهای محیط

توانتد  ، اثترات آن متی  شتود کننتدری متی  به از کارافتادری خدمات تنریممنجر ها زمانی که دستکاری جریان

رستوب بته دلتتای رودخانته اینتدوس، در      حدتل  هتای آب شتیرین و   باشد. در پاکستان، جریان مالحرهقابل

آب قرار ررفتته   هایای تحت تأثیر آبیاری در باالدست و توسهه زیرساختمالحرهقابلاخیر به شکل های دهه

زیست دلتتا، از جدلته   پیامدهای کاهش جریان آب شیرین و رسوب، اُفت سریع کیفیت محیطبرخی از است. 

 ،. از آنجا که این محتدوده ها بوده استحراها، و اثررذاری بر شیالت دلتا و نفوذ شوری به ارضی دلتا و آبخوان

بسیار دادن این قبیل خدمات زیستی از دستسکونتگاه جدهیت بسیار زیادی است، پیامدهای انسانی و محیط

ستازی  دربتاره شتیوه پیتاده    -ستند و پنجتاب   -هتای مهتم پاکستتان   بوده است. اختالفات میان استتان  شدید

هدچنتان بتاقی استت، و ایتن      1991ینتدوس در ستال   های انامه آبتوافق مطابق بازیستی های محیطجریان

 .  مانده است حلالینمشکالت هدچنان 

 زیستی بر کارکردهای اکوسیستمگرفتن نیازهای محیطنادیدهتاثیر : دارلینگ-موریحوضه 

-متوری ای حوضته  مالحرهقابلبرداشت، به شکل چندین دهه تنریم رودخانه، افزایش انحراف جریان و بیش

های رودخانه، مسائل کیفیت آب )بته  های آن را تغییر داده است. تنزل وضهیت اکوسیستمدخانهو رو دارلینگ

. انتد ظتاهر شتده  ی ماندرار یهابه عنوان چالش ،موجودمنابع آب ویژه شوری شدید( و کاهش قابلیت اطدینان 

ادی متتأثر از  بتوده استت. مشتکالت شتوری تتا انتدازه زیت        شتدید  -زیستی و اجتداعیمالی، محیط -هاهزینه
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هتای انستان ماننتد آبیتاری بترای      کشاورزی بوده است: شوری طبیهی اراضی خشک در اثر فهالیتت  هایروش

، زیرزمینتی آبکشاورزی، پاکتراشی پوشش بومی و تنریم رودخانه تشدید شده است، و سبب باالآمدن سطح 

ای بتر ستالمت اکوسیستتم بتر     حرته مالقابلهای زیرین شده، و اثرات شده در خاکهای ذخیرهو تحرک ندک

هتای  ساز خسارت بزند، و آب را برای استتفاده انسان هایزیرساخت بهتواند جای رذاشته است. شوری نیز می

ها مشکالت کیفیتت آب را تشتدید کترده، و ستبب     کشاورزی، صنهتی و خانگی نامناسب سازد. کاهش جریان

 (هتا توکستین متواد ستدی )  آبی شده است. هدچنین، -بزسبندی در حوضچه بندها و افزایش رشد جلبک الیه

 د.نرذارتأثیر منفی بر سالمت انسان، دام و حیات آبزیان می

 1000آبتی در جهتان بته طتول      -ستبز ، زمانی که بزررترین رشد جلبتک  1991دولت نیوساوت ولز در سال 

متوسط جریان ساالنه در مصب  کیلومتر در امتداد رودخانه دارلینگ ندایان شد، وضهیت اضطراری اعالم کرد.

، هتیچ  2010تتا اواختر    2002درصد کاهش یافته بود، و از سال  61موری نسبت به مقادیر طبیهی، رودخانه 

نشان داد که بیست و یتک آبخیتز    2007ای وجود نداشت. بررسی سالمت حوضه در سال مالحرهقابلجریان 

پیشتران   تترین اصتلی  زیستتی داشتتند. بحتران محتیط    از بیست و سه آبخیز، در شرایط بد یا خیلی بتد قترار  

شامل اعدال سقف برای افتزایش بیشتتر در    بوده است. این اصالحات اصالحات در این حوضه در دهه رذشته

ها برای بهبود سالمت اکولوژیکی آبخیتز، و از  ها و استراتژی، طیفی از سیاست1990های آب در دهه برداشت

 امه در رستره حوضه بوده است.، تهیه نخستین برن2008سال 

 زیستی توسعهرودخانه راین: کیفیت آب و هزینه محیط

سازی و شهرنشینی پ  از پایان جنگ جهتانی دوم، بته تنتزل ستریع کیفیتت آب در رودخانته رایتن        صنهتی

شد که ستبب آلتودری شتدید آب بتا     شهری، صنهتی و کشاورزی به رودخانه ریخته می هایانجامید. فاضالب

ها، فلزات سنگین و ترکیبات اررانیک کلرین شد. این روند تا بدانجا رسید که راین به ها، هیدروکربنکشآفت

هدچنتان  ای شدن سالمت اکوسیستم رودخانته توسهه در ازای قربانی اهدافلوله فاضالب اروپا مشهور رردید. 

تدتام   مطلوبیتت  توانستت دیگر ندی شد، تا آنکه تنزل وضهیت راین چنان وخیم شد که این رودخانهدنبال می

، آلودری ناشی از متواد اررانیتک، میتزان    1960شد برآورده سازد. تا انتهای دهه هایی را که از آن میاستفاده

زیستتی،  اکسیژن را به حدی شدید کاهش داد که تقریباً تدام آبزیتان ناپدیتد شتدند. تنتزل وضتهیت محتیط      

، نشتت  1986آب شرب، ماهیگیری و رردشگری تضهیف کرد. در ستال   استفاده از این رودخانه را برای تأمین

نزدیک بازل سوئی ، سبب مرگ محیط اکولتوژیکی رایتن بته طتول      (Sandez) ساندز مواد شیدیایی از کارخانه

پذیری شدید رودخانه را نشان داد و کنش سیاسی فوری را برای کنتترل  کیلومتر شد. این حادثه، آسیب 200

کشور سهیم در رودخانه راین و تصویب قوانین مهم ملتی   9های هداهنگ ت. در نتیجه تالشآلودری برانگیخ
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، با ایتن وجتود  ای بهبود یافته است. مالحرهقابلو در سطح اروپا درباره کیفیت آب، کیفیت آب راین به شکل 

 اکولوژی سیستم رودخانه برای هدیشه تغییر کرده است.

 ناشی از اُفت کیفیت آب ،و سالمتهای اصتدادی چین: افزایش هزینه

های اخیر بته  زیستی، در نتیجه رشد سریع اقتصادی دههترین مشکالت محیطکیفیت آب یکی از مهمکاهش 

شده است. منابع آب بته شتدت بتا کودهتای کشتاورزی، پستداند و        نیز رریبانگیر چینالبته آید که شدار می

هتای ایتن کشتور و    ها و دریاچهدرصد رودخانه 70که بیش از د رردشود. برآورد میفاضالب صنهتی آلوده می

هتا و  ها و بیش از سه چهارم دریاچته شوند. نیدی از رودخانهدر شهرها آلوده می زیرزمینیآبدرصد منابع  90

نیستند. کدبودهای شدید آب و رقابت برای منابع مناسب برای مصرف آب شرب  ،بهد از تصفیه ، حتیمخازن

شوند آب آلوده را استفاده کنند. سازمان جهانی بهداشتت بترآورد   بران غالباً مجبور میت که آببدین مهنا اس

دهنتد. در  نفر ساالنه به دالیل مرتبط با کیفیت آب جان خود را از دست می 000,100کند که نزدیک به می

مهده، کبد و مثانه( بته   های مرتبط با کیفیت آب )مانند سرطاننواحی روستایی، مرگ و میر ناشی از بیداری

 ای بیشتر از متوسط جهانی است.    مالحرهقابلشکل 

              

 ریزی استراتژیک حوضه آبریززیستی در برنامههای مدیریت محیطویژگی -7-2

زیستتی  ای که مسائل محیطریزی حوضه بوده است، شیوهزیستی مدتها دغدغه برنامهاثرات محیط کهحالیدر 

زیستتی بته   هتای محتیط  ریزی حوضه رنجانده شده، تحول مهدی را هدپای تغییر چالشهای برنامهندفرآیدر 

 ریزی حوضه است.تر در رویکردهای برنامهبازتاب تحوالت رسترده ،خود دیده است. این تکامل

توانستت  ها نیز بر هدین اساس میزیست رودخانه موضهی بوده است و پاسخبه لحاظ تاریخی، اثرات بر محیط

تتر  های رستردههای رودخانه افزایش یافت، نیاز به تدرکز بر دغدغهفشار بر سیستم کههدچنانموضهی باشد. 

های نوزدهم و بیستم، بیشترین بختش تدرکتز ایتن رویکترد متوجته      در مقیاس حوضه نیز رشد ندود. در قرن

ود. نخستتین رویتداد مهتم تصتویب     بت  رو به توسههسازی اثرپذیری کیفیت آب ناشی از شهرنشینی و صنهتی

، با تدرکتز ویتژه بتر    1876قانون درباره کیفیت آب در انگلستان، قانون پیشگیری از آلودری رودخانه در سال 

 بتر کیفیتت آب رودخانته    ایبه اثرات فزایندهمنجر کنترل آلودری فاضالب بود. رشد اقتصادی در قرن بیستم 

تصویب قتوانین جتامع دربتاره کیفیتت آب ماننتد      منجر به ها گرانی. در نیده دوم قرن بیستم، این دست نشد

نامه تصفیه ( در ایاالت متحده، و تصویب1977( و قانون آب سالم )1972اصالحیه فدرال کنترل آلودری آب )

 ( در اتحادیه اروپا شد.1991فاضالب شهری )
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 در اروپا زیستیطآب و مح ین: تکامل صوانیکیتا سالمت اکولوژ یفیتک یاز استانداردها :46کادر

 یریتمتد  یکردهتای دهنتده رونتد تکامتل رو   نشان یتفهال ینفهال بوده است. ا یارآب بس یفیتک ینقوان یباروپا در تصو یهاتحاد

 یفیتک ی، عددتاً بر استانداردها1980تا  1975 یهادر فاصله سال ینقوان یبآب است. موج نخست تصو زیستییطمح یفیتک

(، 1976(، بخشتنامه متواد خطرنتاک )   1975) یسطحموارد عبارتند از بخشنامه آب ین. اتتدرکز داش یآب هایرهیکانوا  پ یبرا

 یمناستب بترا   یهتا (، بخشتنامه آب 1978) یانماه یمناسب برا یها(، بخشنامه آب1976) یتنآب یبخشنامه آب مناسب برا

 (.1980ب شرب )( و بخشنامه آ1980) یرزمینیز(، بخشنامه آب1979داران )صدف

انتشار تدرکز داشت و منتابع   یشد که بر استانداردها یمنته ینقوان یبموجود به موج دوم تصو ینقوان ی، بازنگر1988سال  در

حفاظتت   یبرا 1991در سال  هایترات. بخشنامه ندادیرا مورد توجه قرار م یو کشاورز یعاز فاضالب، صنا یناش یآلودر یدیکل

عضو را به  یو کشورها یدرس یببه تصو یاز منشأ کشاورز یرزمینیو ز یسطح یهاآب سازیاز آلوده گیرییشآب با پ یفیتاز ک

 یفاضالب شتهر  یهملزم ساخت. بخشنامه تصف یآب هاییکرهدر پ ییتراتن یو کاهش آلودر یشپا یاقدامات در راستا سازییادهپ

 یته و تخل یهتصتف  ی،آورجدتع  یاستتانداردها  یتین با ته ی،نهتو ص یاز فاضالب خانگ یناش یکاهش آلودر ی، برا1991در سال 

را متورد   یبزرگ صتنهت  یساتاز تأس یناش ی، آلودر1996در سال  یآلودر یشگیریو پ یکپارچه. بخشنامه کنترل یدررد ینتدو

 توجه قرار داد.    

 یکتردی مجزا بته ستدت رو   یهاخشنامهدرباره ضرورت فراتررفتن از فهرست رو به رشد ب اییندهفزا ی، آراه1990دهه  یانهم از

 هتای یاستت س یگزینیجتا  ی( بترا 2000نامته آب ) اروپا شکل ررفتت. نرتام   یهآب در اتحاد زیستییطمح یریتتر در مدمنسجم

را بته   یکینامته آب، ستالمت اکولتوژ   نرتام  یتن، بر ا عالوه. یدررد تدوین منحصر به فردچارچوب  یکدرباره آب با  یپراکنده قبل

 یکیاکولتوژ  یتوضته »اروپا بته   یهاتحاد یهاکه تدام آب ندودآب کرد و الزام  یفیتک یاستانداردها یگزینخود، جا عنوان هدف

 یینکه هدف آن ته کندیمقرر م ریزبحوضه آ یهابرنامه یهته یرا برا یجامه یندفرآ یننامه هدچننرام ین. ایابنددست « خوب

 ت.اس« مطلوب یتوضه»به  یابیدست یبرا یاقدامات

 

زیستتی  محتیط منفتی  هدزمان، آهنگ سریع توسهه به افزایش نگرانی در نیده دوم قرن بیستم درباره اثترات  

هتای  های بزرگ انجامید. این نگرانی در ابتتدا بتر اثترات ستدها در باالدستت، بته ویتژه محتدوده        ساخت سازه

ده درباره اثرات سدها و تأسیسات ، آراهی فزاینبا این وجودشده و جابجایی جوامع محلی تدرکز داشت. غرقاب

دست نیز شکل ررفت. در بسیاری از کشورها، این روند به الزام بیشتتر بترای ارزیتابی    های پائینبر اکوسیستم

هتا را بایتد تشتکیل    ها منتهی رردیتد. اوج ایتن دغدغته   زیستی پیش از ساخت تأسیسات و سازهاثرات محیط

 که بسیاری از این مسائل را مورد توجه قرار داد. ( دانست1997-2000کدیسیون جهانی سدها )

آینتد.  زیستی آب، ویژری بارز عصر مدیریت توسهه منتابع آب بته شتدار متی    این رویکردها در مدیریت محیط

 های زیر را به ندایش رذاشت:زیستی آب به طور کلی ویژریمدیریت محیط

رستاندن اثترات منفتی    بترای بته حتداقل    ،یزیستت مدیریت محیط اقدامات متمرکز بر کاهش اثرات بود. ◄

بتران  دهندران یا آببه شروطی برای توسههمنجر  ،شدند. این نگاهطراحی می یهای توسهه انسانفهالیت

 شد. ،ها، از جدله الزام به تصفیه پسداند و زهابدر حوضه برای کاهش اثرات فهالیت
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ستی به جای تدرکز بر نتیجته مطلتوب از نرتر    زیمدیریت محیط اقدامات مبتنی بر فشارهای مجزا بود. ◄

های منفرد متدرکز بتود. در ایتن شترایط،    ای از فشارها یا بخشزیستی، بیشتر بر مجدوعهسالمت محیط

شد کته بایتد   مدیریت مهدوالً از استانداردهای مهینی، مانند استانداردهای کیفیت آب تشکیل می اهداف

 تحقق یابند.

اً پت  از  عدومت زیستتی  های محیطنگرانی گرفت.یریت حوضه یا منابع آب شکل میبعد از تهیه برنامه مد ◄

، یتا در  شتد دهنده پیشنهاد متی ررفت. اقدامات کاهشنوی  برنامه حوضه مورد توجه قرار میتهیه پیش

، عدتل  ریزی حوضه باید در چارچوب آن انجام ریردبهترین حالت به عنوان محدودیت عدومی که برنامه

 .کردمی

، رویکردهای جدیدی در استهای منابع آب جانبه که متوجه سیستمدر پاسخ به تهدیدهای رو به رشد و هده

ریزی استتراتژیک حوضته در   زیستی آب در جهان به عنوان بخشی از جابجایی به سدت برنامهمدیریت محیط

ای راه قرار دارند، شتداری از  بسیاری از این دست رویکردها هنوز در ابتد کهحالیریری هستند. در حال شکل

 اند:ریزی استراتژیک حوضه به کار ررفته شدهزیستی، در بستر برنامهتدابیر نوظهور مدیریت محیط

 ریری              ها و خدمات، پیش از تصدیمدرک کارکرد سیستم، دارایی ◄

 های مشخص حوضهانداز و هدفزیستی در چشمرنجاندن اهداف محیط ◄

 ری اهداف اکولوژیکی حوضهریشکل ◄

 های آبریزهای مختلف حوضههای مختلف برای بخشاهداف و اولویت تدوین ◄

 زیستیهای محیطفرآیندبرای طیفی از  مفصلهای استانداردها و برنامه ◄

 گیریها و خدمات، پیش از تدمیمدرک کارکرد اکوسیستم، دارایی

زیستی حوضته و  محیطکلیدی ها و خدمات ها، داراییل سیستمزیستی، با تحلیریزی استراتژیک محیطبرنامه

، جتذب پستداند و   زیرزمینتی آبشامل کارکردهایی مانند تغذیه  موارد شود. اینالزامات نگهداری آنها آغاز می

. ایتن کتار نیازمنتد درک    هستندها اکولوژیکی مانند شیالت و تاالب کلیدی هایجابجایی رسوب، و نیز دارایی

هتا، تخلیته   هتا، جریتان  برداشتت  -های مختلف در حوضته ای سیستم و چگونگی تأثیررذاری فهالیتکارکرده

ریتزی، شتناخت رودخانته    برنامه فرآیندبر این کارکردها است. بر این اساس، نقطه آغاز  -فاضالب و مانند آنها

ریتزی  بنابراین، برنامته  است. فرآیندزیستی در ابتدای وخدمات آن است. این کار مستلزم ارزیابی جامع محیط

حوضه  اهدافانداز و ریرد، و هدف آن، تأثیررذاری بر چشمریزی حوضه انجام میزیستی پیش از برنامهمحیط
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 یبنیاد تاثیرات زیستیریزی محیطدهنده بهدی، برنامهبه جای طراحی اقدامات کاهشبه عبارت دیگر، است. 

 داشت. خواهدهای در دسترس حوضه و رزینه اهدافبر 

 

 ریزی استراتژیک حوضهریزی توسعه منابع آب و برنامهزیستی در برنامهمدیریت محیط -5جدول

 

 

 انداز و اهداف حوضهزیستی در چشمگنجاندن اهداف محیط

ریتزی حوضته متورد    مشخص در برنامته  هاینیز هدف و اهداف غاییانداز، زیستی غالباً در چشماهداف محیط

و  غتایی انتداز، هتدف   های چشتم های مختلف در تدام رزارهزیستی به شکلد. اهداف محیطریرنتوجه قرار می

زیستتی و بترآوردن   هتای محتیط  فصل سوم حضور دارند. در واقع، پاسخ بته بحتران  مطالب هدف مشخص در 

ز شده حوضته بتوده استت، و ا   های جدید یا بازنگریزیستی غالباً پیشران طراحی استراتژیکدّی محیط اهداف

 دهد.  ریزی حوضه را تشکیل میاین رو، محوریت هدف کلی برنامه

ریتری  هتای کتالن حضتور دارنتد، بلکته مبنتای شتکل       زیستی نه تنها در استتراتژی اهداف استراتژیک محیط

تواننتد بخشتی از   زیستتی متی  کنند. بر این اساس، اهداف محتیط ریزی میهای اقتصادی و توسهه را پیرزینه

زیستی و توستهه  های مهدی میان مدیریت غیر انفهالی محیطافزاییریزی حوضه باشند. همرنامهب فرآیندبنیاد 
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شده مدکن استت بترای   ، یک حوضه آبریز سالم و خوب مدیریتبه طور مثالاجتداعی و اقتصادی وجود دارد. 

 را کاهش دهد. آب کدیت  یاکیفیت  عدم قطهیت ناشی ازهای تولید رذاران جذابیت داشته و یا ریسکسرمایه

 گیری اهداف اکولوژیکی حوضهشکل

دهتد. تدرکتز بتر    ریزی اکولوژیکی اهداف توجته نشتان متی   ای به پیحوضه به شکل فزاینده نوینریزی برنامه

 ( استت کیفیتت آب  اهداف )به طور مثالتر محیط آبی دهنده تحول اهداف سنتیها نشانها و اکوسیستمرونه

 .ه استشیدیایی بود -فیزیکی که بر پایه اهداف آسان

هتای  شتده نرتام  اقتدامات هداهنتگ  زیستی در سطح حوضه نیازمنتد  تحقق نتایج سالمت اکولوژیکی و محیط

انتداز و  زیستی و اکولوژیکی مهدتوالً در ستطوح چشتم   مختلف در برنامه حوضه است. در نتیجه، اهداف محیط

های ها و برنامهسازی و تحقق آن در استراتژیای پیادههشوند، و اهداف و برنامههای حوضه شناسایی میهدف

 د.  نشوسازی حوضه رنجانده میپیاده

های متوالی های بازرشت جدهیت ماهی آزاد به راین در برنامههایی از اهداف اکولوژیکی عبارتند از هدفندونه

. در 2010در سال  ارلینگد-موریحوضه و اهداف مبتنی بر اکوسیستم در راهندای برنامه پیشنهادی حوضه 

نامه اتحادیه اروپا، تحقق وضهیت مطلوب اکولوژیکی را هدف کانونی سیاست آب اروپا تر، نراممقیاس رسترده

 قرار داده است.

 های آبریزهای متفاوت حوضههای مختلف برای بخشاهداف و اولویت تدوین

هتای یکنواختت   بتر تحقتق آستتانه     متدرکتز عدتدتاً ریزی توستهه منتابع آب،   زیستی در برنامهمدیریت محیط

. در مقابل، رویکردهای استراتژیک مدکن استت ستطوح مختلتف    استزیستی شده برای کیفیت محیطتهریف

های مختلف حوضته تهریتف نداینتد. ایتن شتیوه مبتنتی بتر ایتن         زیستی را برای بخشحفاظت الزامی محیط

بته  های متفتاوتی داشتته باشتند.    ها یا استفادههای مختلف حوضه مدکن است ویژریشناخت است که بخش

های حوضه مدکن است اهدیت اکولوژیکی خاصتی داشتته یتا منتابع مهتم آب شترب       ، برخی بخشطور مثال

هتایی وجتود داشتته    های حوضه مدکن است رودخانته . در دیگر بخشدارندحفاظت  نیاز بهباشند که بنابراین 

 تهتامالت و مبتادالت   محتور  بنتدی اولویتت  چنین .رندیستی باالیی ندازباشند که نیاز به استانداردهای محیط

 آید.ریزی استراتژیک حوضه به شدار میکانون اصلی برنامهالبته که  در حوضه بوده تررسترده

توانتد آن دستته از ختدماتی    های مختلف حوضه باشد نیز میشناسایی بخش به دنبالبندی که اولویت فرآیند

های آستانه نیز و را داشته تأمین نیازهای ملی یا محلی حوضه حفاظت برایرین اهدیت که مدکن است بیشت

پیشتگیری از نفتوذ شتوری بته نتواحی       به طور مثالشناسایی نداید ) را کرد تخطیبحرانی را که نباید از آنها 

 های مهم(.مصبی، یا نیازهای ویژه مهاجرت رونه
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 هتای روشهتای آبریتز، رویکتردی نستبتاً جدیتد استت، و       وضته های مختلف حها برای بخششناسایی اولویت

شود. در سطح تصتویب قتوانین، قتانون    مختلف جهان در پیش ررفته می مناطقرونارونی برای تحقق آن در 

هتای منتختب را در   (، شناخت و حفاظت ویژه رودخانته 1968ایاالت متحده ) ایمنررههای وحشی و رودخانه

هتا  از رودخانه تهدادی( به حفاظت 1992های اتحادیه اروپا )و بخشنامه زیستگاه هپذیر ساختاین کشور امکان

بنتدی  ریزی حوضه، نرام دستههای برنامهشناسیهای فرعی در اروپا منجر شده است. در قلدرو روشیا شاخه

یی اهتداف  تری را برای شناساهای سیستداتیکسازوکاربندی کارکردی در چین، آفریقای جنوبی و نرام پهنه

مراجهته   11آورند )برای جزئیات بیشتتر بته فصتل   های آبریز فراهم میهای مختلف حوضهمختلف برای بخش

 ندائید(.

 زیستیهای محیطفرآیندبرای طیفی از  مفدلهای استانداردها و برنامه

صتیل  انتد، رستتردری و تف  ریزی حوضته محوریتت بیشتتری یافتته    زیستی در برنامهاهداف محیط کههدچنان

ریزی حوضه افزایش یافته است. به عنتوان بخشتی از ایتن    برنامه فرآیندزیستی در های محیطها و برنامههدف

تر دهند. مهمزیستی، بخشی از اهداف کلی حوضه را تشکیل میمحیط مفصلای اهداف روند، به شکل فزاینده

توانتد  تی بتوده و در عتین حتال متی    زیست هتای تفصتیلی جریتان محتیط    تواند شامل رژیماز هده، این کار می

هتای  های حوضه مهدوالً با طیفی از برنامته های پیوستگی در مقیاس حوضه نیز باشد. برنامهبرنامه دربرریرنده

های پرارزش های مدیریت و حفاظت رونههای کیفیت آب، و برنامههای تاالب، برنامهموضوعی، از جدله برنامه

ریتزی حوضته را   برنامته  فرآیندزیستی محیط کلیدی هایسازی جنبهات پیادهشوند که جزئیخاص، هدراه می

 کنند.مشخص می

 

 حوضه یاسدر مق زیستییطمح یریتدر مد یدجد ی: چالشزیستییطمح هاییانجر :47کادر

به  زیستییطحم هاییانجر یایو اح یمنجر شده است، نگهدار یتنش آب یشبه افزا یراخ یهادر دهه یاز آنجا که رشد اقتصاد

را  یتد جد یچالشت  زیستتی، یطمح هاییانجر حفاظت ازشده است.  یلآب تبد زیستییطمح یریتدر مد یدیاز مسائل کل یکی

در  هتا یرستاخت منتابع آب و ز  یتزی ربتا برنامته   یکتی نزد یوندپ زیستییطمح یهایان: جرشودیحوضه سبب م یزیربرنامه یبرا

آب است که مهدوالً  یفیتتر کبا مسائل بلندمدت یزمتدا یت،واقه ینحوضه هستند. ا یاسمقو مستلزم اقدام در داشته ها حوضه

در  تواندیو م بودهمنابع آب  یزانربرنامه یاصل هایغدغهاز د خارج ی،و کشاورز یصنهت هاییتدر فهال یدیاقدامات ترم یازمندن

 .  یردمورد توجه قرار ر یدر سطح شاخه فرع یا یسطح محل

جهتان، از   یکشتورها  یشتتر آب، در ب یهتا و برنامه هایاستس ها،یدر استراتژ زیستییطمح هاییانجر یگاهتوجه به جا ضرورت

 یریتستازمان متد   ی تأس یندوس،ا یهانامه آباروپا، توافق یهنامه اتحادنرام یکا،در امر هایالتآب ا یناز قوان یاریجدله در بس

 یشرفتکشورها پ یشترقرار دارد. هدزمان، در ب ییدر سطح باال یاو استرال ینالت یکایآمر ا،آفریقدر  یدجد ینحوضه رنگ، و قوان

از  یکتی  ستازی، یتاده کته پ  دهتد ینشان م یتوضه ینوجود داشته است. ا یاسیس یهادست آرمان ینا سازییادهدر پ یمحدود

 موفق در حوضه است. زیستییطمح یزیردر برنامه یدیکل یهاچالش
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 زیستی حوضه آبریزریزی محیطبرنامه و محتوای هدف -7-3

زیستی حوضه، دستیابی به کیفیتت مطلتوب در محتیط آب شتیرین در حوضته      ریزی محیطکلی برنامه هدف

زیستتی  ریتزی محتیط  دیده است. برنامته های آسیبآبریز، از طریق حفاظت کیفیت موجود، یا بازسازی محیط

 ریرد:مرتبط زیر مورد توجه قرار میاریر و به همحوضه غالباً بر حسب یک یا چند هدف فر

هتای  های مهتین سیستتم  فرآینتد کارکردها و  های کلیدی در حوضه آبریز.فرآیندکارکردها و  حفاظت از ◄

، حدتل  زیرزمینتی آبالگوهای جریان، تغذیه  هدچونکنندری کلیدی کارکردهای تنریم شاملرودخانه، 

کارکردهتای مصتبی، دلتتا و ستاحلی، اهدیتت       حفاظتت از و رسوب و حفپ شکل مجرا، جذب پستداند،  

اقتدامات الزم  نیتز  های کلیتدی و  فرآینتد  چنتین به شناسایی ریزی حوضه آبریز نیاز ای دارند. برنامهویژه

 .داردبرای اطدینان از تداوم آنها 

ر حوضته  بتران مختلتف د  آب زیستی.کیفیت آب، هم برای مقاصد انسانی و هم نیازهای محیط از حفاظت ◄

های بتاالی تصتفیه یتا در برختی     استانداردهای مهین دارند تا از هزینه مطابق بابه حفپ کیفیت آب نیاز 

پیشتگیری نداینتد. استتانداردهای کیفیتت آب نیتز بایتد از        ،موارد، کاهش موجودی آب بترای استتفاده  

رات ناشی از کاهش ها و سالمت انسان حفاظت ندایند. حفاظت کیفیت آب مستلزم شناخت اثاکوسیستم

 های مختلف برای تحقق این موارد است.کیفیت، استانداردهای کیفیت مطلوب، و اقدامات الزم در بخش

های اکولوژیکی خاص دارایی از حفاظتنیاز به عدوماً های کلیدی در حوضه. ها و گونهحفاظت اکوسیستم ◄

هتای  ز نرر حفاظتت در حوضته، و رونته   . این موارد شامل نواحی پرارزش اداشتخواهد  وجوددر حوضه 

برای اطدینان از اینکه هیچ یک توانند های حوضه نیز میهستند. برنامه یمهم از دید اجتداعی یا حفاظت

هتای  هتای مهترف اکوسیستتم   ندونته از حفاظتت   ، به دنبتال روندها از دست ندیها یا  اکوسیستماز رونه

هتا و  ریزی حوضه، این کار مستلزم درک اکوسیستتم برنامهمختلف در حوضه باشند. هدانند دیگر مقاصد 

 سازی است.و اقدامات پیاده اهداف غاییهای حوضه و نیز شناسایی رونه

 فرآینداهداف احتداالً باید در این بران در حوضه، برای بسیاری از آب اهداف محیط زیستیبه دلیل پیامدهای 

 تهامالت و سازشبر  متدرکز زیستی حوضهریزی محیطی برنامهریزی حوضه محوریت یابند. مقصود اصلبرنامه

 اهتداف . از این رو مهم استت کته هتم    استهای اجتداعی و اقتصادی زیستی و دیگر هدفمیان اهداف محیط

و  اهدافهای الزم برای تحقق زیستی با دیگر اهداف در برنامه حوضه هدخوانی داشته باشند، و هم راممحیط

بختش آب قترار داشتته     خارج ازریرانی که مدکن است در درک شود، به ویژه از جانب تصدیمپیامدهای آنها 

 باشند.
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 زیستیاندازها و اهداف محیطمراتب چشمسلسله

اهتداف  انتدازها و  دهنتد، از چشتم  برنامه حوضه را شتکل متی  اصلی مراتب اهدافی که هسته ، سلسله5فصلدر 

هتای  دربتاره مؤلفته  نیتز  مراتتب  . هدان سلسلهرردیدتشریح  ،ستراتژیکهای مدیریتی تا اقدامات ا، هدفغایی

زیستتی، برجستتگی روشتنی در بستیاری از     های محتیط و جنبه رفتهریزی حوضه به کار زیستی برنامهمحیط

 .  خواهند داشت 5های فصلندونه

 زیستتی های محتیط مانشامل آر ،انداز کلی حوضهحوضه، به عنوان بخشی از چشم نوینهای بسیاری از برنامه

زیستتی  اندازهای محیطریزی حوضه دارند، چشمتری را در برنامهاندازها که نگاه رستردههستند. هدانند چشم

، بتا ایتن وجتود   دار را شناسایی نداینتد.  مسائل اولویت توانندمینیز فلسفه یا رویکرد کلی را مشخص کرده، و 

سازی را دارند مشتخص  پیادهامکان ف روشنی که اهدصرفاً اررا باشند و توانند آرماناندازها میغالباً این چشم

تواننتد پتیش از آنکته    سیاستی باشتد کته ذینفهتان متی      یک هدفتواند مهرف اولیه انداز می. این چشمنکنند

صورت ریرد، بر محور آن به توافق برسند. بتر ایتن    هارذاریو سرمایه تهامالت در خصوصهای دشوار تصدیم

 امتا ریری روشنی را برای برنامه حوضته فتراهم نکننتد،    مدکن است جهت اندازهای چشماررچه رزاره اساس،

برنامته حوضته، نقتش     تتدوین زیستت حوضته در   محیطاز دادن اهدیت نگهداری و حفاظت توانند با نشانمی

 ایفا ندایند. نیز توافق بر سر برنامه حوضه فرآیندمهدی در 

 

 حوضه یتاندازها و مأموردر چشم زیستییطمح یهامؤلفه :48کادر

سالم و کارآمد، شامل  ینگدارل-یتحقق مور»( عبارت از 2011) ینگدارل-یبرنامه حوضه مور نوی یشدر پ یریتیهدف مد

 است. «منابع آب.هزینه و کم پیوستههمبه یریتمد یقاقتصاد مولد، از طر یکو  مقتدر یسالم، جوامع محل زیستیطمح

 است. «یزحوضه آبخ یهبر پا یدارمنابع پا یدر راستا یریتارتقاح مد»(، 2009) یفرنیافلسفه برنامه آب کال و هاارزش

از  یکی( و عدم انسداد اکولوژهایستگاهز یوستگی)پ ینرا هاییستگاهز یهشبکه اول»که  کندیم یانب ینرا 2020 اندازچشم

 «.ررددمهاجر برقرار  یانماه یبرا ، بایدشده در برنامهمشخص یفرع یهاشدال و شاخه یایتا در Constance یاچهدر

 است.« مردم و آب یانم یهداهنگارتقاح سالم، با  تسهیانگحفپ رودخانه » تسه،یانگبرنامه جامع حوضه  2010 اندازچشم

ها و تاالب رزمینی،یزها، آبحفاظت رودخانه» ی،جنوب یقایدر آفر Breede-Overberg یزآبخ یریتمد یاستراتژ اندازچشم

 است.« مردم و اقتصاد یهت،طب یبرا یسالم و کارکرد یتها در وضهمصب

 

 ،انتدازها این چشتم مشخص ندایند، نیز ریری سیاسی را جهتیک توانند اندازهای حوضه میچشم کهحالیدر 

د. اهداف مشخص تر تبدیل شونزیست آب شیرین، باید به اهداف و اقدامات مشخصبا آراهی از اهدیت محیط

شتوند، بلکته   زیستی آب غالباً بر حسب کیفیت مشخص آب و حجم یا پارامترهای حفاظت توصیف ندیمحیط

د. این شیوه غالبتاً یتک یتا چنتد هتدف فراریتر       نشوزیستی بیان میمنرور یا نتیجه مطلوب محیطبه صورت 
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ختاص کیفیتت آب، یتا حفاظتت      فاهتدا کارکردهای کلیدی سیستتم،   حفاظت از: ریرددربر میرفته را پیش

 های خاص.های اکولوژیکی یا رونهسیستم

زیستی بر حسب مقصود یا کارکرد، به جای پارامترهتای ختاص، تحتولی مهتم در     کردن اهداف محیطمشخص

اقتدامات   منرتور از آیتد. ایتن شتیوه بترای ذینفهتان امکتان درک       ریزی استراتژیک حوضه به شدار میبرنامه

 آورد.           این اقدامات را فراهم می در خصوص تهامالتها و هزینهبه  الزام یلزیستی و دالمحیط

در خصتوص   ویتژه  یاهدیتت  بتا  تواند امکان طراحی اقدامات چندرانه برای تحقتق هتدفی ختاص   هدچنین می

 را نسالمت اکولوژیکی به طیفی از پارامترها مانند زیستتگاه، کیفیتت آب، پیوستتگی و رژیتم جریتا      وابستگی

آنهتا را در  سازی های پیادهتر و برنامهتواند امکان بازنگری اقدامات تفصیلیتر آن است که میفراهم آورد. مهم

 فراهم آورد. نیز ترکالن شرایط عدم تحقق اهداف

 

 در اهداف حوضه زیستییطمح یهااز مؤلفه ییهانمونه :49کادر

نته   یوهشت  یتن . اشوندیم یانب زیستییطکارکرد خدمات مح یا منروربر حسب  زیستییطها، اهداف محندونه یناز ا یکدر هر 

بلکته   دکنت غایی فتراهم متی  عدم تحقق اهداف  یطآنها را در شرا سازییادهپ یهاو برنامه تریلیاقدامات تفص یامکان بازنگرتنها 

 . رردداهداف غایی می یبرا یاسیس یبانیپشتمنجر به 

 Breede-Overberg یزآبخ تیریمد یاستراتژ غایی اهداف

 .شودیحفپ م یجاتو سبز یوهم یاریآب یآب امور وابسته به رودخانه در سطح قابل قبول برا کیفیت ◄

 .یابدیم یصتخص خوب یفیتبا ک کافی آب، عرضه خدمات و عدالت در زمینه یاجتداع اهداف تحقق یبرا ◄

 ینرا 2020انداز منابع آب در چشم یکمّ اهداف

 باشد. یرپذامکان یهیطبشبه ساده  یهتصف یهاآب شرب تنها با استفاده از روش یدباشد که تول یدر حد یدآب با کیفیت ◄

 بگذارد. هایکرواررانیسمم یا یواناتح یاهان،بر ر یمنف یرتأث یچه یدکنش آنها نبابرهم یاآب  ترکیبات ◄

 مناسب باشند.  یرف انسانمص یبرا یدبا یندر را یدشدهصی هاها و خرچنگصدف ،هاماهی ◄

 وجود داشته باشد. باید ینمناسب در امتداد را یهادر مکان یتنامکان آب ◄

 رودخانه زرد 2020شده در برنامه جامع مشخص اصدامات

 رودخانه زرد. ینینشست رسوب در بخش پائکاهش ته سیستم استقرار ◄

 .یدبهتر( خواهد رس یابه سطح سوم ) ،مهم وابسته به آب یهاآب پهنه کیفیت ◄

کنتترل   یآبت  یستتم اکوس یتخواهد شد. تنزل وضته  ینتأم یمهم شاخه اصل یهابازه زیستییطمح -یکیاکولوژ نیازهای ◄

 خواهد شد. 

از  یناشت  جدیتد  ختاک فرستایش  و آب حفاظتت آب و ختاک کامتل خواهتد شتد.       پیشگیری و یریتو مد یشپا سیستم ◄

 انسان کنترل خواهد شد. هاییتفهال

 

 



 ریزی حوضه آبریزبرنامه

        142 

 

 زیستیهای کلیدی محیطاستراتژی

 تهتداد هتای حوضته،   هتای کلیتدی برنامته   زیستتی، یکتی از مؤلفته   به منرور تحقق اهتداف مشتخص محتیط   

 ، تدرکز اصلیها و فشارهای خاصبا توجه به چالش کهحالیزیستی خواهد بود. در های اصلی محیطاستراتژی

در نرتر  الزامتی  بته عنتوان موضتوعات    هتای زیتر را   راتژیهای حوضه احتداالً استت تغییر خواهد داشت، برنامه

 :ریرندمی

هتا و نیتز   زیستتی رودخانته، از جدلته کدّیتت    جزئیات الزامات جریان محتیط  زیستی.های محیطجریان ◄

تر قابتل تحقتق،   تفصیلی اهدافزیست. این استراتژی احتداالً به شناسایی بندی نیازهای آبی محیطزمان

هتای ختاص، نیتاز    ی شکل مجرا، پیشگیری از نفوذ شوری، یا پشتیبانی مهاجرت رونهبرای ندونه نگهدار

 خواهد داشت.

های متفاوت حوضه باید مواقهی که محدوده شده.های حفاظتبندی یا محدودهبندی حوضه، پهنهاولویت ◄

تهیتین   خاص قرار ریرند، این نیازها باید در استتراتژی حوضته   هدفیمشدول سطوح مختلف حفاظت یا 

ای های مختلتف حوضته، بته عنتوان مؤلفته     زیستی برای بخشمحیط اهدافد. تهیین سطوح مختلف نشو

ای هایی از حوضته را کته اهدیتت ویتژه    ریزی حوضه مطرح شده است، و حفاظت بخشکلیدی در برنامه

پتذیر  امکتان  ،های پرارزش یتا شتاخص دارنتد   های کلیدی یا حفاظت از اکوسیستمفرآیندبرای نگهداری 

 سازد.می

هتای  هتا و اکوسیستتم  ها، زیستتگاه این استراتژی باید رونه .هاو اکوسیستم هاها، زیستگاهحفاظت گونه ◄

ایتن  شناستایی ندایتد.    ،اقداماتی را که برای اطدینان از حفاظت آنها پیاده خواهتد شتد   نیز دار، واولویت

هتای ختاص   های بحرانتی و حفاظتت از رونته   هها در محدودتواند شامل محدودسازی فهالیتاقدامات می

 )مانند مدنوعیت صید ماهی(، و نیز احیا و ترمیم باشد.

بترداری  زیستی حوضته مهدتوالً پیامتدهایی بتر ستاخت و بهتره      تأمین اهداف محیط توسعه زیرساخت. ◄

ایی هکردن بخشتواند شامل مشخصهای موجود و آینده در حوضه خواهد داشت. این کار میزیرساخت

ساخت و ساز در حوضته، و جزئیتات قواعتد     کلی از حوضه با مدنوعیت ساخت و ساز در آنها، تهیین حد

 های کلیدی در حوضه باشد.برداری زیرساختبهره

که هتم اهتداف کدّتی کیفیتت آب بترای پارامترهتای        الزم استاستراتژی کیفیت آب در  کیفیت آب. ◄

فلتزات ستنگین( و هتم اقتداماتی کته بایتد پیتاده شتوند و          مرتبط )مانند اکسیژن محلول، مواد مغتذی، 

 .شوندمشخص  ،های مسئول انجام و تأمین مالی اقداماتبخش
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 داریدامتنزل توانند به حفپ پوشش ریاهی و کاهش فرسایش خاک و ها میاستراتژی حفاظت آبخیز. ◄

 های آب شرب ارتباط یابند.های مهم آبخیز، به ویژه در کریدور رودخانه یا باالدست سرچشدهدر بخش

محستوب  هتای فرهنگتی و اجتدتاعی    طیفتی از فهالیتت   ها محتور رودخانه توسعه فرهنگی و اجتما،ی. ◄

تواننتد حفاظتت از   هتا متی  کنند. استتراتژی در بسیاری از مناطق، رردشگری را پشتیبانی می و شوندمی

توانتد بته   . این موارد متی ندایند یالزام را های مستقیم انسان از رودخانههای خاص توأم با استفادهارزش

هتای فرهنگتی و دیگتر    حفپ زیبایی، دسترسی، کیفیتت آب )بترای ندونته، شتنا(، و پشتتیبانی فهالیتت      

 های تفریحی ارتباط یابد.فهالیت

های مربوط به زیرساخت در حوضه، پیامدهای عدیقتی بتر   بندی و استراتژیزیستی، اولویتهای محیطجریان

هتای استتفاده از آب و توستهه    های دیگتر، از جدلته تخصتیص آب در حوضته و استتراتژی     استراتژیطیفی از 

هتای حوضته   با درک پیامدهای آنان بر دیگتر استتراتژی  طراحی آنها د داشت. از این رو باید نزیرساخت خواه

 .صورت ریرد

 

 یجنوب یقایو صانون آب آفر زیستییطمح یزیربرنامه :50کادر

 یکترد در قالتب رو  زیستتی یطرنجانتدن الزامتات محت    یها براتالش ینتراز بلندپروازانه یکی( 1998) یجنوب قاییقانون آب آفر

آب  یفیتحفاظت از ک»است که  یاصل مبتن ینقانون بر ا ین. اآیدیآب به شدار م یریتحوضه در مد ینجامع و نو یزیربرنامه

از الزامتات   تهتدادی قتانون   یتن در ا .«استت.  یبتران ضترور  منافع تدام آب یمنابع آب کشور در راستا یداریاز پا یناناطد یبرا

 ،اییتره ذخ یا دار،یتحق اولو یکبه عنوان  یدبا زیستیطمح یآب یازهایاز جدله آنکه ن ،رردندمهرفی می زیستییطمحکلیدی 

و ستطوح مختلتف اهتداف     هدشت  مشتخص « آب منابع یفیتاهداف ک» الزم است و ،تهیین رردند یاقتصاد یهااز استفاده یشپ

 اهتداف توستهه و   یهتا هتدف  یستاز متتوازن  یبرا اییلهبه عنوان وس یزآبر یهامختلف حوضه یهابخش یرا برا زیستییطمح

 یریتمتد  هتای یاز استتراتژ  یامجدوعته  یقانون در قالب طراحت  ینا سازییادهپ یبرا ی. سازوکار اصللحاظ نداید زیستییطمح

 . شودیفراهم م ،یزآبخ یهآب بر پا یریتمد شدهیفتازه تهر یهادر محدوده یزآبخ

بتوده استت. از جدلته     از انترتار  تتر آهستته  ی،نهاد یتظرف یهابه سبب چالش یژهبه و ،الزام قانون ینا سازییادهدر پ پیشرفت

 هتای یو دشتوار  زیستتی، یطالزامتات محت   ستازی یتاده پ یتاد ز یچیتدری پو  یفن یسطح باالکشور،  یندر ا یجار یدیمسائل کل

 حوضه بوده است. یریتمنابع آب در قالب مد یزیرو برنامه زیستییطمح یزیربرنامه سازییکپارچه

 

 سازیهای پیادهبرنامه

زیست، و نیز طراحتی  های مشخص برای بخش محیطزیستی برنامه حوضه مستلزم برنامهتحقق اهداف محیط

سازی احتدتاالً  پیاده کلیدی هایریزی حوضه است. برنامهرنامهتر بهای رستردهفرآیندزیستی در اجزای محیط

زیستتی و توستهه   هتای محتیط  ریزی مدیریت کیفیت آب، شیالت و تاالب است. در مورد جریتان شامل برنامه
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ها وجود ریزی تخصیص آب حوضه و زیرساختزیستی در برنامههای محیطجنبه توجه ویژهزیرساخت، نیاز به 

 دارد.

 

 های توسعهزیستی حوضه و همسویی با اولویتریزی محیطبرنامه آیندفر -7-4

، مدکتن استت   به طور مثالتواند از نرر پیچیدری و دامنه متفاوت باشد. زیستی حوضه میریزی محیطبرنامه

در حدی ساده باشد که تنها بر یک مسئله مانند مکان زیرساخت تدرکز داشته باشد. به شتکلی دیگتر،    فرآیند

هتای  ی جامع باشد که مجدوعه بیشتتری از الزامتات احتدتالی را در راستتای تهیتین اولویتت      فرآیندواند تمی

ریزی حوضه، مهم است های برنامههای آبریز بزررتر در نرر بگیرد. هدانند دیگر جنبهزیستی در حوضهمحیط

های پیچیتده غیتر ضترور    فرآینتد های حوضه و ظرفیت نهادی موجود باشتد.  متناسب با چالش فرآیندکه این 

کته رنجانتدن    رتردد زیستی به الزامات محیطمنجر تواند های کوچک با ظرفیت نهادی پائین میبرای حوضه

 ریزی حوضه بسیار پیچیده باشد.برنامه فرآیندآنها در 

نباید های عدلیاتی مهم است، ریزی استراتژیک حوضه، یکی از مولفهزیستی در برنامهمؤلفه محیط کهحالیدر 

ریتزی حوضته را   زیستی محوریت برنامته ریزی حوضه باشد. تحلیل و الزامات محیطاصلی برنامه فرآیندجدا از 

ریتزی حوضته   تر برنامهرسترده فرآیندزیستی، هدان اجزای ریزی محیطدهند. اجزای اصلی برنامهتشکیل می

کالن و روشتن   اهدافها؛ تهیین اولویتاست: درک وضع موجود و سناریوهای آتی با جزئیات کافی؛ شناسایی 

 سازی.های پیادهبرای حوضه؛ و تبدیل آنها به اقدامات در قالب برنامه

دهتد. در ایتن   ریزی وجود دارنتد نشتان متی   برنامه فرآیندریزی حوضه را که در اجزای کلیدی برنامه 24شکل

 :ریزی حوضه تفکیک شده استشکل، چهار مرحله اصلی در چارچوب برنامه

ها باید درباره ای از تحلیلبه عنوان بخشی از بررسی وضع موجود حوضه، مجدوعه بررسی وضع موجود. ◄

این سیستتم انجتام ریترد.     حفاظتزیستی، به هدراه بررسی الزامات کلیدی وضهیت کنونی منابع محیط

، و کارکردهتا و  ها در این سیستمکنشمحوریت این بررسی، دستیابی به درک عدیق درباره ماهیت برهم

زیستی، و بررسی شده در حوضه است. این کار احتداالً شامل بررسی جریان محیطخدمات کلیدی فراهم

هتای  آینتده  بتین  هتای اصتلی در حوضته استت. هدچنتین نیتاز استت ارتبتاط        الزامات پیوستتگی رونته  

ی و اقتصتادی بته   اجتدتاع  اهتداف ، به ویژه شترایطی کته   شناخته شود های توسههزیستی و آیندهمحیط

، الزامات کیفیتت آب صتنهتی یتا کشتاورزی، تهذیته      )به طور مثالزیستی وابسته هستند سالمت محیط

 (.و شیالت زیرزمینیآب
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استتراتژیک  هتای  اولویتت  بایتد  بتر پایته بررستی وضتع موجتود،      انداز و اهجداف حوضجه.  طراحی چشم ◄

قرار ریرند، مانند آلتودری، یتا کارکردهتا و    زیستی حوضه، بر حسب فشارهایی که باید مورد توجه محیط

زیستتی مهدتوالً   محتیط  اهتداف ای دارنتد، شناستایی شتوند.    های کلیدی حوضه که اهدیت ویژهمحدوده

توانند در قالب اهداف قابل ها میدهند. این هدفانداز کالن و اهداف حوضه را تشکیل میبخشی از چشم

زیستتی باشتند. متواقهی کته     یفیت آب یا رژیم جریان محتیط زیست آبی، مانند استاندارد کتحقق محیط

ریرد )برای ندونه، در چین و آفریقای های مختلف حفاظت صورت میبندی حوضه در قالب محدودهپهنه

و روابط  تهامالتحوضه انجام شود. بررسی و درک  اهدافتواند هدزمان با شناسایی جنوبی(، این کار می

ریتزی استتراتژیک حوضته    برنامته  فرآینتد زیستی و اهداف توسهه، در محیطهای کالن درونی میان هدف

 محوریت دارد. 

 

 

 زیستی حوضهریزی محیطبرنامه فرآیند -24شکل

 

های کلیدی حوضه بازتاب یابند. این کار غالبتاً  زیستی باید در استراتژیمحیط اهداف استراتژی حوضه. ◄

انتداز و اهتداف کتالن استت. استتراتژی حوضته بتا        با چشم تر در مقایسههای کدّیمستلزم طراحی هدف

زیستی کلیدی ماننتد کیفیتت   که برای پرداختن به مسائل محیطشود پشتیبانی میهای موضوعی برنامه

 شوند.                زیستی طراحی میآب، حفاظت آب و خاک، حفاظت کریدور رودخانه، و تنریم جریان محیط
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ستازی  های پیتاده زیستی باید به برنامهمحیط اهدافهای برنامه حوضه، یگر جنبههدانند د سازی.پیاده ◄

تفصیلی تبدیل شوند. درباره برخی از اهداف، این کار مستلزم یکپارچگی نزدیک با اقدامات اصلی حوضته  

های موضوعی مانند تخصیص آب و توسهه زیرساخت است. در مورد دیگر اهتداف، مدکتن استت    و برنامه

هتای مربتوط بته شتیالت طراحتی      های تصفیه فاضالب شهری یا برنامههای مشخصی، مانند برنامهبرنامه

 .   وندش

 اهتداف درباره  تصدیداتریزی استراتژیک حوضه، سازرارساختن سناریوهای آتی توسهه با برنامه فرآیندمحور 

هتای  دربتاره اولویتت   زیستی حوضه است. این کار مهدوالً مستلزم تصدیدات سیاسی در ستطوح عتالی  محیط

ریتزی استتراتژیک   رقیب است. ارزیتابی و برنامته   اهداف بین تهامالترذاری، و های مهم سرمایهتوسهه، برنامه

ها را مورد توجه قترار  ریزی حوضه این چالشآن، برنامه توسطتواند چارچوبی فراهم آورد که زیستی میمحیط

 تر اقتصادی برای حوضه فراهم آورد.     های رستردهاره اولویتریری دربداده و نیز چارچوبی را برای تصدیم

با ایتن  ریزی استراتژیک حوضه محوریت دارد، زیستی و توسهه در برنامهمحیط اهدافهدسوسازی  کهحالیدر 

 تکرارشونده بررسی ارتبتاط  فرآیندآید. این کار مهدوالً مستلزم دستیابی به آن چالش مهدی به شدار میحال 

استت.   تهتامالت ریتری دربتاره   زیستی، شناسایی مستائل کلیتدی، و تصتدیم   های توسهه و محیطاولویت نبی

ایفا نداید، و امکتان آزمتودن پیامتدهای رویکردهتا و      فرآیندتواند نقش مهدی در این استفاده از سناریوها می

 . ندایدهای مختلف مدیریت را فراهم رزینه

 اهتداف دربتاره  توافتق  و  بررسی تهتامالت  زیستی،محیط اهدافوسهه و های تهدف شناسایی فرآیند 25شکل

توان بر حسب چندین رام درک کرد. نخست، به عنتوان بخشتی از   . این شیوه را میدهدی را نشان میمدیریت

د. دوم، ستناریوهای  ند شناستایی شتو  نتوانزیستی میهای محیطهای توسهه و اولویتارزیابی وضهیت، اولویت

قابل قبتول  شود. مواقهی که پیامدها میده برای حوضه شناخته شده، و پیامدها و نتایج آنها ارزیابی مدکن آین

ستناریوهای  تواننتد بته شتکل    متی توان طراحی کرده و آزمود. ایتن ستناریوها   ، سناریوهای دیگر را مینباشند

و زیستتی؛  پیامدهای محیط ودنبا آزم توسهه و اقتصاد؛ سناریوهای توسهه بر پیامدها با آزمودنزیستی محیط

توان درباره متدیریت  زیستی و توسهه باشند. در نهایت، بر پایه این سناریوها، مییا سناریوهای ترکیبی محیط

 تهیین ندود.  را برای حوضه  یمدیریت اهدافریری کرده، و آتی حوضه تصدیم

 فرآینده شکل رسدی به عنوان بخشی از تواند بنشان داده شده است و می 25تکرارشونده در شکل فرآینداین 

زیستی برای طراحتی طیفتی از ستناریوهای    ریزی، به هدراه تحلیل پشتیبان تفصیلی اقتصادی و محیطبرنامه

ریتران  تصتدیم  زمتانی کته  ، شودکه البته بیشتر انجام می منرور رردد. به شکلی دیگر ،مختلف توسهه حوضه

نشتده  ریتزی ای برنامته بته رونته  این فرآیند آزمایند، و میکرده حی مختلف را برای مدیریت حوضه طرا اهداف

 ریرد.  صورت می
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زیست، و استتفاده از آنهتا بته عنتوان مبنتای طراحتی       های محیطهای توسهه و اولویتشناخت اولویت فرآیند

ینغهتان در  ریتران و ذ دادن طیفی از تصدیمکلیدی برای دخالت سازوکارتواند به سناریوهای آینده حوضه، می

توانتد امکتان تهیتین روشتن پیامتدهای      ریری درباره آینده حوضه نیز تبدیل شتود. ایتن رویکترد متی    تصدیم

 اهتداف کلیتدی میتان ستناریوهای توستهه را فتراهم آورد. تهیتین        تهتامالت هتای مختلتف، از جدلته    تصدیم

ریتزی  لتب برنامته  ای در قمبتنتی بتر ستناریو، یکتی از فنتون کلیتد       فرآینتد در قالب  تهامالتزیستی و محیط

 آید.       استراتژیک حوضه به شدار می

    

 

 های توسعهزیستی و هدفمحیط اهدافارزیابی تکرارشونده  -25شکل
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 ینگدارل-یو توسعه در حوضه مور زیستیطدر سازگارساختن اهداف مح یو،سنار یهبر پا یکردرو :51کادر

منجتر شتده    یمصتب  هاییستمبر حوضه و اکوس یبه اثرات بلندمدت مهد نگیدارل-یمور یستمدر س یو خشکسال برداشتیشب

 ینا یبرنامه حوضه برا یهو مأمور به ته ی را تأس ینگدارل-یحوضه مور یریتسازمان مد یا،استرال 2007است. قانون آب سال 

 یتب اهتداف رق  یتد ه صتراحت با رو، برنامته حوضته بت    یتن ندتود. از ا  زیستتی یطو مح یاقتصاد ی،اجتداع ینهبه یجرودخانه با نتا

 منافع، منشأ مجادله بود(.   یسازمتوازن ی)چگونگ کردیرا سازرار م یو اقتصاد زیستییطمح

 یتابی را بته عنتوان ستازوکار ارز    یوهااز ستنار  یفتی ط ینتگ دارل-یحوضه مور یریتبرنامه حوضه، سازمان مد نوی یشپ یهته در

 یمتورد توجته قترار داد. بترا     زیستت یطآب و بازرردانتدن آب بته محت    یهتا تکاهش برداشت  یمختلف برا هایینهرز یامدهایپ

و  زیستتی یطمحت کلیتدی   هتای یتی حفتپ دارا  یدر حوضته کته بترا    هتا داشتکاهش بر یینته یبرا مفصل یابیارز بار،یننخست

آب را شتامل   یصتخصت  ییوسه ستنار  یشترب یات، سازمان با جزئارزیابی ینا یهالزم بود، انجام شد. بر پا یستماکوس یکارکردها

توجه قرار داد.  رددر سال مو یگالیتردرصد( ر 29) 4000درصد(، و  26) 3500درصد(،  22) 3000 یزانها به مکاهش برداشت

 شد. یابیدر حوضه ارز یاقتصاد یهامختلف، مناطق و بخش یجوامع محل یها براکاهش یاقتصاد -یاجتداع یامدهایسپ ، پ

 اهتداف در  یو بازنگر یوهاسنار یابیتکرارشونده ارز ینداست که فرآ ینا آیدیبه دست م الدللیینبه بتجر این که از یمهد درس

 یاستی اساستاً س  تهتامالت رونته   یتن . ایترد صورت ر یرسد یرو غ یرسد یوهبه طول انجامد، و به هر دو ش یمدت زمان تواندیم

ها در حوضته  ، مخالفت2010حوضه در اکتبر  یشنهادیبرنامه پ یانتشار راهندا ی. در پدبو ینچن یزن یمور یستمهستند. در س

 یکته بترا   یتد، توسط دولتت منجتر ررد   یشترب یاقتصاد -یها به انجام مطالهات اجتداعشده در برداشت یشنهادپ یهابا کاهش

 ررفته خواهد شد.  اربه ک ییدر برنامه نها یتو نها نوی یشدر پ تهامالتدرباره  ریرییمتصد
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  8 فدل

 سازیمحیط مسا،د و پیاده

 

 

 

 

 

های حوضه انجام یا بر اساس نگرانی و سازی برنامه استراتژیک حوضه، چه بر اساس مصوبه قانونیتهیه و پیاده

ی بلندمتدت استت، و   فرآینتد ها مهدتوالً  ی هدراه با چالش است. تغییر در شیوه مدیریت حوضهفرآیندریرد، 

 هتای سیاست در صورت وجود. )آزمون و خطا( است ای از تکرارهامجدوعهرت به صواً عدومتهیه برنامه حوضه 

ریتزی  برنامته  فرآینتد  ستازی، نهادی روشن و نرام اثربخش پایش پیتاده  سازوکار ،حقوقی هایبستر ،پشتیبان

، . از ایتن رو رتردد مند ماندن و قابل پیگیری بودن در این قبیل تکرارها بهرهاز فرصت منسجم تواندمی حوضه

 اهدیت دارد.، بسیار سازی موفقتوجه به بستر حقوقی و نهادی و درک موانع احتدالی در برابر پیاده

ترتیبات حقتوقی و نهتادی کته    بهتر درک برای ریزی حوضه در فصل سوم رفته شد آنچه درباره زمینه برنامه

 ارزش یادآوری دارد:شود، برنامه حوضه در فضای آنها تهیه و پیاده می

 های سیاسی ررفته تا الزامات قانونی.های حوضه، از انگیزههای متفاوت تهیه برنامهیزهانگ ◄

های مشتترک  طیف ترتیبات مختلف فرامرزی، از نهادهایی که مأموریت روشنی برای مدیریت رودخانه ◄

 ره است.       هایی که مستلزم ترتیبات هدکاری بر پایه مذاکالدللی دارند، تا وضهیتها یا بینمیان استان

 امکتان ترستیم  ریزی حوضه های برنامهفرآیندتوان یک فضای دوبهدی پنداشت که هر یک از این موارد را می

. باید دانست که شرایط حاکم بر یک حوضه ختاص مدکتن استت بتا رذشتت      را دارنددر دوره زمانی مشخص 

هتای زیتر چنتین    ضه تغییتر کنتد. ندونته   ریزی حوبرنامه فرآیندو ترتیبات حقوقی و نهادی  یافتهزمان تکامل 

 دهند:وضهیتی را نشان می
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هتا بتود کته    هدکتاری بتا انگیتزه سیاستی میتان ایالتت       فرآیند( نتیجه 2004) Delawareبرنامه حوضه  ◄

 .ندودشده حوضه به آن کدک کدیسیون منصوب

ها بترای  میان ایالت هدکاری با انگیزه سیاسی فرآیندبه عنوان یک  دارلینگ-موریریزی حوضه برنامه ◄

پرداختن به مشکالت موجود حوضه آغاز شد، ولی به الزام قانونی برای تشکیل سازمان مدیریت حوضه با 

 مأموریت قانونی تحول پیدا کرد. 

هدکاری با انگیزه سیاستی میتان کشتورها آغتاز شتد، و       فرآیندریزی حوضه راین به عنوان یک برنامه ◄

در سطح اروپا بر آن حاکم است. این برنامه باید بتا   فرآینددرباره محتوا و اکنون الزامات مشخص حقوقی 

 . ندایدو سازمان حوضه آبریز به آن کدک  شدههدکاری کشورها پیاده 

هتای حوضته را میستر ستاخته و مأموریتت آنهتا را       سیاست و قوانین آفریقای جنوبی، تأسی  سازمان ◄

های حوضه را با محتتوای مشتخص   انون ملزم شدند برنامهها بر اساس قمشخص کرده است. این سازمان

 تهیه ندایند.

رسد محرک تدوین برنامه حوضته زامبتزی، سیاستی بتوده استت      در سوی دیگر این طیف، به نرر می ◄

ای، ولتی در غیتاب ستازمان    )بیرونی( که در  قالب هدکاری در یک پروژه در چتارچوب حقتوقی منطقته   

 شده است. حوضه با مأموریت روشن، تهیه

ی و نهادی و ظرفیت موجود هستند کته در  های حوضه قویاً متأثر از ترتیبات حقوقمهم است بدانیم که برنامه

نهتادی تحتت تتأثیر پاستخ بته       -شوند، ولی در مقابل، خود ترتیبات حقوقیچارچوب آنها طراحی و پیاده می

 یابند.  قرار داشته و تکامل میریزی حوضه های برنامهفرآیندها در طول آموختهنیازها و درس

 

 و صوانین سیاست -8-1

ستازی برنامته   ریری و تخصیص منابع برای تهیه و پیادهپشتیبانی سیاسی برای آغاز مؤثر، تصدیم کهحالیدر 

ها و قوانینی که راهندتایی و قطهیتت را بترای    ال باید از پشتیبانی سیاستحوضه ضروری است، در حالت ایده

آورد، ستازی آن فتراهم متی   های پیتاده ستازوکار و ذینفهان درباره قصد دولت از برنامه حوضته و   ریرانتصدیم

 حقوقی باید: -برخوردار باشد. به ویژه، چارچوب سیاستی

ریزی حوضه، از جدله ماهیت و محتوای برنامه و شخصیت حقتوقی  منرور فراریر، اصول و نتایج برنامه ◄

 آن را روشن سازد.
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ای تهریتف ندایتد کته در عتین اینکته از      ی، تصویب و بازنگری برنامه حوضه را بته رونته  طراح فرآیند ◄

 پذیری را در سطح محلی فراهم سازد.       ، انهطافیابدنداها و نتایج ملدوس اطدینان میرام

 )شتامل  را مشتخص و تواندنتد ستازد    های حوضته سازی برنامهنهاد )نهادهای( مسئول طراحی و پیاده ◄

 .(دولت هایسازمان و هابخشیگر نقش د

 سازد. الزامی  اتها و حل تهارضنارضایتی استدا های رسدی را برای مشارکت ذینفهان، سازوکار ◄

سازی مدیریت حوضه بر اساس برنامه حوضه الزم است مستتقر  ها و ابزارهایی را که برای پیادهسازوکار ◄

 سازد.

 

 یجنوب یقایحوضه در آفر یزیربرنامه یابر کنندهیلتسه حقوصی چارچوب :52کادر

 یتز آبخ هتای یاستتراتژ  یته و ته یزآبخ یریتمد یهاسازمان ی تأس یرا برا یچارچوب حقوق ی،جنوب یقایآب در آفر یقانون مل

 اساس، نکات خاص ین. بر اندایدیمشخص م یاستراتژ یطراح یندرا از نرر محتوا و فرآ یروشن یو الزامات حقوق کند،یمقرر م

( یتاز تتر )در صتورت ن  اضتافه  یندرنجاندن محتوا و فرآ یوجود برا ینبا ا شود،یم مشخص یاستراتژ یهته ینددرباره محتوا و فرآ

 دارد. یریپذانهطاف

 :کندیملزم م یررا به موارد ز یزآبخ یریتآب، سازمان مد یقانون مل 80 بخش

 و کنترل منابع آب. یریتستفاده، توسهه، مدمند درباره حفاظت، ابه اشخاص عالقه یهو توص ی. بررسالف

 .یزآبخ یریتمد یاستراتژ ی. طراحب

 آب در امور مربوطه. یریتمد یبران، و نهادهاآب هاییتفهال یساز. هداهنگج

 توسهه. یهابرنامه یگرد سازییادهحوضه و پ یریتمد یاستراتژ سازییادهپ ی. کدک به هداهنگد

 .  شانیفدر انجام وظا یل. کدک به مشارکت جوامع محهت

 یکته استتراتژ   کنتد یآب مقترر مت   یآن است. از نرر محتوا، قانون مل یاصل یتمسئول یز،آبخ یریتسازمان مد ی تأس بنابراین،

برنامته   دربرریرنتده را بته حستاب آورد،    یاو منطقته  یملت  یهتا منابع آب باشد، برنامته  یمل یدر تهارض با استراتژ یدنبا یزآبخ

 یریتکه سازمان متد  کندیآب مقرر م یقانون مل یند،. از نرر فرآیدندا تهیینآب  یصتخص یرا برا یباشد، و اصولآب  یصتخص

 رونارون باشد. ینفهانو توافق با ذ یبه دنبال هدکار یدبا یزآبخ

 

 ها راای، خود برنامه حوضه باید این جنبهسیاستی و حقوقی در سطح ملی یا منطقه روشن در غیاب چارچوب

هتایی اهدیتت دارد کته در چنتدین     پیرو توافق ذینفهان حوضه روشن سازد. این موضو  به ویژه برای حوضته 

، اعم از کشور فدرال که مسئولیت مدیریت آب بر عهده ایالت یتا استتان قترار دارد، یتا     هستندایالت مشترک 

 میان کشورهای مختلف.

های الزامی از نرر حقتوقی مهدتوالً   فرآیندکند. ص میتصویب یا تأئید برنامه را مشخ فرآیندچارچوب حقوقی، 

نهادهتای اختیاریافتته ملتزم بته      کته حتالی ، در هستندسیاسی در سطح ملی یا ایالتی رسدی مستلزم تصویب 
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تصویب از جانب مرجع حسابرسی سازمان هستند )هیئت مدیره یا مدیر آن(. با توجته بته اهدیتت پشتتیبانی     

آور هستند نیز بته  های حوضه که از نرر حقوقی الزامهای حوضه، بیشتر برنامهنامهسازی برذینفهان برای پیاده

نیتاز دارنتد.    ،ای برای دریافت و توجه به نررات ذینفهان درباره برنامه حوضته، پتیش از تصتویب رستدی    دوره

زم تأئیتد  تر تصویب داشته که مهدوالً مستتل های پیچیدهفرآیندهای هدکاری که محرک سیاسی دارند، فرآیند

 .هستند ها یا کشورها(های دخیل )ایالتطرف توسطسیاسی و حتی تأئید برنامه 

 

 Delawareاز برنامه حوضه  یبه ،نوان بخش ینهاد یباتترت :53کادر

در  یمسته  هتای یالتت به صورت داوطلبانته توستط ا   ی،، به عک  الزام قانون ملDelaware (2004) یزبرنامه منابع آب حوضه آبر

 یبرنامته در دو ستو   یتن شد. از آنجا که ا یهپرداختن به مسائل منابع آب ته یمتحد برا یآوردن چارچوبه منرور فراهمحوضه ب

 است. یمل ینو قوان هایالتاز ا یکهر  ینمربوطه شامل قوان یحقوق ب، چارچوداردکاربرد  یتقابل یالتیا یمرزها

حوضته   یستیون آن، کد یجهآمد و در نت یدپد Delawareرودخانه  مشترک نسبت به یت، ح  مالکمجزا یریتها مداز سال پ 

بته عنتوان عتامالن     یالتیا یهادولت فدرال و دولت یندراناز ندا یسیونکد ین. ایدررد یلتشک 1961در سال  Delaware یزآبر

طتول   1999ا ستال  شتد، تت   یلزود تشک یاربس یسیونکد ینا ینکه. با ایدررد تشکیلهداهنگ منابع آب  یریتمد یرتبه براهم

 . یندندا یهدر حوضه توافق کردند برنامه جامع حوضه را ته یمسه هاییالتتا ا یدکش

آغتاز   یدر حوضه بر اساس توافق هدکار یمسه هاییالتا یک الزام قانون ملی نبود، بلکه توسط Delawareبرنامه حوضه  تدوین

 و هم فدرال مطابقت داشته باشد. هایالتا یهم با الزامات حقوق یدوجود، برنامه حوضه با ینشد. با ا

 

 ترتیبات نهادیظرفیت و  -8-2

و با اختیارات قانونی برای  یریزی استراتژیک اثربخش در مقیاس حوضه، بدون وجود یک نهاد راهبربرنامه

ارات و دشوار است. این رفته بدین مهنا نیست که این نهاد باید لزوماً تدام اختیبسیار ، فرآیندپیشبرد این 

اندازی و سازی را دارا باشد، بلکه منرور آن است که داشتن اختیار برای راهریری و پیادهکارکردهای تصدیم

ریزی هدکارانه در مقیاس حوضه به رسدیت شناخته شود. مواقهی که سازمان حوضه برنامه فرآیندتسهیل 

آید. در غیاب سازمان حوضه، شدار می ریزی حوضه بهآبریز وجود دارد، محدل نهادی طبیهی برای برنامه

شناسند های ذیربط به رسدیت میکه طرف ینهادی با صالحیت درباره حوضه یا یک کدیته مشترک رسد

 این هدف را به انجام رساند.  تواندمی

ای حوضه انجامیتده استت.   تر و چندرشتهریزی پیچیدهها به برنامهافزایش پیچیدری و عدم قطهیت در حوضه

ستازی برنامته   اندرکاران مسئول تهیه و پیادهنتیجه، نیازمند ظرفیت نهادی بیشتر از جانب مدیران و دست در

بودن برنامه حوضه با ظرفیتت نهتادی موجتود    دهنده اهدیت بنیادی متناسبحوضه است. تجربه جهانی نشان
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فهرستت  »امه حوضه هدچون سازی آن است. در صورتی که چنین تطبیقی وجود نداشته باشد، برنبرای پیاده

 شود.  در قفسه باقی مانده و اجرایی ندی« آرزوها

 

 ینگدارل-یسازمان حوضه مور یو توانمندساز یلتشک :54کادر

استت. نخستت    یافتته در قترن رذشتته تکامتل     یامالحرته به شکل قابتل  ینگدارل-یحوضه مور یریتمد ینهاد هاییتمسئول

 یستیون کد ینا یاراتاخت ینکهبا ا ید،ررد یلتشک یمور یهانامه آبتوافق اتی کردنیعدل یبرا 1917حوضه در سال  یسیونکد

هتا  در پاسخ به رشد چتالش  یجبه تدر یسیونکد یاراتزمان، اخت ذشتمحدود بود. با ر یشو پا یسازعددتاً محدود به هداهنگ

 یدر پاسخ به مسائل شتور  1982ر سال آب د یفیتدرباره ک ینیمه هاییتمسئول یسیونکد ین، ابه طور مثال -یافترسترش 

د کته کتارکرد آن   شت یشتناخته مت   یرونتارون آن( ستازمان   یهتا )در شکل یاداز بن یسیونکد یندار شد. ارا عهده یشرو به افزا

و دولتت   یامختلف استترال  هاییالتاز جدله  ا یمختلف ینفهانذ ی،امالحرهبود، و به شکل قابل یشو پا یسازهدچنان هداهنگ

 ال داشت.فدر

 یهاحوضه، اُفت سالمت رودخانه در رستره حوضه در دهه یندر ا یریتمد یباتبهبود ترت یمالحره براقابل یهاتالش رغمعلی

 یدتهدمورد  در این رودخانه یآب یتامن ی،طوالن یو خشکسال تخصیصیشاز ب یبیترک یجهتداوم داشت، و در نت 2000و  1990

 یهتا کته شتامل دولتت    -یریتمتد  یفهل یباتکه ترت ردیدشناخت منجر ر ینبه ا یتدر نها یگرمل دموارد و عوا ین. اقرار ررفت

در  هتا یالتو اقدامات ا یمحل هایورزییاستس یباست. ترک یدارناپا -منابع آب در حوضه بود یریتمد یاصل یتبا مسئول یالتیا

 بود.  دهحوضه محدود کر یاسالزم در مق یجبه نتا یابیدست یموجود را برا ینهاد یباتترت یتمنافع خود، ظرف یراستا

 یتالتی ا یهتا کار با توافق دولتت  ین. ایددولت فدرال ررد توسطمنابع آب حوضه  یریتمد یارررفتنبه در اخت منجر یتوضه این

ستازمان    یتأست  یراه بترا  یتب، ترت ین. بتد یددرباره حوضه به دولت فدرال به انجام رس ینمه یاراتاخت یدرباره وارذار یربطذ

 کهی. در حالشدیم یشینپ یسیونکد یگزینسازمان جا ین. ایدفدرال هدوار ررد ونقان مطابق با ینگدارل-یحوضه مور یریتمد

آب دولت فدرال پاستخگو استت. قتانون آب ستال      یرتنها به وز یداًاست، مستق یالتیا یهابا دولت یزنیملزم به را یدسازمان جد

 یته ستازمان، مستئول ته   یتن آن صارد کترد. ا  یشینیانبا پ یسهسازمان در مقا ینا یرا برا ترییقو یارحُکم بس ینهدچن 2007

برنامته   یته ته یزو ن ها،یرحوضهاز ز یکدرباره برداشت آب در هر  یحوضه است که شامل حدود الزام یاسبرنامه در مق یننخست

 حوضه است. یآب و شور یفیتک یریتمد

 

کتردن  اقتدامات استتراتژیک و مشتخص    ریتزی برنامته طترح استت. نخستت،     دو جنبه درباره این مشکل قابل

 ستازی استت. ایتن   ها در برنامه حوضه، با در نررررفتن ظرفیت و منابع احتدالی موجود برای پیتاده مسئولیت

بینانته در  تواننتد واقتع  را نباید به عنوان ظرفیت و منابع موجود تفسیر کرد، بلکه مواردی هستند که می موارد

بنتدی اصتلی برنامته استت.     ره زمانی برنامه ساخته شوند. دومین جنبه، تقویت نهادی به عنتوان استتخوان  دو

تقویت مدکن است در مقیاس حوضه، با تدرکز بر ظرفیت نهاد صاحب اختیار حوضه باشد، و/ یا مدکن استت  

بستیاری از اقتدامات    ستازی بر تدرکززدایی تأکید کند، به ویژه مواقهی کته نهادهتای زیرحوضته بترای پیتاده     

 . مورد نیاز باشندشده در برنامه الزام
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 برنامه حوضه دانوب یمل یتتقو :55کادر

 یته اتحاد یهتا کدک یافتدر ییو توانا یتکه از نرر ظرف شودیاجرا م یی( در کشورها2009دانوب ) یزحوضه آبر یریتبرنامه مد

 یتا  یمتال  ینهتا در کستب تتأم   دولتت  یبرخ یبرا بالقوه هاییه از دشوارتنو ، برنامه حوض یناروپا متفاوت هستند. با توجه به ا

 یاز کشورها ین،حفاظت رودخانه را الدللیینب یسیونکد یهنی یریت،بودجه نهاد مد مدت،هدارد. در کوتا یآراه یکاهش آلودر

 دارند.     یسهم کدتر تریفضه یکشورها یگر،د یانی. به بشودیم ینشان تأمواقع در حوضه به فراخور توان مشارکت

 یته اتحاد یمتال  ین، تتأم به طور مثال. کندیواقع در حوضه کدک م یکشورها ینهاد یتوجود، برنامه حوضه دانوب به تقو ینا با

 یته عضتو اتحاد  یدر دستترس کشتورها   سازند،یرا متوقف م یفیتو کاهش ک دهندیرا کاهش م یکه آلودر یاقدامات یاروپا برا

ماننتد   یرونتی حاصل از منابع ب یهامدکن است از بودجه یستند،اروپا ن یهکه عضو اتحاد ییکشورها ین،بر ا عالوهد. اروپا قرار دار

 مند شوند.بهره یمال ینو تأم ینهاد سازییتظرف یبرا یبانک جهان

 

ر در انجام این کار، مهم است به ماهیت چندوجهی ظرفیت نهادی توجه داشت که شامل حداقل هفت بُهد زیت 

 است:

ریتزی حوضته، از جدلته احکتام مقتضتی و      چارچوب مستاعد بترای برنامته    ظرفیت سیاستی و حقوصی: ◄

 ید( حقوقی خود برنامه.یسازی برنامه حوضه، و نیز جایگاه )تأابزارهای مدیریت برای پیاده

زی حوضته بته   ریت برنامه فرآینددر تسهیل  فرآیندبرندران توانایی پیش ریزی و مدیریتی:ظرفیت برنامه ◄

ستازی توستط   هتای قابتل پیتاده   های نهادی پیچیده و تبدیل نتایج به فهالیتشکل استراتژیک در محیط

 ها و افراد.سازمان

های فنی و اطالعات، ارتباطات و زیرساخت لجستتیکی الزم  افراد با مهارت ظرفیت انسانی و زیرساختی: ◄

زیست، اجتداعی، اقتصتادی و نهتادی بته    و  آب، محیطبرای تهیه )پایش(، ارزیابی و تلفیق اطالعات متن

 سازی اقدامات در راستای مدیریت حوضه. ها و پیادهریزی توصیهمنرور پی

سازی برنامه حوضه، از طریق های الزم برای پشتیبانی پیادهساختارها و نرام ها:یهظرفیت سازمانی و رو ◄

 کت و هدکاری نهادی.های اقتصادی، مشارمقرراتی، مشوقمستقیم کنترل 

شتده در ستطوح   سازی اقدامات مشتخص منابع مالی الزم برای تهیه برنامه حوضه و پیاده ظرفیت مالی: ◄

 های مسئول، که شامل توانایی تضدین و مدیریت اثربخش منابع است.طرف توسطالزم و 

ریتزان حوضته کته    ر برنامته رذاری تجربه با دیگها و به اشتراکها و تشکلپیوند با رروهظرفیت شبکه:  ◄

 کند.         ریزی حوضه کدک میبدین ترتیب به تقویت دیگر ابهاد ظرفیت نهادی برای برنامه
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و اعتبار برنامه حوضه نزد ذینفهان رونارون که مسئول  یمشروعیت نهادهای راهبر پشتیبانی ذینفعان: ◄

یا بازیگران جامهه مدنی، کته بتدون    چه بخش خصوصی و سازی آن هستند، چه عدومیاقدام برای پیاده

 یابد.  سازی برنامه حوضه به شکل چشدگیری افزایش میپشتیبانی آنها، هزینه پیاده

  

 سازیتأمین مالی پیاده -8-3

هتای درآمتدزایی از   به ویتژه متواقهی کته چتالش    بر باشد و هزینهبسیار تواند های حوضه میسازی برنامهپیاده

تتأمین متالی پایتدار اقتدامات      باشتد، و یا مبالغ بودجه ملی یا ایالتی ناکافی  داشتهجود کنندران آب واستفاده

ستازی،  هایی درباره ارزش منافع حاصتل از پیتاده  بر این، مدکن است پرسش عالوه. نخواهد بودمربوطه آسان 

سازی باید مالحره دهها وجود داشته باشد. اطدینان از تأمین بودجه اثربخش و پایدار برای پیانسبت به هزینه

تواند رام کلیتدی در راستتای تحقتق نتتایج     ریزی باشد. در واقع، تأمین منابع مالی میبرنامه فرآینداصلی در 

 واقهی در حوضه باشد.

هایی کته  د، برنامهنیا با آنها پشتیبانی شوو  بودههای مالی جدارانه های حوضه مدکن است شامل برنامهبرنامه

متوارد زیتر    منرتور کتردن  کنند. یشنهادشده برای تأمین مالی اقدامات برنامه را مشخص میجزئیات رویکرد پ

 :الزم است

هتای تتوأم بتا ستاخت زیرستاخت،      تواند شامل هزینته ها میاین هزینه های مختلف.هزینه مالی فعالیت ◄

یش و رعایتت مقتررات   سازی نرام مقررات، و پارودخانه، پیادهو احیای برداری و نگهداری، بازترمیم بهره

 باشد.

بته   ها، از جدلته از طریتق کدتک   اقدامات مدکن است مستقیداً توسط دولت منابع بالقوه تأمین بودجه: ◄

هتای  ای در پتی بازیتابی هزینته   ها به شکل فزاینتده کشورهای در حال توسهه، تأمین بودجه شوند. دولت

ماننتد  )آیند شوند برمیمند میتم رودخانه بهرهریزی و مدیریت حوضه از کسانی که از منافع سیسبرنامه

 .(سازیبهای استفاده آب یا بهای آلوده

هتایی کته   آل، ستازمان در حالتت ایتده   آوری و هجدایت بودججه.  ها و نهادهای مناسب برای جمعسازوکار ◄

ی بتر ترتیبتات   ادار هستند باید تتا انتدازه  ها مطابق برنامه را عهدهسازی استراتژیمسئولیت تهیه و پیاده

 تأمین بودجه خود کنترل داشته باشند.

 کند.الدللی توصیف میبین یاتبرخی رویکردها و مسائل مربوط به تأمین بودجه را در تجرب 56کادر
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 یزبرنامه حوضه آبر سازییادهبودجه پ ینتأم :56کادر

امضتاکنندران توافتق    یمتال  یهامشارکت یینته یدرباره چگونگ یلی( شامل مواد تفص2011) ینگدارل-ینامه حوضه مورتوافق

 یتران وز یشتورا  توسطمشترک در حوضه  هاییرساختز ینگهدار هایینههز یزو ن ی،ساخت و ادار هایینههز ها،یدرباره بررس

ودجته  ب ینتتأم  یهتا نامه، طرحتوافق ینها اداره خواهد شد. جدا از اد چگونه بودجهکنیم یفتوص یننامه هدچنتوافق یناست. ا

 یبترا  -در حوضه یشور یریتمد یمانند استراتژ -با اقدامات حوضه  ی،آب و شور یفیتدرباره ک یفدرال، مانند برنامه عدل مل

 بودجه و اقدامات، هدسو شده است. ینتأم یونداز پ یناناطد

. ریترد صتورت متی  فتدرال   آب و توسط دولتت  یمل یسیونمنابع آب، عددتاً در قالب کد یریتبرنامه مد یمال ینتأم یک،مکز در

بته زارعتان )در واقتع     یرستاخت ز یمجتوز آب، و وارتذار   هتای ینته درآمد آب در قالب هز یششامل افزا یمال ینتأم یکردهایرو

و  یادار ی،فن یهابهبود جنبه»آب،  یدر برنامه مل یدیکل اهدافاز  یکی. است( ینگهدار هایینهدر قبال هز یتمسئول یوارذار

 -در حوضته لرمتا   2004سال  ینامه هدکار، توافقبه طور مثال. یابدیالزام در سطح حوضه بازتاب م ینت. ااس« بخش آب یمال

 یتن ا مطتابق بتا  شتده  در نرتر ررفتته   داماتاست. اق« آب یریتو مد یداریپا»از آنها  یکیاست که  یچاپاال شامل چهار استراتژ

با حقوق و تههدات،  یونددر پ یمال یاستقرار سازوکارها یبرا یندر قواناصالحات  یشبردها و پدر تهرفه یشامل بازنگر یاستراتژ

 حوضه است. یداریو پا یابیاز باز یبانیپشت یبرا

عامتل   ستازی، یتاده و پ یتزی ربرنامته  یبانیپشتت  یبترا  یکتاف  یبه هدراه فقتدان منتابع متال    ی،نهاد یتظرف ی،جنوب یقایآفر در

اووربترگ  -ستازمان متدیریت حوضته آبخیتر بریتد     ندونته،   یحوضه بوده است. برا یاهبرنامه سازییادهدر پ یمحدودکننده اصل

(BOCMA) یهتا ت آب بته ستازمان  یریمتد  ینته هز یآوربودجه از وزارتخانه فدرال آب وابسته است، چراکه جدتع  یصبه تخص 

و چته زمتان    یتزان که چته م  نرر یناز ا یتفقدان قطه یلبه دل یادیتا اندازه ز یت،وضه یننشده است. ا یضتفو یزآبخ یریتمد

رو،  یتن بته وجتود آورده استت. از ا    یتز آبخ یریتمتد  یهاسازمان یمال یداریرا درباره پا هایییخواهد کرد، نگران یافتبودجه در

 ینوابستته استت، و چنت    یمال یریپذامکان ی)مانند موارد مربوط به اصالح تهرفه( برا یمل یندهایبه فرآ آبخیز یریتسازمان مد

 نباشند. یواقه یهاو فرصت یازهان یپاسخگو یمدکن است به اندازه کاف ایییندهفرآ

وجود،  یناست. با ا یمل یتمسئول یکبرنامه مشترک اقدامات،  یمال ینکه تأم کندیاروپا مشخص م یهنامه اتحاددانوب، نرام در

 یبرخت  هاییتمدت از ظرفدکن است در کوتاهم یو کاهش آلودر سازییادهپ یالزم برا یکه منابع مال دهدیبرنامه نشان م ینا

اقتدامات در   یمال ینتأم ینفراهم است. هدچن تریفضه یاعضا یاروپا برا یهاتحاد یمال یبانیباشد، و پشت یشترعضو ب یکشورها

 بته  یموارد، سازمان حفاظت رودخانه دانتوب مدکتن استت دسترست     ینمشکل است، و در ا یکنیز اروپا  یهاتحاد یرغ یکشورها

 یتر غ یکشتورها  یبترا  یریته، تههد به اقدامات متد یج. در نتیدندا یلرا تسه یمانند بانک جهان یمال ینتأم الدللیینب ینهادها

 شود.  یتاز برنامه مشترک اقدامات تقو یرویپ یمال یبانیاروپا مدکن است با وعده پشت یهاتحاد

 هتای یتت و فهال ی،بتردار و منتافع حاصتل از بهتره    هتا ینههز یمستق یرا برا یآب، استقرار سازوکار جبران یمل یاستس ین،چ در

صورت خواهد  یعدوم رذارییهآن با سرما یلدولت، و تکد رذارییهعددتاً با سرما یمال ین. تأمکندیم یحفاظت در حوضه الزام

 یمبه منرور تقس ،«یکیکولوژجبران ا» یسازوکارها برا یرا در طراح یامالحرهقابل نرژیا ینررفت. از جدله اقدامات، دولت چ

 یرا بترا  یقیتشتو  یهتا پرداختت  تواندیندونه م یبرا یباتیترت ینحوضه صرف کرده است. چن یریتو منافع توأم با مد هاینههز

هتا  و هدزمان مستلزم آن است که پرداختت  ،به دنبال داشته باشدآب را محقق سازند  یفیتخاص ک یکه اهداف کدّ هایییالتا

 .یردآب صورت ر یفیتمنتفع از بهبود ک دستینپائ یهااستان توسط
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 دهیپایش و گزارش -8-4

هدف نهایی برنامه حوضه، کدک به تحقق مدیریت منسجم و استراتژیک منابع آب حوضه بترای پشتتیبانی از   

هیته  هتا بترای ت  حتداکثر تتالش    کته حتالی های اجتداعی، اقتصادی و اکولوژیکی مرتبط با آنها استت. در  نرام

شده مدکن است به اندازه کتافی پیتاده   ریرد، اقدامات مشخصصورت می سازیقابل پیادهو  اثربخش ایبرنامه

به صتورت  سازی آنها مدکن است در نتایج مورد نرر تأثیر نداشته باشد، و یا محیط مدکن است نشده و پیاده

دهتی دربتاره نتتایج، جنبته حیتاتی      رتزارش تغییر کند. از این رو، پایش بته هدتراه ارزیتابی و     ایغیر منترره

 آید.  سازی برنامه حوضه به شدار میپیاده

زیست، اجتداعی، اقتصادی یا نهادی ارتبتاط یابتد، و    پایش رسترده مدکن است به اطالعات منابع آب، محیط

 سازی برنامه حوضه ایفا کند:را در پیاده ی متهددیهانقش

ستازی اقتدامات   های عدلیتاتی و پیتاده  ریریدر حوضه به تصدیم پایش شرایط کنونی پایش ،ملیاتی: ◄

آفرینان، مهدوالً در چارچوب زمانی روزانه، هفتگی یا استراتژیک توسط مدیران آب، ذینفهان و دیگر نقش

 کند.      کدک می ،ماهانه

هتای  لیتت پتایش )مهدتواًل در مقیتاس زمتانی ماهانته تتا ستاالنه( اقتدامات و فها         پایش ر،ایت ضوابط: ◄

ستازی  رذارند، و نیز کستانی کته مستئول پیتاده    کنندران آب یا آنهایی که بر منابع آب تأثیر میاستفاده

 اقدامات استراتژیک مطابق برنامه حوضه هستند.

پایش )مهدوالً در مقیاس زمانی چندساله( وضهیت حوضته بتا رذشتت زمتان بترای       پایش استراتژیک: ◄

ریزی بلندمدت، بهبود یا بازنگری برنامه عات به منرور پشتیبانی برنامهدرک سیستم یا پرکردن خأل اطال

 حوضه.

 سازی برنامه حوضه، پایش بر سه حوزه تدرکز دارد:از دید پیاده

 شده )بر پایه ساالنه(شده در چارچوب زمانی توافقسازی اقدامات مشخصپیاده ◄

 شده در برنامه )بر پایه یک تا پنج سال(مشخص شده در برنامه، در نتیجه اقداماتتهریف اهدافتحقق  ◄

انتداز )در چتارچوب   تر اجتداعی، اقتصادی و اکولوژیکی مترتبط بتا چشتم   هدکاری در الزامات رسترده ◄

 مهدوالً پنج تا بیست سال(. -زمانی برنامه

بررسی  اما، درردنمنرور میدر نرام پایش به طور مهدول حوزه نخست و دوم از بین سه حوزه تدرکز مذکور، 

هتای  یتا ضتروریات، بتر استاس اولویتت      اهدافکردن اقدامات، حوزه سوم مهدوالً دشوارتر است. برای منهک 
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نرام پایش برای برنامه حوضه، موارد زیر باید در  تدوینطراحی شوند. در  هاییباید شاخص سازی برنامهپیاده

 :ه شودنرر ررفت

 هدف نرام پایش  ◄

 پایشها و منافع هزینه ◄

 های پایشمسئولیت ◄

 تضدین کیفیت و مدیریت اطالعات ◄

 دقت و دوره پایش. ◄

ستازی برنامته، و نیتز وضتهیت منتابع آب و شترایط اجتدتاعی،        در نهایت، ارزیابی و تهیه رزارش درباره پیاده

یتزی حوضته در   رکند. مفهوم کارت امتیاز ساالنه برنامته ریزی را کامل میاقتصادی و اکولوژیکی، چرخه برنامه

ارائته  توانتد بتا   هتا متی  به کار ررفته شده است. این رزارش اهدافبرخی آبخیزها با تدرکز بر تحقق اقدامات و 

مهیار شفافیت و پاسخگویی، اطدینان به برنامه حوضه را در شرکای هدکار و ذینفهان به وجود آورد. به شکلی 

ستازی برنامته حوضته و متدیریت آب رتزارش      یج پیتاده توانند درباره نتاهای وضهیت حوضه میدیگر، رزارش

های ارتباطی، متناستب  دهند. الزامات رزارش باید بر پایه مخاطبان، نو  و عدق اطالعات الزم، و بهترین روش

 با وضهیت موجود باشد.

 

 ینگزارش در برنامه حوضه را یهو ته یشنوام پا :57کادر

بتر   هتا ی. بررست دانتد یبرنامه مت  یرا بخش اساس یشو پا هایبررس یاکنترل،  یتفق(، مو2001) ینرا یدارتوسهه پا 2020برنامه 

بتر   عتالوه در حوضه مشخص شتده استت.    یمسه یدر کشورها یشپا یهاو برنامه شوند،یاروپا انجام م یهنامه اتحاداساس نرام

خالصه  نوی یشپ ینواقع در حوضه را یشورهاالزام کرده است، کآنها را نامه ش که نرامیپا یهادرباره برنامه یمل یهارزارش

 اند.کرده یهته یزرا ن یشپا یهابرنامه یرزارش مشترک درباره هداهنگ

 یه استت. بترا  ندتود  یالزامت  ،شتود یخاص مربوط م اهدافرا که به  یشو پا یبررس یدجد یابزارها یطراح ینبرنامه هدچن این

 برنامه آمده است: ینندونه، در ا

نامه با الزامات بخش یدشده و با یطراح یستگاهز یوستگیپ یجادا ینهدر زم یشرفتکنترل پ یدر راستا یدبا جدیدی ابزار ◄

 شود.  یبو پرندران ترک یستگاهز

 یدر حال طراح یمحاسبات یهاقابل محاسبه باشد. مدل یدبا یلخسارت س هاییسکاقدامات با هدف کاهش ر اثربخشی ◄

خستارت   هاییسکر دهند،یرا نشان م ینپست را یدر اراض یلو در مهرض خطر س یلستهد سم یکه نواح ییهاهستند. نقشه

 .ندایدمشخص میکاهش در آنها را  یو هدف کدّ
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 ینزلندجنوب شرق کوئ یستمسالمت اکوس یشبرنامه پا :58کادر

 یزمنطقه، و ن ینا یهاو مصبها رودخانه یتوضه یبررس ینزلند،( در جنوب شرق کوئ EHMP) یستمسالمت اکوس یشبرنامه پا

قترار دارد.   یااستترال  یو رلدکاستت استت و در ستاحل شترق     یستبین منطقه شتامل بر  ین. ادهدیم مدنرر قرارمورتون را  یجخل

 یهتا حفپ و بهبود ستالمت آبراهته   یاز اقدامات را برا برخی( 2007-2012) ینزلندسالم جنوب شرق کوئ یهاآبراهه یاستراتژ

کته   ییهاارزش یزانداز منطقه، و نشده است که چشم یهته یقبل یسندها یهبر پا یاستراتژ ینکرده است. ا منطقه مشخص ینا

 یاستراتژ ینا سازییادهدر پ یهدابزار م EHMPاند. شده یینته ینفهانبا ذ یزنیحفپ و حفاظت شوند مشخص کرده و با را یدبا

 است.

EHMP پتنج رتروه از    مبنتای بتر   یبررست  یتن شده استت. ا  یآنها طراح یاثربخش یو بررس یریتمد هاییاستراتژ یتهدا یبرا

به هدتراه   یستم،و اکوس ی،رردش ماده مغذ یدیایی،ش /یزیکیف یندهایبزرگ، فرآ یآب رانمهرهیب ،هایقرار دارد: ماه هاشاخص

 یشماهانته پتا   یتایی و در یبمصت  یگتر مکتان د  254. شتود یانجتام مت   یرینش آبنقطه  135که دو بار در سال در  یبردارندونه

 .دنشویم یینته ،شدهیفتهر یشاز پ یهاالزامات حفاظت از ارزش مبنایبر  ،مختلف هایشاخص یرمقاد یبرا اهداف. شوندیم

(. ستپ   آیتد یمرجع به دست مت  یتوضه یاز رو 1 یاز)امت یدبه دست آ 1تا  0از  یازتا امت شودیاستاندارد م شاخصهر  امتیاز

 F( تتا  ی)عتال  Aاز  یزهتا رتزارش شتود. آبخ   یزهاو آبخ شاخص یهامختلف، رروه یهامکان یو برا یعتجد تواندیم هایازامت ینا

در قالتب   یبته صتورت عدتوم    یجو نتا ریردیانجام م یساالنه توسط پانل مستقل علد ین بررسی. اشوندیم یبند)ناموفق( رتبه

در دوازده متاه   یتز ستالمت آبخ  یاآ دهندینشان م یرزارش به روشن یهارت. کایابدیانتشار م« کارت رزارش سالمت رودخانه»

 .       یرخ یا کندیجلب م درا به خو یامالحرهقابل یاو توجه رسانه یافته،تنزل  یارذشته بهبود 

EHMP برنامه منتابع   نیمهم بوده است. ا ، بسیاراقدامات یتهدا یزو ن ،ییریتاقدامات مد یبرا یجامهه محل یبانیدر کسب پشت

فاضتالب منجتر    یهتصتف  یتد جد یساتدر تاس رذارییهکه به سرما کندیم ییمورتون شناسا یجرا در خل یماده مغذ یادز یبارها

مورتتون نقتش    یجدرصد ورود بار رسوب به خلت  65در  یزدرصد آبخ 10اند که صورت، مطالهات نشان داده ینشده است. به هد

 منجر شده است.  یزمورد نرر در آبخ یهادر بخش یاراض یتکاهش اُفت وضه یدفدند برابه اقدام ه یافته، یندارد. ا
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 سازیموانع پیاده -8-5

ای پیچیده باشد، چالش بسیار بزررتتر را بایتد   تهیه برنامه حوضه مدکن است از نرر فکری و رویه کهحالیدر 

 فرآینتد ا اینکته در  یه تحت فشار قرار دارند و هایی ک. این چالش حتی در حوضهآن دنبال کردسازی در پیاده

ها یا نهادها مجبور خواهنتد بتود   ، دشوارتر است، بدین مهنا که برخی رروهتهامالتی صورت ررفتهریزی برنامه

ها یا رفتار خود را به منرور اتخاذ اقدامات استراتژیک تغییر دهنتد. بزررتترین تهدیتد ایتن استت کته       فهالیت

را در حوضه تغییر  هاای روی کاغذ باقی بداند و راه و رسم مدیریت، اقدامات یا رفتار برنامهبرنامه حوضه، صرفاً

 ندهد.

هتای پرهیتز بیشتتر از ایتن     سازی برنامه حوضه، در طراحی خود برنامه است. راهنخستین رروه از موانع پیاده

یتی فصتل دوم هستتند. بته ویتژه،      ریرند، و تدرکز قواعتد طال موارد در سرتاسر این کتاب مورد بحث قرار می

 شود که برنامه حوضه:سازی زمانی با چالش روبرو میپیاده

و بکوشتد کته بته     کردهبندی بسیار مبهم بوده یا تدرکز ضهیفی داشته باشد، و نتواند مسائل را اولویت ◄

 مسائل زیادی بپردازد.       

هتای مختلتف موضتوعی    در حتوزه  اهتداف و  بسیار پیچیده یا نامنسجم و فاقد هدسویی میان اقدامات ◄

 .باشد

ها تهریف نشتده  ها و مسئولیتجزئیات کافی را مشخص نکرده، و اقدامات به روشنی بر حسب فهالیت ◄

 باشد.

هتای  تجتویزی بتوده و در برابتر آینتده     آن عدتدتا برای تغییردادن بسیار نتامنهطف بتوده، و اقتدامات     ◄

 نسازد. مدکنایش، سازراری را جایگزین، باثبات نباشند، و نرام پ

سازی شود. مهم استت  تواند مانع پیادهاز مسائل کامالً حیاتی درباره شرایط موجود وجود دارد که می بسیاری

هتای سیاستی، نهتادی و    شان در حتوزه بدانیم که این موارد به ندرت فنی یا حتی مالی هستند، بلکه خاستگاه

 بندی زیر مورد توجه قرار داد:توان در قالب دستهاجتداعی قرار دارد. این مسائل را می

سازی و تخصیص منابع بدین مهنا استت کته   راهبری ناکافی برای پیشبرد پیاده تعهد و آگاهی سیاسی: ◄

آفرینان مدکن است تغییرات الزم را در پیش نگیرند. مواقهی کته تصتدیدات ستخت و تغییتر     دیگر نقش

. در نتیجه به آرتاهی آنتان از مستائل یتا     خواهد بودی رهبران سیاسی پشتیبانمستلزم نهادی الزم باشد، 

ریترد وابستته استت. بته طتور      هایی که در برنامه حوضه مورد توجه قرار متی تصورشان از اهدیت دغدغه

ستازی برنامته   توجهی به این مشکل )یا منتافع متصتور از پیتاده   خالصه، این درد مشترک که ناشی از بی

های منفرد اتخاذ اقدامات استراتژیک برتری یابد. راهبری به ویتژه در متواقهی   هزینه باید براست حوضه( 
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 ،زیستی و ذینفهان قدرتدنتد وجتود داشتته باشتد    شدن منافع محیطو دوقطبی تهامالتکه مدکن است 

رسانی هدفدنتد بترای رهبتران سیاستی بتا      آراهیتواند با یابد. این مسئله به بهترین شیوه میاهدیت می

 های واقهی آنان تسهیل شود.درکز بر دغدغهت

یتا   نکترده و تغییر تالشی برای سازی برنامه حوضه افراد به منرور پیاده مشرو،یت و همکاری ذینفعان: ◄

توانتد تدامتاً بتر    سازی برنامه حوضه به ندرت متی . پیادهکنندندیسازرار  های خود راکارکردها و فهالیت

ر باشد، چراکه مهدوالً مستلزم کنش جدی هزاران مقام مسئول و متدی  ریدستویا  موجود مقررات مبنای

بخش بتوده  است. برای آنکه چنین چیزی عدلی شود، برنامه حوضه و اقدامات الزم باید به روشنی انگیزه

ها هدچنین نیاز دارند ح  مالکیت داشته باشند تا نیاز به تغییر را در ذهن و درک شوند، ولی این رروه

های ساده تشویق به هدکاری بهتتر کدتک ررفتت.    سازوکارتوان از پشتیبانی نند. در این مسیر میبپرورا

های مناسب ایجاد شده توسط مشارکت ذینفهتان، در پیونتد بتا تهیته     فرآینداین کار به بهترین شیوه، با 

 شود.  برنامه، تسهیل می

هایی کته بترای   ستازوکار اد و تستهیل  ناتوانی نهادهای کلیدی در ایجت حُکم مسئولیت و ظرفیت نهادی:  ◄

آینتد.  اقدامات استراتژیک برنامه حوضه الزم هستند، از دیگتر مستائل مهتم بته شتدار متی       ندودن عدلی

سازی برنامه در سطح حوضه، منطقه یا محلی هستند، باید اختیتارات  نهادهایی که ملزم به پیشبرد پیاده

هایی را که بته رعایتت ضتوابط، و    سازوکارداشته باشند تا ها و منابع الزم را حقوقی متناسب، و مسئولیت

 نیازمندکند، به وجود آورده و/ یا پیاده کنند. این مهم، ها و نهادها کدک میاتخاذ یا هدکاری دیگر رروه

که با سیاست، قوانین و یا بته شتکل استتراتژیک در ختود برنامته حوضته تهریتف         ی استمحیط مساعد

لی است، سازی، با تدرکز بر سازمان عالی حوضه متوتقویت نهادی و ظرفیت هدچنین مستلزمشود، و می

نیازمند است. در غیاب حُکم قانونی، سازمان حوضه نیاز خواهد یافت جایگاه ختود را از طریتق ترتیبتات    

 های صاحب اختیار قانونی تقویت نداید.      هدکاری با دستگاه

سازی عدلیاتی و تطبیق برنامه ریری، پیادهناکافی برای تصدیماطالعات  :یاطال،ات مدیریتارتباطات و  ◄

، اطالعتات  در پاسخ بته تغییتر شترایط    ،که برای اصالح یا تطبیق اقدامات رونههدانسازد. را محدود می

مستلزم فراهم بودن به موقع اطالعات مناسب برای نیز سازی اقدامات برنامه حوضه پیادهمورد نیاز است، 

هتا و  رستانی برنامته  است. طیف این نیاز از تهیه و مدیریت پایش شرایط در حوضه، اطتال   ریرانتصدیم

بخشتی ذینفهتان رونتارون را شتامل     اقدامات در میان نهادهای مختلف، تا انتشار اطالعات بترای آرتاهی  

رستدی و  های ارتباطی، ارتباطات پایش، استراتژی مناسبهای نرامبرای این منرور، استفاده از شود. می

ت، موثر خواهتد  رذاری بهتر اطالعات برای پشتیبانی از اقداماهای مشارکت ذینفهان، به اشتراکسازوکار

 .  بود
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ضروری است که این دست موانع شناخته شده و در دوره تهیه برنامه حوضه متورد توجته قترار ریرنتد، تتا از      

کته در جتای جتای ایتن      رونته هدتان یری شود. سازی جلوردر دوره پیاده غیر قابل کنترلتبدیل آنها به امور 

 سازی مدکن است با موارد زیر پشتیبانی شود:بخش از کتاب رفته شد، پیاده

   از نرر ساختاری و نهادیشده های تهریفدرک فهالیت ◄

سازی قترار دارنتد، و جلتب موافقتت آنتان، بته ختاطر        هایی که در جبهه مقدم پیادهشناسایی دستگاه ◄

 سازیتیبانی پیادهمالکیت و پش

توانند بالفاصله برای ایجاد رسند و میتر به نتیجه میمناقشه و مفید که سریعسبد اقدامات بی انتخاب ◄

 حرکت آغاز شوند.  

 بخشی.اجتداعی هدفدند، ترویج رسترده و آراهی جلب اعتداد ◄

 

 : برنامه ،مل رودخانه گنگسازییادهپ یناکام :59کادر

و فاضالب، دولت هند برنامه عدل رنگ را در سال  یصنهت یاز آلودر یآب در رودخانه رنگ ناش یفیتک یدشددر پاسخ به اُفت 

بود. دولت  یهتصف یتدر ظرف رذارییهسرما یقآب از طر یفیتبهبود ک یمبهم برا یاربس یااعالم کرد. برنامه عدل، برنامه 1985

رنتگ   یبه سازمان مرکتز  توانیکرد، که از آن جدله م ی برنامه تأس ینا سازییادهت و پیریمد یرا برا یدیجد یهند نهادها

اشتاره   یتر نخستت وز  یاستت (، تحت ریافتنام  ییرحفاظت رودخانه تغ یبه سازمان مل 1995)در سپتامبر  1985سال  یهدر فور

 یتل هتا، ذ پتروژه  یاجرا در زیستیطمح ارتوز یبه عنوان بازو 1985پروژه رنگ را در ژوئن  یرهمد یئته ینکرد. دولت هدچن

مهتقدنتد کته برنامته     یاریبس ی،در سطح عال یاسیس یبانیپشت رغمیکرد. عل ی رنگ تأس یو نرارت سازمان مرکز ییراهندا

پت    یمورد نرر نصب شد، و حتت  یهتصف یتدرصد ظرف 39تنها  2000خود را محقق سازد. تا سال  اهدافعدل نتوانسته است 

آب در عدتل در   یفیتت . کشتدند یمت  یبرداربهره یاتا اندازه یانشده و  یبرداربه طور کامل بهره ساتیتأس یناز ا بسیاریاز آن، 

ستازمان   ی از جدله تأست  ی،بهد یهابرنامه عدل، تالش سازییادهپ یناکام ی. در پیافت تنزل 1999و  1993 یهافاصله سال

  آغاز شد. یر،نخست وز یاستبه ر 2009رنگ در سال  یزحوضه آبر یدجد یمل
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  9 فدل

 مبناوضعیت  ارزیابی

 

 

 

 

 

د، بایتد بازتتاب ماهیتت حوضته،     نشتو ریزی حوضه آبریز اتخاذ میی که در برنامههایفرآیندو  هااصول، رویکرد

توجته نشتود، زمتان و تتالش زیتادی بته هتدر        د. ارر به این موارد نریزی باشتحول تاریخی آن و انگیزه برنامه

 رود.می

هتای کلیتدی   آورد و بته درک نگرانتی  متی  به وجودفرصت متدرکزتر کردن استراتژی را  مبناوضهیت  ارزیابی

هتا  تلفیتق شتناخت   به دنبتال آن  و باشد این بررسی باید با غربال جامع مسائلشرو  کند. مدیریت کدک می

در برنامه حوضه به آنها پرداختته شتود بته     الزم استهایی که بندی نگرانیلویتبا او در نهایت ، وصورت ریرد

، هم تحول تاریخی حوضه تا شرایط کنونی آن و هم روندهای توسهه آتی باید فرآیندبندی برسد. در این جدع

 در نرر ررفته شود.

ریزی تداوم داشته باشتد.  برنامه فرآیندتحلیل و درک تفصیلی در سرتاسر  باید های نوظهوردر پاسخ به اولویت

 فرآینتد بهنگام شده و تنهتا در پایتان    ، به صورت مداوم اطالعاتمبنایت که در دوره بررسی وضه بدین مفهوم

دیگر، بررسی وضتع موجتود    عبارترردد. به انداز آغاز میشود، نه زمانی که تدوین چشمریزی کامل میبرنامه

 ریزی استراتژیک حوضه قلدداد کرد.برنامه فرآیندزات مراحل دیگر در ای مستدر به مواتوان مرحلهرا می

های هر بخش بتا تفصتیل   دهد. فهالیتریزی استراتژیک نشان میرا در برنامه ارزیابی وضهیت فرآیند 26شکل

خطی به ندایش درآمتده استت، بتدین     به صورت فرآیندسازی، شوند. به منرور سادهبیشتر در ادامه بحث می

. در عدتل، بازتکرارهتای   شودمنتقل میهای بهدی های پیشین از طریق فهالیتکه تدام اطالعات فهالیت مهنا

 بندی مسائل وجود دارد.، توسهه آتی و اولویتمبنا وضهیت مهدی میان بررسی
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 ارزیابی وضعیتریزی حوضه و آغاز پروژه برنامه فرآیند -26شکل

 

 دامنه بررسی وضعیت

 ین نقش دارد:بررسی وضهیت چند

هتا میتان   کتنش نخست، هدف آن درک ماهیت و وضهیت حوضه آبریز، چرخه هیتدرولوژیکی و بترهم   ◄

 های انسانی است.     های رودخانه و فهالیتانداز طبیهی، اکوسیستمچرخه هیدرولوژیکی رودخانه، چشم

تدتاعی، اقتصتادی و   زیستی، اجنقش دوم آن، درک منابع آب در رذشته و حال، شرایط موجود محیط ◄

 نهادی در حوضه است.

پیرامتون آنهتا تهیته    برنامه حوضه ترسیم توسهه آینده و امکانات آبی مربوطه است که  ،سوم آنهدف  ◄

 شود.می

تهیین  هدچنین کنند ومیبندی مسائلی که تدوین برنامه حوضه را هدایت چهارم، شناسایی و اولویت ◄

 (.26ه در شکلشد)خالصه است دامنه بررسی کننده

ریزی حوضه دارد. برنامه فرآیند غاییوضهیت، ارتباط مستقیدی با هدف  ارزیابیها و فنون به کاررفته در یهرو

بر ارزیابی منابع آب، اعتم   ،ریزی حوضههای فنی برنامهفرآیند از پشتیبانی جهتحداقلی وضهیت  هایارزیابی
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هتای جتامع   . بررستی هستتند  متدرکتز  مدیریت کیفیت آب از هیدرولوژیکی، استفاده آب و تحلیل سیستم، یا

تتر بتر   بته تأکیتد رستترده   متدایتل  ریتزی حوضته،   های استراتژیک برنامهفرآیندبرای پشتیبانی  یت مبناوضه

 .هستنداقتصادی و نهادی  -زیستی، اجتداعیهای منابع آب، محیطارزیابی

 

 دانوب یزدر حوضه آبر یتوضع ارزیابی :60کادر

رودخانته   یکل یتوضه ی،بررس ینحوضه دانوب را به انجام رساند. ا ارزیابی، 2004دانوب در سال  یزاظت حوضه آبرسازمان حف

از  یتر عضتو غ  یتدام کشورهادر  شدهیهته یهارزارش یاروپا، و با رردآور یهنامه اتحادمقرر در نرام یکردهایرا با استفاده از رو

دانتوب بته شتدار     یتز کل حوضته آبر  یرزمینیو ز یسطح یهاآب یبررس یننخست ،زارشر ینکرده است. ا یبندجدع یمولداو

کته احتدتاالً در مهترض خطتر هستتند و       هتایی یکتره که در مهرض خطتر قترار دارنتد، پ    یآب هاییکرهرزارش، پ ین. در اآیدیم

اروپتا،   یته نامته اتحاد در نرتام  شتده الزام« مطلوب یتوضه»به  یدندر رس یاز نرر ناتوان یستند،که در مهرض خطر ن هایییکرهپ

 اند. مشخص شده

 ییترات مواد خطرناک، و تغ ی،ماده مغذ یآلودر یک،ارران یکرده است: آلودر ییآب را شناسا یریترزارش، چهار مسئله مد این

 یتن ا ییربنایز یاصل هاییسکر پ  از آنجدارانه مورد توجه قرار ررفت.  یابه عنوان مسئله یرزمینیز. آبیدرومورفولوژیکیه

ارتبتاط   یکشاورز یفضه هاییوهش یا ی،و صنهت یفاضالب شهر یهتصف عدم یا یفضه یهشد، که عددتاً با تصف ییمسائل شناسا

 اشاره شده بود.  یرزمینیزآب برداشتیشتوأم با ب هاییسکر ی،داشت. در موارد مهدود

تدتام   یلی،تفصت  یدتایش پ یتن . ایتد ررد یبانیپشتت  ،شتد  انجتام  2001مشترک دانوب که در ستال   یدایشپ یجبا نتا یبررس این

 ینتد فرآ ین. اررفتیرا در بر م شدیم یزآنال یصالحذ یهاکه به طور منرم در سازمان یمواد یزمنابع آب، و ن یفیتک یهاجنبه

 یآورجدتع  یفیتت کبته بهبتود    یتت به کار رفت که در نها یزآنال یهایهو رو برداریاطالعات ندونه یرذاراشتراک یبرا ینهدچن

 .ندودها کدک داده

در رودخانته   یانیدست  ینشت اتفاق سازییهکار با شب ینانجام شد. ا یزکننده نحوادث آلوده یسکر ای در خصوصجدارانه تحلیل

Tisza یتت حجم پسداند، ماه یهدر سرتاسر حوضه بر پا یشدن اتفاقآلوده یسکر یند،فرآ ینا در صورت ررفت. 2000 یهدر فور 

 است. شده یشدن رودخانه بررسآلوده یسکداند و رپس

 یریپتذ امکتان  یتق دق یتابی وجتود، ارز  ینبود. با انیز  یاقتصاد یلشامل تحل یبررس یناروپا، ا یهنامه اتحاداساس الزامات نرام بر

 .دربر نگرفتدر حوضه را  یاقدامات کنترل آلودر یداریو پا یاقتصاد

در  شتده ییعضو متههد شدند مسائل شناسا یبود و تدام کشورها 2004دانوب در دسامبر  هیانیامضاح ب ی،بررس ینمهم ا نتیجه

  را مورد توجه قرار دهند. یبررس ینا

 

میان بررسی وضتهیت در ارزیتابی مبنتا و ترستیم رونتدها و ستناریوها، بته منرتور          یتدایز روشن 26شکلدر 

هتای موضتوعی، برختی    . در عدتل، بررستی  ستت ، نشان داده شده اکردن فنون مختلف در هر فهالیتبرجسته

و تلفیتق  شتده  ها که در بررسی تحوالت آینده و سناریوها، رنجانتده  بینیروندها و پیش در خصوصاطالعات 

 د.  نآورفراهم می را شوندمی
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شده برای پشتیبانی تهیه برنامه حوضه لزوماً در بخش توصیف آبخیز بازتتاب  های انجامباید دانست که بررسی

تواند در قالب یتک فصتل   یابد. این توصیف میانتشار می حوضه یابند. این توصیف مهدوالً به هدراه برنامهدین

های تفصیلی مسائل اقتصادی و ترتیبات نهادی حوضه، یا توصیف -درباره وضهیت منابع آب، شرایط اجتداعی

برنامه حوضه آورده شتود. آنچته در    های پایانی مستندسازیهای استراتژیک در بخششده در رزینه رنجانده

ای متفاوت انجام داده و ارائته  ای، ارزیابی وضهیت را به شیوهدهد که هر برنامهشود نشان میعدل مشاهده می

 های مشترک نیز وجود دارد.کند، البته برخی ویژریمی

 -اقتصتادی، نهتادی  -زیستتی، اجتدتاعی  های بهدی، فنون به کاررفته برای پشتیبانی اجتزای محتیط  بخشدر 

ارزیتابی منتابع آب، تنهتا مترور      در خصتوص . رتردد سیاستی و توسهه آینده در ارزیابی وضهیت تشتریح متی  

 شود )این موضو  به تفصیل در نوشتارهای دیگر توصیف شده است(.ای ارائه میخالصه

 

 تعیین دامنه، طراحی و تشریح حوضه -9-1

 برنامه پروژه یک تدوین

ریزی حوضه مشتخص شتوند.   برنامه فرآیندنامه پروژه وجود دارد که باید پیش از آغاز واقهی چهار عنصر در بر

 ریزی در نرر ررفت:برنامه فرآیندتوان فاز آغازین این مرحله را می

ریتزی بتا انگیتزه    برنامه فرآیند مفهوماین مرحله باید  ریزی حوضه.کردن انگیزه یا منوور از برنامهشفاف ◄

، برنامته  کردهرا تفسیر  ریزی(های برنامه)از جدله تکلیف قانونی و مسئولیت ی یا اررانیکیحقوقی، سیاس

، رویکترد کلتی )فنتی یتا     دادهاقتصتادی و حفاظتت منتابع قترار      -تر توسهه اجتداعیرا در بافت رسترده

 راریتزی  برنامته  فرآیندکننده و اصول کلیدی هدایت دهبررزیرا اقتصادی( که در پیش ررفته خواهد شد 

 نداید. تدوین

درک مقتدماتی موجتودی اطالعتات     ریزی حوضه.های کلیدی برای برنامهها و فرصتدامنه چالش تعیین ◄

 فرآینتد ای و ترتیبات نهادی بترای طراحتی   های مهم مدیریت منابع آب، ضروریات توسههحوضه، چالش

ر مهم هستند. ایتن کتار تدامتاً بتر پایته      وضهیت، بسیا ارزیابیریزی حوضه و تدرکز بر فاز اثربخش برنامه

 دارنتد،  حوضته  شناخت خوبی ازو متخصصان کلیدی آب که  منتخب با مدیران مذاکرهاطالعات ثانوی و 

 خواهد بود. 

، فازها و کارهای الزم برای تهیه برنامه حوضته در  فرآینداین  ریزی حوضه.برنامه فرآیندریزی کلی طرح ◄

 را )مهدوالً از یک تا چهار سال برای تهیه استراتژی/ برنامه حوضته(  نهادشدهچارچوب زمانی الزم یا پیش

های ذینفهان است که کند. این کار غالباً شامل تحلیل ذینفهان در نهادهای مهم هدکار و رروهمی تهیین
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ه مدکتن استت بتر آن تتأثیر بگذارنتد، و مهدتواًل بته برنامت        یتا  و  بودهسازی برنامه حوضه ذینفع در پیاده

 انجامد.  ریزی حوضه میبرنامه فرآیندمشارکت نهادی و/ یا ذینفهان برای پشتیبانی پیشرفت 

ی پیچیتده و مستتلزم   فرآیندریزی حوضه، مدیریت برنامه ریزی حوضه.ریزی ترتیبات مدیریت برنامهپی ◄

ی کته ستازمان   ت سیاسی متوازن ستازد. متواقه  اهدایت فنی را با مناسببتواند ترتیبات مدیریتی است تا 

ایتن  باشتد   الزمحوضه وجود دارد، این سازمان راهبری را بر عهتده خواهتد داشتت، ولتی مدکتن استت       

ریزی یا دولت استتانی/ محلتی نیتز بخشتی از ایتن      های کلیدی برنامهدپارتدان کهاطدینان حاصل شود 

 -و هتدایت استتراتژیک  ترتیبات مدیریت عدلیاتی پتروژه   بینتدایز مهدی الزم است خواهند بود.  فرآیند

 قائل شد.آن سیاسی 

 شوند:های زیر محقق میاین عناصر به وسیله فهالیت

 شامل مسائل مربوط به مأموریت قانونی نهادی و ترتیبات مدیریتی            ،الزامات سیاستی و حقوصی ◄

ها، خألها چالش به شکل جامع، دامنه اطالعات موجود را مشخص کرده و بدین ترتیب، ،مرور اطال،ات ◄

 شود.  های بالقوه شناسایی میو ناهدخوانی

، و در نهایتت  شده های مدیریت حوضه را که بر اساس آنها اطالعات ارزیابی و ارائهزون تشریح حوضه، ◄

 کند.  برنامه تدوین خواهد شد، تهیین می

قی، سیاستتی و استتراتژی   ریزی حوضه، که بازتاب مقصتود حقتو  برنامه فرآیندبرای  ،ریزیاصول برنامه ◄

 ریزی در کشور و منطقه مورد نرر است.  برنامه

ریتزی حوضته تجدیتع    برنامته  فرآینتد مدیریت  راهبریکه تدام اطالعات آغازین را برای  ،برنامه پروژه ◄

 کند.  می

حوضته و  ریتزی  رر با درک برنامته مهدوالً برای هدایت فاز آغازین برنامه حوضه )یا تدوین پروژه(، یک تسهیل

 در آنهتا  استت کته   متورد نیتاز  هتایی  ای الزم است. این نیاز به ویتژه در حوضته  های چندرشتهفرآیندشناخت 

برنامته   تتدوین اعتدادی میان ذینفهان کلیتدی وجتود دارد.   ها، یا بیهای قانونی مشترک، حساسیتمأموریت

 ادی به طول انجامد.  های پیچیده از نرر نهتواند از دو ماه تا یک سال در حوضهپروژه می

 ریزیاصول برنامه

 برنامه حوضه قابل طرح است:تهیه ریزی در اصول برنامه مختلفدو نو  

، و بایتد شترایط نهتادی، سیاستی و     استریزی حوضه برنامه فرآیند کننده مسیرهدایت ای،اصول رویه ◄

 .منهک  ندایدتاریخی مدیریت در حوضه را 
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ریتزی و  هتای برنامته  ، که باید اولویتاست تدوین استراتژیک برنامه حوضهکننده هدایت اصول بنیادی، ◄

 دهد.     نشانضروریات توسهه از دید ذینفهان کلیدی را 

 

 ایاصول رویه :61کادر

برنامته   و (TDA) یفرامترز  یهتا آب شتناختی یبآس یلتحل ،(GEF’s)تسهیالت محیط زیست جهانی  یاز رهندودها یرموارد ز

 اند:اقتباس شده (SAP) یکعدل استراتژ

 برنامه حوضه یهته در یکاستراتژ هایینهاهداف و رز یدر طراح ذینفهان کامل مشارکت ◄

حوضته   یهاو در دسترس عدوم قراردادن اطالعات از جانب سازمان ریری،یماطالعات و تصد یرذاردر اشتراک شفافیت ◄

 .یزآبر

 . آوردیها را به وجود مرروه یانکه اعتبار و اعتداد م ینفهانهادها و ذن یگرسازمان حوضه، د یانمشترک م یابیحقیقت ◄

هدستو بتا    ی،و اقتصتاد  یاجتدتاع  یکی،اکولتوژ  یتدرولوژیکی، ه هاییستممرتبط سبه هم یتبر ماه یوستهپهمبه مدیریت ◄

 آب اذعان دارد. ینو قوان یاستس

 ییریتمتد  مناسبنا یداتتصد یا نشدهبینییشپ یطسخ به شرادر پا یکردهادر رو یریپذمستلزم انهطاف یقیتطب مدیریت ◄

 است.

متتأثر   یبه روشن ییو کارآ یداریعدالت، پا یانو توازن م ی،و اجتداع یاقتصاد یربناییز هاییشرانپ مهلولی و علت درک ◄

 است. یقیو تطب یوستهپهمبه یریتاز مد

و  یتار نهادهتا اخت  یتن کته ا  یمتواقه  یگتر، د یتوسط نهادها یژهو شود، به یادهپ یسطح مقتض ترینیندر پائ یدبا مدیریت ◄

 مناسب دارند. یتو ظرف یقانون یتظرف

 منابع آب. یریتبا مد یگرد یها( بخشیررذاری(، با وقوف بر روابط )بر حسب تأثی)و فرابخش بخشیمیان تدرکز ◄

 .شودیآغاز م یندفرآ ینرام ا کوچک و توافق در هر یرام به رام به اجدا ، که با دستاوردها دستیابی ◄

 .مدتیانو منابع موجود در کوتاه و م یتبا در نررررفتن ظرف سازی،یادهقابل پ هایینهرز انتخابدر  رراییعدل ◄

 .یشده استراتژتوافق یاجزا سازییادهدر قبال پ ینفهاندولت و ذ یز،روشن از جانب سازمان حوضه آبر پاسخگویی ◄

 که منابع الزم هستند. یدر مواقه یرسد یداز جدله تأئ یدی،کل ینفهانآن از جانب ذ یو اجزا تراتژیاس به مشترک تههد ◄

  .ینفهانذ یبخش آب و تواندندساز یمشارکت ینهادها ی موجود، تأس یساختارها یوندبا پ یندفرآ سازینهادینه ◄

 

 های مدیریتی(تشریح حوضه )تعریف محدوده

شتود، و مهدتوالً متنهک  کننتده     ریتزی مشتخص متی   برنامته  فرآینتد ش از آغتاز  مهدوالً پتی  حوضه آبریزمرز 

ها نیز مدکن است در نرتر ررفتته شتوند(. آبخیزهتای     ، آبخوانبا این وجودهیدرولوژی سطحی حوضه است )

در یک برنامه ترکیب شوند، چراکه مدکن است دامنه شهرها غالباً به چندین آبخیتز   توانندمیکوچک ساحلی 

 یده شود.کوچک کش

برای تحلیل و مدیریت، بسیار بزرگ و پیچیتده استت. حوضته بایتد بته      به عنوان یک واحد  حوضه آبریزغالباً 

 زیرحوضه تقسیم شود، به منرور:« های مدیریتیمحدوده»
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های منسجم تنو  و پیچیدری مسائل و اطالعات در مقیاس حوضه، با تقسیم حوضه به بخش مدیریت ◄

 و نسبتاً هدگون.  

ریزی سازی اثربخش مدیریت منابع آب در سطح حوضه، با پشتیبانی برنامهریزی و پیادهبرنامه تسهیل ◄

 های محلی است.دهنده امکانات و دغدغهمحلی که بازتاب

پذیرستاختن تدرکززدایتی   های مختلتف حوضته، بترای امکتان    بازتاب اختیارات قانونی نهادها در بخش ◄

 ریزی.برنامه فرآیند

های مدیریتی عددتاً بر پایه مرزهای هیدرولوژیکی و غالباً با متدایزستاختن انشتهابات اصتلی، تهریتف     همحدود

 شود:شوند، با این حال بسیاری از عوامل زیر نیز در نرر ررفته میمی

 الگوهای استفاده آب ◄

 هاآبخوان ◄

 کارکرد اکوسیستم ◄

 شرایط بیوفیزیکی آبخیز ◄

 بآ هایپیوستگی زیرساخت ◄

 خصوصیات اجتداعی و اقتصادی ◄

 یترتیبات نهادظرفیت و  ◄

 به اختیارات امور آب وابستهمرزهای اداری  ◄

ها )مهدوالً بین پنج تتا بیستت( بتا شترایط، مستائل و      ، تهریف عدلگرایانه شداری از زیرحوضهاز این کار هدف

 توانتد متی نیز  یتفکیک بیشتر، لوژیکیترتیبات مدیریت مشابه است. بنا به مقاصد تحلیل هیدرولوژیکی یا اکو

های سطح بتاالتر متدیریت در نرتر ررفتته     ها به صورت واحدهایی درون محدودهانجام شود، ولی این تفکیک

 شوند.  می

های ساحلی کوچکتر در زون مدیریت منتابع آب نیتز   از رودخانه تهدادیبرای  تواندمیبرنامه حوضه هدچنین 

 یدین رودخانه با خصوصیات مشابه مدکن است به عنوان یتک محتدوده متدیریت   تهیه شود. در این حالت، چن

 تهریف شوند.   

کنند، مرزهای هیدرولوژیکی مهدوالً حفتپ  قانونی، حوضه را تقسیم می اتمواقهی که مرزهای اداری با اختیار

 تفکیک شوند.   ، بیشتری مختلفهاتخصیص یمدیریت اهدافها بنا به د، ولی مدکن است این مرزبندینشومی
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تدرکز بوده است، مرزهتای آبخیتز لزومتاً بتر     م ببر کیفیت آب یا سیالبرنامه حوضه ، مواقهی که با این وجود

 شوند.اساس مرزهای اداری تفکیک ندی

 

 Breede-Overberg یزآبخ یریتمد یدر استراتژ یریتیمد یهازون :62کادر

 هتای یوستتگی با در نررررفتن پ یزو ن یز،آبخ یبر اساس مرزها ریتیبه شش زون مد Breede-Overbergآب  یریتمحدوده مد

 یبه سه زون در شاخه اصل Breedeشده است. رودخانه  یمتقس ینتأم ،یمحل یهاطرح یریتمد ینهاد هاییتو مسئول یزیکیف

 -یاجتدتاع  طتات ارتبادر قالتب دو زون بتر استاس     یکوچک ساحل دخانهرو 9 کهیشد، در حال یمبزرگ تقس یشاخه فرع یکو 

 شدند. یبترک یدولت محلنیز و  یاقتصاد
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 Delawareبرنامه حوضه  یبرا شدهیفتعر یزهایآبخ :63کادر

 یتزی رو برنامته  یلآن، تحل یشده و بر مبنا یمتقس یشاخه فرع یزو سه آبخ یشاخه اصل یزبه هفت آبخ Delaware یزحوضه آبر

 هتا یحوضه، مرزبند یهابخش یدر برخ یاست، ول یالتا یبازتاب مرزها یاا اندازهت بندییمتقس ینحوضه متدرکز شده است. ا

 .کندیم یرویرودخانه پ یراز مس
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 ینگدارل-یمناط  برنامه حوضه در برنامه حوضه مور :64کادر

وجتود،   یتن ا شده استت. بتا   یمتقس یدرولوژیکیه یاتدر برنامه حوضه به هجده منطقه بر اساس خصوص ینگدارل-یحوضه مور

 صورت ررفته است. یزن یشتریب یکآب(، تفک یص)تخص یدارپا برداشتحدود  یینبه منرور ته هایالتا یاحتساب مرزها یبرا

 

 

 ینحوضه را یریتدر برنامه مد هایرحوضهز :65کادر

و سته محتدوده    یشده است. شش محدوده در شاخه اصل یمتقس یرحوضهز 9به  یزیکیف یاتبر اساس خصوص ینرا یزحوضه آبر

در  یهتخل یریتمد ینآب تدرکز دارد، بنابرا یفیتنرر مناسب است که بر ک یناز ا یوهش یناند. اشده یفتهر یفرع یهادر شاخه

 .ریردیمورد توجه قرار م ینهاد دکاریه یسازوکارها یقاز طر یفرامرز هاییرحوضهز
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 ارزیابی منابع آب -9-2

شده است و به طتور ستنتی در بیشتتر     در تجارب جهانی رزارشضه به خوبی این جنبه از برنامه حوتا کنون 

پوشتش داده  « مونتورراف حوضته  »یتا  « ارزیابی وضهیت منابع آب»ریزی منابع آب در قالب های برنامهفرآیند

ای از نرترات آورده  شود. از این رو این مؤلفه به تفصیل در این بخش مورد بحث قرار نگرفته و تنها خالصهمی

 .  شده است

مؤلفه ارزیابی منابع آب مهدوالً از مطالهات موضوعی رونارون دربتاره مستائل موجتود یتا نوظهتور در حوضته       

کته   کننتد ستازی استتفاده متی   سازی و/ یا بهینته شود. این مطالهات از طیفی از فنون خاص شبیهتشکیل می

هتا بزررتترین   تاندارد استت. محتدودیت داده  ریزی حوضه، اسهای برنامهفرآینداً برای بیشتر تقریبماهیت آنها 

 آید. اجزای متداول ارزیابی منابع آب عبارتند از:چالش این دست مطالهات به شدار می

 الزامات تقاضای آب )و استفاده آب( از جدله کارآیی استفاده از آب ◄

 ( یتحلیل هیدرولوژیکی )تاریخی و امروز ◄

 فصلی و نیازها(بیالن آب )مقایسه موجودی ساالنه یا  ◄

 برداری زیرساخت در سطح مشخص تضدین تأمین(تحلیل سیستم )بر پایه بهره ◄

 ای بر کیفیت جریان( ای و غیر نقطهارزیابی کیفیت آب )تأثیر منابع نقطه ◄

 ارزیابی ریسک سیل ◄

 ها به شرح زیر هستند:دیگر مطالهات بالقوه در برخی حوضه

 اتژی انرژی(تحلیل برقابی )مرتبط با استر ◄

 رانی )مرتبط با استراتژی حدل و نقل(الزامات کشتی ◄

ررانه جتامع )ستطحی( تدتام    ارزیابی غربال منجر به و کردهرا طی مختلفی تحلیل مهدوالً مراحل  فرآینداین 

 انجامد.تر( مسائل مشخص میتر موضوعی و جغرافیایی )عدیقبه تحلیل تفصیلیپ  از آن ، و شدهمسائل 

بینی روندهای مدکتن و اثترات آینتده، بته     ، ولی پیشاست وضهیت رذشته و امروزبر ها تدرکز بررسی در این

منابع شود. باید دانست که تطبیق تحلیل رنجانده می فرآیندسناریوسازی، غالباً در  فرآیندمنرور استفاده در 

های مدکتن تغییتر   شکلکردن منرور موجود و تقاضای آب غالباً با عدم قطهیت هدراه است )حتی بدون آب 

، ختهآب را محدود سامنابع نابع آب در رذشته مدکن است درک موجودی مپایش عدم کفایت اقلیم(، چراکه 

موجود مدکن است تقاضا را با ظاهری منابع آب های واقهی آب و محدودیت و مصارف افی استفادهکو پایش نا
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ای آنکه تنها عدم قطهیت را بازتتاب دهتد، بایتد بته ستدت      ، این تحلیل، به جبا این وجودنشان دهد.  متفاوت

 اطدینان برآوردها پیش رود. 

یابتد کته مبنتای متدیریت     جنبه پایانی و بسیار مهم ارزیابی منابع آب به نرام پایش و اطالعتات ارتبتاط متی   

اطالعتات حوضته   ها باید با توجه بته نیازهتای متدیریت    آورد. کفایت این نرامتطبیقی و بازنگری را فراهم می

 ارزیابی شود.  

 

 زیستیارزیابی محیط -9-3

در ستطح جهتان در    رو به رشتدی آید، و اهدیت وضهیت به شدار می ارزیابیزیستی، رکن مهم ارزیابی محیط

زیستی در برنامه حوضه بر پایته رویکردهتای   . به طور سنتی، ارزیابی محیطپیدا کرده استریزی حوضه برنامه

زیستتی شتامل ارزیتابی    قرار داشته است. خانواده فنون ارزیتابی آثتار محتیط    (EIA)زیستی یطارزیابی آثار مح

ریتزی  های اساسی درباره برنامهریریکه پ  از تصدیم هها و برنامه حوضه بودنوی  استراتژیپیامدهای پیش

ای از نرتر  مالحرته بتل قازیستی به شکل . از این رو، رویکردهای ارزیابی آثار محیطه استشدحوضه انجام می

محدود بودند، و در بسیار توانستند در تصدیدات کلیدی مدیریت حوضه داشته باشند، میزان مشارکتی که می

کته   هدچنتان کتاهش اثترات را شناستایی نداینتد.      و اقتدامات  توانستند تتدابیر بهترین حالت مهدوالً تنها می

کاهش اثرات، دیگر بترای   اقداماتند، در بسیاری از موارد ریرزیستی قرار میها زیر فشار فزاینده محیطحوضه

رویکردهای  بر اساس، ه این ترتیببزیستی در حوضه کفایت ندارند. محیطکلیدی تضدین کارکردها و شرایط 

ها درباره مدیریت و توستهه  ریریزیستی پیش از تصدیمریزی حوضه، ارزیابی آثار محیطاستراتژیک در برنامه

دادن به رویکرد و استتراتژی  زیستی نقش مهدی در شکلریرد. از این رو، مسائل محیطانجام میآینده حوضه 

 کنند.  کلی حوضه ایفا می

ریتزی استتراتژیک حوضته، مبتنتی بتر      زیستی برای استفاده در برنامته ارزیابی محیط موجود بسیاری از فنون

اند، از جدله ارزیابی استتراتژیک  ستی ظهور کردهزیرویکردهایی هستند که با تکامل ارزیابی استراتژیک محیط

زیستتی طیتف   هتای منتابع آب. ارزیتابی استتراتژیک محتیط     ریتزی و سیاستت  زیستی در حوزه برنامته محیط

شود. از رویکردها را شامل می جدهیباشد،  یرویکرد؛ و به جای آنکه تکریرددر بر میای از فنون را رسترده

زیستی در بخش آب، از جدله رترایش بته درک کتارکرد و اثترات     ستراتژیک محیطبسیاری از اهداف ارزیابی ا

ها، زیستی و منابع آب و اولویتریزی محیطبرنامه پیوستگیهمبهزیستی در مقیاس حوضه، تالش برای محیط

حوضته   ریزی استتراتژیک های تکامل برنامهریزی، مشابه انگیزهتر ذینفهان در برنامهو رنجاندن طیف رسترده

شتناختی  زیستتی، ماننتد تحلیتل آستیب    تر ارزیابی استراتژیک محیطیافتههستند. برخی از رویکردهای تکامل
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هتای  ارزیتابی  کته حتالی ریزی استتراتژیک حوضته هستتند. در    (، به شکل مؤثری هدان برنامهTDAفرامرزی )

 اهتداف تتأمین بستیاری از    بته دنبتال  آینتد کته   های مستقلی به شتدار متی  زیستی، بررسیاستراتژیک محیط

ریتزی استتراتژیک   هتای برنامته  توانند مؤلفههدان فنون میبا این حال ریزی استراتژیک حوضه هستند، برنامه

 تر حوضه را شکل دهند. رسترده

زیستی باید خصوصیات کلیدی ارزیابی کلی وضهیت حوضه، از جدله از طریق ارزیابی وضتهیت  ارزیابی محیط

های کلیدی که باید در برنامه حوضه مورد توجه قترار ریرنتد را بازتتاب    شناسایی اولویت نیزمبنا در حوضه و 

ریری ابزارهتا و رویکردهتا بترای    اند، شکلهای وضهیت مبنا نسبتاً به خوبی جا افتادهارزیابی کهحالیدهد. در 

ریتزی  لیتدی در برنامته  ای کهتای متدیریتی بته عنتوان مؤلفته     زیستی و استتراتژی بندی مسائل محیطاولویت

 استراتژیک حوضه، در حال تکامل هستند.                  

 ارزیابی وضعیت مبنا

زیستتی موجتود در حوضته استت. ایتن بررستی را       زیستی، بررسی شرایط محیطرام نخست در ارزیابی محیط

 توان به سه حوزه تفکیک کرد:می

 زیستیهای محیطتهیین محدوده ◄

 :های آنکارکرداکوسیستم آبی و  ◄

 مورفولوژی و رسوب 

 کیفیت آب 

 شیالت 

 هاهای اکولوژیکی و رونهدارایی 

 هاتاالب 

 های آبی:اثرات انسان و وابستگی به اکوسیستم ◄

 ها و کیفیت آبفشارها و اثرات بر اکوسیستم 

 شتیالت،  مصترفی هتای غیتر   های اقتصادی و اجتداعی، از جدله استفاده مستتقیم، ارزش ارزش ،

 های مهنوی و فرهنگی و مانند آنها.ارزش

ها از چالش تهدادیدر عدل با با این حال های وضهیت مبنا از نرر مفهومی آسان هستند، ارزیابی کهحالیدر 

وجتود داشتته و یتا هتیچ      و انتدکی  هتای ضتهیف  روبرو هستند. نخست، غالباً برای بسیاری از متغیرها، یا داده
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، )به طور مثتال های موجود باشد مدکن است نیازمند استفاده خالقانه از داده ای وجود ندارد. این وضهیتداده

 تتدوین  بترای  ییتوانتد راهندتا  شتود، متی  ای مهم شناسایی می. مواقهی که خألهای داده(سوابق صید شیالت

دانست که د. هدچنین باید نشو برقرارسازی برنامه حوضه تر پایش قرار ریرد که باید در پیادههای جامعبرنامه

 های ضهیف ررفته شوند.  داده هدین تصدیدات بر پایهاغلب الزم است 

اهدیتت دارد.  اند بستیار  های وضهیت مبنا مشخص شدهبندی مسائل کلیدی که بر اساس ارزیابیدوم، اولویت

ه و ایتن خطتر وجتود دارد کت     آوری شتود جدتع ارزیابی وضهیت مبنا احتداالً باید حجم بسیار زیتادی داده  در 

 شود.     به خوبی انجام نشناسایی اولویت اقدامات 

. هتیچ  تقستیم ندتود  زیستتی  هتای محتیط  به پهنهرا  حوضه آبریزتوان میبه عنوان بخشی از ارزیابی وضهیت، 

کننتد بررستی کنتد. از    تواند تدام طول رودخانه، یا تدام افرادی را که در یک حوضه زندری میای ندیمطالهه

ها باید منطقاً از روند. این محدودهای مهرف به عنوان نداینده کل محدوده مطالهه به کار میهاین رو، محدوده

زیست بیوفیزیکی بتا هتدف شناستایی    کردن محیطنرر ماهیت و/ یا کارکرد اکولوژیکی هدگن باشند. مشخص

نرتر اکولتوژیکی مشتابه     از نرر درونی و از بوده اماکه با دیگری متفاوت ریرد صورت می هایی از رودخانهبازه

کردن محدوده مدیریتی که در باال توصیف شد متفاوت است. محدوده متدیریتی  هستند. این شیوه با مشخص

 شود و مقیاس بزررتری دارد.مشخص می یبر پایه عوامل دیگر

تواننتد در هتر واحتد    متی  شتاخص ، یتک یتا چنتد مکتان     ندمشتخص شتد  زیستتی  واحدهای محیطزمانی که 

آمتده از  ها قرار ررفته، و نتایج به دستداده آوریجدعهای انتخاب شوند تا محل تدرکز فهالیت زیستیمحیط

آنها به کل واحد تهدیم داده شود. این واحدها، تدرکتز، طراحتی، تتالش، و دامنته کارهتای بهتدی ارزیتابی و        

ریزی حوضه هدستو  تر برنامههای رستردهکنند، با این حال باید با فهالیتزیستی را تهیین میمدیریت محیط

 زیستی باید به مدیریت حوضه نیز توجه داشته باشد.باشند. بنابراین، تهریف واحدهای محیط

تری در ارزیابی و پایش سالمت رودخانه در بسیاری از منتاطق شتکل ررفتته    های اخیر، رویکرد جامعدر سال

ای در ارزیابی وضهیت اهدیتت یافتته   شکل فزاینده های اکولوژیکی به، پایش و ارزیابی دادهبه طور مثالاست. 

ریزی حوضه به تدرکز بر مجدوعته محتدودتری از   زیستی در برنامهمحیط پیشینهای مؤلفه کهحالیاست. در 

اکولوژیکی وجتود دارد.   هایشاخصبر  بیشتریتدرکز  با این حال امروزههای کیفیت آب تدایل داشتند، داده

تتری از  بته طراحتی مجدوعته جتامع    منجتر  نامته اتحادیته اروپتا    سازی نرتام ان، پیادهدر انگلست به طور مثال

بیشتتر   آوریجدتع شتده استت.    پیشتین ارزیابی کیفی عدومی  هایشاخصاکولوژیکی نسبت به  هایشاخص

هتای  بتر اکوسیستتم   ی وارد آمتده تتر فشتارها  آشکارشدن طیف بستیار رستترده   منتج به های اکولوژیکیداده

 .     شده است شیرینآب
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 مکونگحوضه در  زیستییطمح یواحدها :66کادر

 یاتخصوصت  یته مکونتگ، بتر پا   یرمنطقهز یرا برا زیستییطمح یکردن واحدهاکار مشخص یهت،حفاظت از طب یصندوق جهان

 .ندودهداهنگ  ،شبکه نهرها یاتو خصوص یاهیپوشش ر شناسی،ینارتفا ، زم یستم،و شامل نو  س یدروژئومورفیکی،ه

پوشتش   شناستی، ینبر اساس زمت  یز،متدا هاییبترک یناز ا یکشد، و سپ  هر  یممختلف تقس یارتفاع یهادسته به زون هر

 .یدررد یلدر کارراه متخصصان تهد یمقدمات بندییمتقس ینشد. سپ  ا بندییمتقس یشترب ،و مانند آن یاهیر

 بود. یزحوضه آبر یندر ا یاصل هاییستگاهانوا  مختلف ز یعدهنده توزحاصل نشان ارزیابی

 

      

شتکل ررفتته   « سالمت رودخانته »های جامع در ارزیابی بیشتری تریافتهای مشابه، رویکردهای تکاملبه شیوه

اکوسیستم آن حفپ شده  پیوستگیهمو به که یکپارچگی استای مهدوالً رودخانه« سالم»است. یک رودخانه 

ار و کارکرد، و نیز پشتیبانی جانداران و جوامع وابستته، از جدلته جوامتع    است، و بنابراین ظرفیت حفپ ساخت

هتای مهدتول و جتاری پتایش انجتام      انسانی را دارد. ارزیابی سالمت رودخانه غالباً به عنوان بخشتی از برنامته  

آنهتا  شتده و مقتادیر مرجتع    از پتیش تهریتف   هتای شتاخص شود که در آن، وضهیت آبراهه را با استفاده از می

شتوند عبارتنتد از: پارامترهتای فیزیکتی و شتیدیایی )ماننتد       که مهدوالً استفاده متی  هاییشاخصسنجند. می

بتودن یتا تنتو  ماهیتان،     ، غنتی به طور مثال، تهداد(، جانداران )یا شوری ، قابلیت هدایتpHاکسیژن محلول، 

)غالباً با ارجتا  بته تغییترات در    جلبک، و نیز پوشش ریاهی ساحلی(، هیدرولوژی  تجدعران بزرگ یا مهرهبی

 و شکل مجرای رودخانه(. های مربوط به ساختارالگوی جریان طبیهی( و شکل فیزیکی )سنجه
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که برای شرایط مورد نرر مناسب هستتند و محتیط محلتی و     شوندانتخاب می هاییشاخصآل، در حالت ایده

، انتختاب  کننتد متنهک  متی  شتده را  شتناخته  های آبخیتز، و فشتارهای  های کلیدی یا اولویتطبیهی، دارایی

باید طبق انترار به بروز اختالالت در آبخیز پاسخ دهنتد )ماننتد تغییترات در     هاشاخصتر آنکه . مهمشوندمی

دهد برای سنجش تغییرات در وضتهیت کلتی   بدین ترتیب به آنان امکان می که شدن(کاربری اراضی، یا آلوده

 حوضه به کار روند.  

شوند که از یک رودخانته در شترایط ختوب انترتار     بر پایه مقادیری تهیین می شاخصمرجع برای هر  مقادیر

نختورده هستتند. مقتادیر مرجتع     دستت « مرجتع »هتای  رود، و غالباً مبتنی بر مهیارهای اخذشده از مکتان می

یر مربتوط بته   مقتاد تهریف شوند )که مدکن است کدتتر از  « پذیرفتنی»توانند به عنوان وضهیت هدچنین می

مقادیر مورد نرتر بتر استاس     تهیینپارامترهای کیفیت آب،  در خصوصترین شیوه د(. متداولنمکانی بکر باش

 . است مقادیر مناسب با نو  استفاده از آب رودخانه، از جدله تأمین آب شرب، آبیاری و مانند آنها

ت آبراهته و نیتز تغییترات در ستالمت آن     تواند اطالعات ارزشدندی درباره ستالم ارزیابی سالمت رودخانه می

آل قتادر  در حالتت ایتده  و  شتوند شناسانه طراحتی متی  ها با هدفی آسیبتر آنکه، این ارزیابیفراهم آورد. مهم

ایتن  شناستایی  بته  د نمدکن است بتوان هاخواهند بود علت اُفت سالمت رودخانه را بررسی ندایند. این ارزیابی

ای است که ستبب بتروز مشتکالت کیفیتت آب شتده      ای یا غیر نقطهی از منبع نقطهآیا آلودر موارد بپردازند:

هتایی از  ؛ یا چه بخشاست است؛ آیا پسداند انسان یا دام است که حجم زیاد بار ماده مغذی را به وجود آورده

 آبخیز بیشترین سهم را در بار رسوب رودخانه دارند. 

عات درباره وضهیت کنتونی رودخانته، مصتب یتا آبخیتز، و نیتز بترای        آمدن اطالها برای فراهماین نو  ارزیابی

شتوند. هدچنتین در بررستی    طراحتی متی   ،های احیا، از جدله تهیین اولویت فهالیتیهدایت اقدامات مدیریت

 ارزشدند هستند.   ی نیز بسیاراثربخشی اقدامات مدیریت

اهداف برنامه حوضه، بلکه برای ایفای نقتش   دوینتتواند نه تنها برای برنامه جامع ارزیابی سالمت رودخانه می

رسانی پیشرفت به ذینفهتان  شده، و اطال تهیین اهدافدر پایش موفقیت اقدامات برنامه در دستیابی به  عدده

 به کار آید. ،فهمای آسانبه شیوه

 زیستیریزی محیطبندی و برنامهفنون اولویت

زیستتی موجتود در حوضته    شدن شترایط محتیط  ه تنها به مشخصریزی حوضه نفاز ارزیابی وضهیت در برنامه

هتا  ریزی آینده حوضه نیاز دارد. این اولویتت دار برای برنامهبر آن به شناسایی مسائل اولویت عالوهآبریز، بلکه 

، و اهتداف انتداز،  ریتزی حوضته و شناستایی چشتم    برنامه اهداف غاییبا دیگر  تهامالتنقش مهدی در ارزیابی 

 کنند.  استراتژیک برای برنامه حوضه ایفا می اقدامات
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 دستیابی به دو هدف فراریر است: به دنبالزیستی در مقیاس حوضه مهدوالً ریزی محیطبرنامه

است. این  حوضه آبریزکه هدف آن، دستیابی به حفاظت کافی تنو  کامل زیستی در  ترسیم وضعیت،  ◄

هتا در حوضته آبریتز، و نیتز     و رونته  هاوا  اصلی زیستگاهویژری مستلزم حفاظت یا احیای ندونه مهرف ان

 ای دارند.  هایی است که اهدیت ویژهحفاظت مکان

زیربنای کارکردهای کلیدی  است که حوضه آبریزهای طبیهی در فرآیندکه هدف آن، نگهداری  تداوم، ◄

 د.  نکنرا حفپ میحوضه ها و تنو  زیستی را تشکیل داده، و اکوسیستم حوضه آبریز

شتوند، هتر یتک در تحقتق اهتداف فراریتر       مهرفتی متی   ادامته زیستی حوضه کته در  ریزی محیطفنون برنامه

بستتگی   حوضته آبریتز  ریزی به شرایط ختاص و تغییترات در   رفته نقش دارند. فنون مناسب برای برنامهپیش

بنتدی  و اولویتت  بنتدی ریرنتد: پهنته  خواهند داشت. سه تکنیک ارزیابی در این بخش متورد بحتث قترار متی    

هتای پیچیتده کته بتا     زیستی، و ارزیابی پیوستگی و زیرساخت. در حوضهزیستی، ارزیابی جریان محیطمحیط

توانند به ایفای نقش بپردازنتد، و نتتایج هتر    فشارهای رونارون روبرو هستند، احتداالً هر یک از این فنون می

 .          یرندرقرار می استفادهمورد  هاارزیابی در سایرارزیابی 

 زیستیدار محیطهای اولویتبندی محدودهپهنه

هتایی از حوضته استت کته اهدیتت      زیستی، شناسایی محتدوده بندی محیطبندی و اولویتهدف از فنون پهنه

ای بترای  یا حفاظت ویتژه  ندوده و توجه به آنها ای برای حفاظت دارند، و باید در تهیه برنامه حوضه آبریزویژه

تواند شامل ، ولی میهستندهای آب شیرین متفاوت نرر ررفت. مهیارهای رزینش اولویت اکوسیستم آنان در

 موارد زیر باشد: 

 د.  نشوهای اصلی که در حوضه یافت میندونه بکر انوا  زیستگاه از حفاظت ◄

یتا   هتای بتومی  ای مهتم هستتند )بته ویتژه رونته     هایی که از نرر جهانی، ملتی یتا منطقته   وجود رونه ◄

 تهدیدشده(

های طبیهتی در الگوهتای   ای که در آنها بیشترین رونههای مهم از نرر جهانی، ملی یا منطقهمحدوده ◄

 طبیهی توزیع و فراوانی وجود دارند.

 های ملی(های رامسر و پارکاند )مانند سایتهایی که به طور رسدی حفاظت شدهمحدوده ◄

 شوند.  مهرض انقراض که به طور رسدی حفاظت ندی های نادر، تهدیدشده یا دراکوسیستم ◄

 ، بترای غتذا، ستالمت، آب شترب(    به طتور مثتال  ) هایی که برای تأمین نیازهای جوامع محلیمحدوده ◄

  .اهدیت بنیادی دارند
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 ای یا ملی اهدیت بنیادی دارند )مانند شیالت(هایی که برای اقتصاد منطقهمحدوده ◄

، بآورند )مانند کاهش ستیال های بحرانی فراهم میسیستم را در وضهیتهایی که خدمات اکومحدوده ◄

 های پایه فصل خشک(های پرورشی، حفپ جریانزیستگاه

بته  ها و کارکردهتا در حوضته هستتند کته نیتاز      فرآیندها، ترین محدودهها به دنبال شناسایی مهماین ارزیابی

های آب شیرین که بایتد  های توزیع اکوسیستمنقشهنند توامی. هدچنین، دارند حوضه آبریزدر برنامه  حفاظت

شده درباره تنو  زیستی و/ یا حفاظت خدمات حیتاتی اکوسیستتم،   کدّی توافق اهدافدر راستای دستیابی به 

زیستتی بایتد مبتنتی بتر     هتای محتیط  آورنتد. از ایتن رو، اولویتت   فتراهم  را مانند کاهش سیل حفاظت شوند، 

 د.نریراشند که به عنوان بخشی از ارزیابی وضهیت انجام میزیستی ببندی محیطپهنه

بنتدی  تواند استقرار نرام جامع پهنته برنامه حوضه می اهدافریزی حوضه، یکی از در برخی رویکردهای برنامه

های مختلف حوضه باشد. رویکردهای جامع از این دست در زیستی، با سطوح مختلف حفاظت در بخشمحیط

 ریرند.  مورد بحث قرار می 12ریری هستند و با جزئیات بیشتر در فصلو چین در حال شکلآفریقای جنوبی 

های مختلف در دنیا بته کتار   رویکردهای مختلف فراوانی وجود دارند که در ارزیابی ارزش تنو  زیستی حوضه

هستتند   GISبتر پایته   هتایی کته   ( بترای ارزیتابی  DSSپشتیبانی تصدیم ) هایافزاراند. مهدوالً از نرمررفته شده

، هتر  هستندها های منتخب رونهرروه منهک  کنندهکه  شده استکنند، و از مهیارهایی استفاده استفاده می

هتای رودخانته، یکپتارچگی زیستتگاه و     ها مانند انتوا / زون بودن رونهغنی مهیارهای دیگری نریراز که چند 

 ساخت نیز استفاده شده است.رستره تهدیدهای انسان

 زیستیارزیابی جریان محیط

هتای آب  های آبریز، نقش محوری در پشتیبانی از کارکردهای سیستمبندی و حجم جریان آب در حوضهزمان

زیستی، درک نقش رژیم جریان در حفتپ  کند. هدف ارزیابی جریان محیطشیرین و تنو  زیستی آنها ایفا می

کلتی   فرآینتد زیستتی غالبتاً بترای    هتای جریتان محتیط   زیست آب شیرین است. نتایج ارزیتابی کارکرد محیط

بنتدی  بر حجم آبتی کته بترای استتفاده در دستترس قترار دارد و زمتان        داشته و ریزی حوضه محوریتبرنامه

رذارند، و پیامدهای مهدی برای برقابی و نیز زیرساخت کنترل ستیل  های آب در این سیستم تأثیر میجریان

 دارند.  

ای از شدار بسیار رستترده  امروزهآیند، زیستی دانش نسبتاً جدیدی به شدار میی محیطهاجریان کهحالیدر 

زیستتی در طیفتی از شترایط در جهتان بته کتار       های مختلف وجود دارند که برای ارزیابی جریان محیطروش

در یتک دوره  توانند تصویر مقتدماتی را  ها از رویکردهای ابتدایی که میشناسیاند. طیف این روشررفته شده

ای که اطالعات تفصیلی با ستطوح بتاالتر قطهیتت را بته     های بسیار پیچیدهفرآیندزمانی کوتاه فراهم آورند، تا 
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زیستی به شرایط حوضه بستتگی  متغیر است. رزینش تکنیک مناسب برای ارزیابی جریان محیط ،دست دهند

اند، و زیرساخت محتدود و تتنش   ه پیدا کردههایی که نسبتاً کدتر توسه، در حوضهبه طور مثالخواهد داشت. 

هتایی کته کارکردهتای    دارند، ارزیابی نسبتاً سریع مدکن است مناستب باشتد. در حوضته    یآبی نسبتاً نامکرر

تتر ارزیتابی   تتر و تفصتیلی  های پیچیتده زیستی کلیدی و توسهه قابل توجه زیرساخت وجود دارد، روشمحیط

 احتداالً مناسب خواهد بود. ،جریان

 

 یادر استرال یآب یستماکوس یبنددسته ینوام مل :67کادر

مختلتف و   یآبت  هاییستگاهو رسترش ز یعتوز یابیاستفاده در ارز ی( براANAE) یااسترال یآب یستماکوس یبنددسته ینرام مل

حفاظت دارند کدتک   یابر یادیز یتکه اهد ییهامحدوده ییکار به شناسا ینشده است. ا یجانداران طراح یعروابط آنها با توز

 (.یدکن مراجهه یرز شکل)به  کندیم

 ییدارنتد شناستا   یونتد پ یتدرولوژی ه یهتا را که با جنبه یآب هاییستمانوا  س یا هایستگاهاست که ز یننرام ا ینمهم ا ویژری

 یآب هاییستمس ینود چنهستند. با شناخت وج یآبگرفتگ یبرا یاکرانه یانجر یازمندن یداخل یها، تاالببه طور مثال. کندیم

 یتان جر یتزی ررا در برنامته  ررفتگتی یلرنجانتدن ست   لتزوم  تتوان یمت  یحفاظت آنها، بته روشتن   الزام برایدر صورت  یز،در آبخ

بته کتار ررفتته     یادر استترال  یآب یستمس یعدرآوردن تنو  و توزو به نقشه ییشناسا ینرام برا ین. امشخص ندود زیستییطمح

 بوده است. یاحفاظت در شدال استرال یپرارزش برا یآب هاییستماکوس یی، شناساآن کاربرد یدترینشده است. جد
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تجویزی باشد )بیان کند چه میزان آب برای حفپ اکوسیستم به صورت  تواندمی زیستیارزیابی جریان محیط

رودخانته تخصتیص   های مختلف برای حفتپ  کند چنانچه جریانیا بر پایه سناریو باشد )توصیف  و نیاز است(

هتا  که از ایتن سیستتم   یامرار مهاش مردمها، از این ارزیابیبرخی در یابد، چه بر سر اکوسیستم خواهد آمد(. 

 .        شودررفته میدر نرر  نیز کننداستفاده می

 توان یافت. ریزی تخصیص حوضه میزیستی را در کتاب برنامهتر درباره ارزیابی جریان محیطبحث تفصیلی

 ریزی زیرساختپیوستگی و برنامه

های جریتان  ها، تغییرات در رژیمشدن زیستگاههای آب شیرین، از جدله غرقاباثرات زیرساخت بر اکوسیستم

شدن مهاجرت و پیوستتگی در سیستتم رودخانته    دست، و مختلهای پائینو رسوب، اثرات کیفیت آب در بازه

هتایی را بتر   توانتد محتدودیت  ارکرد اکوسیستم آب شتیرین متی  عدیق باشد. حفپ کیفیت و کبسیار تواند می

بنتدی  ها در اولویتاز این جنبه تهدادیاعدال نداید.  حوضه آبریزها در برنامه برداری زیرساختساخت و بهره

کتردن  زیستتی مستتلزم مشتخص   های محتیط بندی اولویتشود: پهنهزیستی پوشش داده میتر محیطعدومی

است که  توسهه زیرساخت در آنها مدنو  بوده، یا باید محدود شود و با هشتدار   وضه آبریزحهایی در محدوده

بترداری  موقهیتت، طراحتی و قواعتد بهتره     ای بتر عدتده  اثترات زیستتی  جریتان محتیط   نیازهتای انجام ریترد؛  

 های حوضه خواهند داشت.زیرساخت

زیستتی ختاص ناشتی از ستاخت     دهای محیطتوان به پیامزیستی حوضه، میتر محیطعالوه بر مسائل رسترده

 فرآینتد هتای مهتم   اشاره کترد. متواقهی کته زیرستاخت، از ویژرتی      حوضه آبریزبر پیوستگی در  هازیرساخت

زیستی را شکل دهد. تواند بخش مهدی از ارزیابی محیطریزی حوضه باشد، ارزیابی پیوستگی حوضه میبرنامه

هتای رودخانته،   دانند. در سیستمها میبنیادی تدام اکوسیستمبسیاری از متخصصان، پیوستگی را خصوصیت 

هتای آبرفتتی و   هتا، آبختوان  دشتمجراها، سیالب بیندرون و  یهاپیوستگی به جریان ماده، انرژی و اررانیزم

شود، و در ابهاد طتولی، جتانبی و   می آب تسهیل جریان رردد که توسطهای اکوسیستم اطالق میدیگر بخش

کننتده و محترک ستاختار و کتارکرد اکوسیستتم      کند. این روابط، پشتتیبانی ر رذر زمان عدل میعدودی، و د

رتذارد.  هتای چرخته عدتر و تتأمین غتذا تتأثیر متی       هایی مانند الگوهای جریتان، استتراتژی  فرآینداست، و بر 

بتر کتارکرد،   و هدزمتان   ارتباطتات کردن، سدها، بندها یا کاهش جریان، هدگتی بتر ایتن    بندها، کانالیزهسیل

تترین مستائل پیوستتگی از دیتد     رذارنتد. در بستیاری از منتاطق، مهتم    یکپارچگی و تنو  زیستتی تتأثیر متی   

دست استت کته غالبتاً اهدیتت فراوانتی در پشتتیبانی       ریزی حوضه، احتداالً پیوستگی باالدست و پائینبرنامه

 مهاجرت ماهیان دارد.
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 بدر رودخانه دانو یوستگیپ یابیارز :68کادر

 یار،خاو یمهاجرت ماه یبرا یژهبه و یوستگی،اروپا، موانع پ یهنامه اتحادنرام با دانوب مطابق یزحوضه آبر یریتبرنامه مد یهدر ته

حوضته را   یریتبرنامه مد یهته یتشده بود. سازمان حفاظت رودخانه دانوب که مسئول ییشناسا یدیکل زیستییطمسائل مح از

 یهتا مکتان  یتابی، ارز یتن در حوضه آغاز کرد. ا یوستگیپ یایاح یبرا داریتاولو یهامکان شناسایی یرا برا یبرعهده دارد، تالش

حفاظتت   یتفاصله از دهانه رودخانه، و وضه ی،مهاجرت یستگاهبازبودن ز یزانم ی حاصل ازوزنترکیب  یینته یهرا بر پا داریتاولو

از  یاقدام به عنتوان بخشت   یبرا داریتاولو یهامحدوده دادن شاننبرای کرد.  ییاند، شناساکه مجدداً مرتبط شده هایییستگاهز

کشتورها را بته    یبخش از برنامته از نرتر حقتوق    ینا ینکه. با ایافتانتشار ای نقشه 2009دانوب در  یزحوضه آبر یریتبرنامه مد

 یریتمد یبرا یمهد یمتصد یانیبد، ابزار پشتوجو ینبا ا کند،یالزام ند یشناسروش ینا یهبر پا یرانهاقدامات سختگ یزیربرنامه

 حوضه بوده است. یندر ا یآت

 

 

مستلزم آن است که این قبیل پیونتدهای   ،هایی از آنها در یک حوضه یا بخشاز این رو، حفاظت اکوسیستم

 ارزیتابی  ایتن  مجرا قترار داده شتود.  در یا دستکاری و و حدودی قابل قبول برای زیرساخت  شدهحیاتی حفپ 

شناستایی   را دنت کنهای آب شیرین پشتیبانی متی پیوستگی، پیوندهای جانبی و طولی اصلی که از اکوسیستم

 نداید. این پیوندها عبارتند از:می

ریتزی و الرو، و  جابجایی جانبی و طولی حیوانات و ریاهان، مانند مسیرهای مهتاجرت ماهیتان، تختم    ◄

 ها       دسترسی به پناهگاه

 وب در سیستمجابجایی رس ◄
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ها که دشتکنند، مانند سیالبدر برخی موارد، پیوندهای جانبی و طولی که رژیم جریان را تهدیل می ◄

 کند.های پایه را تأمین میکه جریان زیرزمینیآبدهند، و پیوند با ها را کاهش میشدت سیل

 

 های نهادی و اصتدادیارزیابی -9-4

تر های رستردهدرک پیوندهای آب با حوزه فراهم آوردن شرایط به دلیل اقتصادی، -تحلیل نهادی و اجتداعی

 .  باالیی برخوردار استاهدیت  از ارزیابی وضهیتفرآیند در  توسهه و اقتصادی،

 ارزیابی اجتما،ی و اصتدادی

رشتد   ی ازکنتد و درکت  مهدوالً ارزیابی وضهیت مبنا، شرایط اجتداعی و اقتصتادی را در حوضته توصتیف متی    

هتای مشتابهی نیتز بترای     ندایتد. تحلیتل  کننده آب ایجاد متی های کلیدی استفادهدالی در آینده در بخشاحت

رود )بته عنتوان بخشتی از    بته کتار متی    یهای مختلف مدیریتبررسی پیامدهای بالقوه اجتداعی و مالی رزینه

عی و اقتصادی به طور کلی به زیستی، بررسی اجتداتدوین استراتژی(. از این رو، هدانند ارزیابی محیط فرآیند

تتر بترای   های تحلیلتی مطالب توصیفی پایه درباره خصوصیات اجتداعی اقتصادی در حوضه، و تالشدو بخش 

 شود.  ها و روندها در حوضه تقسیم میدرک اولویت

 هتا نته ای، حوضه یتا په های اقتصادی و اجتداعی مبنا، اطالعات زیر مهدوالً در مقیاس منطقهبر حسب ارزیابی

 شود:رردآوری می

 های جغرافیایی در حوضه  تفاوت ، شاملساختار اقتصاد ◄

 رشد اقتصادی و تدایزات بخشی ◄

 خصوصیات اشتغال ◄

 توزیع و نابرابری درآمد ◄

 ها(توسهه انسانی )شاخص ◄

 وضهیت سالمت و آموزش ◄

 مندی از خدماتبهره ◄

های اجتداعی و تواند برای درک اولویتمیدیگری نیز تر چیدههای پیهای مبنا، تحلیلبر این دست داده عالوه

 اقتصادی توأم با استفاده آب در حوضه انجام شود:
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 ارزش اصتدادی آب

هتای مختلتف   ها و بختش اقتصادی آب در مکان نسبی ارزش مختلفی برای تهیینهای اقتصادی شناسیروش

افزوده اقتصادی و اشتتغال حاصتل از آب   ی زیاد میان ارزشهاتواند تفاوتها می. این بررسیوجود دارد اقتصاد

ای از این دست مطالهات که در ستطح  های مختلف اقتصاد نشان دهد. به عنوان ندونهشده را در بخشاستفاده

نام برد. این مطالهه، ارزش را هایی در شدال چین رودخانه 2007توان ارزیابی سال جهان انجام شده است می

 2/4یوآن در متر مکهتب، در مقایسته بتا     19را در صنایهی مانند مهدن، انرژی، تولید و ساخت،  اقتصادی آب

های مصترفی  های متفاوت استفادهبر مقایسه ارزش عالوهبرآورد کرد.  ،کشاورزیبخش یوآن در متر مکهب در 

جریان آب، به ویژه رونهای دتواند ارزش حاصل از دیگر استفاده، ارزشگذاری اقتصادی میآب از جریان خارج

 ارزیابی نداید.نیز رانی را برقابی و نیز کشتی

ایجتاد   ریزی حوضهتواند اطالعات مهدی برای برنامههای مختلف میاقتصادی آب در بخش نسبی درک ارزش

دین ریزی، چنت های برنامهریری، اتکا بر این اطالعات به عنوان اطالعاتی مستقل در تصدیمبا این وجود. نداید

. ریترد ریتری صتورت متی   تصدیم افزوده اقتصادیاشکال دارد. نخست، در واقهیت به ندرت تنها بر پایه ارزش

هتای  مجدوعته  تدایتل بته منرتور کتردن     های حوضته احتدتاالً  حتی ارر تأثیر سیاسی را کنار بگذاریم، برنامه

اهدیتت   و واید ارزی، امنیت غتذایی اشتغال، عدالت، ع به طور مثالتری از مسائل اجتداعی اقتصادی، رسترده

. این موارد در ارزشگذاری اقتصادی بته حستاب   دارندهای محروم اقتصادی را استراتژیک برای پشتیبانی رروه

ریرنتد. در نتیجته،   سناریوها و ضتروریات توستهه آینتده را در نرتر ندتی      ،هاشوند. دوم، این تحلیلآورده ندی

هزینه، به عک  ایفای نقش اثررذار و مهم آنها، بته نتدرت بته     -ل سودمطالهات ارزشگذاری اقتصادی و تحلی

 روند. ریزی حوضه به کار میعنوان ابزار اصلی در برنامه

 سناریوهای توسعه اصتدادی آینده

ریتزی  برنامته  فرآیندمحوریت ، نیاز به درک سناریوهای رشد اقتصادی آینده و پیامدهای آن برای تقاضای آب

هتای رشتد   بینتی تواند شامل ارزیابی تحلیلی تفصیلی پتیش دهد. این کار میتشکیل می را استراتژیک حوضه

های مختلف حوضه آنها بر تقاضای آب در بخش هایتولید ناخالص داخلی، ارزیابی رشد بخشی، و درک پیامد

هتای  تراتژیهای حوضه نیاز بته درک است  تحلیل کدّی روندهای آتی تقاضای آب، برنامه چنینبر  عالوهباشد. 

های اقتصتادی و  آنها بر استفاده آب دارند. درک اولویت هایریزی در حوضه، و پیامداقتصادی، توسهه و برنامه

ریتزی در  ریران اقتصتادی و برنامته  ریزان حوضه و تصدیمریزی در حوضه، احتداالً نیازمند تهامل برنامهبرنامه

 تهیه برنامه حوضه است. فرآیندحوضه در سرتاسر 

 



 وضه آبریزریزی حبرنامه

        188 

 

 ارزیابی آثار اجتما،ی و وابستگی

کنندران موجود و بتالقوه آب در آینتده   دستیابی به توازن میان استفاده به دنبالهای حوضه از آنجا که برنامه

افتزوده اقتصتادی آب، و درک شترایط اجتدتاعی     ای به فراتتررفتن از صترفاً تحلیتل ارزش   هستند، نیاز فزاینده

. درک این آثار از طریق ارزیابی اثرات اجتداعی اقتصادی رردداحساس میآب  تر استفاده ازاقتصادی رسترده

و منافع را به حداکثر  دادهاقتصادی منفی را کاهش  -تواند اثرات اجتداعیمی ،های پیشنهادشده حوضهبرنامه

کنتد  می تالشوم رود. این مفهها به کار میبرساند. مفهوم وابستگی غالباً به عنوان بخش مهدی از این ارزیابی

هتا  کننده آب، در دسترس بخشهای موجود استفادهجایگزین فهالیتبه عنوان ای که رسترهدرک مناسبی از 

هتایی کته از اثترات نتامطلوب ناشتی از      شناسایی رروهبه این مفهوم  هدچنین .ایجاد نداید و مناطق قرار دارد

 .ندایدنیز کدک می های آب رنج خواهند بردکاهش تخصیص

 

 در هلند یرآورد اطال،ات اصتدادب :69کادر

انتد.  در کل کشتور انجتام شتده    هایلتحل ینانجام شده است. ا یاقتصاد یلدر هلند سه تحل، اروپا یهنامه اتحاداز زمان ابالغ نرام

 امتا ، هفراهم آوردرا د نامه در هلننرام سازییادهبالقوه پ هایینهانجام شد، برآورد کالن از هز 2005که در سال  یلتحل یننخست

 .ه استانجام شود، محدود بود یدکه عدالً با یاقدامات بارهدر یاتفقدان جزئ یلبه دل

نامته  فرض آغاز شد که اهداف نرام ینبا ا یلتحل ینانجام شد. ا 2006در سال  یکاستراتژ یدهفا -ینههز یلتحل یک پ  از آن،

انجتام شتد، و    یو در سطح مل یزاز هشت حوضه آبر شدهیرردآور یهاداده یهبر پا یلتحل ینمحقق خواهد شد. ا 2015تا سال 

 یابیارز ینا یبرا یامالحرهقابل هاییترا در نرر ررفت. محدود سازییادهپ لفو منافع اقدامات مختلف و سطوح مخت هاینههز

مختلتف تفتاوت داشتتند، و اطالعتات      یهتا در حوضهماهیتاً  ی،اتوسط مراجع منطقه شدهیهته یوهایوجود داشت، چراکه سنار

 برآورد کرد. یا یابیبرون بایستیاطالعات را م یبرخ یجه،بودند. در نت یدآمیزغالباً مبهم و ترد هاینههز

 

 های خارجی توأم با کیفیت آبهزینه

ی هتا هایی ماننتد هزینته  های اقتصادی خارجی توأم با کیفیت آب در حوضه، به ویژه هزینههزینه در خصوص

هتای  توانتد بته تهیته برنامته    ایتن ارزیتابی متی    ریترد. ، نیز ارزیتابی الزم صتورت متی   تصفیه کیفیت پائین آب

 در جهتت ریتران  و انگیزه مهدتی بترای تصتدیم   رده رذاری برای پرداختن به اُفت کیفیت آب کدک کسرمایه

 .  را ایجاد ندایدهایی تصویب چنین برنامه

تتوان  ریزی منابع آب و تخصیص را متی ای ارزیابی اقتصادی در برنامههبرخی از روش در خصوصبحث بیشتر 

 حوضه یافت. آب ریزی تخصیصدر کتاب برنامه
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استتفاده  بین ای برای پیوند فنون نوظهور بر اساس رد پای آب در مقیاس حوضه، احتداالً مسیر امیدوارکننده

شتود کته بترای تولیتد     دار آبی تهریف متی پای آب یک حوضه به صورت مجدو  مق. ردهستنداز آب و اقتصاد 

شود. وقتی رد پای آب به دست آید، این امکتان بته وجتود    کاالها و خدمات در محدوده مورد نرر استفاده می

و سپ  با استتفاده/ ارزش   شدهآید که استفاده از آب و جریان آب پنهان به درون و بیرون آبخیز توصیف می

 ند زده شود.               اجتداعی و اقتصادی منابع آب پیو

یابتد.  های تحلیل، به فقدان اطالعات در مقیاس الزم برای تحلیتل ارتبتاط متی   بزررترین چالش در تدام شیوه

های قابل اتکتای اقتصتادی و   داده وجود دارند که مریکای شدالیآکشورهای مهدودی خارج از اروپای غربی و 

ژه متواقهی کته تغییتر جدهیتتی )رشتد و مهتاجرت( و توستهه        ، به ویداشته باشندجدهیتی در مقیاس محلی 

شتده  هتای رتزارش  هتای میتان داده  اقتصادی )رشد و جابجایی بخشی( بسیار پویا باشد. این وضهیت با تفاوت

 شود.مینیز تر اجتداعی و اقتصادی در مقیاس اداری پیچیده

ای اجتدتاعی و اقتصتادی، بستیاری از    هت رغتم انجتام ایتن قبیتل ارزیتابی     در نهایت، شایان ذکر است که علتی 

ریتری  های فنی و مالی و مالحرات سیاسی به عنوان مبنای تصدیمریزی هنوز هم از تحلیلهای برنامهفرآیند

، ارر این تحلیل، پیامدهای اجتداعی و اقتصادی را برای حوضه مشتخص کنتد،   با این وجودکنند. استفاده می

 های توسهه را در نرر بگیرد.بهتواند جنریزی استراتژیک میبرنامه

 ارزیابی نهادی، حقوصی و حکمرانی

نهادی مترتبط   هایمحیطسایر و  حوضه آبریزبرنامه استراتژیک حوضه احتداالً تأثیر عدیقی بر محیط نهادی 

با آن خواهد داشت. بنابراین، درک کامل شرایط نهادی تاریخی، کنونی و نوظهتور اهدیتت فراوانتی دارد. ایتن     

هتا، اختیتارات قتانونی    است که ارزیابی نهادی باید ذینفهان کلیدی بخش آب و دیگر بختش  مفهومبدین  مهم

ریزی آنها که آنها و روابط با سازمان صاحب اختیار قانونی مدیریت آب حوضه آبریز، اقدامات سیاستی و برنامه

ظرفیت آنها را شناسایی و درک ندایتد.  تاً نهایباید در برنامه حوضه مورد توجه قرار ریرد، ترتیبات مالی آنها و 

 این ارزیابی مستلزم:

 های مختلف در حوضه است.های سازمانها، کارکردها و ظرفیتارزیابی نقش ◄

تا چه اندازه بتا ارزیتابی ستناریوهای     که مشخص شودمهم است  است. هاهای دیگر بخشدرک برنامه ◄

 اقتصادی آینده تفاوت دارد. -اجتداعی

سیاستی، ترتیبتات حکدرانتی، و    اهدافسازی من جدله اختیارات قانونی، های مهم پیادهبی نهادی، جنبهارزیا

، شناستایی ذینفهتانی کته بایتد دربتاره مستائل       بررسیریرد. این تأمین مالی و ظرفیت سازمانی را در نرر می
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ت بر سر راه پذیرش برنامه و و نیز موانع خاصی را که مدکن اس کردههدایت را کلیدی مشارکت کنند  نوظهور

 سازد.به کارریری آن پدید آید برجسته می

ریتزی توستهه در   ناهدسویی بالقوه میان سیاست و هتدف برنامته   بررسی وابسته بههای مهم این از جنبهیکی 

هتا و  هتا میتان سیاستت   هتا و نتاهدخوانی  شناسایی شکافشرایط های مختلف دولت است. این ارزیابی، بخش

. ایتن  ندایتد ایجاد متی موجودی آب در حوضه را  در خصوصها های بالقوه در برنامهها، و نیز ناهدخوانیبرنامه

ها و سطوح مختلف دولت، های دولت، دستگاهها و روابط دپارتدانشدن تصویر نهادی نقشبررسی به مشخص

ئل مرتبط بتا آب و توستهه   مسا در خصوصهای غیر دولتی به هدراه تهامالت آنها با بخش خصوصی و سازمان

 مهدول وضهیت نهادی عبارتند از: هایمولفهشود. منتهی می

شده قانونی و هتم  )هم تأسی  ییها و روابط میان نهادها و ساختارهادرک نقش نهادهای مدیریت آب: ◄

ا هتا یت  ملی آب و دستگاه هایغیررسدی( که در مدیریت آب دخیل هستند. طیف این نهادها از دپارتدان

بترداری  هتای استتانی، و نهادهتای دخیتل در بهتره     های سطح حوضه و دپارتدتان مراجع ملی، تا سازمان

های تأمین آب شهری و خانگی، و مدیریت محلتی منتابع آب را   های آبیاری در سطح محلی، سامانهطرح

 شود.شامل می

 در خصتوص ستانی و محلتی  ها و روابط بخش آب با اختیارات دولت ادرک نقش :دولت استانی و محلی ◄

زیستی. این کار باید شتامل ارزیتابی   توسهه فضایی، اجتداعی و اقتصادی، و نیز مدیریت و حفاظت محیط

هتا بتر روی کاغتذ    ها و اقدامات در سطوح مختلف باشتد، چراکته غالبتاً برنامته    برنامه تناسبعدلگرایی و 

سازی آنها ندارند. از این رو، این ارزیتابی بایتد   دهیا نهادهای ذیربط ظرفیت کافی برای پیا نبوده ومهنادار 

ها را برای تهیه برنامه حوضته  های مدیریت و فرصتتصویر روشنی از الزامات مرتبط با آب، اثرات، چالش

 فراهم آورد، و مهدوالً به دخالت مستقیم دولت استانی و محلی نیاز خواهد داشت.

رذارنتد کته بایتد در    نیز بر قلدرو مدیریت منابع آب تأثیر میاز نهادهای دیگر  تهدادی :نهادهای دیگر ◄

هتای  هتای ملتی و دستتگاه   دیگر دپارتدانتوان به میاز جدله آنها  .بررسی نهادی مورد توجه قرار ریرند

بتالقوه بختش خصوصتی، از جدلته در پیونتد بتا        مقاصد. اشاره ندودها ذیربط آنها و در برخی موارد طرح

باید در نرتر  نیز نهاد های فهال غیر دولتی و مردمسازمان مقاصد، و نیز مشارکت و کشاورزیکسب و کار 

 د.   نررفته شو
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 ریزیاصول برنامه اصالحشناسایی مسائل و  -9-5

در تدام  و تواند به تدام مسائلهای پیچیده ندیریزی حوضه در وضهیتکه در باال رفته شد، برنامه رونههدان

)هم برای ارزیابی وضتهیت   شوندبندی د. الزم است مسائل کلیدی منابع آب شناسایی و اولویتها بپردازمکان

شناستایی شتوند. ایتن مرحلته پلتی       در مرحله پایانی ارزیابی وضهیتو هم در تدوین برنامه(. این مسائل باید 

ئل مهدوالً با ترکیبی بندی مسا. شناسایی و اولویتخواهد بودمیان ارزیابی وضهیت و طراحی استراتژی حوضه 

 رسد:از موارد زیر به انجام می

 حوضه یا کشور    و وقایع ها/ مذاکره سیاسی به دستور رهبران سیاسی در پاسخ به رویدادهااولویت ◄

ی ماننتد روش  فرآینتد آمتده از طریتق   اندرکاران آراه، به دستهای کارشناسی مدیران و دستدیدراه ◄

 دلفی

 پروژه در طول ارزیابی وضهیت تری و غربال مسائل توسط تیم کوچکتحلیل فنی/ اقتصاد ◄

 بندی نررات آنان.دادن ذینفهان محلی از طریق جلسات رایزنی و بررسی فنی و جدعدخالت ◄

هتا در طتول   ی تکرارشونده است، و اولویتت فرآیندبندی مسائل مرتبط با منابع آب مهدوالً شناسایی و اولویت

ایتن مستائل    درک، سطح فرآیندکنند. در طول این ا و تحلیل سناریوهای آینده ظهور میارزیابی وضهیت مبن

های خاص در حوضه ارتباط دارند. در برخی موارد، روابط علّی یابد، به ویژه وقتی به مشکالت و پهنهبهبود می

در بررستی اولویتت    ریرد. مالحرات مهمبرای توصیف مبنا و علل بالفصل یک مسئله مورد کند و کاو قرار می

 مسائل عبارتند از:

 مسئله      هب مربوطاجتداعی، اقتصادی یا اکولوژیکی کنونی  اثرات وخامت ◄

 تغییر شرایط باوخامت مورد انترار درباره مسئله در آینده  ◄

 عدم قطهیت درک کنونی یا پیامدهای آینده ◄

 سئله بپردازد.تواند به مریزی حوضه میپذیری و سطحی که برنامهامکان ◄

 شوند:استراتژی حوضه استفاده می فرآینددار در سه شیوه متدایز در مسائل اولویت

بر آنها مبتنی است، بته منرتور بازتتاب ماهیتت ختاص       فرآیند مابقیاصالح و بهبود اصول اساسی که  ◄

 هاریزی حوضه و فرصتهای برنامهچالش

 حوضه اهدافانداز و طراحی چشم فرآیندتدرکز بر  ◄
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ریتزی حوضته   برنامته  فرآینتد که باید به عنوان بخشتی از   مورد نیازهای موضوعی شدن حوزهمشخص ◄

 های موضوعی عرضه خواهند شد.قالب برنامه دردر نهایت  شوند کهتدوین 
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  10 فدل

 هاصطعیتلحاظ کردن روندها و ،دم

 

 

 

 

 

 آینده از بررسیهدف  -10-1

 حوضته  که در ارزیابی وضتهیت  ی داردمسائل کنونی مدیریت آب به توجه بهنیاز ریزی حوضه به روشنی برنامه

. بررستی  ندایتد شناستایی  نیتز  را آینده ، ولی هدزمان باید مسائل نوظهور و تهدیدهای بالقوه اندمشخص شده

و  یدت مهم است چراکه در محیط پویتا و نتامهین اقلی  بسیار ریزی استراتژیک حوضه آینده به ویژه برای برنامه

 کند.می ایجادبلندمدت  نگرشیتوسهه آینده، 

نخستتین  در های مختلف به آینده است. دو راه متدایز در پرداختن به بررسی آینده وجود دارد که بازتاب نگاه

ها( و احتداالً بتا در  )در چارچوب محدودیت بودهبینی پیشقابل آینده تا اندازه زیادی  شود کهفرض می روش

کتردن   بهینته پاسخ مدیریتی به آنها قابل برآوردشده آنها،  وقو با احتدال آینده رهای مختلف نررررفتن مسی

هتای متدیریتی بایتد در برابتر     پاستخ  دانتد کته  متی آینده بسیار نامهین استت   با درک اینکه. شیوه دوم، است

دکتن پایتدار باشتند.    های م(، در حوزه آیندهوقو  آنهادادن احتدال مسیرهای رونارون جایگزین )بدون نشان

، شتیوه دوم بته شتکل    با این وجودریزی سنتی منابع آب تا اندازه زیادی بر شیوه اول مبتنی بوده است. برنامه

ای در پاسخ به این شناخت که توسهه و تغییرات اقلیم به مهنای عدم قطهیتت بنیتادی آینتده استت،     فزاینده

 ریرد.  مورد توجه قرار می

بینتی کنتد و   یزی استراتژیک حوضه، به جای آنکه بکوشد یک یا چند آینده محتدل را پیشراز این رو، برنامه

ریزی نداید، رو به تکامل بوده تا پارادایم عدم قطهیت آینده را بازتاب دهد. این شتیوه مستتلزم   برای آن برنامه



 وضه آبریزریزی حبرنامه

        194 

 

هستتند   زیر قطهیت کلیدی های مختلف را که متأثر از دو عدمهای باثبات است که بتواند آیندهحلتدوین راه

 :در نرر بگیرد

در چندین حوضه مشاهده شده است )به ویژه در کشتورهای   تغییر سریع اجتما،ی، جمعیتی و اصتدادی ◄

شود که با وضهیت کنتونی   مصرفیآبی یا الگوهای  نیازهایبه منتهی تواند در حال توسهه(. این روند می

 باشد،طراحی شده د. وقتی برنامه حوضه بسیار صُلب نفاوت باشریزی متشده در زمان برنامهبینییا پیش

رودخانه زرد بته سترعت از   حوضه ، به طور مثال. شوندیی میهابه بروز چالش منجر منتررهغیرتغییرات 

یک اقتصاد عددتاً کشاورزی به یک اقتصاد صنهتی در انتهای قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم تغییر 

بینتی در زمتان   الگوهای بسیار متفاوت توستهه و استتفاده آب در مقایسته بتا پتیش      کرد. این وضهیت به

 منجر شد. 1987نامه تخصیص آب سال توافق

، رذاشتته مدکن است سبب تغییر در بارندری و دما شود که بر موجودی منتابع آب تتأثیر   تغییر اصلیم  ◄

هتایی کته کیفیتت آب را حفتپ     وسیستتم ، و در اکدادهها را افزایش ها و خشکسالیفراوانی و شدت سیل

چتارچوب زمتانی   در ای مشخص و درجه تغییر در محدودهبینی پیشآورد. کنند اختالل به وجود میمی

 آورد.       ای را پدید میمالحرهقابلدشوار است، در نتیجه، عدم قطهیت  بسیاربروز تغییر 

تر توستهه اجتدتاعی و   رسترده تغییر هایآن بر پیشراندو راه متدایز برای ارزیابی میزان تأثیر آب و مدیریت 

کند که آینده توستهه مستتقل از آینتده آب استت، و     اقتصادی وجود دارد. مدیریت سنتی منابع آب فرض می

زای نیازهای آبی پاسخ دهد. به شتکلی دیگتر،   های برونریزی حوضه باید به این دست پیشرانبنابراین، برنامه

ریرد، موجودی و مدیریت منابع آب تتأثیر بیشتتری بتر مستیرهای توستهه      فشار قرار می وقتی منابع آب زیر

کننده یا محدودیت بترای توستهه، از طریتق بتازخورد     اقتصادی و اجتداعی دارند، و نقش آب به عنوان تسریع

 ریرد.ریزی استراتژیک حوضه مورد توجه قرار میبرای درک نیازهای آتی آب در برنامه

ها چشم دوختت،  ای سرشار از عدم قطهیتریزی استراتژیک حوضه باید به آیندهکه در برنامهک اینامروزه در

تر آراه بود، رو به افزایش استت. شتیوه   و هدزمان از شرایط حاکم بر آب در اقتصاد سیاسی به صورت رسترده

تتر عدتومی و   ش رستترده های بخت ها و فرصتحفاظت، توسهه و استفاده از منابع آب، تأثیر عدیقی بر ریسک

 فهالیت اقتصادی، توسهه اجتداعی و ثبات سیاسی دارد. برخصوصی دارد، و از این رو، پیامدهای مهدی 

تقاضای آب در آینده، بختش   ها و اثرات آنها بر الگوهای توسهه، هیدرولوژی ودرک و ارزیابی این عدم قطهیت

فنتون رونتارونی   تتا کنتون   آیتد.  تژیک حوضه به شدار میریزی استرابنیادی مرحله ارزیابی وضهیت در برنامه

که برختی از آنهتا    است یا پیشنهاد شدهو ها به کار ررفته شده برای بررسی این قبیل تغییرات و عدم قطهیت

 شوند:در سه دسته زیر توصیف می
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 تأثیر توسهه آتی بر منابع آب )و بالهک (       ◄

 نپذیری آو آسیب آب بعتأثیر نوسان و تغییر اقلیم بر منا ◄

 ریریتأثیر عدم قطهیت توسهه و اقلیم بر ثبات تصدیم ◄

ریزی حوضه استت. از ایتن   برنامه فرآیندهدف نهایی از شناخت آینده، کدک به تصدیدات به عنوان بخشی از 

پشتتیبانی  هتایی  ریتری روند نیز مهدتوالً از تصتدیم  رو، رویکردهایی که برای ارزیابی وضهیت آینده به کار می

، بتا  بتا ایتن وجتود   کنند. را با توجه به آینده، در نرر ررفته یا بهینه می منتخبو اقدامات  اهدافکنند که می

رویکردها  12فصل کهحالیاست، این فصل بر شناخت شرایط آینده تدرکز دارد، در  ساختگیاینکه این تدایز 

هستتند( را   ادامته آنها بستط فنتون متورد بحتث در     )بسیاری از  تهامالتسازی ریری و متوازنو فنون تصدیم

 کند.  بررسی می

ریزی حوضه مفیتد استت. هتر    پیش از شرح رویکردهای مختلف، مهرفی سه جزح پایه در هر نو  تحلیل برنامه

 مختلف از تغییرات آینده تأثیر بپذیرند.   هایروشیک از این اجزا مدکن است به 

های هیدرولوژیکی، بتر جریتان،   فرآینداراضی، نوسانات اقلیدی و  الگوهای کاربری تاثیررذاری نخست، ◄

 -. توستهه اجتدتاعی  به وقو  ستیالب استت   هاها و مصبها، دریاچهها، تاالبکیفیت آب و پاسخ رودخانه

و زیرزمینتی   سطحیآب منابع اقتصادی و تغییرات اقلیم بر کیفیت و کدیت نفوذ، رواناب و تخلیه آب در

رترا  های اکتشافی، قطهیتطیفی از روش توسطارزیابی این دست آثار آینده مدکن است  رذارد.تأثیر می

درباره آینده هیدرولوژی و کیفیت آب، با « ساختگی»برآوردهای انجام شود که به دنبال یا استوکستیک 

 .  هستند شدهتوجه به شرایط امروزی یا طبیهی

 تهیین کننده زیست آبی و سیستم مخزنمحیط ،سطحیآبدوم، خصوصیات هیدرولیکی و پیکربندی  ◄

هتای هیتدرولوژیکی و   . تغییتر اقلتیم، ورودی  هستتند بندی آب جتاری در حوضته   کیفیت، کدیت و زمان

بته  ایتن خصوصتیات و    تواندمیکیفیت آب و/ یا توسهه زیرساخت در درون جریان و دستکاری زیستگاه 

به مستئله متورد نرتر بستتگی دارد، و از      ،هااین پاسخپاسخ سیستم را تغییر دهد. فنون ارزیابی  تبع آن

ستازی کیفیتت آب و رونتدیابی    های بزرگ برای تخصتیص آب و تولیتد برقتابی، تتا متدل     تحلیل سیستم

 کند.  رانی تغییر میهیدرولیکی ریسک سیل و کشتی

 هیین کننتده ت این سیستم از نرر کارکرد اکوسیستم، تأمین آب، و کیفیت آب یا سیل، نیازهایسوم،  ◄

و نیز پیوند با ضروریات اجتداعی، اقتصادی و اکولوژیکی را برای توسهه برقترار   بودهتقاضاها از منابع آب 

هتای مشتهود   از افزایشای دامنهسازد. این الزامات با تغییر الگوهای توسهه و نوسان اقلیم در حوضه، می
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تغییرات کدتر مشهود نیز یر کاربری اراضی، و در تقاضای آب با افزایش تولید، افزیش ریسک سیل با تغی

 . ریرد.را دربر میمانند تبخیرتهرق ریاه با تغییر دما و دی اکسید کربن 

توان تصتویر کتاملی از تغییترات    کنش دارند، و تنها با ترکیب آنها میبرهمبا یکدیگر به روشنی  مولفهاین سه 

تواند به هده ید دانست که هیچ مدل یا تکنیکی به تنهایی ندی، بابا این وجودآینده در حوضه را ارزیابی کرد. 

های تحلیل موضوعی متناسب با هدف ختاص دربتاره مستائل    مسائل مدکن پاسخ دهد، بلکه باید فنون و مدل

ریزی حوضه، اطدینان از این است که فرضیات و اصتول زیربنتایی فنتون    دار تدوین شوند. هدف برنامهاولویت

 شود.میان آنها در نرر ررفته می یهاکنشداشته و برهممختلف هدخوانی 

 

 های توسعهتلفی  آینده -10-2

شود، تفسیر و تلفیق افتق  ریزی استراتژیک حوضه که غالباً دست کم ررفته میاز مراحل بسیار مهم در برنامه

دربتاره آینتده در    ،یزیستتی و بخشت  ها( توسهه اقتصادی، اجتداعی، محتیط فرآیندهای )یا دید در دیگر برنامه

زیستتی،  ای و محتیط این کار باید ضتروریات توستهه  در (. 27ای و محلی است )شکلهای ملی، منطقهمقیاس

ای و انتدازها یتا نتتایج توستهه    ، و بتر استاس آن، چشتم   شتده  دادهها و اقدامات مرتبط با حوضه نشتان  اولویت

 از الزامات مترتبط بتا منتابع آب بترای پشتتیبانی      دتواننمیها هدچنین . این برنامهررددزیستی حاصل محیط

و محلی  ایهای موجود ملی، حوضهنیاز به رنجاندن برنامه این موضو ، د، کهنمشخص سازرا سازی آنها پیاده

 کند.      زیستی آنها برجسته میای و محیطرا از نرر ضروریات و اقدامات توسهه

هتا،  در برختی حوضته   بتا ایتن حتال،    های بخش عدومی هستتند، مهرناها عددتاً باین قبیل برنامه کهحالیدر 

پیامدهای مهدی بترای توستهه   تواند میهایی دارند که ها، استراتژیاز شرکت ایمجدوعهیا  خاصهای شرکت

هتای  مقیتاس، شترکت  دن بتزرگ امهت مربتوط بته   ایتن وضتهیت   هتای  ترین مصتداق اصلی. داشته باشدحوضه 

هتای کتاربری اراضتی،    ای بر فهالیتهایشان اثرات عددهکه فهالیت استو کشاورزی  پتروشیدی، انرژی، تولید

 نیازهای آبی یا تخلیه پسداند در حوضه دارد. 

هتا یتا حتتی عدتودی     افقی میان بخشانسجام و هدسویی ها به ندرت ، باید دانست که این برنامهبا این وجود

و  ایجتاد کترده   هتدف قصتد و   ی در خصوصهای کالنتنها رزارهها این برنامه. غالباً دارند میان سطوح مختلف

هتای  هتا، استتراتژی  هدختوانی نداشتته باشتند. در بستیاری از وضتهیت      نیتز  مدکن است حتی از نرر درونتی 

هتا از  شتده عدتومی انحتراف دارنتد، و شترکت     هتای پشتتیبانی  )واقدامات( توسهه بخش خصوصتی، از برنامته  

های توستهه  کنند. برنامهبرداری میها در راستای افزایش منافع خود بهرهخشمیان سطوح و ب هایناهدخوانی

ریرند، یا حتی آنها را در نرر ندی نگرفتههای منابع آب، تههدی را به عهده ها و محدویتغالباً در مورد فرصت
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یر و تلفیتق افتق   . از این رو، تفسرردنددر دسترس فرض میموجودی آب و تخلیه پسداند در آنها عدوماً بلکه 

تواند کاری پیچیده  و مستلزم حجم زیادی ذهنیتات فتردی در رستیدن بته     های دیگر میدید آینده در برنامه

 های جایگزین( باشد.تصویر منسجم درباره آینده )یا آینده

 

 

 نور گرفته شوند.ریزی حوضه در های مختلف که باید در برنامهای در مقیاسزیستی و توسعههای محیطبرنامه -27شکل

 

هتای توستهه   ارزیابی آینتده  چارچوبی برای ریزی بایدهای برنامهفرآیندها درباره آینده در دیگر ارزیابی دیدراه

تتر  ، نکته مهمبا این وجودحوضه تأثیر بگذارد.  اهداف غاییانداز یا و در تدوین چشم ایجاد کرده مرتبط با آب

منابع آب بایتد مشتخص شتده و     در خصوصها بالقوه میان این برنامههای ها و ناهدخوانیآن است که شکاف
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هتا  ریزی حوضه و نهادهای صاحب اختیار قانونی که مسئولیت این قبیل برنامهبرنامه فرآیندبرای تهامل میان 

 به کار ررفته شوند. ،هارا دارند، با هدف تسهیل هدسویی بیشتر میان این برنامه

 

 Breede-Overbergحوضه  یریتمد یتوسعه در استراتژ یزیرمهبا برنا ییهمسو :70کادر

 ینداشته، و بنابرا یتمحور Breede-Overbergتوسهه محدوده  یندهدر آ یو بهبود امرار مهاش اجتداع یبه رشد اقتصاد یقتشو

 Breede-Overbergدر محتدوده   یتژه توستهه، بته و   یبانی. نقتش آب در پشتت  اصل بوده است یزحوضه ن یریتمد یاستراتژ یبرا

 موجود دارد، و منابع آب یبا کشاورز اجتناب ناپذیری یوندمنطقه، پ ینا یتو جده ادکه اقتص یلدل یندارد، به ا اییژهو یتاهد

 آن محدود است.

 تتر رستترده  یزیرحوضه، خود را با برنامه یمتدرکز بر توسهه در استراتژ هاییاستبا تهامل و رنجاندن اصول س ی،استراتژ این

مترور و   یتالتی، رشد و توسهه ا یمانند استراتژ یالتیاسناد توسهه در سطح ا دربرریرنده استراتژی ین. اندوده استهدسو  توسهه

و  یخود را با اقدامات توسهه اقتصتاد  ینحوضه هدچن ی. استراتژه استبود ییو چارچوب توسهه فضا یالتی،ا یاقتصاد یدورندا

حوضته،   ی. استتراتژ ندتوده استت  و برنامه توسهه خدمات آب، هدسو  یتوسهه دولت محل رچهیکپامانند برنامه  ی،محل یاجتداع

 یو مبنتا رنجانتده  انتداز ختود   و آنها را در چشم ،کرده ییتوسهه را شناسا یهامنابع آب و مسائل و چالش یریتمد یانم یوندپ

 .  ندوده است یکاقدامات استراتژ

و  یتد توستهه جد  یبانیموجتود، پشتت   هاییتحفپ فهال یبراموجود آب منابع  یو کارآ عادالنه یمتقس»انداز ، چشمبه طور مثال

بته رشتد    یقتشتو  یتوستهه در راستتا   یازهتای بازتتاب ن « یو جهتان  ییدت اقل اتییربا تغ یاز جبران، و هدزمان، سازرار یناناطد

کته   زیتر  آب بر اساس اصول یصتخص یکاتژبا اقدام استر ،اندازچشم ینرذشته است. ا یاجتداع هاییو جبران نابرابر یاقتصاد

 :شودیم یبانیپشت ریرد،در نرر میتوسهه را  هاییتاولو یلقب ینا

 یترو پ ی،و فنت  یاقتصاد یدی،رونارون و نوآورانه تنر یسازوکارها یقاز طر ،محفوظ و زارعان یرهذخ یآب برا بازتخصیص ◄

  .یستمس یدرولوژیاستفاده آب و ه در خصوص یافتهدرک ارتقا

درصتد، و هدزمتان، در نرررترفتن     50( بزررتتر از  ی)شاخص توستهه انستان   HDIبا مؤلفه  یدجد یکشاورز آبیاری اجازه ◄

 استفاده از آب. یقدق یی، مستلزم کارآHDIدرصد  30از  یشب یکاربردها

تحقتق   یهتا رحمشتترک و طت   هتای رذارییهدر سرما شدنیمسه یی،بهبود کارآ یقاز طر یتجار یتوسهه کشاورز ترویج ◄

 مجاز مهتبر. یهاو انتقال حقابه HDI ، باعدالت

 

 ارزیابی اثرات توسعه آینده -10-3

 .ریزی منابع آب بتوده استت  برنامه اساسیبینی شرایط هیدرولوژیکی و نیازهای آبی آینده هدیشه بخش پیش

تدرکتز  اولتین  انتد.  شتده  تتر ای پیچیتده این فنون، با پیچیدری روابط میان آب و اقتصتاد، بته شتکل فزاینتده    

در ، و بتوده های آینده مهدوالً بر نیازهای آبی )متأثر از الگوهای متغیر توسهه اقتصتادی و جدهیتی( بینیپیش

اقلیم( است. اثترات   تغییرهیدرولوژی )متأثر از الگوهای متغیر کاربری اراضی و در این اواخر،  ادامه متدرکز بر

هایی از ریاه که نیاز آبتی کدتتری دارنتد یتا     در نرر ررفته شود )مانند رونه احتدالی تغییر تکنولوژی نیز باید

در  بخش از کتاب،این در شوند. ها رنجانده می کدتر در این ارزیابیکه البته عدوماًسازی(، های شیرینرزینه



 هایتقطعلحاظ کردن روندها و عدم: ۱0فصل 

 

        199 

 

ولوژی و بینی یا محدودستازی تغییترات آینتده در هیتدر    که مهدوالً برای پیش یسطحی کالن، طیفی از فنون

 .  شودروند، مهرفی میحوضه به کار می ریزینیازهای آبی در برنامه

های رودخانه بیشتر مختص به روندیابی ستیل، متدیریت کیفیتت    تغییرات در خصوصیات هیدرولیکی سیستم

 در پاسخ به تغییر جریان یا توسهه زیرساخت است. این متوارد مهدتوالً  نیز زن، و ابرداری سیستم مخآب، بهره

یابتد کته   در دامنه برنامه حوضه قرار دارند، و بنابراین ارزیابی آنها به ارزیابی اقدامات استتراتژیک ارتبتاط متی   

 موضو  دو فصل بهدی است.

و انهکتاس عتدم قطهیتت در     هتای مدکتن مختلتف   دادن آینتده در ترسیم آینده، سناریوها غالبتاً بترای نشتان   

شوند. در این مرحله از بحث، مهم است از نرر مفهومی میتان  ه میهای مختلف به کار ررفتهای آیندهپیشران

زا ماننتد رشتد   های متدیریت آب هستتند )متتأثر از عوامتل بترون     ریزی که مستقل از پاسخسناریوهای برنامه

زا ماننتد متدیریت   اقتصادی( و سناریوهای توسهه که بازتاب پاستخ متدیریت هستتند )متتأثر از عوامتل درون     

روند، ولی در ریزی منابع آب به کار میز قائل شویم. هر دو نو  سناریو )غالباً در ترکیب( در برنامهتقاضا(، تدای

دوم در دو فصتل بهتدی مطترح    ستناریوی نتو    ) ریترد این فصل، بحث درباره سناریوی نو  اول صتورت متی  

 .شود(می

 بینی روندهای استفاده آب و کاربری اراضیپیش

دادن بته ستناریوها بته    بع آب بر اساس روندهای رذشته، روش سنتی و ساده شکلترسیم سناریوهای آتی منا

نداید. ترسیم رونتد مدکتن استت از فنتون     را منرور می هاآید که تنها به شکل حداقلی عدم قطهیتشدار می

های جدهیتی یتا رشتد اقتصتادی استت، بترای      زا که بازتاب ویژریرررسیون، از روی یک یا چند متغیر برون

 )مهدوالً تقاضاها/ الگوهای آب بر پایه بخش یا محتدوده مشتخص(   رزیابی متغیر/ متغیرهای وابسته منابع آبا

، اما به تتدریج بتا ترستیم رونتدهای     شدمیروندهای تقاضای آب ترسیم  صرفاًاستفاده کند. اوایل در مطالهات 

کشتاورزی از رشتد    -روستتایی  )احتدتاالً بتا متدایزستاختن رشتد     رردیتد رشد اقتصادی و جدهیتی جایگزین 

ها مهدوالً با تهریف حدود، بر حسب سناریوی رشد زیاد، متوسط صنهتی(. عدم قطهیت در این ترسیم -شهری

یابد. در برختی متوارد، پیامتدهای فرضتیات     های استفاده آب هستند، بازتاب میبینیکه مهرف پیش ،و پائین

 .  رردندمنرور میمدیریت تقاضا نیز به عنوان سناریوهای اضافه 

های هیدرولوژیکی )و کیفیت آب( در این سیستم به طور مشابه با ترسیم تغییترات آتتی در   بینی ورودیپیش

، تغذیته  سطحی باناسازی پیامدهای آنها برای روکاربری اراضی، توسهه اقتصادی و تغییرات جدهیتی، و مدل

با تدوین شود،  تواندمی یسناریوهای رونارون کهحالیشود. در های سیل انجام میآب و پیک ریآبخوان، آلود

نستبتاً  تفاوت میان آنها در مقیاس حوضه، به ویتژه وقتتی بتا تغییتر نیازهتای آبتی مقایسته شتود،         این حال، 
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، تغییترات کتاربری   با این وجتود رود. اهدیت است. بنابراین، مهدوالً تنها یک آینده هیدرولوژیکی به کار میبی

تری بر روندیابی سیل و تخلیه پسداند دارند )به ویژه در مقیاس آبخیز(، و از این ادی، تأثیر مهماراضی و اقتص

 د، توجه بیشتری به آنها مبذول شود.نباشاصلی رو مدکن است در مواقهی که مسئله 

ا(، و هتای پایتدار بارنتدری و دمت    )رژیتم  ثابت فرض شدهارزیابی هیدرولوژیکی آینده، اقلیم در به طور سنتی، 

در ایتن   هتای اخیتر، تغییتر اقلتیم نیتز     دانتد، ولتی در ستال   های مستقیم انسانی میتغییرات را نتیجه فهالیت

رنجانده شده است )ارزیابی اثرات عدم قطهیت اقلیم با جزئیات بیشتر در بخش بهدی متورد بحتث   ها ارزیابی

 ریرد(.قرار می

ترسیم آینده صورت  هاسازی تحلیلی هستند تا بر مبنای آنلنیازمند سطحی از مد الذکرفوقهای تدام ارزیابی

ها به کار ررفته شده است، اما به طور کلی این فنتون بته یکتی از دو    طیفی از فنون و مدل کهحالیریرد. در 

 دسته زیر تهلق دارند:

وند و شت بدین مهنا که روابط علّی پیشران نوسانات آینده بته شتکل کتافی درک متی     نگر،فنون صطعیت ◄

ستازی  قطهتی مهدتوالً    است. متدل  غاییترین راه دستیابی به هدف ریزی شامل شناسایی اثربخشبرنامه

درباره هیدرولوژی و توستهه آینتده )نیازهتای     یسازی شرایط آینده سیستم، به هدراه فرضیاتبرای شبیه

 رود.      آبی( به کار می

 ستهی در یتافتن  پذیرنتد و  متی را ات( در سیستتم  نوستان تصتادفی )مهدتوالً باثبت     فنون استوکستیک، ◄

سازی . مدلات را دارندبا در نررررفتن تفسیر احتداالتی از نوسان غاییترین راه دستیابی به هدف مناسب

استوکستیک مهدوالً برای بازندود شرایط سیستم از طریق ندایش روابط آماری با هیدرولوژی یتا توستهه   

 رود. به کار می

شود( برای ارزیابی اثرات هیدرولیکی بهدی ساخته میبدل سه ههای فیزیکی )که در آنها نسخدسته سوم مدل

 شود.  تغییرات، به جای ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی سیستم یا نیازهای آبی آینده استفاده می

 های اصتدادی آیندهبینیپیش

های اقتصادی کالن بترای  ی با استفاده از مدلبینی نیازهای آبتر، مبتنی بر پیشهای نسبتاً پیچیدهبینیپیش

های کلیدی است که بتر تقاضتای آب )و احتدتاالً روانتاب( تتأثیر      ارزیابی پیامدهای رشد مدکن آتی در بخش

های مشابهی برای ارزیابی پیامدهای اجتداعی و متالی بتالقوه بترای    د. در این نو  از مطالهات، تحلیلنرذارمی

 شود.تدوین استراتژی( استفاده می فرآیند)به عنوان بخشی از  یتهای مختلف مدیریرزینه
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 Vaalرودخانه  یستمتقاضا در س هایبینییشپ :71کادر

آب  یتاد ز یتقاضا یویدهنده سنارانجام شد، نشان یجنوب یقایکه توسط وزارت امور آب آفر Vaalرودخانه  یستمروند س یلتحل

موفتق   ستازی یتاده پ یجته در نت یتاد ز یتت رشتد جده  یته بر پا یوسنار ینه است. امشخص شددر شکل زیر است که با خط قرمز 

 یانترژ  یازهتای ن ینو تأم یدتول یبرا یازدر آب مورد ن افزایش ی،به سبب رشد اقتصاد یو مهاجرت داخل HIV/AIDS یهابرنامه

مبنتا بتر    یوی. ستنار ریترد یجتاز را در برمت  م یرغ یاریبه آب دادنیاناز پا یتقاضا ناش یهاول یشافزا یزدر سرتاسر کشور است، و ن

 .یدررد یو کدّشده  آوردو اقتصاد، بر یتجده ترینبر اساس رشد پائ یحداقل یوی، و سنارهشد یمترس یجار یاساس روندها

 وییاست، استتفاده شتد. ستنار    فراهم یازهان ینا ینتأم یعرضه برا یاقدامات کاف ینکهاز ا یناناطد یبرا یاد،ز یتقاضا سناریوی

 یروو ن ی،مهدن ی،صنهت ی،شهر ینشان داده شده، و شامل کاهش تقاضاها یاهبا خط س یزتقاضا ن یریتحفاظت آب و اقدامات مد

 .شودیهدررفت محقق م یریتو مد ییکارآ یارتقا بااست که  یندهدر آ

 

 

کته در قستدت پیشتین     داردبسیار نزدیکی با ارزیابی مسیرهای توسهه آینده  ارتباطسازی این ارزیابی و مدل

های کلیدی توسهه اجتداعی، اقتصادی، نهادی ( مهرفی شدند. چالش کار، شناسایی و رزینش پیشران10-2)

 هایی است که بر نیازهای آبی و هیدرولوژی تأثیر خواهند داشت.             و زیرساخت در دیگر بخش

موجتودی و  بتر  لقوه آتتی اجتدتاعی و اقتصتادی    برای ارزیابی پیامدهای بتا فنونی بندی باید رفت که در جدع

 سازی اقتصادی عبارتند از:دارد. رویکردهای مدلوجود منابع آب  استفاده
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اقتصتادی اثترات اولیته و ثانویته استتفاده آب در تولیتد و مصترف اقتصتادی، ماننتد           کالن سازیمدل ◄

 ستانده -یافته حسابداری اجتداعی و تحلیل دادههای تطبیقماتری 

هتای  شتده در بختش  آب استتفاده  افتزوده  و سازی اقتصادی خُرد درباره ارزشگذاری اثترات اولیته  مدل ◄

 شناخته شود.    پیامدهای اقتصادی مدکن جامهی ازمختلف، که بر اساس آن درک 

تتر پیامتدهای استتفاده از آب در توستهه     ریزی حوضه، این موارد باید با ارزیابی رستترده برای کدک به برنامه

رتردد. ارزیتابی ایتن قبیتل     آبتی و هیتدرولوژی بتازمی    نیازتصادی و اجتداعی پیوند یابند، که به پیامدهای اق

 ریزی حوضه شکل نگرفته است.و هنوز به خوبی در برنامه بوده، پیچیده یهای بازخوردفرآیند

 

 یپذیری اصلیمارزیابی نوسان، تغییر و آسیب -10-4

های موجودی آب، مهدوالً با استتفاده  بینیتغییر اقلیم در قالب پیش (ییوها)یا سنار های اخیر، اثراتدر سال

متنهک    های هیدرولوژیکی قطهیهای زمانی بارندری و دمای آینده با مدلاز برآوردهای ریزمقیاس در سری

 .    اندشده

بالقوه،  شناخت حساسیت سیستم آب به تهدیدهای در جهتبررسی سیستداتیک  شامل پذیریارزیابی آسیب

تهدیتدات استت. ارزیتابی    ایتن  در صتورت تحقتق    آنها، برای کاهش پیامدهای وخیم الزم و شناسایی اقدامات

 آید.متدرکز بر ریسک برای توجه به عدم قطهیت به شدار می ایپذیری، شیوهآسیب

د کته مدکتن   شوهای سیستم منابع آب اطالق میها و نقصدر مدیریت منابع آب به ضهف 1پذیریآسیبواژه 

 ،های زیرزیستی تضهیف نداید. مؤلفهاست کارکرد سیستم را در رویارویی با تغییر اجتداعی اقتصادی و محیط

 د:نکنتهیین میسیستم را یک پذیری آسیب

 . زاتنشعوامل سیستم منابع آب در مهرض قرار ررفتن  بودن:در معرض ◄

 سازراری.بیرونی، بدون در نررررفتن ظرفیت  زایتنشعوامل میزان حساسیت سیستم به  حساسیت: ◄

غلبه بر تهدیدهایی که متوجه کارکردهتا   برایظرفیت سازراری اکوسیستم و جامهه  :سازگاریظرفیت  ◄

 است.

که توسط برنامته   2زیستیپذیری منابع آب شیرین در برابر تغییر محیطهای ارزیابی آسیبشناسیروشکتاب 

. تدوین کرده استت پذیری را ( تهیه شده، یکی از رویکردهای ارزیابی آسیب2007زیست سازمان ملل )محیط

                                                                 
۱ Vulnerability 

2 Methodologies Guidelines for Vulnerability Assessment of Freshwater Resources 
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نخست، درک جامع وضهیت موجود منابع آب باید حاصل رردد. دوم، روندهای سناریوهای آینده درباره منابع 

 ، توسهه و استفاده منتابع، موجود آب باید تدوین شود. هم وضهیت کنونی و هم روندها باید مجدو  منابع آب

 را توصیف کنند.  ،های عدلیاتیها و رویه، از جدله سیاستیسالمت اکولوژیکی، و ظرفیت مدیریت

هتا آغتاز   پتذیری با درک وضهیت کنونی و روندها، رام سوم، تحلیل برای شناسایی مسائل کلیتدی یتا آستیب   

، و در نرتر بگیرنتد  ادی اقتصت  -رردد. مسائل کلیدی باید توانایی منابع آب را در پشتیبانی توسهه اجتداعیمی

د. میتزان  نت متورد توجته قترار ده    ،را که مدکتن استت بتر ثبتات منتابع تتأثیر بگتذارد        یهدچنین باید نوسان

 به عنوان تابهی از موارد زیر مشخص شود: آنپذیری مدکن است با بیان آسیب

 تنش وارد بر منابع   ◄

 فشارهای توسهه ◄

 عدم امنیت اکولوژیکی ◄

 تی.های مدیریچالش ◄

 

 رودخانه زرد یزدر حوضه آبر پذیرییبآس یابینمونه ارز :72کادر

 یشرانپ یدی،هر مسئله کل ی. برادهدینشان م ینزرد در چ یزحوضه آبر پذیرییبآس یابیرا در ارز یدیدو مسئله کل یرجدول ز

متورد،   یتن . در اشتود یمت  ییاستا منتابع آب شن  یتحاصل در وضه ییربه هدراه فشار و تغ زیستی،یطمح یا ی،اقتصاد ی،اجتداع

 یشتریکه فشار ب ،یاقتصادتوسهه و  ینیشهرنش رسترشآن، فشارها عبارتند از  یو بر مبنا ست،ا یتمتأثر از رشد جده یآبکم

 ی،و بته تبتع آن، اثترات اجتدتاع     زیستی،یطمح یتعبارتند از فقر و تنزل وضه هاتنشدیگر . اثرات دنآوریرا بر منابع آب وارد م

 شده است. ییشناسا کلیدیبه عنوان پاسخ  یآب یاست. سزیستییطو مح یتصاداق

مستئله   یک، آبی. کمآیندیبه شدار م آنمنابع آب و نوسان  اییهاز مسائل پا ییهاندونه یابی،ارز یندر ا شدهییمسئله شناسا دو

به  یماقل ییراست که در اثر تغ نوسانات و تغییراتمنابع آب مسئله  ثباتییاست. در مقابل، ب یتجده یمرتبط با رشد کل ایپایه

 .آیدیوجود م
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پتذیری و  های زیر بترای درک ماهیتت آستیب   رامباید پذیری، چهارم، برای هر یک از مسائل کلیدی یا آسیب

 رود. شود. رایزنی با خبرران غالباً به عنوان روش تحلیل به کار میبرداشته  عک  الهدل مناسبتهیین 

 زیستی.پذیری، از جدله تغییرات اجتداعی، اقتصادی و محیطآورنده آسیبپدید هاییین پیشرانته -1

 رذارند.  که بر منابع آب تأثیر می هابرآورد فشارها، یهنی فشارهای عدده ناشی از پیشران -2

 در وضهیت و روندهای کنونی.ناشی از فشارها، درک تغییرات  -3

 زیستی، اجتداعی و اقتصادی.وضهیت کنونی، از جدله اثرات محیطتحلیل اثرات تغییرات در  -4

 های سیستم.پذیریدر مقابله با آسیب هاعک  الهدلتهریف و تدوین  -5

برای حفاظتت در   یمنابع آبالزم شده اقدامات بندیفهرست اولویتتدوین به  ،پذیریدر نهایت، ارزیابی آسیب

 انجامد.، میساندن آنهارتهدیدها و به حداقل برابر پیامدهای

 

 ریزی سناریویی و ارزیابی ثباتبرنامه -10-5

ریزی منتابع آب، از  های آینده برای برنامهبینیعدم قطهیت در پیش مفهومدر دهه نخست قرن بیست و یکم، 

د تر درباره ماهیت و جهت ختو شده آینده، به عدم قطهیت بنیادیتدرکز بر نوسانات پیرامون مسیرهای تهریف

مسیرهای آینده تحول یافته است. این تحول به سبب تجربه تغییر سریع و چشدگیر اجتداعی و اقتصتادی در  

ررفتنتد، و شتناخت اثترات تغییتر اقلتیم بتر هیتدرولوژی،        هایی که به طور فزاینده تحت فشار قرار میحوضه

 ها پدید آمد.   بخشزیستی و توسهه اقتصادی و اجتداعی در دیگر های محیطفرآیندنیازهای آبی، 

شده آینده با فرضیات زیربنایی مشابه، بته  بینیسازی شرایط پیشریزی را از بهینهافزایش عدم قطهیت، برنامه

 تفتاوت آینتده، بتا احتدتال    در برابر طیفی از سناریوهای بسیار م باثبات یشناسایی رویکردهای مدیریتسدت 

 .  دهد، سوق میناشناخته وقو 

در ارزیابی اقدامات محتدل آینده، بازتاب ایتن فلستفه   « 2پشیدانی اندک»یا « 1پشیدانیبدون »اتخاذ رویکرد 

های محتدتل آینتده مناستب    که برای طیفی از وضهیت دارداقداماتی  سهی در شناسایینوظهور است که ذاتاً 

ال اضتافه در  غربت  یتک  ایتن شتیوه مدکتن استت بته عنتوان       کته حالیباشد )به بیانی دیگر، باثبات باشد(. در 

 ریزی سناریویی برای ارزیتابی احتدتال  های پیشین انجام شود، سطحی از طراحی سناریو یا حتی برنامهفرآیند

 ای مشخص، الزم است.آینده برایشده اقدام در نرر ررفته عدم تناسب

                                                                 
۱ No regrets 

2 Low regrets 
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 ریزی سناریوییبرنامه

بته شتدار    با احتدتال وقتو  یکستان   و های مختلف ریزی سناریویی ابزاری برای بررسی پیامدهای آیندهبرنامه

ریتزی در قبتال عتدم قطهیتت     زا به سدت برنامهآید، و از این رو تکنیکی است که از تحلیل روندهای برونمی

در حوضته و   یو اقلیدت  های بالقوه پیچیتده توستهه  آورد. به بیانی دیگر، تکنیکی برای رنجاندن آیندهروی می

هتای  ریزی سناریویی، مبتنتی بتر تحلیتل دقیتق شتکل     است. برنامه یدیریتهای مکنش آنها با استراتژیبرهم

 کنند.  و درک می شناختهپذیر آینده، در ترکیب با دانش و بینش افرادی است که حوضه را امکان

 

 یفرنیابرنامه آب کال یوهایسنار :73کادر

 است: یرشده و مهرف موارد ز ینتدو 2050سال  یبرا یفرنیاآب در برنامه آب کال یآت یتقاضا قابل تحقق یوهایسنار

  یبر اساس رشد کنون هابینیپیش ◄

 منابع از کدتر توسهه بر مبنای استفاده و  جدهیت کدتر رشد ◄

 منابعاز بیشتر توسهه در جهت استفاده و  جدهیت زیاد رشد ◄

 یشتده از رو محاستبه  ییترات تغ یهبر پا نشان داده شده، یرکه در سدت راست شکل ز یو،ساالنه تقاضا در هر سنار ییرتغ مجدو 

با توجه به  یم،اقل ییرتغ ناشی از(. نوسان زیستییطو مح یکشاورز ی،شهر یتقاضا است )تقاضاها یدیکل هاییشراناز پ یکهر 

شتده،   در ندودار مشخص یلهتقاضا، که با سطوح هاشورخورده در هر م یدیکل هاییشراناز پ یکبر هر  یماقل ییربالقوه تغ یرتأث

 .منرور شده است

از  ریتزان ریتران و برنامته  تصتدیم  به استفاده یازبر ن یوهاتقاضا در سنار ییراتتغ دامنه ینده،آ یک صرفاً برای یزیربرنامه یجا به

 انجام اقتدامات  یدرک چگونگ یو اطالعات را برا داشته یدتأک ین،نامه یندهبا توجه به آ ییریتمد یهااز مالحرات و اهرم یفیط

 .آوردیفراهم م یندهآ قابل تحقق اریوهایدر سن ییریتمد

 

 

شتود کته بتر    های رونارون( آغاز میآینده )در مقیاس در ییهاریزی سناریویی با شناسایی عدم قطهیتبرنامه

خواهند رذاشت. بررسی سطح عدم قطهیتت   و منابع آب حوضه تأثیر یزیستاقتصادی، محیط،توسهه اجتداعی



 وضه آبریزریزی حبرنامه

        206 

 

هتای  که بر اساس آنهتا آینتده   یالهاده نامهین و پرتأثیرتأثیر بر منابع آب، شناسایی مسائل فوقدر برابر سطح 

قابتل  های مختلف در قالب سه تا چهار ستناریوی  سازد. مهدوالً آیندهپذیر میامکان را دنشومختلف تدوین می

آنها(، به هدراه  وقو دال بودن احتهای مختلف )بدون مشخصآینده منهک  کنندهکه  شوندتحقق تدوین می

 .       هستند های کلیدی از وضهیت کنونی به وضهیت آیندهروایتی درباره مسیر و پیشران

تواند نقاط اهرمی کلیتدی را کته   ریزی میکنند که بر اساس آن، برنامهاندازی را ایجاد میاین سناریوها، چشم

آوری اقدامات مدکن را در برابر تغییر آینده ، و سطح تابهکرد د شناسایینریزی باشباید تدرکز اقدامات برنامه

اندازی فراهم سازند که در آن، توسهه مرتبط با آب بتواند ارزیابی نداید. به شکلی دیگر، آنها مدکن است چشم

مکونتگ   دستت ، چهار سناریو برای حوضته پتائین  به طور مثالشده صورت ریرد. بدون عبور از مرزهای توافق

 شده است: توسهه کم و زیاد آبیاری، و توسهه کم و زیاد ظرفیت ذخیره )مرتبط با برقابی(.شناسایی 
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  11 فدل

 تدوین برنامه حوضه آبریز

 

 

 

 

 

 رویکرد تدوین برنامه حوضه آبریز -11-1

ع دار منتاب های اولویتت استراتژی منسجم برای پرداختن به دغدغه ایجادریزی حوضه آبریز، هدف اصلی برنامه

یابد. این کار مستتلزم هدستویی،   حفاظت و توسهه پایدار سر و کار می اهدافبا که عدوماً  آب در حوضه است

نگتر و منستجم   به منرور ایجاد برنامته کتل   یمتهدد مدیریت هایتخصصهداهنگی یا یکپارچگی موضوعات و 

ک بازتتاب رویکترد و فرضتیات    حوضه است. دو شیوه مفهومی متدایز برای انجام این کار وجود دارد که هر یت 

 ریزی حوضه است:برنامه فرآیندمتفاوت برای 

ارزیتابی   فرآینددار و سناریوهای آینده که در طول بر پایه مسائل اولویت انداز استراتژیک،طراحی چشم ◄

های مختلف حوضه بر اساس شرایط محلتی،  شناسایی شده است. مدکن است بین بخشحوضه وضهیت 

شتوند.  ریزی متی انداز منسجم پیو اقدامات استراتژیک با توجه به این چشم اهدافل شود. قائ هاییتدایز

بته  های محلی )محتدوده( را  ای )موضوعی( و محدودیتهای رشتهاین شیوه، امکان در نررررفتن تفاوت

ستازی  . بتدین ترتیتب، هداهنتگ   رتردد متی بختش بتاز  انتداز انستجام  آورد، ولی هدواره به چشممی وجود

انداز را با تفکیک مکانی و تدوین چشم فرآیند. این شیوه، کندتسهیل میرا غیرمنفهالنه در سطح حوضه 

 دهد.موضوعی نشان می

بترای   و بتا در نررداشتتن ستناریوهای توستهه آینتده      ،و اهداف ذیربط اصداماتبر پایه  موضو،ی طراحی ◄

ای منستجم از  ، طراحی مجدوعته پ  از آند. انداری که در ارزیابی وضهیت شناسایی شدهمسائل اولویت

حوضته، بتا تلفیتق و     در( اهتداف غتایی  های مشخص( و نتتایج ) اقدامات استراتژیک، اهداف کدّی )هدف
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های از پیش موجود در اهداف استراتژیک حوضه تا در برخی موارد برنامهنیز های نوظهور و تجدیع برنامه

 شود.  تبدیل می های موضوعی متدایز(فرآیند)هدسوسازی  روژه، به کارکرد مدیریت پفرآیندانتهای این 

 هدسویی با تجدیع فضایی و موضوعی است. فرآینداین شیوه، مهرف 

ریزی حوضه مدکن است عناصری از هر دو رویکرد را در خود داشته باشتد،  برنامه فرآیند کهحالیدر عدل، در 

انتداز  های مبتنی بر تتدوین چشتم  فرآیندواهد بود. از یک سو، ذاتاً بر پایه یکی از این دو فلسفه خبا این حال 

و با آنهتا   در نرر ررفتههای پیشین حوضه را و برنامه اهداف موضوعیشوند، بلکه باید مهدوالً از هیچ آغاز ندی

انتداز زیرحوضته یتا    هدسوسازی غالباً مستلزم دیدراهی درباره تهیه چشتم  فرآیندهدسو شوند. از سوی دیگر، 

 سازی نیازهای بالقوه رقیب است.        ه، برای متوازنحوض

ریزی موضوعی موازی که مدکتن استت در مقیتاس    های برنامهفرآیندریزی حوضه باید با هر دو رویکرد برنامه

ریتزی  ، متواقهی کته برنامته   تتر ریزی ستنتی های برنامهشیوه در محیط حوضه انجام شوند، مقایسه رردند. این

های مختلتف انجتام   ریزی تأمین آب شهری جدارانه توسط وزارتخانهبرقابی، آبیاری و برنامه رانی،کشتیسیل،

ها غالباً از نرر درک، اهداف و الزامات متدیریت آب  است که این برنامه آنشود، کامالً مهدول است. نتیجه می

 ریرند.  در تهارض قرار می

رویکردهتای   بتا ایتن حتال،    رایط قابل کتاربرد باشتند،  تدام این رویکردها مدکن است در برخی ش کهحالیدر 

و بته عنتوان راه و رستم     انتد دادهتر نشتان  انداز و هدسوسازی، اثربخشاستراتژیک غیرمنفهالنه در تهیه چشم

هتای رقیتب   میتان استتفاده   تهامتل هایی که پیچیدری بیشتری داشته، مستلزم ریزی حوضهمتداول در برنامه

شتناخته  تر توسهه اقتصادی و اجتداعی نیاز دارنتد،  به هدسویی با ضروریات رسترده منابع آب حوضه بوده، و

 .  شوندمی

 استراتژیک ،مومی برای تدوین برنامه حوضه  فرآیند

بندی کافی مسائل و اصول را فراهم کرده باشتد،  نسبتاً خطی ارزیابی وضهیت، درک و اولویت فرآیندکه زمانی

هتای رونتارون   شتود راه تدوین برنامه حوضه باید آغاز شود. در ادامه تالش می تکرارشونده و غیرخطی فرآیند

های فرآینتد با اینکته  د. در عدل، نمند شوچارچوب فرآینددر توصیف این ریزی استراتژیک حوضه انجام برنامه

هتا را شتامل   هد، با این حال، تهداد مهدودی از آنها هدته جنبت  نریزی حوضه بسیاری از این عناصر را داربرنامه

 شوند.  می

، و بتا برنامته   شده ریزی حوضه با برنامه کالن نسبتاً روشن پروژه آغازهای برنامهفرآیندباید دانست که بیشتر 

ریتزی پیتروی   یابند، کته هتر دوی آنهتا از تتوالی منطقتی برنامته      ساختاریافته نسبتاً منسجم حوضه پایان می

 آنهتا مورد نرر، مدکن است شباهت زیادی بتا هتیچ یتک از     فرآیندکه  توجه ندود، باید با این وجودکنند. می
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شتده پیشتین   ها و بازرشت به مسیر پیدودهبستنداشته باشد، چراکه تنها در پیچ و خم مسیر، با شناسایی بن

پتذیر  است که سطح الزم درک مشترک میان ذینفهان کلیدی و هدسویی الزم میان اهداف و اقتدامات امکتان  

   خواهد شد.

دار منابع آب )بتا  ریزی استراتژیک حوضه، تالش برای ترکیب مسائل اولویتهای برنامهفرآیندویژری مشترک 

تر اجتداعی، اقتصادی و اکولوژیکی است. این در نررررفتن وضهیت کنونی و آینده آنها(، با ضروریات رسترده

متدت )اهتداف   پتذیر کوتتاه  کدّی سنجش هدافاانداز( و تر )چشمنیت آرمانی و بلندمدت بینها مهدوالً فرآیند

ریتزی  برنامته  فرآیندشوند. هر کنند، تدایز قائل میمشخص( که آغاز مسیر به سدت این آرمان را توصیف می

روشتنی را تهریتف    منستجم و انتداز  چشتم  از آنهتا  پردازد. برختی ای متفاوت بدین موضو  میحوضه به شیوه

کننده قصتد  های تبیینیا رزاره اهداف غایی و برخی دیگرریرد، شکل میبر مبنای آن استراتژی کنند که می

 ندایند.  ریزی مینیز مجدوعه منسجدی از اهداف را پی مابقیکنند، و و نیت را تدوین می

تفسیر ایتن اهتداف   نیز در های مشخص که بازتاب ضروریات مدیریت حوضه است، وهده آنها در تهریف هدف

ریرند، اشتراک دارنتد.  سازی را در نرر میپذیری فنی، مالی و ظرفیت نهادی پیادهامکان در قالب اقداماتی که

ریتزی حوضته، کته در    برنامته  فرآیندهای مشخص، در نقطه باریک ساعت شنی به هدین دلیل است که هدف

ستت بته   ریزی استراتژیک حوضه مدکتن ا ریرند. از دید مفهومی، برنامهنشان داده شده است، جای می 6فصل

 مرتبط ولی متدایز تفکیک شود:دو فاز به هم

 اهتداف تهیتین  شتامل  تتر،  مشتخص به طتور  ، یا است که باید محقق شود آن چیزیفاز نخست شامل تهیین 

منتد نقتش دارنتد. ایتن کتار      ای منسجم و زمانکه در دستیابی به ضروریات حوضه به شیوهی است استراتژیک

 است:های زیر برخی از رام دربرریرنده

شده در قالب اصول/ مهیارهای اجتداعی و اقتصادی در ستطح حوضته،   انداز آرمانی تبیینتدوین چشم ◄

   .زیستیای و محیطبر اساس ضروریات توسهه

شتده  دار و اصتول تهریتف  دهنده مستائل اولویتت  یا نتایج(، بازتاب اهداف غاییهای کدّی )تهریف رزاره ◄

   .ریزیبرای برنامه

هتای رودخانته یتا آبخیزهتا )و پیوستتگی درونتی آنهتا(،        کتارکردی بتازه   بنتدی( )یا دستته  دیبنپهنه ◄

 .کننده سطوح حفاظت و توسههمتوازن

زیستتی آب کته بایتد در    پذیر محتیط های سنجشها به هدفیا پهنه اهداف غاییاندازها، تبدیل چشم ◄

 طول و/ یا فراتر از چارچوب زمانی برنامه حوضه محقق شوند.
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زیستتی آب، بتا پتاالیش    تتر اجتدتاعی و اقتصتادی اهتداف محتیط     ای( رستترده بررسی اثرات )توسهه ◄

 بندی.یا پهنه اهداف غاییتکرارشونده احتدالی 

 در کنتار که  یریزی اقدامات استراتژیکتر، پیمشخصبه طور ، یا یابدیافتن ارتباط میتحقق چگونهفاز دوم به 

هتای زیتر   سازند. این کار شامل رامپذیر مییک را در دوره برنامه حوضه امکاندستیابی به اهداف استراتژ ،هم

 است:

درباره توسهه آبخیز و/ یا  یهای ملدوس مدیریتزیستی آب به هدفانداز و( اهداف محیطتبدیل )چشم ◄

 استفاده آب

و  یاف متدیریت هتم، در تحقتق اهتد   در کنتار  پذیر از نرر فنی کته  شناسایی اقدامات استراتژیک امکان ◄

 زیستی آب نقش خواهند داشت.های محیطهدف

سازی آنها در تحقتق  ی اجتداعی، نهادی و مالی اقدامات استراتژیک و پایداری پیادهپذیرامکانارزیابی  ◄

 شدهاهداف مشخص

شتده و اقتدامات   ( مجدوعه اهداف تهریفتهامالتتر اجتداعی و اقتصادی )و بررسی پیامدهای رسترده ◄

 راتژیک متناظر.است

 اهتداف تری که در دو رام باال مهرفی شدند مدکن است به ترتیب بته اصتالح   ارزیابی خاص و بررسی رسترده

 د.نزیستی آب منجر شومحیط هایهدفحوضه و  اهداف غاییو اقدامات استراتژیک، یا بازنگری  یمدیریت

زمانی ادامته  مدکن است تا  ،قدامات حوضهص و اهای مشخ، هدفاهداف غاییاصالح  قابلیت تکرار شوندهاین 

، سازی الزامات مربوط به اقدامات استراتژیک متنتاظر ، و پیادهاهدافبا تهریف شده حالت مطلوب  یابد که بین

ندتایش داده شتده    28شده در باال به شکل ندتوداری در شتکل  توصیف فرآیند. تهادل قابل قبولی برقرار رردد

 است.

 

 سجم و همسوطراحی اهداف من -11-2

زیستی یا مدیریتی(، نقطه مهم مشترک در تتدوین برنامته استتراتژیک    تهیین اهداف در سطح حوضه )محیط

هتر یتک از    مسیرهای مختلفی برای رسیدن به این اهداف وجود دارد که، با این وجودآید. حوضه به شدار می

توصتیف   ادامهند. سه مسیر متدایز در ریزی حوضه مناسب هستبرنامه های مختلفشرایط و رویکرد برایآنها 

ریزی استراژیک حوضته بته   و بازتاب طیف رسترده رویکردهای مدکن در برنامه نبودهشود که لزوماً جامع می

 آیند.شدار می
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 و اصدامات حوضه اهدافانداز، روال تدوین چشم -28شکل

 

ریتزی  های برنامته فرآینده کرد که شرایط در درک قابلیت کاربرد این مسیرها، باید دو جنبه کلیدی را برجست

 سازد.حوضه را متدایز می

یابد، که مهدوالً به این بستگی جنبه نخست به سطح درک مشترک درباره حوضه و مسائل مهم آن ارتباط می

وجتود دارد، رفتتن    یریزی حوضه تکرار شده است یا نه. مواقهی که درک مشترکدارد که آیا در رذشته برنامه

تتر  هایی که ابتدا نیاز به یافتن زمینه مشترک بین ذینفهان دارد، نستبتاً آستان  فرآینداغ اهداف از طریق به سر

 است.

یابد، که به ویژری حوضه و مستائل  ریزی حوضه ارتباط میبرنامه فرآیندالزم در  تهامالتجنبه دوم به ماهیت 

های متنتو  و رقیتب وجتود    ستند، و اولویتهایی که با تنش بیشتری روبرو همهم آن بستگی دارد. در حوضه

یا موضوعاتی باشد که از بنیاد تفتاوت دارنتد )بترای     اهدافها مدکن است میان بستانبدهاین تهامالت و دارد، 
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هتای  (، که مستلزم دیدراه مشترک درباره آینده مطلتوب و اولویتت  ب، برقابی و سیالآب ندونه میان تخصیص

بتر   ایتن تهتامالت  ها روشن بوده و بر یک یا دو منرور تدرکتز داشتته باشتند،    حوضه است. مواقهی که اولویت

 یابد.بودن یا نبودن آن تدرکز میچگونگی تحقق وضهیت آینده و مطلوب

هتای مختلتف را   ها میان اولویتت بستانبدهتهامالت و که توازن  اهدافیهای الزم برای پشتیبانی تهیین تحلیل

های فنتی  از مدل ای است کهشامل دامنه هاریرد. این تحلیلرد بحث قرار میمو 12سازند در فصلمیمحقق 

زیستتی، اجتدتاعی و اقتصتادی اتختاذ اهتداف مختلتف را نشتان        و اقتصادی که پیامدهای منتابع آب، محتیط  

 اهتداف ریزی در دستیابی بته مهیارهتای چندرانته بتا     های پشتیبانی تصدیم که به برنامهدهند، تا سیستممی

 .    ریردمیرا دربرکنند، ناپذیر کدک میشسنج

« برنامته ختوب  »به ستدت یتک    «ابزارهای خوب»و « شناخت خوب»طبیهی از  یکه پیشرفت رسدبه نرر می

است، و غالباً رویکرد  از این ترریزی بسیار پیچیدهرنامهب. ، در حالی که هدیشه اینچنین نخواهد بودوجود دارد

حل بتا  یک راه انتخاب بینهای سنجیده کافی نیست. هیچ راه علدی برای ریرییمعلدی به تنهایی برای تصد

ها و منافع باالتر وجود ندارد، با اینکه ابزارهای بستیاری بترای   با هزینه رزینه دیگرها و منافع متهادل و هزینه

. در دستترس استت  ن سازی انتخاب بر پایه مهیارهای رونتارو دادن پیامدهای این انتخاب، یا حتی شبیهنشان

ی فرآینتد های حوضته ذاتتًا یتک تصتدیم سیاستی استت، و مهدتواًل نتیجته         اولویت در خصوصریری تصدیم

 و/ یا ذینفهان است. اداریتکرارشونده و غیر خطی بوده و مستلزم سطحی از مذاکره میان رهبران سیاسی، 

 انداز حوضهتدوین چشم

، چراکته  استت بلندمتدت   مقصتود و هتدف  عدومی و کیفی درباره  ایانداز )و اصول( حوضه مهدوالً رزارهچشم

. مزیتت  قرار ریردتدام ذینفهان بتواند در سطح اصول، مورد پشتیبانی هدف آن است که چیزی تهیه شود که 

کنندران آب در ابتدا روشن نیستت،  تک استفادهانداز برای تکاین شیوه آن است که پیامدهای مشخص چشم

کنند. در مرحله تبدیل ی اینکه به فکر خودشان باشند، بر وضهیت مطلوب حوضه تدرکز میجاذینفهان به لذا

ترشدن پیامدها برای افتراد(،  رردد )به هدراه روشنتر شده و متدرکزتر میکدّی فرآیندبه اهداف است که این 

 .افتداتفاق می و اصول جدهی نگرشانداز، در مسیر تدوین چشم در حالی که

تتر  هتای تفصتیلی  شتود، و رتزاره  ریزی حوضه بررستی و اصتالح متی   برنامه فرآیند، پیوسته در طول اندازچشم

های مشخص مدکن است به نسبت بهبود شتناخت و یتافتن زمینته مشتترک،     و هدف اهداف غاییانداز، چشم

اندازی که ان چشمبه عنو ،شده حوضهشده در برنامه کاملانداز ارائه. از این رو، تفسیر چشمروشن شوندبیشتر 

ریتزی حوضته   برنامته  فرآینتد اندازی کته در اوایتل   چشممسلداً طراحی شده، اشتباه است.  فرآینددر آغاز این 

 .دقیق نیستشود، تدوین می
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، در یتک موقهیتت سیاستی متدرکتز، و     اداری-مذاکره نهتادی یک انداز مهدوالً ترکیبی از تدوین چشم فرآیند

ریزی و هم وضتهیت  که هم به شرایط برنامه است توازن میان آنهاایجاد ن، به هدراه رایزنی نامتدرکز با ذینفها

 فرآینتد رتر  تستهیل  توستط ی سیاسی است کته بایتد   فرآیندخاص حوضه وابسته است. در عدل، این کار ذاتاً 

اف و های فنی و اقتصادی عددتاً برای پشتیبانی طراحتی اهتد  مدیریت شود. تحلیلبه دقت ریزی حوضه برنامه

 روند.  انداز به کار میبرای تحقق چشم یهای مدیریتارزیابی رزینه

رر خبره است که هده ذینفهان او را صتاحب صتالحیت فنتی بداننتد     انداز نیازمند تسهیلتدوین چشم فرآیند

حساس باشد( و مستقل باشد )ررایش بته   فرآیندکند(، و از نرر سیاسی هوشدند )نسبت به )مسائل را درک 

مسئول برنامه )سازمان مدیریت حوضه  خارج از ها، نشان دهنده فردیافع خاصی نداشته باشد(. این ویژریمن

 است.   (حوضه

تهتامالت  ای در حوضه، و مالحرهقابلاست که پیچیدری  شرایطیانداز حوضه به ویژه در تدوین چشماهدیت 

کته   مواقهیو توسهه درباره حوضه وجود دارد.  زیستیهای محیطهای بالقوه دشواری میان دیدراهبستانبدهو 

و برنامته حوضته را    آمدهشداری از ذینفهان رونارون با درک مشترک محدود درباره حوضه باید کنار هم ررد 

بته جتای ماهیتت    ریزی حوضه، پیشین برنامه هایفرآیند هدین موضو  دلیلی است بر اینکه چراتهیه ندایند. 

 .اندداشته ینی و زیرساختبیشتر رویکرد فاستراتژیک، 

 بندی آبخیزبندی یا دستهپهنه

هتای نستبتاً هدگتن    در محدوده« اندازطراحی چشمشبه»نامتدرکز  فرآیندبندی آبخیز، در پهنه جدیدرویکرد 

درونی میان آبخیزهای فرعی حوضته را در   ارتباطات، و هدزمان، را ندایندری کرده های رودخانهآبخیز یا بازه

ریرد. این رویکرد، مبتنی بر تهریف هدف مورد نرر مدیریت برای هر پهنه حوضه است که توازن میان نرر می

زیستتی آب بترای ختدماتی کته فتراهم      برداری از آب برای توسهه اجتداعی و اقتصادی و حفاظت محیطبهره

هنته مشتخص شتده    زیستی آب که در هر پاین توازن به اهداف محیط پ  از آن،کند. مشخص می را آوردمی

 ریرد.، و پیامدهای اجتداعی و اقتصادی را برای هر پهنه، حوضه و حتی منطقه در نرر میشدهاست تبدیل 

تتر توستهه اجتدتاعی و اقتصتادی، محتور      زیست آبی را در چارچوب شرایط رستترده بندی آبخیز، محیطپهنه

کن استت بته حفاظتت متفتاوتی نیتاز      های مختلف حوضه آبریز مدکند. بخشریری منرور میکلیدی تصدیم

های حساس، نیازمند سطوح باالتر کارکرد اکولوژیکی بوده و برخی دیگر نیز به داشته باشند، و برخی محدوده

 توسهه اجتداعی و اقتصادی باشند.   اهدافبرداری شده و متأثر از شدت بهره

و آبخیزهای حوضته مدکتن استت     بودهفید م ، بسیارهای متنو  و ناهدگنبه ویژه در حوضه ،بندی آبخیزپهنه

اقتصتادی داشتته، و مستتلزم وضتهیت      -زیستی یتا توستهه اجتدتاعی   ضروریات متفاوتی برای حفاظت محیط
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های  برقتراری تتوازن   بندی با جزئیات بیشتر به عنوان یکی از روشپهنه فرآیندباشند.  متفاوتیمطلوب کامالً 

 درریتری  بندی حوضه، هم برای تستهیل تصتدیم  شود. پهنهف میتوصی 12های رقیب، در فصلمیان استفاده

های فنتی  ها، به تحلیلدست میان پهنهپائین -مدیریتی و هم برای در نررررفتن پیوستگی باالدست هایرده

 پهنه وابسته است.  هر و اقتصادی در سطح 

 غاییهمسوسازی هدف 

یتا نتتایج    اهتداف غتایی  ای از مجدوعهانی تدوین شود، انداز فراریر و آرممدکن است در ابتدا بدون آنکه چشم

بتوده،   ها مهدوالً موضوعیرردند. این رزاره تهیینهای کدّی و/ یا کیفی درباره مقاصد( مدیریت حوضه )رزاره

آیند، و مستلزم ستطحی از هدستویی و انستجام    و از روی اصول حوضه و مسائل کلیدی مدیریت به دست می

 تفاوت کهشوند، اندازهای موضوعی برای حوضه تهریف میدر قالب چشم اهداف غایید، هستند. در برخی موار

ریتزی حوضته،   برنامته  فرآینددهند. از این رو، آنها در این است که توازن میان موضوعات مختلف را نشان ندی

زم بترای  های مشخص، و ارزیابی اقتدامات استتراتژیک ال  و هدف اهداف غایی در یک چارچوب تکراری تهیین

 ریرد.صورت می ،تحقق آنها

 در حالیکته ، ندایتد ایجتاد متی  را  ی حوضته هاتری از هدفیا نتایج حوضه مهدوالً مجدوعه روشن اهداف غایی

 اهتداف غتایی  یافتن از هدستویی میتان   . اطدینانهستندشده کارکرد و مسائل حوضه نیازمند شناخت حساب

 فرآینتد به منرتور هتدایت    این اهدافمیان  یهای روشناولویتیک چالش باشد، چراکه مدکن است  تواندمی

های کلیدی محتدود  به اولویت اهداف غایی تهداد. از این رو مهم است که را مهرفی کند منافع رقیب تهامالت

 هفت هدف( و بازتاب درک ضدنی وضهیت مطلوب حوضه باشد. تا)بین چهار  شده

ریزی حوضه داشته، برنامهسابقه که  باشد هاییحوضه مناسبت یا نتایج حوضه مدکن اس اهداف غاییطراحی 

در ریری ضدنی استراتژیک های حوضه، مسائل حیاتی و جهتفرآیند در خصوص یای درک مشترکو تا اندازه

تتوان بتا   طی شتود متی  انداز تدوین چشم فرآیندبدون آنکه نخست ها، در این حوضه، وجود دارد. بنابراینآنها 

، بته ویتژه متواقهی کته تهتارض محتدودی میتان        رفتت  اهتداف غتایی   شناخت، به سراغ طراحی توجه به این

 .داشته باشدوجود  در حوضه موضوعی مختلف قلدروهای

در یک موضو  )ماننتد   اهداف غایی های منهک  کنندهبین هدفاست  مدکنهای اصلی بستانبدهتهامالت و 

. رویکرد این شتیوه در قستدت   اهداف، صورت ریردبرای تحقق اقدامات استراتژیک الزم  بینیا  و کیفیت آب(

هتای مشتخص   شود. هدسویی هتدف مهرفی می اهداف،جهت تحقق  الزم ریزی اقداماتپی در خصوصبهدی 

هتا. تحلیتل فنتی و    بستتان بتده  تهامالت و کنترل هدخوانی است تا مدیریت مربوط بهمیان موضوعات، بیشتر 
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را بته   اهتداف غتایی  متدرکز باشد، و هدزمتان،   اهدافها در طراحی بستانیا بدهاقتصادی باید بر هدخوانی و/ 

 در نرر ررفته شوند.      ،شوند متهادلای که باید با توجه به یکدیگر عنوان مهیارهای چندرانه

 

 ینگدارل-یبرنامه حوضه مور یجنتا ینتدو :74کادر

 :شد ییشناسا یرز هاییتاولو ینگ،ارلد-یبرنامه حوضه مور یمطلوب برا یجنتا یطراح یندفرآدر 

متدت و بلندمتدت در   کوتتاه  ییترات در برابتر تغ  یآورتتاب  یبرا یشتریب ییوابسته به آب در حوضه، توانا هایاکوسیستم ◄

 خواهند داشت.  ییرو رو به تغ یرمتغ یملاز اق یآب ناش یانجر هاییمرژ

 .پذیردیند ،ی، از جدله سطوح شورآب یفیتاز ک یمنف تأثیر حوضه آب منابع از استفاده ◄

از منتابع   یمنتد در بهره یبهتر یتقطه یبترت ینوجود داشته، و بد بیشتری یتآب در حوضه شفاف یریتمد ترتیبات در ◄

 .شد خواهد ایجادموجود 

 .کنندپیدا می یبهتر یسازرار با کاهش منابع آب محلی، جوامع و دارانحقابه ◄

 

 قدم )اسناد باالدستی(م شرایطها و فرآیندشناخت 

 فرآینتد مشتخص پتیش از    هایهدفیا  اهداف غاییریزی حوضه، مدکن است های برنامهفرآینددر بسیاری از 

های موضوعی پیشین یا دستور سیاستی، تهیتین شتده    های ملی، برنامهریزی حوضه، در قالب استراتژیبرنامه

. در تتدوین شتود  ، اندکی اصالح در صورت نیاز حتداالً باا اهداف وباشند. برنامه حوضه باید پیرامون این قبیل 

بته آن اشتاره   است که در بتاال   غاییهای هدسوسازی هدف فرآیندریزی حوضه شبیه برنامه فرآینداین مورد، 

 .شد

که ماهیت اهداف و اقتدامات   آن الزم است در سرتاسر این کتاب رفته شده است، باز هم یادآوری کهحالیدر 

 مرحلته دهنتده شترایط و   شتوند، بازتتاب  برنامته حوضته طراحتی متی     درآنها که زم برای تحقق الاستراتژیک 

 :به طور مثالریزی حوضه خواهد بود. برنامه فرآیندیافتگی توسهه

شتوند، مشتکلی کته در    منتابع آب تهیته متی    مشتخص های حوضه که در پاسخ به یک مشتکل  برنامه ◄

ده، و اهداف و اقدامات روشنی را که مستقیم و عینی به مشکل ریزی شناسایی شهای پیشین برنامهدوره

 دهند را مشخص خواهد کرد.  مورد نرر پاسخ می

های حوضه مدکن است بر بررسی و رردآوری اطالعات تدرکز داشته باشد، و اهتداف  نسخه اول برنامه ◄

های فرآینتد ت عدلی را در ریزی شوند تا اقداماهدکاری نهادی و اقدامات باید بر اساس درک مشترک پی

 ریزی آتی میسر سازند. برنامه
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االجرای حقوقی حوضه، به الزامات حقوقی مندرج در برنامه پاسخ خواهند داد، و مدکن های الزمبرنامه ◄

اهداف و اقدامات جدی بر پایته هدکتاری    ،مشروعیت نهاد صاحب اختیار قانونیبرای استوار سازی  است

 داشته باشند.

سازی اختیارات نهتادی و تقویتت   های حوضه در شرایط اختیارات نامتدرکز )فرامرزی(، بر شفافهبرنام ◄

پردازنتد کته   ظرفیت و روابط تدرکز خواهند داشت، و هدزمان، به مهدودی از مسائل در سطح حوضه می

 شان فرامرزی است.ماهیت

 

 سازیو اصدامات صابل پیاده صابل تحق طراحی اهداف  -11-3

شوند، ضرورتاً مقدماتی خواهند بود، چراکه پتیش از  ها طراحی میفرآیندکه در پی این  اهدافیه اولیه مجدوع

د. در نآزمتوده شتو   ،بودن اقدامات الزم بترای تحقتق آنهتا   با توجه به شدنینیاز است آنکه بتوانند اتخاذ شوند، 

استت، مرحلته ارزیتابی،     ستتورالهدلی درذاری، ذاتاً سیاستی و  هدف -اندازمرحله پیشین تدوین چشم کهحالی

 تر است.تر و تحلیلیفنی

 طراحی اهداف مدیریتی

هتای متدیریتی   زیستی آب به هدفاهداف محیطبه جهت شناسایی اقدامات مورد نیاز، مدکن است الزم باشد 

 تبدیل شوند. برای تشریح این نکته، توصیف چند ندونه مفید است:

آب  منتابع زیستتی بترای رودخانته و احتدتاالً     جریان محتیط  یازنزیستی آب مدکن است هدف محیط ◄

ریتری  ، بترای تصتدیم  با این وجودکنندران رونارون را مشخص نداید. برای تخصیص به استفادهموجود 

مدیریتی استفاده از آب مانند متازاد   اهداف توان بهنیازهایی وجود دارد که میپیش ،آب درباره تخصیص

هتای  برای تخصیص جدیتد، کتاهش الزامتی در تخصتیص     مورد نیازتر تأمین اضافهآب یا  منابعاحتدالی 

     اشاره ندود.های خاص، یا تخصیص الزامی سیاسی به رروهو یافته، های بیش تخصیصموجود در سیستم

 کیفیتت آب  ی ازرا بترای متغیتر مهینت    دامنه مشخصتی زیستی آب مدکن است غلرت یا هدف محیط ◄

هتای مختلتف   مجدو  باررذاری مجاز در این سیستتم در رژیتم  تواند میتداالً حتی ، و احمشخص ندوده

شتده در  . تصدیدات مدیریت کیفیتت آب مستتلزم بترآورد کتاهش در بتار تخلیته      را تهیین ندایدجریان 

توانتد بته   تتر استت، کته متی    آبخیزهای مختلف، یا به شکلی دیگر، تهیین ظرفیت مدکن باررذاری اضافه

 یریتی مقرر رردد. عنوان هدف مد
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سازی آنها الزام قانونی داشته باشتد،  پیاده د کهنبه شکلی دیگر، مدکن است اهداف مدیریتی وجود داشته باش

 مترتبط بتا   مهدتوالً  اهتداف . ایتن  ارزیتابی رتردد  زیستتی آب  بر اهداف محیط هاتأثیر آن با این حال الزم است

 . هستندهای حفاظت سیل وی کارآیی استفاده از آب، یا پهنهاقداماتی مانند استانداردهای تخلیه فاضالب، الگ

سازی( فنی سیستم هیدرولوژیکی حوضه یا آبخیز، کیفیت آب یتا رونتدیابی   ، نیازمند تحلیل )مدلفرآینداین 

 زیستی و مدیریت آب است.   محیط اهدافسیل برای تهیین روابط میان 

 مدیریتی،ملی شناسایی و غربال اصدامات 

د یافت. بنابراین، قابلیت تحقتق  نوضه تنها از طریق اقدامات هداهنگ، منسجم و مناسب تحقق خواهاهداف ح

های( محتدلتی کته مدکتن استت پیتاده شتوند، و دوم، بررستی        نخست با توجه به اقدامات )رزینه ،یک هدف

بررستی  بایتد  ادی، زیستتی و نهت  های فنی، مالی، اجتداعی، محیطبودن و پایداری این اقدامات از دیدراهعدلی

 رردد. 

ریزی استراتژیک حوضه، ترکیبی از اقدامات بیوفیزیکی، زیرساختی، اجتداعی، اقتصادی و/ یا نهتادی  برنامه در

. برای برنامه آب، توصتیف  هستندزیستی و/ یا مدیریتی آب الزم شده محیطمهدوالً برای تحقق هدف مشخص

بترای  جزئیتات کتافی    یدکند، ولی باجای طراحی( کفایت می پذیری مفهومی )بهدر سطح امکان اقدامات این

 .ها وجود داشته باشدبودن آناثرات مدیریتی و عدلی ارزیابی

مهیارهتای ذیتربط فنتی،     بر استاس  شدهبندی اقدامات شناساییها مستلزم ارزیابی و رتبهغربال رزینه فرآیند

بتودن( و هتم در   کننتده عدلتی  مته حوضته )مشتخص   مالی، اجتداعی، اکولوژیکی و مدیریتی، هم در دوره برنا

پذیرترین )و پایتدارترین(  امکان ای ازسازی( است. پ  از آن، مجدوعهکننده پایداری پیادهبلندمدت )مشخص

بتر  شتوند.  می انتخاببه عنوان اقدامات استراتژیک  ،رذارندکه به هدراه هم در تحقق اهداف تأثیر می هارزینه

ریترد. متواقهی کته    سازی آنها صورت متی منابع موجود برای پیاده در خصوصبینانه اقع، فرضیات واین اساس

بایتد بتا اصتالح    پذیر برای تحقق یک هدف در چارچوب زمانی برنامه حوضه کتافی نیستتند،   های امکانرزینه

 .  آن هدف را ایجاد ندودتحقق  شرایط،آن بندیهدف مورد نرر یا تهویق زمان

 بته منتابع   اقتدامات نیاز تهادلی بین میزان مطلوبیت اهداف و و اقدامات استراتژیک باید  تدوین اهداف فرآیند

در  الزم هتا، هدگرایتی  است. از طریق ایتن رتام   ارائه شدههای زیر تکرارشونده در رام فرآیند. این ایجاد نداید

 :ررددایجاد میحل مناسب و قابل انجام راهتهیین 

های احتدالی مدیریتی، با پشتیبانی نررات ذینفهان برای شناسایی رزینه ررفتن از رروه خبررانکدک -1

 و آراه. مختلف

 مقدماتی مورد توافق، و پیشنهاد اصالح اهداف در صورت لزوم. اهدافبررسی نقش هر رزینه در تحقق  -2
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یکی، اقتصتادی  فنی، مالی، اجتداعی، اکولوژ مشخصها با توجه به مهیارهای بندی رزینهارزیابی و رتبه -3

 و نهادی.

 .اندتهریف شدهکه در سناریوهای مبتنی بر عدم قطهیت  یهای مدکنارزیابی سطح ثبات در برابر آینده -4

 ها و ترجیحات رونارون.رایزنی با ذینفهان مربوطه برای استخراج دیدراه -5

اصتالح اهتداف در صتورت     ادپیشتنه  هتا، و پذیرترین )و پایدارترین( رزینهای از امکانرزینش مجدوعه -6

 لزوم.

شتده، و اصتالح مجدوعته اقتدامات در     بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتداعی و اکولوژیکی اهداف اصالح -7

 .        افزون بر منابع موجود است آنهاسازی مواقهی که منابع الزم برای پیاده

هتایی از آن در  د. ندونته نت به کار رو یندفرآمدکن است برای پشتیبانی این  ایرسترده فنون و ابزارهای تحلیل

ماهیتت اجتدتاعی و    بیشتتر  ، برختی دیگتر  بودهفنی  هایمختص جنبه آنهاارائه شده است. برخی از  12فصل

 .  شوندمیریری مشتق تصدیممدیریت  فرضیه، و مابقی از داشتهاقتصادی 

 تلفی  اصدامات و اهداف استراتژیک

 ، یتافتن هدپوشتانی  با ایتن وجتود  ها، بر قلدروهای موضوعی تدرکز دارند. های پیشین، بنا به ماهیت آنتحلیل

 :به طور مثالبرای تأمین اهداف موضوعی مختلف، امر متداولی است.  الزم میان اقدامات

بر اهداف کیفیت آب، تخصیص آب و  تواندمی ایهای دریاچهکارکرد تاالب و پیوستگی سیستم احیای ◄

 . مدیریت سیل تأثیر بگذارد

بتا کتاهش تخلیته     نیتز  آب مدکن است با کتاهش تقاضتا و   وری و کارایی مصرفارتقای بهرهاقدامات  ◄

 گذارد.ب تاثیر هدزمان به صورتاهداف کیفیت آب،  و آب بر اهداف تخصیصبه ترتیب  ،فاضالب

رکرد کا نیزو  موجود آب منابعاز پهنه ساحلی مدکن است بر  و مهاجم پاکسازی پوشش ریاهی بیگانه ◄

 اکولوژیکی تأثیر بگذارد.

با توجته  ، و هدزمان به شکل بالقوه، رذار استده شوری بر اهداف کیفیت آب تأثیردهناقدامات کاهش ◄

 سازد.بران آزاد میبرای تخصیص به دیگر آبآب را ، کنندری الزمبه کاهش نقش رقیق

ک قلدرو موضوعی، با اقدامات یا اهتداف  شده برای تأمین یک هدف در یکامالً موجه است که اقدامات رزینش

رذاری، جامع، منسجم و باثبتات رتردد،   هدف فرآینددر قلدرو موضوعی دیگر هدخوانی نداشته باشد. چنانچه 

ها بایتد  ای پدید آید، ناهدخوانی، مواقهی که چنین مسئلهبا این وجودای باید محدود باشد. تأثیر چنین مسئله

 حل شود.   اترذاری و رزینش اقدامفهد فرآیندبا تکرار بیشتر 
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ستازی  هتا و برجستته  سازی اقدامات متناظر، حتل نتاهدخوانی  مستلزم بهینهموضوعی  تلفیق اهداف و اقدامات

نرتام  »های مساعد نهتادی و متالی، بته عنتوان بخشتی از      ها است. توجه ویژه به طراحی استراتژیکنشبرهم

. از ایتن رو،  استت  از اقدامات فنتی  پشتیبان بسیاریحوزه مهدوالً ضرورت دارد، چراکه اقدامات این « مدیریت

 های زیر است:تلفیق اقدامات و اهداف در برنامه منسجم حوضه مستلزم رام

 اقدامات پیشنهادشده. هایناهدخوانی مقایسه و رفع زوائد و -1

 قابل تحقق. اهداف اصالح اهداف در صورت لزوم، برای ایجاد مجدوعه -2

 ای منسجم از اهداف و اقدامات استراتژیک وابسته به آنها برای برنامه حوضه.مجدوعه طراحی -3

 برنامه حوضه.های سازوکارسازی پیادهبرای ریزی اقدامات مساعد پی -4

 اهداف. اصالحانداز در پرتو بازنگری در چشم -5

 سازیتدوین برنامه پیاده

، بترای  بتا ایتن وجتود   آورد، آب در حوضته فتراهم متی    برنامه حوضه چارچوب منسجدی برای مدیریت منتابع 

هتای نهتادی، آن را   ای و برنامهمنطقه -های آبخیزهای موضوعی، برنامهمهدوالً برنامه مشخص کردن جزئیات،

بایتد در اقتدامات    هتای کلیتدی  ها و هدچنین بررسیی این برنامههاکنند. اهداف، اصول و اولویتهدراهی می

 شوند. استراتژیک رنجانده

هتا و  نداهتا، مستئولیت  هتا، رتام  فهالیتت  در خصوص یسازی نهایی برنامه حوضه نیازمند جزئیات بیشترآماده

سازی غالباً بته صتورت جتدول ارائته     سازی هر یک از اقدامات است. برنامه پیادهاحتداالً منابع الزم برای پیاده

 شود.داده میارجا  ف دارد متن به نقشی که اقدام مورد نرر در دیگر اهداو درون شده

ستازی برنامته حوضته، از جدلته نقتش      سازی، ترتیبات نهادی و مالی الزم برای پشتیبانی پیادهبرنامه پیادهدر 

 فرآینتد . در نهایت، نرام پتایش و  شودسازی برنامه، تهریف میهای ذینفهان در عدلینهادهای مختلف و رروه

 .ررددبازنگری نیز باید تهریف 

 

 ساختار برنامه حوضه آبریز -11-4

 فرآینتد مستندسازی و ساختاریافتگی برنامه نهتایی حوضته، بستته بته هتدف و رویکترد اتخاذشتده در         شیوه

 فرآینتد ای دارد. باید دانست که ساختار سند برنامه حوضته، مهترف   مالحرهقابل اتریزی حوضه، تغییربرنامه

کند(. برنامه حوضه مهدوالً در یتک  الباً از رویه آن پیروی میریزی حوضه نیست )حتی با اینکه غواقهی برنامه
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های موضوعی یتا جغرافیتایی پشتتیبانی    ای از رزارشتواند با مجدوعهیابد )که میشده تدوین میسند خالصه

 مراجهه ندائید(. این سند خالصه باید شامل موارد زیر باشد: 16شود: به شکل

 ی ارزیابی وضهیت های کلید، مهرف جنبهتوصیف حوضه ◄

انداز، اصتول و  ، نشانگر ضرورت برنامه حوضه و وضهیت مطلوب حوضه در قالب چشمانداز حوضهچشم ◄

 .اهداف غایی

 کننده اهداف مشخص و اقدامات استراتژیک در قالب سیستم موضوعات.، مشخصاستراتژی حوضه ◄

هتا، منتابع و نرتام پتایش الزم بترای      هتا، مستئولیت  کننده جزئیات فهالیت، مشخصسازیبرنامه پیاده ◄

 سازی برنامه.عدلی

تغییتر   توانتد آنها متی دهند، ولی ترکیب و ترتیب ، محتوای عدومی خود برنامه حوضه را تشکیل میموارداین 

 .ررددمنرور میهای حوضه ها، توصیف حوضه در استراتژیدر بسیاری از برنامه هدانطور کهکند، 

 

 Delawareحوضه  ساختار برنامه :75کادر

 بود: یربه شرح ز تکاملیبرنامه  ینبه عنوان نخست Delawareساختار برنامه 

 اندازمقدمه: چالش و چشم -1

 برنامه حوضه: هدف، ساختار و کاربرد -2

 کنندهیتاصول هدا -3

 یدارپا ین: استفاده و تأم1یدیکل یجهنت -4

 آبراهه یدورکر یریت: مد2یدیکل یجهنت -5

 یاراضمدیریت منابع آب و  یریتمد یوند: پ3یدیلک یجهنت -6

 ینهاد یو هدکار ی: هداهنگ4یدیکل یجهنت -7

 : آموزش و مشارکت5یدیکل یجهنت -8
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 ساختار برنامه حوضه آبریز -29شکل

 

 Breede-Overbergحوضه  یریتمد یساختار استراتژ :76کادر

 است: یر، به شرح زهداشت یوستگیپ یاز نرر نهاد که یابه عنوان برنامه Breede-Overbergساختار برنامه 

 مقدمه -1

 یالزام قانون -2

 اندازچشم -3

 یهتمردم و طب از : حفاظت1یکقلدرو استراتژ -4

 عدالت و توسهه مشارکت برای: 2یکقلدرو استراتژ -5

 یآورضوابط و تاب یتدر رعا ی: هدکار3یکقلدرو استراتژ -6

 سازییادهبرنامه پ -7
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 برنامه حوضه دانوب ساختار :77کادر

 است: یربه شرح ز یلآب/ س یفیتمتدرکز بر ک یاساختار برنامه دانوب به عنوان برنامه

 سابقهمقدمه و  -1

 دانوب یزدر محدوده حوضه آبر شدهییشناسا عدده یفشارها -2

 دانوب یزشده در محدوده حوضه آبرحفاظت ینواح -3

 یدیاییش /یکیاکولوژ یتو وضه یشپا یهاشبکه -4

 هاو مهافیت و موارد مجاز زیستییطاهداف مح -5

 آب یهااستفاده یاقتصاد یلتحل -6

 برنامه اقدامات -7

 ها: رودخانهیسطح هایآب ◄

 یساحل یهاواسط و آب یهاآب ها،یاچه: دریسطح هایآب ◄

 زیرزمینیآب ◄

 برنامه اقدامات یمال تأمین ◄

 یدیکل هایبندیجدع ◄

  یماقل ییرو تغ یلس یسکر یریتمد -8

 عدومی یزنیو را یرساناطال  -9

 

 تسهآبریز یانگبرنامه حوضه  ساختار :78کادر

 مقدمه -1

 یزحوضه آبر یکل یدایس -2

 یزتقاضا در حوضه آبر یلو تحل یو اقتصاد یتوسهه اجتداع بینییشپ -3

 یزحوضه آبر یبرنامه کل -4

 :یزحوضه آبر یستمبرنامه س -5

 یاو کاهش بال سیل کنترل برنامه ◄

 منابع آب پیوستههمبه برداریبهره برنامه ◄

 آب زیستییطمح -اکولوژیکی و آب منابع حفاظت برنامه ◄

 یزحوضه آبر پیوستههمبه مدیریت برنامه ◄

 یاصل رودخانهتوسهه و حفاظت  یم،برنامه تنر -6

 .اهیاچهمهم و در یهاتوسهه و حفاظت شاخه یم،برنامه تنر -7

 زیستیطبر مح یرتأث یابیارز -8

 سازییادهپ یرتأث یلبرنامه و تحل سازییادهدرباره پ هایییهتوص -9

 های بهدیدرباره رام هایییهتوص -10
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 برنامه حوضه آبریز زامبزی ساختار :79کادر

 است: یربه شرح ز یرزمنابع آب فرام پیوستههمبه یریتبه عنوان برنامه توسهه/ مد یزامبز حوضه ساختار برنامه

 مقدمه -1

 موجود یتخالصه وضه -2

 ها و مسائلچالش -3

 یاصل هاییاستراتژ -4

 و هداهنگ منابع آب پیوستههمبه توسهه ◄

 یدارو توسهه پا زیستییطمح مدیریت ◄

 یماقل ییربا نوسان و تغ سازراری ◄

 حوضه یاسدر مق یکپارچگیو  هدکاری ◄

 سازییادهبرنامه پ -5

 بهدی یهاامر -6
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  12 فدل

 سازی اهداف و مدیریت تعامالتمتعادل

 

 

 

 

 

که الزامات و منافع رقیب منتابع آب   ی استریزی استراتژیک حوضه، تهیین اهداف قابل تحققمحوریت برنامه

زم فشار، این کار مهدوالً مستل تحتچندمنروره، یا بسیار  و های پیچیدهسازند. در حوضهمی متهادلحوضه را 

 زیستی است.مختلف اجتداعی، اقتصادی و محیطاهداف بستان میان ضروریات یا بدهتهامل و سطحی از 

بتا  سیاسی است که مدکن است مستلزم تهامل با ذینفهان رونارون باشد،  فرآیندیک این کار ذاتاً  کهحالیدر 

ل قابل قبول، بهینه و/ یتا باثبتات،   حبرای کدک به یافتن راهبسیاری ریری رویکردها و فنون تصدیماین حال، 

 بر پایه اطالعات یا تصورات فنی و اقتصادی به کار ررفته شده است.

زیست آبی و را بر محور وضهیت مطلوب محیط هابستانبدهتهامالت و ریزی حوضه، برخی رویکردها در برنامه

 کنند.   آب حوضه سازماندهی میبرداری از منابع پیامدهای آن برای توسهه اجتداعی و اقتصادی و بهره

هتا و منتافع   فنی، مالی، اقتصادی و نهادی میان هزینه هایبستانباید تهامالت و بده، طیفدر سوی دیگر این 

 شده صورت ریرد. های مختلف در تحقق اهداف مشخصرزینه

عتدم توافتق   و یتا   حتل راهپیامدهای یک  عدم درک مناسب تواند سببمی حوضه آبریزریزی پیچیدری برنامه

هتای  و تصتدیم  بتوده  تر. در این مورد، اتخاذ رام به رام اهداف و اقدامات مناسبشود ضروریات انتخابدرباره 

 د.ن، به تهویق انداخته شواندنیافتهاً ضرورت قطهتا زمانی که  توانندمی بزرگ

های رونارون تصدیم دربتاره  فرآیند کننده طیفی از رویکردهای پشتیبانی در خصوصاین فصل به کند و کاو 

ریتزی حوضته را   هتا بختش بنیتادین برنامته    بستانبدهتهامالت و ریری درباره پردازد. تصدیم، میاین تهامالت

 دهد.تشکیل می
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 تعامالتمدیریت  یرویکردها -12-1

تهتامالت و  دربتاره   هتا وجتود دارد کته مدکتن استت بترای پشتتیبانی تصتدیم        روشاین چهار دسته کلی از 

 میان اهداف رقیب به کار روند: یهابستانبده

 رذاریمراتبی/ اولویترویکردهای سلسله ◄

 استراتژیک سناریو ارزیابی ◄

 هپشتیبانی تصدیم چندمهیار ◄

 سازیبهینه ◄

 در تدامی این رویکردها وجود دارد: اساسیدو چالش 

کته بته روشتنی    تصدیم  پشتیبان هاییا مهیار اهداف غاییتبدیل منافع و ضروریات به   تعریف مساله: ◄

و یتا   شتده . مدکن است تدام اینها در یک مهیتار متناستب )ماننتد ارزش پتولی( ترکیتب      اندتهریف شده

 .منرور رردند، در تهارض و نامتناسب مختلفارزیابی  هایپذیرفت که مهیار

یتا مهیارهتا را    غتایی اهتداف  ای از اهداف و مانند آن که به بهتترین شتکل،   یافتن مجدوعه حل مساله: ◄

 های مدکن است.محقق سازند. این کار نیازمند شناسایی و ارزیابی رزینه

شوند، تصدیم نهایی باید با توصیه استفاده میبه عنوان ریری و یا فنون زیر برای کدک به تصدیم کهحالیدر 

 انجام ریرد. ذینفهانمذاکره میان ندایندران 

 بمراترویکردهای مبتنی بر سلسله

رتذاری استت کته بتوانتد بتا مقتدم شتدردن برختی نرترات سیاستی،           این رویکرد مستلزم سطحی از اولویت

ای استت کته   ندتایش آن بته رونته    استراتژیک یا اقتصادی، به ضروریات یا اهتداف نستبت داده شتود. شتیوه    

یابتد.  حیت میها ارجشده در یک یا چند بخش، بر دیگر بخشتصدیدات الزم برای تحقق ضروریات شناسایی

برای ندونه، تولید انرژی )برقابی(، تأمین آب شهری یا مدیریت ریسک سیل مدکن است هدف غالتب در یتک   

 .یابدتحقق  ،یا الزامات کیفیت برای دیگر مقاصد آب تامینبا هزینه  نیازهاحوضه باشد، و این 

، بتا ایتن وجتود   نیتاز نیستت،    هیچ منطق فنی یا اقتصادی دیگری بته عنتوان مبنتای اولویتت الزامتات متورد      

محور مدکن است برای تهریف خود الزام، نیاز باشد. در این رویکرد، الزامات یا مقاصدی که های موضو بررسی

دار را تحت تتأثیر قترار   شوند، به شرطی که الزامات اولویتتر دارند، تنها تا حد مدکن برآورده میاولویت پائین

 ندهند.  
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 ینگدارل-یمورحوضه در  زیستییطمح یانجر یصتخد یاصتداد -یا،اجتم یابیارز :80کادر

منجتر   آن یمصتب  هتای یستتم در حوضه و اکوس یبه اثرات بلندمدت مهد ینگدارل-یمور یستمدر س یو خشکسال برداشتیشب

 یتن ا یبترا برنامته حوضته    یته تهبه را مأمور  ینگدارل-یحوضه مور یریتسازمان مد یا،استرال 2007شده است. قانون آب سال 

رو، برنامه حوضه به صراحت ملتزم بته    ینسازد. از ا ینهرا به یستیزیطو مح یاقتصاد ی،اجتداع یجکه نتا یارودخانه کرد. برنامه

 شد. یبرق یو اقتصاد زیستییطاهداف مح یقتطب

دربتاره کتاهش    یلیتفصت  یررست . نخستت، ب کندیها استفاده مبستانبده تهامالت و  به عنوان سازوکار یوهاحوضه از سنار برنامه

 یومطالهته، سته ستنار    ینانجام شد. بر اساس ا ،الزم بود زیستییطمح هاییستمکارکرد س یایاح یها در حوضه که برابرداشت

 یگالیترر 4000درصد(، و  26) یگالیترر 3500درصد(،  22در سال ) یگالیترر 3000 یزانها به مشد: کاهش برداشت ییشناسا

مختلتف   یاقتصاد یهامناطق و بخش ی،جوامع محل یها براکاهش یاقتصاد -یاجتداع یامدهایصد(. سپ ، پدر 29در سال )

کتاهش   یهنینخست،  ناریوی، اتخاذ س2010برنامه حوضه در سال  نوی یشپ ،نتایج ینا یابیشد. با توجه به ارز یحوضه بررس

 یرفتنیکته پتذ   دادینشتان مت   یگتر د یویدو سنار یاقتصاد -یاعاجتد یامدهایپ یابیکرد. ارز یهدر سال را توص یگالیترر 3000

 کرد. ییشناسا را نیز کاهش اثرات یالزم برا یرتداب ینهدچن یوهاسنار یابی. ارزیستندن

ی متدت  تواندیدر اهداف م یو بازنگر یوهاسنار یتکرارشونده بررس ینداست که فرآ آن الدللیینب تجربه این مهم از آموختهدرس

 یستتم هستتند. در س  یاستی س اساساز  تهامالت یلقب ینانجام شود. ا یرسد یرو غ یرسد یوهببرد، و به هر دو ش مانز طوالنی

به انجتام  منجر ، یشنهادشدهپ برداشت یها، مخالفت با کاهش2010برنامه حوضه در اکتبر  شارانت یاست: در پ ینچن یزن یمور

از دامنته  ختارج   یوهاو آزمتودن ستنار   ینتکرارشونده تدو یندفرآ ین،بنابرا. شد دولت توسط یشترب یاقتصاد -یمطالهات اجتداع

 .یابدیم دامها ، امروزه هدچنانحوضه یزیربرنامه ینددر فرآ یهاول شدهیزیربرنامه

 

 

مراتب مدکن است توسط ندایندران سیاسی دیکته شتده، از طریتق نرترات خبررتان     سلسله های اینویژری

دلفی(، و یا از طریق رایزنی با ندایندران ذینفهان مورد توافق قرار ریرد. در هر یک  یندفرآتدوین شده )مانند 
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پیامدهای  اقتصادی و به ندرت از پشتیبانی تحلیل تفصیلی آمدهررانه به حساب از این موارد، رویکردی کاوش

 ای خاص برخوردار است.بندی در حوضهاولویت

 بررسی استراتژیک سناریوها

از  غالباًشتوند، تتر متی  هتا از نرتر سیاستی پیچیتده    ریتری و تصدیم افزایش یافتهها بر حوضهفشار  کههدچنان

تأثیر اقتصادی )و اجتداعی( برای بررسی پیامدهای اقتصادی سناریوهای مختلتف حفاظتت،   ارزیابی های مدل

هریتف اهتداف کلیتدی    ت استاس شوند. ایتن ستناریوها مهدتوالً بتر     برداری و توسهه منابع آب استفاده میبهره

هتا و  زیستی آب و پیامدهای استفاده از منتابع آب، بتا استتفاده از نرترات فنتی متخصصتان در رشتته       محیط

 شوند.می تدوین ،موضوعات مربوطه

رونتد )و  هایی هستند که در دوره ارزیابی وضهیت به کار متی بر مدل مبتنی های ارزیابی اقتصادی مهدوالًمدل

عبارتند از تحلیل اقتصادی منابع، تحلیل افزایشتی،  مورد استفاده های فنون اقتصادی ندونهشوند(. کالیبره می

های حسابداری اجتدتاعی. ایتن فنتون مهدتوالً تتأثیر      ستانده، و ماتری  -رویکرد ارزش تولید و رویکرد نهاده

و/ یا منطقته( بازتتاب    تولید ناخالص و اشتغال )بر اساس بخش مولفهدر اقتصاد با  بر حسب تغییراقتصادی را 

شتوند کته   ریزی سیستم منابع آب استوار متی های برنامههای اقتصادی بر پایه مدلدهند. این قبیل تحلیلمی

های مختلتف، متنتاظر بتا هتر رزینته      زیستی، توسهه زیرساخت و استفاده آب در بخشنشانگر وضهیت محیط

هستند، و اعتبتار آنهتا   زیاد زینه و نیازمند اطالعات است که پره آنهستند. دشواری موجود در این رویکردها 

 یابد.    به نسبت انحراف شرایط از وضهیت کنونی کاهش می

 بتا ای تهیتین رزینته   هدچتون مهیتاری  ریری تتک تصدیم فرآیندها مدکن است مبنای این نو  ارزیابی رزینه

تتأمین متالی در مطالهتات     رزیتابی ستنتی  یافتته ا . این ارزیابی، بسط، باشدبیشترین تأثیر در توسهه اقتصادی

اقتصادی مدکن است برای طراحی طیفتی از   -های اجتداعیریزی منابع آب است. به شکلی دیگر، مدلبرنامه

پیامدهای هر رزینه، مانند رشد و اشتغال، به کار رونتد کته اطالعتات پایته را بترای رویکردهتای        هایشاخص

 شوند(.توصیف می ادامهد )در آورنریری چندمهیاری فراهم میتصدیم

در نهایت، رزینش سناریوی برتر مستتلزم مقایسته پیامتدهای )بتر استاس ارزیتابی( هتر یتک از ستناریوهای          

 اند.شده است، که احتداالً بر اساس درک حاصل از ارزیابی، اصالح شدهشناسایی

 هپشتیبانی تدمیم چندمعیار

ریتزی حوضته، بته نتدرت دیتدراه مشتابهی دربتاره اهدیتت         امههای برنفرآینددر  انهای رونارون ذینفهرروه

میتان   تهتامالت الزم زیستی دارنتد. بنتابراین، بترای آنکته     ضروریات یا مهیارهای اقتصادی، اجتداعی یا محیط

زیستی آب در برنامه حوضه محقق شود، باید بیش از یک مهیتار در نرتر ررفتته شتود. در ایتن      اهداف محیط
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، در پتی ارزیتابی پیامتدهای آنهتا بترای      مختلف های )یا سناریوها(رزینه نرر خبرران،با  شرایط، مدکن است

زیست آبی، توسهه اقتصادی، تولید انرژی، کاهش ریسک سیل و شده درباره سالمت محیطمهیارهای شناسایی

 مانند آن، تدوین شود.

، تتا  در نررررفتن مهیارهای مختلتف ابزارهای رونارون پشتیبانی تصدیم برای کدک به انتخاب رزینه برتر، با 

بر پایه موارد زیر  عدوماً توان رفت که در سطح کالن، این فنونپیشنهاد شده است.  به طور خالصه می کنون

 هستند:

 هتا بتا رزینته  در جهت ایجتاد قابلیتت مقایسته    امتیاز وزنی تهیین دهی به مهیارهای مختلف برای وزن -1

 (.ها)سناریو

 هستند.  هاتر از سایر رزینهپایینهایی که های نسبی مهیارها برای کاهش رزینهاستنتاج اولویت -2

کته حتداقل الزامتات را     هاییرزینه کنار رذاشتنبا  ،هاتهریف آستانه برای مهیارها، برای کاهش رزینه -3

نتافع  م در خصتوص کاربرپسند بترای کدتک بته ذینفهتان      اینامهشیوهآوردن کنند، و یا فراهممحقق ندی

 یا اولویت مبتنی بر این مهیارها برای رسیدن به اجدا .   )یا تلویحی(صریح تهریف شده 

 ریزی آرمانیسازی و برنامهبهینه

(، بته هدتراه روابتط و    و هتدف غتایی   آرمتان سازی مستلزم تبیین مساله به صورت تابع هدف )یتا  فنون بهینه

کته تتابع    ایهای بهینته این فنون، جواببا استفاده از قیوداتی است که بر کارکرد یک سیستم حاکم هستند. 

، . هدچنینررددحاصل می سازند(های نهایی الزم را برآورده مید )یا هدفنسازهدف را حداکثر یا حداقل می

)یتا آستتانه    اهتداف غتایی و آرمتانی    تتامین کننتده  های بهینه موضتهی  توانند برای تولید جوابمی این فنون

 مورد استفاده قرار ریرند.نیز  مهیارها(

منرتور  های پیچیده، چتالش  ریری در حوضهها برای پشتیبانی تصدیمموجود در استفاده از این روش مشکل

ها و تهریتف توابتع هتدف    بستانبدهتهامالت و بودن( درباره پیچیدری الزم )از جدله روابط و غیرخطی  کردن

شتد، ایتن    اشتاره کته   رونته هدانهستند.  الزامات و ضروریاتب ( است که بازتاو آرمانی اهداف غاییکدّی )یا 

یافتن طیفتی از امکانتات    ندایند که قابلیتایجاد می هاهای سودمندی برای غربال جوابروش ،ابزارهافنون و 

ضتروریات، روابتط و قیتودات،     الزامتات،  ریران ارشد ازبا احتساب درک کدّی تصدیمرا بخش مدکن و رضایت

 .   دارند
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 گیری باثبات در شرایط ،دم صطعیتتدمیم -12-2

از شتناخت ناکتافی روابتط     که طیفی ریزی حوضه وجود دارددر برنامه عدم قطهیتوجود برای مختلف دالیل 

های هیدرولوژیکی، اجتداعی و اقتصادی، و توانتایی محتدود   میان اجزای سیستم، تا نوسان طبیهی در سیستم

هتای  . روشریترد متی را دربتر  هتا و توسهه در این سیستم یهای اقلیده در پیشرانبینی تغییرات آینددر پیش

 پیشنهاد شده است. هاعدم قطهیتاین رونارونی برای پرداختن به 

 تحلیل ،دم صطعیت

و ارزیابی پیامتدهای ایتن عتدم     کلیدی مدل یا روابط پارامترهااحتداالتی  ارائهتحلیل عدم قطهیت، مبتنی بر 

شتاخص کلتی از پیامتدهای عتدم قطهیتت در یتک        کهحالیاین تحلیل، در در است.  ایج تحلیلقطهیت بر نت

در  البته ، کهاست، با این حال فرض بر این است که توزیع احتدال عدم قطهیت مهلوم ررددفراهم میارزیابی 

 .رسدبه نرر میعدل بهید 

 تحلیل حساسیت

تغییتر در   تحتت تتاثیر  ، ذکر شتده های یر نتیجه تحلیلبا هدف توصیف چگونگی تغی ، عدوماًتحلیل حساسیت

بیشتترین   بتا مسائل  به شناساییریر را قادر شود. این کار تصدیمها انجام میشرایط، قیودات یا فرضیات مدل

 .ریرددر اولویت قرار  تواندمیبدین ترتیب، توجه به درک و مدیریت این مسائل  نداید.میتأثیر بر نتایج 

 سناریوییریزی برنامه

بتر توستهه    تاثیررتذار هتای رونتارون(   آینده )در مقیتاس  یهاریزی سناریویی با شناسایی عدم قطهیتبرنامه

عتدم  ایتن  . پت  از ارزیتابی ستطح    رتردد آغتاز متی   ،و منابع آب در حوضه یزیستاقتصادی، محیط ،اجتداعی

ائلی که باالترین عدم قطهیت و تتأثیر  شناسایی مسقابلیت ، با توجه به سطح اثررذاری بر منابع آب، هاقطهیت

های مختلتف در سته تتا    . مهدوالً آیندهررددخواهند بود، ایجاد میهای مختلف آینده محور تنریم را داشته و

آنهتا(، بته هدتراه روایتتی از مستیر و       وقتو  بودن احتدتال مختلتف   چهار سناریوی قابل قبول )بدون مشخص

 .       ریرندقرار می رمدنرآینده مورد نرر، های کلیدی از وضع کنونی تا پیشران

مدیریت آب، برای  در جهتتوانند با هدف مناسب ساختن آن ها و مسیرها میپ  از آن، این پیشران

 که بر نتایج تأثیر خواهند رذاشت، به کار روند. طراحی استراتژی حوضه یهای مهم مدیریتشناسایی اهرم

تواند با توجه به این سناریوها، به منرور ارزیابی ثبات آن در برابر تحوالت و می بودهها بر این اهرم متدرکز

 مدکن آینده ارزیابی شود.
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   Breede-Overberg حوضه در یزیربرنامه یتدر هدا یوهااستفاده از سنار :81کادر

 یتن انجام شده، و با توجته بته ا   یجنوب یقایدر آفر ،پانزده سال طی در ،1997از سال  یوییسنار یزیربرنامه مختلف یندهایفرآ

شده استت.   یفتوص Breede-Overberg حوضه یبرا ینده( درباره آیو)سنار یدراهد /یتسه روا ،هایتعدم قطه یلو تحل یشینهپ

 عبارت بودند از: یوسه سنار ینا

استت.   ینهتاد  یتت تدر و تقوتوسهه و رشد مس یبانیبا پشت ی،توأم با هدکار اییندهبازتاب آ یوسنار این: هم کنار در همه ◄

 .   آوردیمتوازن و اثربخش منابع آب، و استفاده کارآ فراهم م یمحفاظت، توسهه، تقس یبرارا  یطمح ینترمطلوب یت،وضه ینا

محدود  یو هدکار ینابرابر، شودیاز رشد حفپ م یسطح کهیدر حالاین سناریو، : مشخصه به صعر یدنرس برای مسابقه ◄

در اثتر  البته ایتن موضتو    پسداند شده، که  یهتخل یادرباره استفاده آب  یمنجر به مقررات محدود یناکاف یدنها یتاست. ظرف

 . شودیم نیز یدتشد ،محدود یهدکار

محدود و  ینهاد یتبه هدراه ظرف رونق،یب یو رشد اقتصاد یاجتداع یفروپاش یت،وضه ین: مشخصه اامور پاشیدنهم از ◄

 یتا  یکننتدران کشتاورز  استفاده یآب یازهاین اندک یشافزا یمحدود به مهنا رذارییهست. رشد و سرماا یفاقد اثربخش یاستس

 داشته باشند. نیز  یکدتر ییاستفاده موجود مدکن است کارآ واست،  یشهر

ست کته  ا ینمسئله ا یمطابقت دارد، ول Breede-Overberg حوضه آب در یریتمد یدجد یمبا پارادا ینخست به روشن سناریوی

دوم  یویدارند. سنار Breede-Overberg یزآبخ یریتو سازمان مد یزآبخ یریتمد یاستراتژ یبرا ییچه مهنا یگر،د یویدو سنار

در توجته بته مستائل مهتم      یشتتر ب بنتدی یتت مستتلزم اولو  یآشکار است، ول فاتپرداختن به تخل یبرا تریقو یاراتاخت یازمندن

خواهد بود کته مدکتن استت     ییبرداران و نهادهابهره یبانیو پشت یتواندندساز یازمندم، نسو یویمنابع آب است. سنار یریتمد

 اقدام مناسب نداشته باشند. یبرا یمنابع کاف

 توسطاست که  یزآبخ یریتمد یحال مکدل در استراتژ ینمستلزم تدرکز نسبتاً متفاوت و در ع یوسه سنار ینطور خالصه، ا به

در  یتت به عنتوان اولو  یو هدکار یمشارکت یریتتدرکز عبارت است از مد ین. اشوندیم یتهدادند قدرت یزآبخ یریتسازمان مد

به  یبانیپشت یکردبا رو یریتو مد یدوم، و تواندندساز یویدر سنار یتو کنترل مقررات به عنوان اولو یریتنخست، مد یویسنار

ی را فتراهم  آورباثبات و نهتاد تتاب   یو ارکان استراتژ بوده یدجد یمبازتاب روح پارادا ینهاا هدهسوم.  یویدر سنار یتعنوان اولو

دربتاره   یاطالعتات کتاف   یبانیاز پشتت  یتد با یوهشت  یتن . پرواضح است کته ا حفپ شود یندهآ یطدر هر رونه شرا یدکه با کنندمی

 محدوده برخوردار باشد. یننوظهور در ا یهاو چالش یو جهان یمل ییراتتغ
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 2009در برنامه آب کالیفرنیا، مورد استفاده ریزی سناریویی مهاجزای برنا -31شکل

 

 زیستیبندی محیطبندی و دستهپهنه -12-3

بترای   یتتر رویکترد جتامع  ، از کشتورهای جهتان، بته ویتژه در چتین و آفریقتای جنتوبی        بسیاریدر امروزه، 

ای، شتکل ررفتته   یتا منطقته   زیستی در مقیاس حوضته ریزی محیطریزی توسهه و برنامهسازی برنامهیکپارچه

زیستی صریح برای هتر  محیط اهدافشناسایی  به دنبالبندی، بندی یا دستهاست. این قبیل رویکردهای پهنه

از  در خصوص بسیاریهستند. در این راستا، برای تامین هدف کلی،  حوضه آبریزیک از زیرواحدهای مختلف 

زیستتی، پیامتدهایی از نرتر    رردند. این قبیل اهداف محتیط  محققای از اهداف مجدوعهپارامترهای الزم باید 

آینتده   مربتوط بته   صترفاً زیستتی  بنتدی محتیط  رذاری دارنتد. بتر ایتن استاس، پهنته     توسهه حوضه و سرمایه

 توسهه نیز ارتباط دارد. اهدافزیستی حوضه نیست، بلکه به محیط

 رونتارون ی، این رویکردها شناخت اهداف زیستمدیریت محیط بهتر رویکردهای سنتی یک توسهه عدده از در

هتای  کته بختش   دهتد تشتخیص متی  سازند. ایتن رویکترد   پذیر میامکانرا  حوضه آبریزهای مختلف در بخش

رودخانه هستند که توسهه اقتصتادی و اجتدتاعی را   « 1پرتالش»های احتداالً قسدت حوضه آبریزاز  مشخصی

 حفاظتت هتا یتا   رودخانته اهدیتت بتاالیی از نرتر اکوسیستتم      هایدیگر بخش کهحالیکنند، در پشتیبانی می

                                                                 
۱ Hard-working 



 تعامالت یریتاهداف و مد یسا متعادل: ۱2فصل 

 

        233 

 

ریتزی فنتی بته    کارکردهای رودخانه دارند. این نواندیشی، رام مهدی به سدت جابجایی از رویکردهای برنامته 

و  ایهتای توستهه  تواند بر شناسایی و تتأمین اولویتت  که می آیدتر به شدار میهای استراتژیک پیچیدهفرآیند

 رکز نداید.زیستی تدمحیط

هتای  حوضه یا منطقه به پهنته الزم است . دارند ی متهددیهابندی مهدوالً رامبندی یا دستههای پهنهفرآیند

. ندتود بتا اهتداف متفتاوت بترای هتر پهنته تتدوین         ستناریو  تهدادی توانمی مناسب تقسیم شود. پ  از آن

ملی تهیتین خواهتد شتد، و طیتف آن از      هایبندی بالقوه این اهداف مهدوالً بر اساس قوانین یا سیاستدسته

 فرآینتد شود. در شده رودخانه را شامل میبرداریهای شدیداً بهرهنخورده با حفاظت باال تا بازههای دستپهنه

بندی که بخشی از استراتژی نهایی حوضته  تواند با نرام نهایی پهنهریزی حوضه، سناریوهای مختلف میبرنامه

هتای  بنتدی ای از دستته بنتدی، صترفاً مجدوعته   پهنته  فرآینتد وده و مقایسه شود. نتیجه دهد، آزمرا شکل می

ای از مجدوعته  بلکته اهدیتت آن در تهیتین    زیستی متناظر آنهتا نیستت  های محیطزیستی و استراتژیمحیط

ست. ، درباره توسهه در حوضه اهازیستی و زیرساختهای محیطاهداف و قیودات، از جدله کیفیت آب، جریان

تهتامالت و  هتای حوضته، و حتل    ریتزی تدتام جنبته   بنتدی بتدین شتیوه، قالتب کلتی برنامته      بنابراین، دستته 

 .                 کندایجاد میمیان اهداف رقیب در حوضه را  یهابستانبده

 زمینته بندی ختاص، پتیش  بندی یا دستهشود، انتخاب اهداف پهنههایی استفاده میمواقهی که از چنین شیوه

بترای  را زیستتی  محتیط  اهتداف و کدّتی،   شتفاف ای . مجدوعته خواهتد بتود  استراتژیک برنامه حوضته   اهداف

رتذاری آینتده   هتای توستهه و سترمایه   کننده رزینهفراهم آورده و انجام آن هدایت های مختلف حوضهقسدت

 در جهتجامع و رسدی را  ارسازوکتواند بندی میبندی یا دستههای پهنهخواهد بود. بنابراین، این قبیل شیوه

 نداید. ایجادتدوین و آزمودن سناریوهای مختلف برای برنامه حوضه 

 بندی بر مبنای کارکرد در چینتجربه: نوام پهنه یک

ریتزی  برنامته  فرآینتد بندی کارکردی را برای استفاده به عنتوان بخشتی از   های اخیر، نرام پهنهچین در سال

ها، استفاده کنونی و بالقوه منتابع  بر خصوصیات پایه رودخانهمبتنی . این نرام طراحی کرده است حوضه آبریز

. در ایتن شتیوه،   استت اقتصتادی   -زیست، و توسهه اجتدتاعی آب در آینده، نیازهای آبی برای حفاظت محیط

ده شود، و به هر یک از آنها، یک یا چهار نو  کارکرد تخصتیص دا حوضه به مقاطع مختلف رودخانه تقسیم می

و منطقته توستهه    و بتازتوانی  ، منطقته تترمیم  حفاظتت شتده  شود: منطقه ساخت و ستاز مدنتو ، منطقته    می

 (.33و  32های )شکل
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 بندی کارکردی در چیننوام پهنه -32شکل

 

هتای  بختش  ، بتا پ  از تهیین کارکرد هر مقطع رودخانه، ارتباط میان مقاطع رودخانه با کارکردهای مختلتف 

ستازی  کته مبنتای پیتاده    شوندای مشخص میکنندهشاخص کنترلشرایط و ه، و سپ  مختلف هداهنگ شد

 بته وجتود   و تدوین برنامه متدیریت حوضته   یریزی اقدامات مدیریترا با پی حوضه آبریز پیوستههمبهمدیریت 

 د.نآورمی
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 ریزی در چینبرنامه فرآیندبندی در رویکرد منطقه -33شکل

 

-عدتدتاً بترای حفاظتت از کارکردهتای طبیهتی و اکتو       بجرای سجاخت و سجاز   منجاط  ممنجوع   کارکرد  ◄

هایی که با های ساخت و ساز، به استثنای فهالیتها، فهالیتاست. در این پهنه حوضه آبریززیستی محیط

مقیاس مقتضی کته  ریرد، و ساخت و سازهای کوچکزیست یا منابع آب صورت میهدف حفاظت محیط

 کنند، مدنو  است.       محلی را تأمین میپایه ساکنان  نیازهای

زیستتی رودخانته بتا    محتیط -خدمات طبیهی و اکوبرای حفاظت از عددتاً  حفاظت شدهمناط  کارکرد  ◄

های ها، پروژه. در این پهنهاستسازی برای توسهه پایدار اقتصادی کنونی و آماده -حفپ توسهه اجتداعی

مقیتاس مدنتو  استت.    های توسهه بتزرگ تأئید بوده، و فهالیت ریرانهسخت فرآیند مستلزمجدید توسهه 

 ای دارند.     تأئید ویژه فرآیندهای توسهه با ضرورت زیاد، فهالیت

برداری و حفاظت، و احیای کارکرد طبیهی برای حل تهارض میان بهره و بازتوانی منطقه ترمیمکارکرد  ◄

بترداری و  ریرند که به بهرهسائلی مورد توجه قرار میمدر این مناطق زیستی رودخانه است. محیط-و اکو

 ها است.حفاظت ارتباط دارند، و هدف آنها، بازتهدیل رابطه میان توسهه و حفاظت در این پهنه



 وضه آبریزریزی حبرنامه

        236 

 

مبنتای حفاظتت هدچنتان     کته حتالی برای استفاده از خدمات رودخانه بوده، در  منطقه توسعهکارکرد  ◄

های عدده بترای توستهه تهیتین    زیست آبی، فهالیتابع آب و محیطمن بُردبرقرار است. بر اساس ظرفیت 

ای د. برای مناطقی که از دید حفاظت اکولوژیکی مهم هستند و اهدیت طبیهی یا فرهنگتی ویتژه  نشومی

های مهین، بر پایه اصل مدیریت علدی و توسهه متهادل انجتام  دارند، توسهه باید در چارچوب محدودیت

 شود.

 بندی در آفریقای جنوبی دسته تجربه: نوام یک

تا به امتروز بترای طراحتی     یی است کههاترین تالشبندی منابع آب آفریقای جنوبی یکی از جامعنرام دسته

در ایتن  . صتورت ررفتته استت   ریتزی حوضته   برنامته  فرآینتد بندی کامل، به عنوان بخشتی از  نرام دستهیک 

زیستی، عامل کلیدی و یستی وجود دارد، چراکه فشار محیطزهای محیطای بر جریانتدرکز ویژه ،بندیدسته

شتالوده  زیستی ریزی حوضه است. شناسایی شش دسته مختلف وضهیت محیطبرنامه فرآیندمنشأ تهارض در 

یافتته(. در ایتن نرتام،    )شدیداً تنزل Fو  Eهای نخورده( تا دسته)دست Aدهد: از دسته تشکیل میاین نرام را 

 دهند.(، شکل می6بندی را بر پایه سه دسته مختلف )جدولنای نرام دستهها مباین دسته

 

 بندی آفریقای جنوبیدر نوام دسته یالزامات وضعیت اکولوژیکی برای سه دسته مدیریت -6جدول

 
 

بندی به عنوان پایته  نرام دستهاین قانون ملی آب آفریقای جنوبی،  بر اساسهای توسهه آبخیز در تهیه برنامه

زیستی و استفاده آب کشاورزی، صنهت های محیطمیان اولویت یهابستانبدهتهامالت و ریری درباره دیمتص

ستناریو بترای    تهدادی، وضهیت اکولوژیکی کنونی آبخیز بررسی شده، و فرآیندریرد. در این و خانگی قرار می
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زیستتی بترای   از نرتر الزامتات محتیط    ییشود. بر پایه این سناریوها، پیامدهاوضهت آینده رودخانه تدوین می

ریتزی  برنامته ها، از جدله متدل  از مدل بسیاریشود. برای دیگر مقاصد تهیین میموجود آب  منابعرودخانه و 

منابع آب برای تهیین آبدهی، مدل کیفیت آب برای بررسی پیامدهای کیفیت آب )متناسب با استفاده( بترای  

زیستی برای حفپ شرایط اکولوژیکی مختلف، و متدل اقتصتادی   ن محیطجریا نیازهایکنندران، تدام استفاده

توانند برای درک پیامدهای سناریوهای مختلف به کار رونتد.  برای بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتداعی، می

 ،ریزی حوضته برنامه فرآینداین سناریوها به هدراه ارزیابی پیامدهای آنان، برای بحث و مذاکره در  پ  از آن،

 شود.ارائه میبه ذینفهان 

بنتدی نقتش   در آفریقای جنوبی است، نرتام دستته   Breedeکه برررفته از سازمان مدیریت آبخیز  در ندونه زیر

نشتان داد کته وضتهیت اکولتوژیکی      فرآینتد های مدیریت آبخیز داشته است. این مهدی در طراحی استراتژی

اکولوژیکی مطلوب آینده در این آبخیز تتدوین شتد، و    آبخیز در حال اُفت است. چندین سناریو برای وضهیت

برنامه حوضه، از جدله ضرورت پیشگیری از هر رونه تنزل بیشتتر در وضتهیت    اهدافها و برای تدوین اولویت

اکولوژیکی در حوضه، نیاز به حفپ وضهیت نهرهای کوهستانی با کیفیت خوب در رده یک، و اهدیت حفتپ و  

ای و ملتی آن، استتفاده   زیستی و اقتصادی در مقیتاس منطقته  اجتداعی، محیط احیای مصب به سبب اهدیت

های آبخیز وابسته است، و بنتابراین، ایتن   به الگوی جریان آب شیرین و سیالب رودخانه، شدند. کارکرد مصب

 هدف پیامدهای مهدی برای مدیریت حوضه دارد.

 

 

 شابههای اکولوژیکی مو محدوده Breede حوضه آبریز -34شکل
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 در سه سناریو Breedeها در حوضه ( رودخانه2020بینی برآورد وضعیت اکولوژیکی )پیش -7جدول

 

 

 های مدیریتیمقایسه و انتخاب گزینه -12-4

 فایده -بر اساس هزینه گیریتدمیم

استتفاده   فایتده  -از تحلیتل هزینته   برای مقایسه اقدامات مشتخص  ،منابع آب مباحث ریری سنتی درتصدیم

شدن اقتدام متورد نرتر را بتا     های قابل کدّی، و تدام فایدههکند. این تحلیل در ابتدا ماهیت اقتصادی داشتمی

بیتان   یکستان هتا بتر حستب واحتد پتولی      ها و فایدهکرد. هزینهسازی هدان اقدام مقایسه میهای پیادههزینه

نر  توان تهیین و برای مقایسه بازرشت را می بیشتر شوند، نر  ساالنه هاها از هزینهشود. مواقهی که فایدهمی

 بازرشت چندین رزینه استفاده کرد.
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 یبانک جهان - Espirito Santo یساحل یآب و آلودگ یآلودگ یریتپروژه مد یدهفا -ینههز یلتحل :82کادر

آب در  یستاحل  یآلتودر  یریتدپتروژه مت   یتر برابودجه اضافه ینتأم یاآ ینکها یینته یرا برا یدهفا -ینههز یلتحل ی،بانک جهان

Espirito Santo یهآب و تصتف  ینمؤلفه تأمدو پروژه از  ین، انجام داد. ایا خیر است یرپذامکان یو اقتصاد یاز نرر مال یل،در برز 

 .اندشده یلتحل هایدهو فا هاینههز یینته ایکه جدارانه بر شودیم یلفاضالب تشک

آب متحدتل   ینتتأم  یکته ستازمان دولتت    یو مختارج  ییافتدر یدبر عوامتدرکز  یمال یلانجام شد. تحل یو اقتصاد یمال تحلیل

 ربت  یمبتنت  هتا ینته . هزشتد یاقتصتاد حاصتل مت    یتت کل یبود که بترا  هایییدهو فا هاینهشامل هز یاقتصاد یل. تحلبود شد،یم

مشترکان و سرانه مصرف  تهدادبر  یمبتن یهاشامل تهرفه نیز یبود. منافع مال یو نگهدار یبرداربهره رذاری،یهسرما یبرآوردها

 یدرمتان  هتای ینهمانند کاهش هز یمشترکان بود. منافه ییجوآب و صرفه ساسیا ینشامل تأم ی،منافع اقتصاد کهیبود، در حال

 نشده بود.منرور  ها، در این تحلیلیزندر یفیتبهبودها در ک یا شده،یهآب تصف از حاصل هایداریاز کاهش ب یناش

انشهاب، و سرانه مصرف آب و فاضتالب، بته کتار ررفتته      یدارا یتدرصد جده ،پوششتحت محدوده  یتجده هایی شاملرضف

درصتد محاستبه، و نتر  بازرشتت      10 یلبا استفاده از نر  تنز هایدهو فا هاینه( هز NPV) یارزش خالص کنون پ  از آن،شد. 

 رتذاری یهسرما پذیرییهدهنده توجمثبت بود که نشان ی،و اقتصاد یمال للیدر هر دو تح NPVمورد،  ینشد. در ا یینته یداخل

 است.

 

 

 یندانوب و را یآب برا یفیتاهداف ک یاصتداد یابیارز :83کادر

نامته  تحقتق الزامتات نرتام    یآب بترا  یفیتت بر اقدامات کمتدرکز برنامه حوضه دانوب،  یبرا ،در رستره حوضه یاقتصاد یلتحل

حوضته   یتاس را کته بتا مق   یداشته و تنها آن دسته از مستائل اقتصتاد   یمل هاییهبا رو یکینزد یوندکار پ ین. ادبواروپا  یهاتحاد

خوانتده   یافق یمسائل اقتصاد یوه،ش ین. اساختیم یرپذرا امکان الدللیینب یسهمقا رتیبت ینمرتبط بودند در نرر ررفته، و بد

در حوضته، بته    یمسته  یاقدامات مختلف در کشتورها  یدهفا -ینهو هز ینههز یبخشاثر ینه،هز یابیباز یمال یلو بر تحل شود،یم

 تدرکز دارد. 2015 یمبنا یویمنرور تحقق سنار
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های نهادی و آثار ، از جدله ارزیابیغیر قابل سنجشهای هزینه منرور کردنفایده برای  -تحلیل هزینهامروزه 

د. بترای  نشتو ه در چنین تحلیلتی بته حستاب آورده متی    اجتداعی، تکامل یافته و بسیاری از مالحرات پیچید

کنندران مالی و منافع خصوصی قرار خواهنتد ررفتت، و نیتز    شناسایی کسانی که در دولت، تحت تاثیر تأمین

هتا تفکیتک   هتا و فایتده  ترین پشتیبان برای اقدام مورد نرتر هستتند، هزینته   برای شناخت کسانی که مناسب

کته ایترادات بستیاری     شوند، هر چندزیست نیز در نرر ررفته میمحیط و سالمت موثر برهای شوند. فایدهمی

 دارد. وجوداحتساب چنین عواملی  شیوه هدچنان بر

 یتا اندازه زیتادی رویکترد  با این حال، فایده از نرر طیف مالحرات آن پیچیده است،  -با اینکه تحلیل هزینه

تهیتین  مقتدار یتا طیفتی از مقتادیری     ها بته عنتوان تتک   و فایده هادارد، چراکه هزینه هاایستا به عدم قطهیت

 یابند.   تنزیل می( 1NPVبرای بیان ارزش خالص کنونی )که شوند می

 2های واصعیگزینه

 در حال تکامل استت  ریری در مدیریت منابع آبابزار تصدیم یکبه عنوان  های واقهیارزشیابی رزینهامروزه 

تواند بر تحلیتل  و از این رو می شناختهبه رسدیت عدم قطهیت را  ،هاای از رزینههارزیابی مجدوع زماندر  که

ها به قیدت تههد به خرید یا فروش سهمبه جای رذار، فایده تأثیر بگذارد. مواقهی که سرمایه -تر هزینهباثبات

حلیل تصدیم را با مفهوم تاین رویکرد ، کندمی انتخابحق مالکیت را  وارذاریرزینه  آتی،های ثابت در زمان

رذاری کوچتک در زمتان حتال بترای     کند. این شیوه، مدیریت ریسک را با سرمایههای مالی ترکیب میرزینه

بته   تتر اضافهاطالعات  مهلوم شدن رذاری بیشتر را تا زمانپذیر ساخته، و تصدیم به سرمایهرذار امکانسرمایه

 اندازد.تهویق می

تواند به عدم قطهیتت و  های واقهی میارزشیابی رزینه ،های بزرگرذاریدر سرمایهر زیبا وقوف بر دو واقهیت 

 :پاسخ دهدحل آن 

ارزشتگذاری   رتذاری دارنتد،  هایی کته چنتدین مرحلته سترمایه    در تدام مراحل پروژه تدمیمات مرکب: ◄

زینته بترای   رحفتپ  مدکتن استت   ستازد.  پتذیر متی  امکان پذیر راریری انهطافاقهی، تصدیمهای ورزینه

 یرذاری اولیه، تههتد سرمایه اما ،باشدرذاری مقدماتی سرمایهمستلزم  آتیدر زمان  کامل رذاریسرمایه

ریتزی توستهه منتابع آب    های مقدماتی برنامه، در انجام رامبه طور مثالنیست.  آتیرذاری سرمایه برای

بته  پ  از آن امکتان   کهحالی، در تواند صورت ریردمی رذاریسرمایه، یا زیرساخت مدیریت سیلجدید 

 .                   وجود خواهد داشتانداختن یا کناررذاشتن ساخت تهویق

                                                                 
۱ Net Present Value 

2 Real options 
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، عتدم  اطالعتات در آینتده   بتا شتناخت و یتادریری   هتای واقهتی،   ارزشیابی رزینته در  اطال،ات جدید: ◄

 نیازهتای اقتصادی و خصوصیات مدکن است در ده سال آینده، ، به طور مثال. ررددها منرور میقطهیت

بته تصتدیم    کته ختود منجتر    تر شتود روشن یآبی محدوده در حال توسهه یا تغییرات در الگوهای اقلید

 رردد.میمتفاوتی 

پذیری برای تصدیدات بهدی انهطافبه جهت آنکه  آن است که NPVهای واقهی نسبت به منافع رویکرد رزینه

غالباً به شکل سیستتداتیک،   NPV ،شوددر نرر ررفته ندی NPVبر اساس شرایط و اطالعات جدید در تحلیل 

 دهد.را نتیجه می یرذاری دست پائینسرمایه

از های عدلتی انتدکی   رسترش نیافته، و ندونهچندان های واقهی در مدیریت منابع آب هنوز استفاده از رزینه

و در شرایطی مشتابه، ماننتد    رشد بوده رو به، استفاده از این رویکرد در منابع آب با این وجودوجود دارد. آن 

، به کار رفته است. کاربرد ایتن  یا خیر ریری درباره اینکه آیا منابع مهدنی خریداری شده و توسهه یابدتصدیم

هتای تصتدیدات آینتده و عتدم قطهیتت استت کته        تصدیم، از جدله رره تحلیل رویکرد شامل تدوین درخت

 شود.منرور ریری آراهانه در آینده شود تا توانایی تصدیمسبه میمحا NPV پ  از آن،. رردد حل تواندمی

 

 

 2100 سال دررودخانه تایمز  های واصعی برای مدبگیری تطبیقی با گزینهتدمیم -35شکل
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 مدیریت ریسک سیل در رودخانه تایمز :84کادر

رودخانته  مصتب   یاز جزر و مد را برا یشنا یلس یسکر یریت، برنامه مد2010تا  2004انگلستان از سال  زیستیطسازمان مح

 200لنتدن(، حتدود    یتت جده ششتم یکنفر ) یلیونم 25/1مصب رودخانه  دشتیالبکرد. س ینسال بهد تدو 100 یبرا تایدز

را در  یرورتاه و هشتت ن  یدارستتان ب 16رساخت، از جدله مترو لندن، یحدل و نقل و ز یدیکل هایییو دارا یی،پوند دارا یلیاردم

بتر ضترورت    یتدی هتا، تأک حتل راه ریزیالزم برای برنامه یدر مهرض خطر و زمان طوالنهای ییداده است. ارزش دارا یخود جا

 .است یامواج توفان وانیفرا یشو افزا یاتراز در یشاز جدله افزا یم،اقل ییراثرات تغ یبرا قبلی یزیربرنامه

 یرستد  یابیو ارزش یرپذانهطاف یاتخاذ استراتژ یینا است که توانامه ینبد یماقل ییرتغ یاثرات آت در خصوص یادز یتقطه عدم

را بته عنتوان چتارچوب     یواقهت  هتای ینته رز یتل تحل یزی،ربرنامه یماست. ت یضرور یاربس یم،تصد ینددر فرآ یریپذانهطاف ینا

 یتا  هتا ینته )رز یواقهت  هتای هینت . با در نررررفتن رزیدبررز ریرییمدر تصد یریپذو انهطاف قلیما ییرتغ یترنجاندن عدم قطه

 هتای ینته رز یتزی، ربرنامته  یم(، تت ریرنتد یدر دسترس قرار مت  رذارییهسرما یمتصد یافرصت  یقهستند که از طر ییهاانتخاب

 ینخستت بترا   هتا، ینته رز یتن کترد. ا  ییرا شناستا  ضتروری  یهتا و آستتانه  یا،سطح آب در یشمختلف افزا یبا ترازها یاروییرو

 ینتده تا حد امکان بته آ  ،عدده یرناپذبررشت هاییمشدند، و تصد یطراح هاینهدر تدام رز یجیتدرکوچک  ییراتتغ سازییادهپ

 . یرداستفاده از اطالعات موجود صورت ر ینوارذار شد تا بهتر
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 یها بترا پاسخدر قالب سبد  یا،تراز در یشاز افزا یناش یلس یسکر یشمنفرد به افزا یهاشد، پاسخ عنوانکه در باال  رونههدان

 .یدررد یعتجد یماقل ییربا سطوح مختلف تغ یاروییرو

رو،  یتن . از اکندیم ییرپژوهش، با زمان تغ یا یادریریمانند  یت،نشان داد که اطالعات درباره عدم قطه یواقه هایینهرز تحلیل

تتر( از  آهستته  یتا ) تتر یعستر  یماقلت  ییتر آشکار ستازد کته تغ   یشاست. چنانچه پا یابیو ارز یشپا یشامل استراتژ 2100برنامه 

 یتد، در پرتتو اطالعتات جد   توانتد یمت  یاستتراتژ  یتن . اشودیمشخص م یمنقاط تصد یبرا نآ یامدهایپ دهد،یر  م بینییشپ

ستازرار در   یداتاز اختذ تصتد   ینتان کار به اطد ینانداخته شود(. ا یقبه تهو یاشود ) یشنهادپ یدجد هایینهشده و رز یابیارزش

 کم نکند.  یاز عدلکرد استراتژ یری،پذ، مهم بود که انهطاف2100برنامه  یه. در تهکندیست کدک مزمان در

 هتای یاستتراتژ  یهته مناسب یکردرو ینآن است که ا یدکننده، تأئرودخانه تایدز در یواقه هایینهرز یکردرو یریبه کارر تجربه

بته   یتتی، جده ییترات و تغ یماقلت  ییتر فراوان در تغ هاییتا عدم قطهب یاروییرو پذیری دربه انهطاف یازکه ن است یلس یریتمد

 .دارند، شودیمهلوم م ییراتتغ یلقب ینا یتکه واقه ینسبت
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  13 فدل

 های موضو،یطراحی برنامه

 

 

 

 

 

 های موضو،یمقدود از برنامه -13-1

در  دار ختاص داختن بته مستائل اولویتت   هایی برای شناستایی و پتر  سازوکارهای موضوعی مدیریت آب، برنامه

اهتداف و   تتدوین و  ختاص  مسائلبرخی ها، فرصت توجه بیشتر به ارزیابی آیند. این برنامهبه شدار می حوضه

 آورند.   پذیر است، فراهم میاز آنچه در طول تهیه برنامه استراتژیک حوضه امکان بیش را اقدامات

 شود:مهدوالً به شیوه زیر انجام می ییتهای مدیرطراحی و ارزیابی رزینه فرآیند

 شده.توافق اهدافها و بررسی نقش آنها در تحقق شناسایی رزینه -1

ها با توجه به مهیارهای روشن فنی، مالی، اجتداعی، اکولوژیکی، اقتصتادی و  بندی رزینهارزیابی و رتبه -2

 نهادی.

 لب سناریوهای مبتنی بر عدم قطهیت.های مختلف، در قاارزیابی سطح ثبات در برابر آینده -3

 ها و ترجیحات رونارون.رایزنی با ذینفهان برای استخراج دیدراه -4

 ها.ترین رزینهشدنی انتخاب -5

هتای  و دیگر برنامه حوضه آبریزبرنامه  باها، در نررررفتن پیامدهای رویکردهای مختلف که در طراحی رزینه

، آن ی تکرارشونده است، و بتر استاس  فرآیند. این کار اهدیت داردتند، مرتبط هسموضوعی )موجود یا آینده( 

 شود.   پذیر حاصل میهای موضوعی و اهداف شدنی و انجامهدگرایی درباره برنامه
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دهد کته  های موضوعی را مورد توجه قرار میمرتبط برنامهاین فصل شش دسته مختلف و در عین حال به هم

 شوند:بع آب رنجانده میمهدوالً زیر چتر مدیریت منا

 های تخصیص آببرنامه ◄

 تقاضا و استفاده آبمدیریت های برنامه ◄

 زیست و حفاظتهای محیطبرنامه ◄

 های مدیریت کیفیت آببرنامه ◄

 های مدیریت ریسک سیلبرنامه ◄

 های زیرساخت و توسههبرنامه ◄

هتا در هتر حوضته، تفتاوت     ی مسائل و رزینههای موضوعی مختلف با توجه به پیچیدرهدف و محتوای برنامه

های جدارانه درباره تدام مسائل باال ضترورت  ها مدکن است داشتن برنامهخواهد داشت. در بسیاری از حوضه

هتایی کته بته تتدریج بتر      مراتبی از برنامهها نیز مدکن است سلسلهدر برخی حوضه کهحالینداشته باشد، در 

. به طور مشتابه،  ضرورت داشته باشدشده باال، رباره هر یک از موضوعات فهرستشود، دتفصیل آنها افزوده می

موضوعات مدکن است با جزئیات در خود برنامه حوضه مورد توجته قترار ریترد. بنتابراین،     این اهدیت حیاتی 

بتا   های موضوعی را متناستب و برنامه مدیران آب باید برنامه حوضه و هیچ قاعده محکم و سریهی وجود ندارد

 وضهیت ساختاربندی ندایند.

تتدوین یتک برنامته، موضتوعاتی را کته       فرآیندندونه ها، های زیر، نقش و منرور این دسته از برنامهبخشدر 

د. هدچنین بته مستئله مهتم چگتونگی     رردتوصیف می مثالشود، و چند مهدوالً در برنامه به آنها پرداخته می

 .  شودنیز پرداخته می حوضه آبریزموضوعی و با برنامه های تهامل و هدپوشانی با دیگر برنامه

 

 های موضو،یبرنامه بینارتباط   -13-2

آل، برنامه حوضته،  های موضوعی مختلف وجود دارد. در حالت ایدهن برنامهبی ایعددهپرواضح است که روابط 

داشتت. جتدا از ایتن، در تهیته     ها را بر عهده خواهد بندی اهداف رقیب در میان برنامههدایت چگونگی اولویت

های حوضته توجته شتود.    از دیگر فهالیت آن برنامه و تأثیرپذیری رذاریبرنامه مهم است که به چگونگی تأثیر

 این موارد عبارتند از:
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هتای  هتای موضتوعی بترای پشتتیبانی از اهتداف دیگتر برنامته       در نررررفتن چگونگی ساختار برنامته  ◄

ای انجتام شتود   های حفاظت( باید به رونهها )در برنامهو مدیریت تاالب، حفاظت به طور مثالموضوعی. 

 که نتایج مدیریت سیل را نیز بهبود دهد.

، زیرساخت جدید آب نباید در به طور مثالها با یکدیگر تداخل نداشته باشند. اطدینان از اینکه برنامه ◄

 ته شده است.در نرر ررف شدهمکانی ساخته شود که به عنوان محدوده حفاظت

، بایتد  به طور مثالد. نهای مختلف با یکدیگر هدخوانی داربه طور کلی، اطدینان از اینکه اهداف برنامه◄

مناسب شود( های حفاظت کیفیت آب مدیریت میاطدینان یافت که کیفیت آب )به شکلی که در برنامه

 باشد.   هدف برنامه تخصیص آب )مانند تأمین آب شرب(

 نشان داده شده است. 37های موضوعی مختلف در شکلبرنامه بینط کلیدی برخی از  رواب

 

 

 هاهای موضو،ی و دیگر برنامه، برنامهحوضه آبریزبرنامه  بینارتباط  -36شکل
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 های موضو،یبرنامه بین ارتباط -37شکل

 

 زیستحفاظت و احیای محیط -13-3

. ریترد های حساس یا مهم مورد توجه قرار میکوسیستما احیایهای مرتبط با حفاظت یا این بخش، برنامهدر 

عدتل در   و برنامته  یهتای متدیریت  هایی در مقیاس حوضه، یتا برنامته  برنامه دربرریرندهتوانند می هابرنامه این

که هم در مجرای رودخانه و هم در محدوده بزررتر آبخیتز   شوندمیهایی فهالیت شامل سطح محلی باشند، و

 های خاص مدکن است برای پرداختن به مسائل مربوط به موارد زیر تهیه شوند:. برنامهریرندصورت می

 های واقع در مجرا و کرانه رودخانهاکوسیستم ◄
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 هاتاالب ◄

 تر آبخیزمدیریت در محدوده رسترده ◄

 های شهری و محیط شهریرودخانه ◄

بتا حتذف یتا اصتالح ستدها و دیگتر       هتای مترتبط   بهبود پیوستگی در سیستم رودخانه، مانند برنامته  ◄

 های درون جریان.زیرساخت

 نقش و هدف

حفاظت از سالمت محیط طبیهی استت، و غالبتاً    ،های مدیریت منابع آبهدف محوری در بیشتر نرامامروزه 

هتای حفاظتت و   شتود. برنامته  های تخصیص آب به رسدیت شناخته متی های حوضه و هم برنامههم در برنامه

هایی اکولوژیکی مشخص و اقدامات و استراتژی اهدافها و یست جزئیات بیشتری درباره اولویتزاحیای محیط

 .  ندایندایجاد میکه باید برای تحقق این اهداف پیاده شوند 

های رودخانته و ختدماتی استت کته ارزشتدند      ها، حفاظت و/ یا احیای داراییاید رفت که مقصود این برنامهب

فتراهم   هتا و ختدمات  دارایتی  رسترده در حفاظت و بهبود طیف توانندمیها برنامهین ااند. تشخیص داده شده

ا بت های اکولوژیکی حوضته،  ها نقش ایفا ندایند. این کار مدکن است شامل حفاظت ارزشرودخانه شده توسط

نامته  بر غتایی های پرارزش از نرر حفاظت باشد. به شتکلی دیگتر، هتدف    ها یا رونهحفاظت یا احیای محدوده

هتای  یر ماهی باشد. برنامهاو ذخ هامدکن است بهبود قابلیت باروری در حوضه، برای ندونه با افزایش زیستگاه

هتایی کته   د برای بهبود ظرفیت کاهش سیل حوضه، برای ندونته بتا احیتای تتاالب    نتوانحفاظت هدچنین می

بهبود کیفیت آب، برای ندونه با مدیریت  توانند نقش نگهداشت سیالب را ایفا ندایند، عدل کرده و یا برایمی

 ای، ایفای نقش ندایند. باالدست آبخیز برای کاهش آلودری چندنقطه

 های حفاظت مدکن است به مسائل مرتبط با موارد زیر بپردازند:برنامه

  زننده هستند.    هایی که آسیبها و کارکردهای رودخانه و پیشگیری از فهالیتحفپ دارایی -حفاظت ◄

 انسان. دخالتها و کارکردهای رودخانه به وضهیت طبیهی آنها پیش از بازررداندن دارایی -احیا ◄

 ها و کارکردهای رودخانه تا وضهیت مطلوب )نه لزوماً در حد طبیهی آنها(بهبود دارایی -ترمیم ◄
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 تاالب یریتمد یزیربرنامه یکارکردها :85کادر

تتاالب بتر    یریتمتد  یتزی ربرنامه یرا برا یرها، ده کارکرد زتاالب یریتمد یخود برا یندودهارامسر در ره یونکنوانس یرخانهدب

 :شداردیم

 محدوده. یریتاهداف مد ییشناسا -1

 بگذارند.  یرمدکن است تأث یارذاشته و  یرتاالب تأث هاییژریکه بر و یعوامل ییشناسا -2

 حل تهارضات -3

 یشالزامات پا ییشناسا -4

 تحقق اهداف. یبرا ییریتاقدامات الزم مد یفو توص ییشناسا -5

 اثربخش. یریتاستدرار مد و حفپ -6

 بودجه( یجذب منابع )به طور کل -7

 .ینفهانها و ذها، سازمانمکان بینارتباط، درون و  ایجاد -8

 .یریتمد ییو کارآ یدادن اثربخشنشان -9

 .لدللیاینو ب یمل ی،محل هاییاستس یتاز رعا یناناطد -10

 

 اجزای کلیدی برنامه حفاظت

برنامه حفاظت مدکن است از طریق اقدامات حفاظتی و/ یا اقتدامات احیاکننتده عدلتی شتود. ایتن راهکارهتا       

 ها و نیز در محدوده بزررتر آبخیز باشد.تواند شامل اقدامات در آبراههمی

هتا و کارکردهتای   ز اثرات منفی بر دارایتی تواند شامل راهکارها یا قواعدی برای اجتناب ااقدامات حفاظتی می

، جلتوریری از  ه طتور مثتال  بتار )بت  های زیانجلوریری از انجام فهالیتشامل تواند ارزشدند باشد. این کار می

 تخلیته کننتده   هتایی کته  برچیتدن کارخانته   به طتور مثتال،  ساخت و ساز جدید(، یا حذف علل فقر سالمت )

 سازی موارد زیر انجام دهد:دکن است این کار را با محدودسازی یا مدنو . برنامه مباشد (هستند هاآالینده

 دسترسی مردم یا وسایل نقلیه به مناطق مهین   ◄

 ساخت و ساز، کشاورزی یا موارد دیگر ◄

 هاتخلیه آالینده ◄

 ریری، استخراج مهدن، حذف پوشش ریاهی، یا هر رونه صنهت استخراجی دیگر.ماهی ◄

یا مدکن استت بتر    و ها مدکن است طیفی از مسائل را پوشش دهند،سائل مورد نرر، برنامهبسته به هدف و م

های مهتین )ماننتد   توانند شامل مدنوعیت فهالیتها مییک تهدید سالمت اکوسیستم تدرکز کنند. استراتژی

، طتور مثتال   بهشده(، استانداردهایی که باید رعایت شوند )های حفاظتجلوریری از حذف هر چیزی در پهنه
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ماننتد تهیتین ستقف    )توانند انجام شتوند  هایی که میها(، یا محدودسازی رستره فهالیتدرباره تخلیه آالینده

 باشند.   (،برای میزان پاکسازی پوشش ریاهی در محدوده آبخیز

 

 Reedy Creekتاالب  یریتبرنامه مد :86کادر

ها تاالب ینا یبرا 2006سال  یریتقرار دارند. برنامه مد یادر استرال یموررودخانه  ینیپائ یهادر بازه Reedy Creek یهاتاالب

 یتان ماه هتا، ی( به نفع مرغتاب یآب یاهانتاالب و ر یها)کرانه یستگاهتاالب، مانند ز یکیاکولوژ یهاحفپ و بهبود ارزش»با هدف 

 است.  شده یهته «یهیپوشش طب یایاح یقران بزرگ از طرمهرهیها و بقورباغه ی،بوم

اهتداف را مشتخص کترده    ایتن  از  یکتحقق هر  یبرا یشنهادشدهآنها، و اقدامات پ یتاولو ،ییریترونارون مد اهدافبرنامه،  این

 .دهدیبرنامه را نشان م ینمختلف ا یهااز جنبه یاخالصه یراست. جدول ز

 

 

مه مدکتن استت اقتدامات زیتر را     ها است، برنامواقهی که برنامه حفاظت شامل هدف احیا یا ترمیم اکوسیستم

 مقرر کند:

هایی که به خاطر چرای کاشت درختان در محدوده به طور مثال، -هاکرانه رودخانه مجدد درکاری گیاه ◄

 اند.نامناسب تنزل پیدا کرده
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هایی از ماهیتان کته بته دلیتل صتید      ، از طریق احیای دوباره رونهبه طور مثال -احیای دوباره جانوران ◄

 اند.  منقرض شده ،رفتن زیستگاهاز اندازه یا از بینبیش 

رو یا حذف سدها، برای احیتای  با ساخت پلکان ماهی به طور مثال،، حذف ،وامل محدودکننده فیزیکی ◄

 برداری یا تهدیر اساسی زیرساخت.پیوستگی طولی، یا کاهش اثرات حرارتی سدها با تغییر قواعد بهره

بند برای بهبود زیستتگاه و احیتای پیوستتگی میتان     با حذف سیل ر مثال،به طو -بازسازی شکل مجرا ◄

به حالت اولیه، یا دیگر عوارض طبیهی مجرا کته از   پیچانرودهاهای مجاور، یا با بازررداندن مجرا و تاالب

 اند. بین رفته

صتنوعی، بترای   زیستتگاه م  یتا آوردن تنو  فیزیکی و برای فراهم -جریانهای بهبود زیستگاه درونسازه ◄

 با ساخت پناهگاه ماهیان. به طور مثالهای قبلی، های ناشی از دستکاریجبران زیان

 مالحوات کلیدی

 :ه شوددر تهیه برنامه حفاظت، مسائل زیر باید در نرر ررفت

های متالی و ستایر   ریزی، با توجه به محدودیتبرنامه فرآینددر  چیست؟آب کارآترین استفاده از منابع  ◄

رستند  می از نرر بهبود کارکرد اکوسیستم( به طور مثال)که به بهترین نتایج ها، باید اقداماتی ودیتمحد

هایی که در حال حاضر در وضهیت . به عنوان یک قاعده عدومی، حفاظت از رودخانهدر نرر ررفته شوند

اکنتون  که هم است هاییانهاحیای رودخ ازتر تر و از نرر هزینه، اثربخشتر، سریعآسانخوبی قرار دارند، 

بتر  اصتلی در ابتتدا   تدرکتز  مناسب خواهد بتود کته   یافته قرار دارند. بر این اساس، غالباً در وضهیت تنزل

هتای  بترای احیتای محتدوده    باشتد و پت  از آن   پیشگیری از اُفت بیشتر در وضهیت رودخانه یتا آبخیتز  

 .      تالش شود یافتهتنزل

عوامل رونتارونی   باهای آن سالمت یک رودخانه و دارایی رودخانه چیست؟،وامل محدودکننده سالمت  ◄

بر کتدامیک از ایتن   مدیران ظرفیت تاثیررذاری که  مشخص شود. در برنامه حفاظت باید ررددمیتهیین 

برنامته متدیریت تتاالب )و    در ، به طور مثتال . استخارج از دامنه تاثیر آنها  عواملیدارند، و چه  را عوامل

ریترد، اختیتارات   هایی که در خود تاالب انجتام متی  کننده آن( مدکن است درباره فهالیتای پیادهنهاده

رسد، یا کیفیت این آب، ناچیز بتوده و  داشته باشند، ولی کنترل آنها بر میزان آبی که به تاالب میوجود 

ت ستالمت تتاالب،   ای اُفت چنانچه علتت ریشته   در این شرایط،کنترلی نداشته باشند. مدکن است هیچ یا 

صرف زمان مدکن است شده فراهم نباشد، آب باشد، و چنانچه آب برای حفپ محدوده ریاهکاری کدبود

 شده، محلی از اعراب نداشته باشد.  و پول قابل توجه در ریاهکاری دوباره تاالب تخریب
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ونی رودخانه و هم حفاظت و احیا هم وضهیت کن اهدافبینانه است؟ چه سطحی از سالمت رودخانه واصع ◄

آن چیزی کته در برنامته حوضته پیشتنهاد شتده       مطابق، به طور مثال) شدهریزیتوسهه موجود یا برنامه

 در نرر بگیرند.باید در آبخیز را  است(

 

 Penobscotرودخانه  ینیبخش پائ یایتواف  بر سر اح :87کادر

نامه در سال توافق ین. اها شدیماه یستگاهز یایحذف سد و احپروژه مهم  ی، مبناPenobscotرودخانه  ینینامه بخش پائتوافق

و  یتل، و قبا یتالتی فتدرال، ا  یهتا از دولتت  برختی (، یبرقتاب  یستات بتردار ستد و تأس  )مالک/ بهتره  PPLشرکت  یبه امضا 2004

، Penobscotانته  رودخ ینیبختش پتائ   یریتو مد یانامه، نقشه احتوافق ین. ایدرس زیستمحیطحفاظت  یهااز رروه یامجدوعه

 . آیدیبه شدار م یکاآمر Maine یالتدر ا یزحوضه آبر ینبزررتر

 یتد . خریتد ندا یداریخر PPLسه سد موجود را از شرکت  تواندیم Penobscotرودخانه  یاینامه، صندوق احتوافق ینا بر اساس

در سد ستوم   یپلکان ماه ترینیشرفته، و پشده یدهبرچ یددالر انجام شد. دو سد با یلیونم 24 ینهبه هز 2010سدها در نوامبر 

را در شتش   یترو ن یتد تول توانتد یمت  PPLارتقا داده شود. در مقابل، شترکت   یدبا یزن یگردر چهار سد د یساخته شود. پلکان ماه

وجود،  ینا نامه الزم است. باتوافق ینمختلف ا یهابخش سازییادهاز پ یشپ یدولت مختلف اتیددهد. تأئ یشمخزن موجود افزا

 .   آوردیحوضه فراهم م یندهها و اهداف آدرباره برنامه یلدخ یهاتدام طرف یرا برا یتاز قطه ینامه سطحتوافق ینا

 یرستاختن پذو امکتان  یتانوس رودخانته و اق  یتان اتصتال م  یتای بتا اح  یتان، از ماه یفیط یبرا یستگاهز یایکارها، اح یناز ا هدف

شتدن پتروژه، انترتار    است که با ساخت سدها مسدود شده بود. با کامل یشینپ یزیرتخم یهامهاجر به مکان یانماه یدسترس

  .یابد یشلومتر افزایک 1600به  یکنزد یانماه یستگاهز رودیم
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 های موضو،یبرنامه حوضه و دیگر برنامه ارتباط بین

یتا منطقته باشتد. بته هدتین      زیستتی حوضته   ریزی حفاظت باید تحت هدایت برنامه استراتژیک محیطبرنامه

 های اکولوژیکی و حفاظت حوضه باشد.و اولویت اهداف غاییصورت، برنامه کلی حوضه باید راهندای 

های موضتوعی تتأثیر رذاشتته، و نیتز از آنهتا تتأثیر       برنامه از دیگر بسیاریهای حفاظت مدکن است بر برنامه

 بپذیرند:

 سازرار باشند تا اطدینان الزم حاصل رردد که ت و توسههاهداف حفاظ به حدی که :های توسعهبرنامه ◄

 شتده  های حفاظت، یا محدودهنشدهریزی هایی که ارزش حفاظتی باالیی دارند برنامهتوسهه در محدوده

 .  باشند شوند که احتداالً متأثر از مناطق توسهه در آیندهای تهریف ندیدر نواحی

توانند بر میزان وجود رژیم جریان مناستب، و آب  ها مین برنامهای های کیفیت آب و تخدیص آب:برنامه ◄

هتا  ند. بر این اساس، ایتن برنامته  باش های وابسته تأثیر رذاربا کیفیت مناسب، برای پشتیبانی اکوسیستم

. به هدین شکل، حفاظتت  هستندبسیار مهم  قرار دارندهایی که در برنامه حفاظت برای حفپ اکوسیستم

 اهتداف توانتد نقتش مهدتی در حفتپ یتا بهبتود کیفیتت آب و دستتیابی بته          ها میستمو احیای اکوسی

مصترفی   هایهای تخصیص و کیفیت آب، مرتبط با تأمین آب مناسب برای استفادهشده در برنامهتهیین

 ایفا نداید. 

اشتت  های نگهدتوانند به عنوان محدودهشده میهای حفاظتمحدوده های مدیریت ریسک سیل:برنامه ◄

. نقتش  باشتند مهدی در استراتژی مدیریت ریسک سیل  مولفهتوانند عدل کنند و مینیز طبیهی سیالب 

 تواند توجیه مهدی برای پشتیبانی از حفپ یا ترمیم آنها باشد.ها به ویژه در مدیریت سیل میتاالب

 

 مدیریت کیفیت آب -13-4

در متدیریت  پیوستتگی  هتم و بته نگتری  رکان یکپارچهپیوسته کدیت و کیفیت آب غالباً یکی از اماهیت به هم

ها را ترقیق کرده، و بتدین ترتیتب، اثترات بتر     ها، زهابشود. افزایش جریان در رودخانهمی شناختهمنابع آب 

تتری دارنتد،   هتایی کته جریتان ستریع    دهد. رودخانهزیست را کاهش میدست و محیطکنندران پائیناستفاده

 کته حتالی دارشتدن مجتدد را افتزایش دهنتد، در     را محتدود ستازند و اکستیژن    مدکن است شکوفایی جلبکی

هتای  هتا را افتزایش دهنتد. کتاهش جریتان     جذب و رسوب آالینده ،تری دارندهایی که جریان آهستهرودخانه

و ترکیتب شتیدیایی     pHشود و مدکن است پتانسیل اکسیداسیون، ها سبب نفوذ آب دریا میورودی به مصب

زیستتی و کیفیتت آب   ستبب مشتکالت رونتارون محتیط     که بته تبتع آن  شده را تغییر دهد، نشینرسوبات ته

 شود.              می
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ای را افزایش دهد، فرسایش را بیشتر شدن ناشی از منابع غیر نقطهبه عک ، افزایش رواناب مدکن است آلوده

ها برفیت ذخیره مخازن را کاهش دهد. سیالظ توانددر نتیجه میکند و بار رسوب باالتری را نتیجه دهد، که 

دست رستترش  ها را به پائیننشین شده رردند و در نتیجه آالیندهمدکن است سبب تحرک مجدد رسوبات ته

ها را کاهش دهتد. در بستیاری از کشتورها،    ها مدکن است جذب آالیندهتاالب طریقدهند. افزایش جریان از 

آیتد، و تصتفیه و   دستت بته شتدار متی    کنندران پائینهم آب برای استفادهها، منبع مآب بررشتی به رودخانه

هتای  بترداری تأسیستات استت. واکتنش    های تخصتیص آب و بهتره  استفاده مجدد فاضالب، بخش ذاتی برنامه

کننتدران آب متوثر استت.    پیچیده شیدیایی، بیولوژیکی و فیزیکی در آب، بر شیوه تأثیر آلودری بتر استتفاده  

ها را افتزایش داده،  به نوبه خود جذب آالینده ،زیستیهای محیطزیستی و حفاظت از داراییحیطهای مجریان

 .  شودمیطیفی از مشکالت کیفیت آب باعث ایجاد و 

هتای کیفیتت آب، تخصتیص    ، یا شاید به دلیل پیچیدری آنها، برنامهارتباطاترغم این قبیل ، علیبا این وجود

شوند، و در بیشتر متوارد،  دست و یکپارچه نشده و به هدراه هم پیاده ندی یکزیست، غالباًآب، سیل و محیط

های کیفیت آب ، برنامهبا این وجودیابد. ریزی حوضه سیطره میهای برنامهفرآیندریزی تخصیص آب بر برنامه

صتیل بیشتتر،   زیست را در نرر بگیرد. این قسدت، با تفهای رودخانه و نیز اقدامات حفاظت محیطباید جریان

هتای موضتوعی را   بتا دیگتر برنامته    ارتبتاط کنتد، و  ریزی کیفیت آب را ارائه متی رویکردهای عدومی در برنامه

 سازد.برجسته می

 های کیفیت آبها و اهداف برنامهنقش

هتای  شده، متناسب با استتفاده یافتن از این است که آب تأمینهای مدیریت کیفیت آب، اطدینانهدف برنامه

دهتد، و  کننده تشکیل میها را هدواره اصل پرداخت توسط آلودهیف شده برای آن است. شالوده این برنامهتهر

. در برختی  1ای و توسط چه کسی باید کنترل اعدال شتود کند بر چه نو  زهاب یا منبع غیر نقطهمشخص می

سداند یا استانداردهای تخلیه هایی مانند بهای تخلیه پهای کیفیت آب مدکن است شامل مشوقموارد، برنامه

باشتد.   ،های کدتر تأثیرپذیر حوضته کننده به جابجایی به بخش، برای تشویق صنایع آلودههای خاصمکان در

 دهند.  زیست را هدف قرار میهای کیفیت آب عددتاً حفاظت از محیطدر موارد دیگر نیز برنامه

های رودخانته  کننده و بازهدار، منابع آلودهاولویت کننده ودهآل ریزی، شناسایی موادبرنامه فرآیندمهدوالً هدف 

ها در زیرساخت کنترل رذاریبرای تدرکز اقدامات مدیریتی است. غالباً این شیوه برای متدرکزساختن سرمایه

تر قوانین موجود مدیریت آلتودری بته کتار    آلودری یا تصفیه فاضالب شهری، یا صرفاً اطدینان از اعدال جدی

                                                                 
برداری ا  حوضه برای تامین آ ، این متکالت بیتتر شده باشد. در این مروارد  در برای موارد متکالت کیفیت آ  ممکن است ریته طبیعی داشته باشند، اما با بهره ۱

کننرده  توان یرک مسرلول آلروده   بردای ا  سیستم بیتتر شود که نمیآلودگی با بهرهای وجود ندارد. در موارد دیگر، ممکن است متکالت کنندهبه اودی اود هیچ آلوده

 متخص برای تاثیرات بر استفاده کنندگان یافت.
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ریزی کیفیت آب مدکن است مستلزم تهیین بارهای مجتاز زهتاب   ، در برخی موارد، برنامهبا این وجودرود. می

 های شدیداً تأثیرپذیرفته رودخانه باشد.        دار در بازهدر مورد مواد اولویت

فراریتر   فاهتدا و در بوده  زیستیتحقق اهداف محیط ،ریزی مدیریت کیفیت آببرنامهمحوریت در این اواخر، 

شود، چرا که کیفیت آب نقتش مهدتی در تهیتین ستالمت     رنجانده می ، اهداف کیفیت آبنیز زیستیمحیط

 بخشد.  ها را بهبود میزیستی جذب آالیندههای محیطحفاظت دارایی نیززیست ایفا کرده، و محیط

 تدوین برنامه مدیریت کیفیت آب فرآیند

 شوند:های زیر تهیه میدر قالب رامهای مدیریت کیفیت آب مهدوالً برنامه

 وضعیت کیفیت آب ارزیابی -1

راهنداهای کیفیتت آب کته اثترات    مقادیر عنوان شده در شده با ریریهای اندازهبا مقایسه غلرتدر این رام، 

، «اردمواد اولویت»های کلیدی درباره کیفیت آب، یا نگرانی کنند،کنندران آب را توصیف میبالقوه بر استفاده

شتده، افتزایش   های سالمت انسان، کتاهش محصتوالت آبیتاری   شود. این اثرات عبارتند از ریسکشناسایی می

هتای اقتصتادی   زیستتی. تحلیتل  های تولید صنهتی و تنزل شرایط محیطهای تصفیه آب، افزایش هزینههزینه

د. نت در متدیریت بته کتار رو    رتذاری برای انگیزش سرمایه یامدکن است برای ارزشگذاری تنزل کیفیت آب، و 

، نامته اتحادیته اروپتا انجتام شتد     نرام ساستوان در تحلیل حوضه دانوب که براخوبی از این شیوه را می ندونه

ریزی حوضه، تحلیتل اقتصتادی استتفاده آب و نیتز     برنامه فرآیندنامه به عنوان رام نخست در . این نرامیافت

 آبی را الزامی کرده بود.  هایشناسایی فشارهای اثررذار بر پیکره

هتای زیتر   ریرند، به طور کلی در دستته وضهیت مورد توجه قرار می ارزیابیداری که در این قبیل مواد اولویت

 شوند:تهریف می

 شوری ◄

 هامواد مغذی و جلبک ◄

 های داروییها، رادیونوکلیدها و فرآوردهکشها، حشرهکشمواد خطرناک مانند آفت ◄

 شدهای تصفیهنشده یا تا اندازهدفوعی ناشی از فضوالت انسانی تصفیهآلودری م ◄

 اکسیژن محلول کاهش یافته پسداندهای اررانیک و غلرت ◄

وضهیت کیفیت آب مهدوالً با هدف شناسایی اینکه کدامیک از این متوارد بایتد در اولویتت قترار داده      ارزیابی

(. بنتابراین،  انتد های مهین کیفیتت آب عبتور کترده   آستانه ریرد )با بررسی مدت زمانی که ازشوند صورت می
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ریتری واقهتی   اثرات، و خیلی به ندرت بر پایته انتدازه   وقو بررسی وضهیت کیفیت آب مهدوالً بر پایه ریسک 

 ریرد.انجام می ،اثرات

 تحلیل زنجیره ،لت و معلولی -2

هتای انستان   دار را به فهالیتمواد اولویت شده کیفیت آب وهای زنجیره علت و مهلولی، مسائل مشاهدهتحلیل

بترای   تتوان متی ها شناسایی منشأ آلتودری و بنتابراین، اقتداماتی استت کته      . هدف این تحلیلکندمرتبط می

، چنانچه به شکل اثربخش پیاده شتده و بتر آن   ی. تحلیل زنجیره علت و مهلولدادپرداختن به مشکالت انجام 

ای را بررسی نداید. یی استانداردهای تخلیه زهاب یا کنترل بر منابع غیر نقطهکارآتواند مینرارت شده باشد، 

کننتد.  انجامتد ردریتری متی   هایی را که به بروز مشکالت کیفیت آب متی فرآیندها در موارد دیگر، این تحلیل

توجه قرار  ای اجتداعی، نهادی و اقتصادی آلودری را موردهای علت و مهلولی نیز علل ریشهبسیاری از تحلیل

-متوری کلیدی تنزل کیفیت آب در حوضه  عللکند که ملزم می 2007دهند. در استرالیا، قانون آب سال می

نیتز بته    1GEFشناستی  به عنوان بخشی از برنامه مدیریت کیفیت و شوری آب شناسایی شتود. روش  دارلینگ

 صراحت تحلیل زنجیره علّی را الزامی کرده است.  

شود که توسهه و استفاده منابع آب مدکن است مشتکالت  مشخص می ،زنجیره علّی تحلیلدر برخی موارد، با 

در آفریقای جنوبی، رواناب ناشتی از   Zwartkopsیا علت بروز آنها باشد. در حوضه  کرده و کیفیت آب را تشدید

شتور استت.    های میتانی بته طتور طبیهتی    رواناب بازه کهحالینواحی کوهستانی مرتفع شوری کدی دارد، در 

های میتانی  آب در مناطق کوهستانی برای تأمین تقاضاهای شهری بدین مهنا است که شوری در بازه برداشت

های که برقراری جریان هنشان داد Zwartkopsحوضه افزایش یافته است. در نتیجه، تحلیل وضهیت کیفیت آب 

در انی تهدیل خواهد کرد. مشکالت مشتابهی  های میهای باالیی حوضه، شوری را در بازهزیستی در بازهمحیط

بترداری  بهتره  یآبت  نیازهتای دست تنها بتا هتدف تتأمین    های پائینکه جریانهای رودخانه بسیاری از سیستم

هتا را در  کنندران، به نارزیر غلرت آالینده. هر رونه جریان بررشتی از این استفاده، ایجاد شده استشوندمی

 دهد.   هش رودخانه افزایش میهای مدام در حال کاجریان

 تعیین اهداف کمّی برای کیفیت آب -3

تواننتد  می اهدافکنند. این مدیریت را مشخص می فرآینداهداف کدّی برای کیفیت آب، نقطه پایانی مطلوب 

ا هتا در اروپت  کند تدام آبنامه اتحادیه اروپا که مقرر میدر نرام به طور مثال ،باشندهای کلی به صورت هدف

مقرر شوند،)به طور مثال  برسند، یا در نقاط کلیدی حوضه« خوب»، به وضهیت اکولوژیکی 2015باید تا سال 

در رستتره حوضته بترای انتهتای     ، که هدف نهتایی را  دارلینگ-موریدر برنامه مدیریت کیفیت و شوری آب 
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کنتد. در ایتن متورد،    رر متی های کدّی انتهای دره را برای بیست زیرحوضه مقسیستم، و نیز هدف دستپائین

هتدف نهتایی    کتردن تتک  د. مشتخص نهای کدّی انتهای حوضه هدسو باشکدّی زیرحوضه باید با هدف اهداف

نامه اتحادیه اروپا(، با آراهی از ضترورت حفاظتت کیفیتت آب و زیستتگاه صتورت      زیستی )هدانند نراممحیط

مدکتن استت    هتا ناپذیر در زیستگاهته و تغییرات بررشتهای آبی شدیداً تغییریاف، پیکرهبا این وجودریرد. می

نامه اتحادیته اروپتا   ها، نرام. در این سیستمامکان تحقق ندارندزیستی محیط اهداف غاییبدین مهنا باشد که 

 باید محقق شود.  « وضهیت شیدیایی خوب»مقرر کرده است که 

« آب اهداف کیفیتت منبتع  »بندی شوند، تقسیم، های آبی باید در یکی از سه دستهدر آفریقای جنوبی، پیکره

)1RWQO(   .مدکتن استت    آب کیفیتت منبتع   اهتداف باید برای هر دسته و هر پیکره آبی مهم مشخص رتردد

ای از اهداف توصیفی و نیز عددی باشند. رهندودهای مؤلفه کیفیت آب در استراتژی مدیریت آبخیتز  مجدوعه

شده ذینفهان )هتم  هارظباید بر اساس نیازهای اآب  منبع کیفیت افاهددهد که در آفریقای جنوبی، نشان می

ی تکرارشتونده بتا   فرآینتد کننتدران آب( تهیتین شتود، و ایتن اهتداف بایتد در       کنندران و هم آلتوده استفاده

 های بیشتری که مدکن است برای تحقق آنها نیاز باشد، طراحی شوند.         رذاریهای سرمایهبررسی

 اهتداف رذارنتد،  های بسیار متغیر بر کیفیت آب رودخانه تأثیر میموارد، با دانستن اینکه جریاندر بسیاری از 

-متوری در حوضته   بته طتور مثتال   شوند، نه بر اساس مقادیر مطلق حتداکثر.  کدّی بر اساس درصد تهیین می

 اهتداف . استت شده ها تهیین درصد زمان 95برای  ECواحد  800، هدف شوری برای مصب رودخانه، دارلینگ

دانتوب   حوضه آبریزبرنامه  ه طور مثال،کدّی مدکن است به صورت مجدو  بارهای آلودری نیز تهیین شوند، ب

 تهیین کرده است. را کدّی برای مجدو  بار ورودی مواد مغذی به دریای سیاه اهداف

. ررددتصفیه  کنندهفادهبرای است تامینشود که آب پیش از تر میتهیین اهداف کدّی مناسب، مواقهی پیچیده

سدی هستند، ولی به آستانی   انسان سالمت غالباً برایهای پائین، ، حتی در غلرت، فلزات ردیاببه طور مثال

کدّی برای رودخانه مدکن استت بتا توجته بته      اهدافشوند. بر این اساس، های تصفیه آب حذف میفرآینددر 

 شده تهیین شوند.  رسی جدهیت به آب تصفیهقابلیت تصفیه آب، و نیز نو  تصفیه موجود و دست

 تعیین بار مجاز پسماند یا اصدامات مدیریتی -4

د بته  نشتو کدّی کیفیت آب مهدوالً با مدیریت بارهای آالینده که به سیستتم رودخانته وارد متی    تهیین اهداف

داکثر غلرت زهاب و/ ای، این کار مدکن است مستلزم تهیین استانداردهای حرسد. برای منابع نقطهانجام می

 راهنداهایمهدوالً از طریق  ،های نشت اتفاقیای و ریسکمنابع غیر نقطه کهحالییا بارهای آالینده باشد، در 

سازی قتوانین موجتود را هتدف قترار     شوند. در برخی موارد، این قبیل اقدامات، پیادهالگوی موفق مدیریت می
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سازی بخشنامه اتحادیه اروپتا در  دانوب، پشتیبانی مالی برای پیاده حوضه آبریز، برنامه به طور مثالدهند، می

هایی که هدفشان کنترل و کاهش استفاده از متواد شتیدیایی   خصوص تصفیه فاضالب شهری، و نیز بخشنامه

، در دیگر موارد، تهیین بارهای مجتاز پستداند مستتلزم    با این وجوددهد. کشاورزی است را در اولویت قرار می

سازی پیچیده کیفیتت آب و جریتان متورد نیتاز     مکان مورد نرر بر پایه مدل دره استانداردهای تخلیه محاسب

 رودخانه است.

کننده وابسته های دریافتهای آب در رودخانهاز آنجا که حدود بار مجاز پسداند در مکان مورد نرر، به جریان

توانتد بتر پایته    ذیرد. در مورد شوری، ایتن کتار متی   پبرداری سیستم رودخانه تأثیر میاست، در نتیجه از بهره

بترداری در مقیتاس حوضته را    هتای بهتره  ای است که متدل ها به رونهحوضه انجام شود، چراکه طبیهت ندک

در  Vaalتتوان در سیستتم رودخانته    های شوری پیوند داد. ندونته ختوبی از ایتن شتیوه را متی     توان به مدلمی

برداری سیستم پیوند زده شده است. این کار، سیستم، مدل شوری به مدل بهرهآفریقای جنوبی یافت. در این 

های میانی رودخانه تتا میتزان   ها در بازهندک بنابراین، که ندودپذیر به کارریری رزینه ترقیق شوری را امکان

ای دستتیابی  هشد. رزینه، و آب با کیفیت خوب از باالدست رهاسازی میتر شدهرقیقررم در لیتر میلی 600

 منتابع های با مدلکدّی شوری  اهدافتقاضاهای آب و نیز  تامینتواند برای اطدینان از به این هدف کدّی می

 یکپارچه شود.آب 

 ای استت کته  به رونته  هاشوند، پیچیدری مدلجریان میهای درونفرآیند، برای موادی که جذب با این وجود

. در این موارد، بارهای مجاز پسداند باید توان استفاده ندودندیحوضه  سازی در کلغالباً از این شیوه یکپارچه

تهیتین شتوند. در ایتاالت     ،هتای پتائین  های حداقل، یا نوعی سنجه آماری از احتدتال جریتان  بر اساس جریان

هتای  اند: یهنتی صتدک دهتم جریتان    تهیین شده Q7 10متحده، بارهای مجاز نیاز بیولوژیکی اکسیژن بر پایه 

رود کته  تتر رودخانته بته کتار متی     های کوتاهساله. این شیوه مهدوالً در بازهخانه در حداقل یک دوره هفترود

های بسیار متغیر بدین مهنا است کته  ها، جریانشناسایی شده باشند. در برخی محدوده آنها داراولویت مسائل

 کتم  جریانهای دکن است در دورهاین پارامتر آماری ساده کافی نیست، چراکه مشکالت شدید کیفیت آب م

 به وجود آید.

اند، و در دوره تهیین شده محیط پذیرنده ای درهای لحرهدر برخی موارد، بارهای مجاز پسداند بر پایه جریان

ها و کیفیت کنندران پسداند مدکن است جریان. در این موارد، تخلیهاستمجاز  بار زهاب باالترب، سیال وقو 

و بر اساس آن، جریان زهاب خود را تهدیل ندایند. این شیوه مهدوالً تنها بترای متواد    ررفتهدازه باالدست را ان

بته نرتر    ،با این وجود. ریرد، مورد استفاده قرار میشوندجریان جذب میهای درونفرآیندغیرخطرناک که در 

ارد صتادق باشتد، و ایتن    آلودری نیست، در بیشتتر متو   رفع حلراه« سازیرقیق»اصل محوری اینکه  رسدمی

 رویکرد در سطح رسترده به کار ررفته نشده است.
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 ینآب در چ یفیتک یکارکرد یبندپهنه :88کادر

 یاقتصاد مل یبرا هایییتبه محدود آن تبدیلشدن کدبود آب و آلوده ینی،و شهرنش یاقتصاد -یاجتداع یعهدگام با توسهه سر

بر ستالمت متردم داشتته استت.      یدیمستق یرتأث ی،آب شهر ینتأم یهامحدوده یآب در برخ یفیت. اُفت کاست شده یندر چ

توسهه و حفاظت، ناسازرار است، هدف حفاظتت از آب   یانارتباط م یست؛ن یآب در حال حاضر منطق یو زهکش ینتأم یتوضه

 قابل حل است. یمختلف به دشوار یهامناطق و بخش یانو تهارضات استفاده آب م یست،روشن ن

 یبنتد در پهنته  یدوستطح  یبندنرام دسته یکآب را آغاز کرد.  یمل یکارکرد یبند، کار پهنه2000منابع آب در سال  وزارت

نیتز   یگتر د یرپهنته ، هفت ز«پهنه توسهه»و در هر  مشخص ندود،را  یچهار پهنه اصل یوه،ش ینآب به کار ررفته شد. ا یکارکرد

کته شتامل پتنج     شتود یمت  یینآب ته یفیتک یمل یاستانداردها یهبر پا ،بآ یفیتک یهر پهنه، هدف کدّ ی. برایدمشخص ررد

 (.شودیاستفاده م ی( تا دسته پنج )که تنها در کشاورزین)باالتر یکدسته مختلف است، از دسته 

 :شوندیم یفتهر یرنخست به صورت ز یهال یهاپهنه یه،به عنوان واحد پا یزحوضه آبر منرور کردن با

مهتم انتقتال آب،    یهتا مهم، محدوده مبدأ پروژه یفرع یهاو شاخه یرودخانه اصل یهاسرشاخه شده:حفاظت هایپهنه ◄

 یتد آب با یفیتت در مهرض خطر. ک یهاو رونه یهیطب یحفاظت اکولوژ یمهم برا یآب، و مناطق آب ینتأم یدیکل یهامحدوده

 و دو نگاه داشته شود. یکدر سطح 

. شتود یکنار رذاشتته مت  ذخیره و حفاظت آب،  یندهتوسهه آ یو برا یستن یادابع آب زنسبت استفاده از من: ذخیره پهنه ◄

 آب بدتر شود.  یکنون یفیتنسبت به ک یدآب نبا یفیتو ک یند،بب یبآس یدپهنه نبا ینا

سهه تو یحیو استفاده تفر یالتش ی،و صنهت یکشاورز ی،آب خانگ یتقاضاها ینتأم یبرا تواندیپهنه م این :توسعه پهنه ◄

 داشته باشد. یهدخوان یبندبا الزامات استفاده، برابر سطح دوم پهنه یدآب با یفیتداده شود. ک

 ها و مناطق.استان یانحل تهارضات م یشده برامشخص یهاپهنه )بافر(: میانجی پهنه ◄

 یالت،شت  ی،تفاده کشتاورز ، است یکه با منشأ آب شترب، استتفاده صتنهت    شوندیم یمتقس یگرد یرپهنهتوسهه به پنج ز هایپهنه

 ارتباط دارند. هایندهآال یهکنترل تخل یهارذار و پهنه یهاپهنه یحی،استفاده تفر

 در سطح دو و سه باشد. یدآب با یفیتد، و کنآب را برآورده ساز یالزامات استفاده خانگ یدمنشأ آب شرب با هایپهنه ◄

 یفیتک یاآب در سطح چهار بوده  یفیتد، و کنآب را برآورده ساز یهتالزامات استفاده صن یدبا یاستفاده صنهت هایپهنه ◄

 آب حفپ شود.     یکنون

در سطح پنج بوده  یدآب با یفیتد، و کنرا برآورده ساز یالزامات استفاده آب در کشاورز یدبا یاستفاده کشاورز هایپهنه ◄

  آب حفپ شود. یکنون یفیتک یا

 

 ریزی برنامه اصدامطرح -5

هایی، توسط چه کسی، و در چه زمانی برای متدیریت آلتودری بته کتار     کند چه اهرماقدام مشخص می برنامه

بنتدی مستائل کیفیتت آب )احتدتااًل بته کدتک تحلیتل        بسته خواهد شد. این برنامه مهدوالً متأثر از اولویتت 

ها مدکن است این برنامه سازی آن است.های اقدامات الزم و منابع انسانی موجود برای پیادهاقتصادی(، هزینه

هتای چندرانته   ساز را مورد توجه قرار دهند، یا مدکن است به نقشو بخش خاص آلوده بودهوابسته به بخش 

دهد چگونته بارهتای پستداند در هتر     دار آلودری بپردازند. برنامه اقدام هدچنین نشان میدر مشکالت اولویت

توانند به این سیستم شوند، و چگونه منابع جدید میتقسیم میساز بخش و یا حتی میان منابع رونارون آلوده

 افزوده شوند.
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 اجزای کلیدی برنامه کیفیت آب

 شوند:های کیفیت آب بر پایه اجزای زیر تدوین میبرنامه

این موارد بر پایه ماهیت و شتدت اثترات، و نیتز پیامتدهای      دار در حوضه چیست؟مواد یا مسائل اولویت ◄

، اثرات جدی بر سالمت انسان مدکن است در به طور مثالد. نشوت پائین آب مشخص میاقتصادی کیفی

 شده، اولویت باالتری داشته باشد.های کوچک در میزان محصوالت آبیاریمقایسه با کاهش

متواد و مستائل   بتین  یافتن علل، بر پایه درک روابتط علتت و مهلتولی     ،لل کاهش کیفیت آب چیست؟ ◄

هتای نتاتوانی نرتام کنتترل آلتودری و      علل ریشته  و ایای و غیر نقطهایی منابع نقطهناسدار، با شاولویت

تترین اقتدامات   ها، مناستب ریرد. این علتهای رودخانه صورت میو جریان سیستمبرداری با بهره ارتباط

 مدیریتی را مشخص خواهند کرد.

هتای عتددی،   ای از هتدف  مجدوعته این اهتداف مهدتوالً   دار چیست؟کیفیت هدف آب برای مواد اولویت ◄

 شوند.  آماری و/ یا توصیفی هستند که برای چندین نقطه در حوضه تهیین می

در اینجا، مقدار بار پسداند که مدکن است به هر یک از  میزان بار مجاز آالینده یا اصدامات الزم چیست؟ ◄

هتای پیچیتده کیفیتت آب و    متدل  از با استفادهشود. این مقادیر های رودخانه وارد شود مشخص میبازه

ای مدکن استت مستتلزم   شوند. برای منابع غیر نقطههای روخانه تهیین میفرضیات مهین درباره جریان

 کردن الگوهای موفق مدیریت باشد که باید از آنها پیروی شود.مشخص

را در چته   کند چه کستی چته کتاری   این برنامه مشخص می اصدامات الزم چگونه مشخص خواهند شد؟ ◄

هتا و دامنته اقتدامات    شده، و نیز هزینههای شناساییدهد. این کار مدکن است با اولویتزمانی انجام می

 .مرتبط باشدالزم 

 های موضو،یبا دیگر برنامه ارتباط

را  زیستت یل و محتیط های تخصتیص آب، ست  های رونارون، برنامههای کیفیت آب مدکن است به شیوهبرنامه

های کیفیت آب، و به ویژه تهیین بارهای مجاز آالینده، وابسته به فرضیات مهین رار دهند. برنامهمورد توجه ق

هتای حتداقل را کته در    هتای کیفیتت آب غالبتاً جریتان    های رودخانه است. بر این اساس، برنامهدرباره جریان

زیستتی را مبنتای   ه محتیط شدریزیهای برنامهیا جریان برده وبه کار  ،های تخصیص آب مشخص شدهبرنامه

ها مدکتن استت   بای مشابه، سیالدهند. به شیوهقرار می پذیرندههای بررسی ظرفیت جذب و ترقیق رودخانه

یا در برخی موارد برای شستن رسوباتی که در مختازن بتزرگ    و های تخلیه پسداند،آوردن فرصتبرای فراهم

ها و کیفیت بستان میان این قبیل برنامهبده ، تهامل وسازیارچه، یکپبا این وجود. روندبه کار  ،اندانباشته شده

هایی وجود دارد که ترقیق با استفاده از آب با وجود، ندونهاین ریرد. با آب و موجودی آب به ندرت صورت می
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هتای کیفیتت و   کیفیت خوب از ذخیره باالدست، در برابر کاهش موجودی آب جبتران شتده استت، و برنامته    

مهین بتر کیفیتت    سیستمبرداری اثرات بالقوه قواعد بهرهشناخت اند. در موارد دیگر، یکپارچه شده کدیت آب

هتای  جریتان  احتستاب مهدتوالً بتا   )هتای تخصتیص آب رنجانتده شتده استت      ، و در برنامته صورت ررفتهآب 

کلیتدی   هتای که حفاظت دارایتی رو به افزایش در این خصوص ایجاد شده . هدچنین، شناخت (زیستیمحیط

تواننتد  زیستتی و کیفیتت آب متی   محتیط  اهداف غاییزیستی، منافع روشنی برای کیفیت آب داشته و محیط

 متقابالً یکدیگر را پشتیبانی ندایند.

 

 Great Barrier Reef یآب برا یفیتحفاظت ک :89کادر

 Greatستالمت   یبترا  یتدها تهد ینترز مهما یکیها، کشو رسوب و آفت یمغذ مواد یاداثرات بار ز یژهآب، و به و ینپائ یفیتک

Barrier Reef یفیتت کردن روند اُفت ککردن و مهکوس(، متوقف2009آب ) یفیتبرنامه حفاظت ک غایی. هدف آیدیبه شدار م 

 یمجدتو  بارهتا   یبرا 2013را تا سال  یبرنامه، هدف کدّ یناست. ا یرامونیپ بخیزهایاز آ Great Barrier Reefبه  یآب ورود

و حداقل  یابد،درصد کاهش  50مقرر کرده است که تا  ینچن یمرجان یزهایآبخ یها در انتهاکشآفت یزانو فسفر و م یتروژنن

 20، بار رسوب 2020که تا سال  کندیهاد میشنپ ین،خشک وجود داشته باشد. افزون بر ا مناطق ررم و یچرا یدرصد اراض 50

 .یابددرصد کاهش 

عبارتند از  یدیشده است. اقدامات کل یمتقس یو محل یالتیفدرال، ا یهااز دستگاه یفیط یانبرنامه، م نیا سازییادهپ مسئولیت

و  یج، و تترو هتا کتش کتود و آفتت   یهتا کاهش نهتاده  یبرا یکشاورزروش درباره بهبود  یقتحق ها،یندهمنابع عدده آال ییشناسا

 .یمرجان یزهایدر آبخ ورزیموفق کشا هاییوهش یریکارربه

 



 های موضوعیطراحی برنامه: ۱۳فصل 

 

        263 

 

 تخدیص آب -13-5

، و چگتونگی متدیریت و   موجتود  شود که منابع آبای رفته میبه برنامه« برنامه تخصیص آب»در این بخش، 

 تواند شامل موارد زیر باشد:کند. این برنامه میکنندران مختلف را تهیین میتقسیم آب در میان استفاده

هتا یتا   را در بلندمتدت بترای منتاطق، بختش     موجتود  آب منتابع که  های بلندمدت تخدیص آب،برنامه ◄

 کند.  کنندران مختلف تهریف میاستفاده

داران در را بترای منتاطق و/ یتا حقابته     موجتود  آب منابعکه مقدار های تخدیص فدلی یا ساالنه، برنامه ◄

 کند.  زمانی خاص، بر پایه موجودی ساالنه یا فصلی تهریف می

 کند.آبی تهریف میهای کمتخصیص و مدیریت آب را در دورهکه شیوه برنامه مدیریت خشکسالی،  ◄

کننتدران، مهدتوالً   بازتوزیع آب را در میان استفاده فرآیندکه  ،آب های بازتخدیصصدور مجوز یا برنامه ◄

 کند.تهریف می ،های سیاستی خاصبرای تحقق هدف

ت آب را برای تتأمین نیازهتای   که چگونگی تخصیص و مدیری زیستی،های مدیریت جریان محیطبرنامه ◄

 کند.زیستی تهریف میشده محیطاکولوژیکی و تحقق اهداف تهیین

مستقیداً در برنامه بلندمدت تخصیص آب مورد توجه قرار  ،ایدر برخی موارد، این موضوعات تداماً یا تا اندازه

ایتن  شود. بستته بته وضتهیت،    می موارد، در سندهای جدارانه به آنها پرداخته سایردر  کهحالیریرند، در می

 ای و/ یا سطح زیرحوضه تهیه شوند.ها مدکن است در سطح حوضه، سطح منطقهبرنامه

ها، های تخصیص آب را تهیه کنند، و برنامهشوند برنامهها )یا کاررزاران آنها( ملزم میدر قوانین، دولت ،امروزه

کنند. در مورد های مختلف را تهریف میه حقوق و تههدات طرفآیند کآور قانونی به شدار میغالباً اسناد الزام

کنتد کته آب   الدللی، این شأن حقوقی ملزم متی های بینهای فدرال، یا رودخانههای فرامرزی در نرامرودخانه

باید بر اساس یک توافق، به جای یک برنامه، تخصیص یابد. در این قبیل موارد، توافق باید به بیشتتر مستائلی   

 ریرد بپردازد.     در زیر مورد بحث قرار میکه 

 نقش و هدف

ی برای تهیین فرد برداشت کننده آب، میتزان برداشتت، مکتان و    سازوکاربه بیانی ساده، برنامه تخصیص آب، 

 این کار، تهیین موارد زیر است: ن اصلیزمان برداشت و نیز مقصود برداشت است. بنیا

هتای مختلتف،   تواند شتامل ارزیتابی مکتان   رس است: این کار میچه میزان آب برای تخصیص در دست -1

هتای مختلتف ستال، یتا     (، برای زمتان ایحوضهبینو انتقال  سطحیآب، زیرزمینیآبمنابع مختلف )مانند 

 شرایط اقلیدی متفاوت باشد. مطابق با
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ابته منتاطق   تخصیص آب مدکتن استت حق   فرآیندبران رقیب تقسیم شود: آب بیناین آب چگونه باید  -2

 بران را مشخص نداید.کنندران فردی و آبها و/ یا برداشتاداری یا جغرافیایی مختلف، بخش

 

 ینگدارل-یدر حوضه مور آب یصتخد یهابرنامه :90کادر

هتا و  از برنامته  یامنتابع آب در دستترس، در قالتب مجدوعته     یریتو متد  یصتخصت  ینتد فرآ یا،استرال ینگدارل-یدر حوضه مور

مختلتف   هتای یرحوضته ز یرا بترا  یتدار حدود برداشتت پا  ینگ،دارل-ی. برنامه حوضه مورریردیمرتبط صورت مبه هم یهاطرح

در بلندمتدت برداشتت    یستمس یناز ا یداربه صورت پا توانیرا م یآب چه کندیمشخص م یگر،د یانی: به بکندیم یفحوضه تهر

 . کندیم یینته د دارد،وجورا که در حوضه  یآب هاییت، محدودپ  از آنکرد. 

کنتار   زیستت یطمحت  یکته بترا   یآب کندیاست که مشخص م زیستیطمح یآب برا ینشامل برنامه تأم ینحوضه هدچن برنامه

 هتای یتان جر یدربتاره زمتان رهاستاز    ریتری یمتصتد  یارهتای مه بته طتور مثتال،   خواهد شد ) یریتچگونه مد شود،یرذاشته م

 یبترا  یادالر استترال  یلیتارد م 9/8 یبتاً دارد کته در آن، تقر  هدیارت آب دولت فدرال، طرح م(. به طور جدارانه، وززیستییطمح

 ینبرنامه حوضته، تتأم   یاب. در غشودیم رذارییهسرما زیستیطمح یبرا موجود آب منابع یشاستفاده آب و افزا ییبهبود کارآ

مشتخص   وضته مختلتف ح  یهتا بختش  یکه برا یابدیم یصتخص« پشیدانیبدون » اهداف یهبر پا هایانجر یشافزا یبودجه برا

ضرورت دارد. بتا   زیستییطمح هاییانوجود داشته و بهبود جر یناناطد یکه سطح باال ییهامحدوده یبرا یهنیاست:  یدهررد

 گتر یآب و د یدحاصل شود که بازخر ینانخواهد شد تا اطد یلطرح تهد ین(، ایداربرنامه حوضه )و حدود برداشت پا شدنیینها

 .یابد یصبازتخص زیستیطمح یبرا یدرا پوشش خواهد داد که آب با یمناطق یی،کارآ یارتقا یرتداب

 هایرحوضهز یبرا یالتیا یهاها توسط دولتبرنامه ینا -خواهد شد یآب عدل یصتخص یهادر قالب برنامه یداربرداشت پا حدود

 هتا، یالتت ا یخواهند کرد. در برخ یفکنندران مختلف تهربه استفاده یصتخص یآب را برا یها موجودبرنامه ین. اشوندیم یهته

را در  یفترد  یهتا ستد و حقابته   یبتردار بهتره  یلیکته قواعتد تفصت    شود،یم یهته یزن «دلیاتیع یهابرنامه»از  یترسطح اضافه

 .کنندیمشخص م یرحوضهز

 

 برنامه تخصیص آب باید به این دو پرسش، پاسخ دهد.

 آب، هدف برنامه تخصیص آب مهدوالً دستیابی به یک یا چند مورد زیر است: هایبا تهریف سهم

 ای فراهم است.   اطدینان از اینکه آب، برای تأمین الزامات اجتداعی و توسهه ◄

 ای عادالنهبه شیوه موجود بندی منابع آبسهم ◄

 مندی از آببران رقیب بر سر بهرهکاستن از تهارضات میان آب ◄

ها برای آنکه این رروه -برانکنندران آب و آبها، برداشتبرای دولت -ردن سطحی از قطهیتآوفراهم ◄

 ریزی ندایند. توانند انترار داشته باشند برنامهبتوانند امور خود را بر پایه تأمین آبی که می

از اینکته آب از  ، اطدینان به طور مثالشود، اطدینان از اینکه آب، در حدود پایدار سیستم استفاده می ◄

 شود.  تر از پرشدری دوباره آن برداشت ندیبا آهنگی سریع زیرزمینیآبهای سیستم
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، در های ژئومورفولتوژیکی و اکولتوژیکی الزم  فرآینتد آوردن آب والگوهای جریان الزم برای حفپ فراهم ◄

 زیستی.تحقق نتایج مورد نرر محیط جهت

 تهیه برنامه تخدیص آب فرآیند

 مه تخصیص آب مهدوالً شامل مراحل زیر است:تهیه برنا

هتای تتأمین،   مرحله ارزیابی، برای تهیین میزان منتابع آب در دستترس، تقاضتاهای مختلتف و رزینته      -1

ی تهیتین چگتونگی   هافرآینتد هتای تتأمین آب، از جدلته اصتول و     زیستتی آب، و اولویتت  الزامات محتیط 

 بران رقیب.سازی منافع آبهادلمت

های مختلف تخصیص و سازی(، برای تهیین پیامدهای رزینهپایه سناریو )مهدوالً شامل مدلتحلیل بر  -2

 زیستی.بر حسب تأمین آب )از جدله قابلیت اطدینان( و نتایج اقتصادی و محیط -مدیریت آب

 سازی رزینه برتر.سازی برنامه تخصیص آب برای عدلیتدوین و پیاده -3

توانتد تفتاوت   ، عدومی است، و رویکرد اتخاذشده میفرآینده شده است. این نشان داد 38در شکل فرآینداین 

 زیادی داشته باشد.

 مالحوات کلیدی

 د به شرح زیر است:نمسائل کلیدی که باید در تهیه برنامه تخصیص آب مورد توجه قرار ریر

از نرتر حجتم،    -تزیستأمین جریان برای محیطامروزه،  زیستی:ای و محیطسازی اهداف توسعهمتوازن ◄

شتده استت. توستهه    ثابت  به عنوان محور حفپ سالمت اکوسیستم رودخانه -بندی، فراوانی و مدتزمان

زیستی تأثیر بگذارد. بر ایتن استاس،   های مهم از نرر محیطتواند بر جریانمی آنمنابع آب و استفاده از 

کته چته میتزان آب بایتد بترای      تخصیص آب، پاسخ به این پرستش استت    فرآیندای بنیادی در مالحره

زیستی محفوظ نگاه داشته شود، و یا در مقابل، پاسخ به این پرستش کته چته مقتدار آب     نیازهای محیط

 تواند از این سیستم برای تأمین دیگر نیازها برداشت شود.    می

تلزم ریتزی تخصتیص آب مست   برنامته  بران مختلف:سازی نیازهای آبعادلبندی تخدیص آب و متاولویت ◄

 آب منتابع بران فردی مختلف است. تصدیم درباره چگتونگی تقستیم   ها و آببندی مناطق، بخشاولویت

مستلزم توجه به طیفی از مسائل اقتصادی و اجتداعی است. این  -هم در بلندمدت و هم فصلی -موجود 

احتداالً با توجه بته  بران کنونی )سازی حقوق آبهادلریری درباره چگونگی متتواند شامل تصدیمکار می

 نیافته باشد.های توسههرذاری موجود( و حقوق مناطق یا بخشوابستگی و سرمایه
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 ریزی تخدیص آببرنامه فرآیند -38شکل

 

هتای  بترداری از زیرستاخت آب بته شتیوه    با بهره صابلیت اطمینان در برابر حداکثرسازی آبدهی سیستم: ◄

بتا ایتن   یهنی، حجم کل آب موجتود در بلندمتدت( وجتود دارد.    مختلف، امکان افزایش آبدهی سیستم )

مدکن است در برخی  -تری داشته باشدیافته مدکن است قابلیت اطدینان پائین، این حجم افزایشوجود

الزم  مقتدار آب  عتالوه بتر تهیتین    آب باشد. تصدیدات تخصتیص  زیادها ریسک موجودی کدتر آب سال

بران مختلف را نیز در نرر بگیترد. پیامتدهای کدبتود    ن الزم برای آبقابلیت اطدینا برای تخصیص، باید

کنندران خانگی و کشتاورزی(، و  های مختلف )مانند استفادهتواند به طور چشدگیری برای بخشآب می

کنندران دائدی، وابستگی بیشتری به تتأمین آب بتا قابلیتت    ، کشتبه طور مثالها )یا حتی درون بخش

 دهند(، متفاوت باشد .        ند تا آنهایی که ریاهان ساالنه پرورش میاطدینان باال دار

های تخصتیص آب بایتد بتواننتد در برابتر نوستان فصتلی در       ها و نرامبرنامه :اتسر و کاریافتن با نوسان ◄

، البه طور مث، تغییر اقلیم(، تقاضا )به طور مثالموجودی آب، و نیز تغییرات در بلندمدت، از نرر تأمین )

با سناریوهای  رفتارها تهدیل یابند. این کار نیازمند قواعد روشن درباره چگونگی رشد اقتصادی( و اولویت
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پذیری کافی برای تهدیل برنامته تخصتیص آب در   مختلف )یهنی سطوح مختلف موجودی(، و نیز انهطاف

 مواقع الزم است.  

 اجزای کلیدی برنامه تخدیص آب

 امه تخصیص آب عبارتند از:برنعدلیاتی اجزای کلیدی 

بتران مختلتف، و بترای    کوشتد در تخصتیص آب میتان آب   ها باید توازنی را که برنامه میهدف اهداف: ◄

ستازی، در تفستیر منرتور    . اهداف در دوره پیتاده ندایندهای مختلف حوضه محقق سازد، مشخص بخش

پذیرستاختن ارزیتابی   نامه، بترای امکتان  یابند. هدچنین در زمان بازنگری برمفاد مهین برنامه، اهدیت می

 اهدیت دارند. یا خیر نیز اندبرنامه را محقق کرده غاییهای اتخاذشده، هدف اینکه آیا استراتژی

 بتر استاس  برای برداشتت،  موجود آب  منابعسازی حجم کل و قابلیت اطدینان کدّی های آب:تخدیص ◄

هتا  وضه آبریز. برنامه تخصیص آب مدکن است حقابههای رونارون حهای موجود و آینده، در بخشحقابه

 کننده تهریف نداید.ای، آبخیز یا استفادهرا در سطح منطقه

کننده برای هر منطقه یا استفاده موجود آب منابعچگونگی تهیین حجم ساالنه  :صوا،د تخدیص ساالنه ◄

 اشت و در چه زمانی. ها اولویت خواهند دبر پایه شرایط فصلی، از جدله اینکه کدام حقابه

هتای  هتای رودخانته کته بترای حفتپ ارزش     تهریف و تتأمین الگتوی جریتان   زیستی: های محیطجریان ◄

بندی، فراوانتی،  اکولوژیکی رودخانه نیاز هستند. امروزه مشخص شده است که الگوی جریان )اندازه، زمان

های تخصیص ین اساس، اکنون برنامهدارد. بر ا اساسیاهدیت  ا( برای کارکرد اکوسیستمهو مدت جریان

زیست هستند: هدف آنهتا حفاظتت   تخصیص بیش از صرفاً حجم جریان حداقل برای محیط آب به دنبال

 شوند.  هایی است که برای حفپ سالمت اکولوژیکی، با اهدیت تلقی میاز جریان

برنامه که مرتبط بتا   اهدافزیرساخت آب در راستای تحقق  از برداریچگونگی بهرهبرداری: صوا،د بهره ◄

 زیستی است.       های محیطتأمین آب و جریان

 کته حتال  عتین  های توسهه آتی زیرساخت را نیتز مشتخص ندایتد. در   برنامه تخصیص آب مدکن است رزینه

در برنامه تخصتیص وجتود نداشتته     چه زیرساختی ساخته خواهد شد کهاین ی برای تهیینمدکن است ضرورت

برنامته مدکتن استت    با این حتال،  ها بدان پرداخته شود(، است در برنامه جدارانه زیرساخت)که مدکن  باشد

های مرتبط بتا ایتن زیرستاخت چگونته بایتد      مشخص کند کجا پتانسیل زیرساخت جدید وجود دارد، و حقابه

 تخصیص یابند. 
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 آب رودخانه زرد یصبرنامه تخد :91کادر

متتر مکهتب    یلیتارد م 58آورد ساالنه رودخانه را  یانگینطرح، م ینشد. ا ینتدو 1987آب رودخانه زرد در سال  یصطرح تخص

 یتن ا یتاد انتقتال بتار رستوب ز    یبرا یکاف یاناز وجود جر یناناطد یمتر مکهب برا یلیاردم 21مقدار،  ینبرآورد کرده است. از ا

رودخانته اتکتا دارنتد     یتن ان که بتر منتابع آب ا  است یازده ینب یداندهارد متر مکهب باقیلیم 37رودخانه کنار رذاشته شده است. 

مشتخص کترده استت.     یگتر را با توجه به مقاصد د یکشاورز یآب در دسترس برا ینطرح هدچن ینداده شده است. ا یصتخص

بتران در  بته منتاطق و آب   صتیص تخ یانتد و بترا  آورد بلندمدت مشخص شده یانگینطرح به صورت م یندر ا شدهیینته یرمقاد

 قرار دارند. یاستان یهادسترس دولت

 

 

 با برنامه حوضه ارتباط

های اصلی برنامه حوضه دارند، به حدی که جنبه نقشی اساسی در تاثیررذاری برنامهتخصیص آب  هایبرنامه

دارلینتگ در درجته   -شوند. به طور مثال، برنامه حوضه موریتخصیص آب اغلب در برنامه حوضه رنجانده می

های یک برنامه حوضه به نحتوه تخصتیص آب مترتبط بتوده و     آب است. بیشتر جنبه اول یک برنامه تخصیص

 وابسته به آن است:

اطدینان از اینکه تخصیص آب به شکلی صورت ررفتته کته از اهتداف توستهه پیشتنهادی در برنامته        ◄

 هتایی کته بته عنتوان    حوضه پشتیبانی نداید. به طور مثال، اطدینان از تخصیص آب به مناطق و بختش 

 شوند.اولویت در برنامه حوضه شناخته می

اطدینان از اینکه تخصیص آب به شکلی صورت ررفته کته از اهتداف محتیط زیستتی پیشتنهادی در       ◄

هتای محتیط زیستتی بترای حفتپ      برنامه حوضه پشتیبانی نداید. به طور مثال، اطدینان از اینکه جریان

 ود.شها و فرآیندهای اصلی محیط زیست فراهم میدارایی
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 یناستفاده از منابع آب در چ یخطوط صرمز برا یینو تع یزآبر یهاآب حوضه یصحد برداشت، تخد یینتع :92کادر

آب  یهتی طب هاییژریو یلبه دل یناست. چدر کشور محدود و ناموزون منابع آب  یعو توز یادز یتجده ین،در چ یمسئله اساس

به منرور تحقق استفاده امروزه چین، منابع آب روبرو است.  یموخ یتوضه با ی،اقتصاد یتوسهه اجتداع یاسکشور و مق یندر ا

ستازوکار   ،در حتد ختوب   هتا یستتم اکوس یتو حفپ وضته  قتصادی،و ا یاجتداع یدارتوسهه پا یبانیپشت یاز منابع آب برا یدارپا

 یآب بترا  یصبرنامته تخصت   ین، تتدو استتفاده از منتابع آب   یخط قرمز( برا یامبنا ) یینمنابع آب را، با ته یریتمد یرانهرسخت

 .رذاردیبرداشت و استفاده آب، به اجرا م یبرا یمهم، و نرام شاخص کنترل یزآبر یهاحوضه

 یهنیمتر مکهب،  یلیاردم 334.935 یاری،آب ی، استفاده از آب برا2009. در سال شودیاستفاده م یمنابع آب در کشاورز بیشتر

 یافتته  ییتر ساختار استفاده آب تغ ین،در چ ینیو شهرنش یصنهترشد سریع ود. به موازات درصد کل استفاده آب در کشور ب 56

شتود.   یناز مناطق تتأم  یدر مهدود یدمنابع جد یافتنو  ییجوصرفه یقاز طر یدبا بیاریآب آ یتقاضا برا یجیاست، و رشد تدر

ستاله توستهه بختش آب    برنامه پتنج  یهاز ته یوان بخشبه عن یاریدر آب یمل ییجوساله صرفهمسئله، برنامه پنج یندر پاسخ به ا

 .یدررد ینتدو

غتذا،   یتد مهتم تول  یهتا محتدوده  ی،کشتاورز  یتد تتوان تول  یتت و تقو یتاری، آب فوائتد و  ییبا هدف بهبود کتارآ  ییجوصرفه برنامه

 یهتا عنتوان محتدوده  را بته   یکیاکولتوژ  پتذیر یبآست  یهتا فقرزده و محدوده یها، محدودهیدشد آبیبا کم مواجه یهامحدوده

 ینخواهد کرد. در ا ییشناسا یریت،مصرف و اصالح مدکم هاییرساختساخت ز یقاز طر برآبکم یاریتوسهه آب یبرا داریتاولو

و  ی،کشتاورز  یتد تول یشافزا یبانیغذا و آب، پشت یمل یتاز امن یناناطد یدر اندازه بزرگ و متوسط برا یاریآب یبر نواح ،برنامه

 خواهد شد. یدمد زارعان تأکدرآ یشافزا

 

 های موضو،یبا دیگر برنامه ارتباط

هتای  با تدام دیگتر برنامته   ایرسترده رردد، برنامه تخصیص آب ارتباطمشاهده می 38هدانگونه که در شکل 

 توانند هدگی در تصدیدات تخصیصمرتبط با موضوعات زیر می یهای مدیریتو فهالیت اهدافموضوعی دارد. 

 باشند )و بالهک (:دخیل  آب

بته  یافته با کاربری آن متناستب استت )  یافتن از اینکه آب تخصیصبرای اطدینان مدیریت کیفیت آب: ◄

، به عنوان تأمین آب شرب(. کیفیت آب رودخانه از حجم آبی که در آبراهته وجتود دارد تتأثیر    طور مثال

 پذیرد، که با تصدیدات مختلف تخصیص آب تغییر خواهد کرد.می

د نت مخزن تتأثیر خواه  رهاسازیرویکردهای مختلف در مدیریت ریسک سیل بر  مدیریت ریسک سیل: ◄

. رهاستازی ستیل   اف مختلف استداهتخصیص برای  به جهتموجودی آب  که نتیجه آن تاثیر بر داشت

جریتان   اهتداف تخصتیص، از جدلته    اهدافمدیریت شود تا دیگر به شکلی تواند )به شکل بالقوه( نیز می

 زیستی را محقق سازد.یطمح

این اقدامات بر سطوح تقاضای آب، و نیز دامنته بهبتود   تدابیر تأمین آب و دیگر اصدامات مدیریت تقاضا:  ◄

 د داشت.نکارآیی استفاده از آب برای کاهش نیازهای آبی تأثیر خواه
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زیستی( برای حفپ محیطهای جریان به طور مثالبه آب کافی ) هااین برنامه های حفاظت و احیا:برنامه ◄

زیستی وابسته هستند. ارر آب الزم برای حفپ یتا احیتای اکوسیستتم    های مهم محیطفرآیندها و دارایی

 منطقی نباشد. این زمینه نیز مدکن استرذاری منابع در سرمایه ،تخصیص نیابد

، برقابی به طور مثال) شدغیر مصرفی با حتی ارر، داری سدهابربهره برداری:های زیرساخت و بهرهبرنامه ◄

و رانی(، بر آبدهی سیستم )و پیامتدهایی بترای مقتدار آب قابتل تخصتیص( و الگتوی جریتان )       یا کشتی

 زیستی( تأثیر خواهد داشت.   جریان محیط اهدافتأمین  پیامدهای آن بر

 

 مدیریت ریسک سیل -13-6

هتای  هتا، و نیتز تلفتات جتانی، آستیب     ختها و زیرستا های مستقیم به داراییتوانند سبب خسارتها میسیل

هتایی را کته ارزش حفتاظتی دارنتد، و     ها هدچنین محتدوده شناختی و فشار روانی شوند. سیلفیزیکی و روان

کنند. مدیریت ریسک ستیل در پتی کاستتن از ایتن قبیتل      های فرهنگی و تفریحی طبیهی را تهدید میمکان

و عادالنه و نیز کارآمد و اثربخش باشد. متدیریت ریستک ستیل بتا     ای است که پایدار نتایج نامطلوب، به رونه

را  هدچون موارد زیتر  رویکردهای سنتی حفاظت در برابر سیل متفاوت است، از این نرر که تدابیر و ابزارهایی

 ریرد:به کار می برای مدیریت ریسک

ح زهکشتی پایتدار، و   متدیریت اراضتی در باالدستت، ارتقتا     اقتدامات کاهش یا مدیریت منشأ ریسک با  ◄

 مدیریت رواناب ناشی از ساخت و سازهای جدید

 در برابتر  هتای دفتاعی  برداری و مدیریت ستازه ررفتگی با ساخت، بهرهکاهش یا مدیریت احتدال سیل ◄

 سازی و ترفیع سازه  ، برای رنجاندن مقاوم(دقیق با پایشسیل )

ریزی شترایط اضتطراری و پاستخ؛    ل، و برنامهبینی و هشدار سیررفتگی با پیشکاهش پیامدهای سیل ◄

هتای پرریستک(، و   پهنته  ازهتا  کنترل کاربری اراضی )پرهیز از ساخت و ساز نامناسب و جابجتایی ستازه  

 های عدومی و تهیه اطالعات درباره خطرات سیل.بخشی از طریق کدپینآراهی

 هزینه.  کم هایبیده آوردندشت از طریق فراهمانتقال بخشی از ریسک موجود در سیالب ◄

متدیریت آب در   تررستردههای مدیران ریسک سیل، ناشی از انتخاب پیش رویهای موجود قیودات و فرصت

مدیریت و حفاظت منابع آب، بر این سبد راهکارها تتأثیر خواهتد داشتت )و بتالهک (. ایتن ارتبتاط، فرصتت        

متدیریت   جایگتاه در متدیریت آب و   پیوستته هتم بهه برای اتخاذ نگا حوضه آبریزمنحصر به فردی را در برنامه 

 آورد.  ریسک سیل، فراهم می
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 مدیریت ریسک سیل اهداف اصلی -39شکل

 

 نقش و هدف

ریسک سیل، نقش مهدی در هتدف غتایی توستهه پایتدار در بستیاری از منتاطق جهتان دارد.         نوینمدیریت 

زیست بگذارد؛ با این حتال ارتر   باری بر محیطزیانو تأثیر  بودهبر تواند هزینهمدیریت ضهیف ریسک سیل می

و هدزمتان بته    را بته کتار بستته    تواند منابع محدود برای کاهش ریسکانجام ریرد، می یخوباین مدیریت به 

 .کدک نداید تر اجتداعیتنو  زیستی و هداهنگی رسترده

حل و جوامتع( بته   واها، سهای آبریز، زیرحوضههدف مدیریت ریسک سیل، مدیریت کل سیستم سیل )حوضه

جدهیت( و اقدامات بالقوه رشد است که تدام فشارهای بیرونی )تغییر اقلیم و  پیوستههمو به ای یکپارچهرونه

اضطراری( را که مدکن است ریسک کنتونی و آینتده ستیل را تغییتر      هایهای مهندسی در قالب پاسخ)سازه

ستازی،  مستدر شناسایی، بررسی و ارزیابی، پیتاده  فرآیندیل آورد. بنابراین، مدیریت ریسک سبه حساب  ،دهد

ررفته باید از نرر علدی، ستنجیده، از  پایش و سازرارسازی اقدامات تا سطوح قابل قبول است. اقدامات صورت

های متدیریت  فرآینتد ریزی باشتند.  تر برنامههای رستردهها و آرمانبا سیاستیکپارچه نرر هزینه، اثربخش و 
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ای شتفاف و  زیستتی، اجتدتاعی، فرهنگتی، اقتصتادی، و اخالقتی را بته شتیوه       های محتیط ل، جنبهریسک سی

 دهند.  مشارکتی مورد توجه قرار می

 

 

 ییاجرا ها و اصداماتاستراتژی ها،ارتباط سیاست -ریزی ریسک سیلچارچوب برنامه -40شکل

 

 . مدیریت ریسک سیل:ررددشخص میبا سه تحول م تغییر رویکرد از کنترل سیل به مدیریت ریسک سیل

 .    قرار داردحفاظت بر آن تدرکز سطحی خاص که  فقطپردازد، نه به تدام رویدادهای سیل می ◄

و در  کترده هتا را ارزیتابی   ها و رزینته ریری با آراهی از ریسک است که عدم قطهیتمبتنی بر تصدیم ◄

 دهد.   نهایت منابع موجود را به قلدروهای پرریسک تخصیص می

نگر است که تدام ابزارهای موجود برای متخصصان ستیل  و کل پیوستههم، بهمستلزم رویکرد یکپارچه ◄

 ریرد.را به کار می
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 تهیه برنامه مدیریت ریسک سیل فرآیند

، اهتداف غتایی  هتای منستجم و متنتاظر بتا آنهتا،      یاستراتژ و هامدیریت ریسک سیل مستلزم تدوین سیاست

ای )حوضته(، استتانی   ها در طیفی از سطوح برنامه، از جدله ستطوح ملتی، منطقته   و برنامههای مشخص هدف

 (.41)زیرحوضه(، و محلی )زیرحوضه( است )شکل

هتا و مقتررات ملتی را بته یتک      ریزی حوضه نقش بسیار مهدی دارد، چترا کته سیاستت   ، برنامهفرآینددر این 

تتر  هتای تفصتیلی  و چارچوبی را برای طراحی استراتژی کردهانداز منسجم برای حوضه مورد نرر تبدیل چشم

چتارچوبی بترای استتراتژی    بتتوان  ، به شرطی که آورد. در برنامه حوضه آبریزمدیریت ریسک سیل فراهم می

میتان ریستک ستیل، برقتابی، منتابع آب و       ییهتا بستتان بتده تهتامالت و  ، تدوین ندتود مدیریت ریسک سیل 

 .  خواهد داشتزیست وجود محیط

 تراتژی مدیریت سیل شامل موارد زیر خواهد بود:اس

ای از اقتدامات  های حفاظت سیل، بته جتای مجدوعته   ای به فهالیتنگاه حوضه سیستم: نگر بهنگاه کل ◄

 ناپیوسته منفرد.

هتای  شناخت اهدیت ویتژه رودخانته   :سیاسی-های اداریو پرهیز از مرزبندی آبریز مبنا صراردادن حوضه ◄

 سیاستی -که مدیریت آنها به عنوان یک کل انجام ریرد، نه در محدوده مرزهتای اداری مشترک، آنچنان 

 الدللی(.ای یا بین)منطقه

زیستی بتر ریستک   اثرات تغییر محیط در خصوص و آراهی افزایش درک شناسایی آثار تغییرات آینده: ◄

 سیل )هم کاربری اراضی و هم اقلیم( در مقیاس آبخیز/حوضه.

تأسیستات   دهتد هایی که سیل ر  متی به طور سنتی، در موقهیتهای بنیادی: حلو راه نهخالصااندیشه  ◄

ترین شکل تأسیسات حفاظت سیل، خاکریزها و اند. متداولشده سازیپیاده کنترل سیل در سطح محلی

دشتت  بند هستند که جریان ستیل را در ختود جتای داده و از رستترش آب در ستیالب     های سیلدیواره

ها اشکاالتی دارند که به خوبی شتناخته شتده استت.    ، خاکریزها و دیوارهبا این وجودکنند. می جلوریری

برای پیشبرد رویکرد باثبتات  ای را ای و غیر سازههای سازهتوانند طیفی از رزینهمی و خالقان نواندیشان

 .ن هداهنگی داشته باشدآ های طبیهی رودخانه یا ساحلفرآیندبا البته که پذیر به کار بندند و انهطاف
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 طراحی استراتژی ریسک سیل فرآیند -41شکل

 

 مالحوات کلیدی

 در مقیاس حوضه، مالحرات کلیدی به شرح زیر وجود دارد: فرآیندکارریری این در به

هایی که به روشنی مقصود، تبدیل سیاست ملی مدیریت ریسک سیل به استراتژی تبدیل سیاست ملی: ◄

های ریسک سیل در سطح حوضه و تفاوت احتدتالی آنهتا را بتا    های مشخص فهالیتفو هد اهداف غایی

 کنند.سطح ملی مشخص می
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هتای ناشتی   های آتی چگونه شکل خواهد ررفت، چالشمدیریت ریسک سیل در دههبینی آینده: پیش ◄

ت ریسک ستیل  یمدیرشود، واقهیت آینده آشکار می زمانی کهاز تغییر اقلیم و جدهیت چه خواهد بود، و 

 پاسخ خواهد داد. چگونه به این تغییرات

هتای  شناستایی ریستک   هجای محتمجل(:  شناسایی خطرات و پیامدها و ارزیابی ریسک )اکنون و در آینده ◄

هتایی کته اهدیتت ملتی دارنتد. ترکیتب       منحصر به فردی که حوضه با آنها روبرو است، در مقابل ریسک

دهد که باید در تهیه برنامته  را شکل می های، مجدوعه ریسکهای ملها در سطح حوضه و ریسکریسک

 بهدی در نرر ررفته شوند.  

هدسوکردن نتتایج و اهتداف مطلتوب ختاص حوضته در متورد        ملی: اهداف غاییهمسوسازی حوضه با  ◄

مدیریت ریسک با نتایج و اهداف در سطح ملی. در این کار، ستطوح قابتل قبتول ریستک کته در       فرآیند

شود، و چنانچه مناستب باشتد، اصتالح    مقرر رردیده، با توجه به نیازهای حوضه بررسی می سیاست ملی

، بدون رایزنی با سطح های حوضه، تا سطح ریسک برای تأمین الزامات محلی کاهش یابد. استراتژی شده

 .دهدمشخص شده است را افزایش ندی های فدرالدر سیاست آنچهاز  فراتر یریسک ،ذیربط دولت

اعدال  با نیاز بهشناسایی مناطق جغرافیایی حوضه  اصدامات مدیریت در حوضه: داراواویتعیین ترکیب ت ◄

 یا شرایطو های جدهیت پذیریاقتصادی، آسیبویژه و تهیین مبانی این تدایز. شرایط  های ویژهسیاست

ستیل منجتر شتود. در    ها برای مدیریت ریستک  تواند به تهیین زیرمحدودهمی زیستی منطقهمحیط ویژه

هتای حوضته   ها مهدتوالً هدتان زیرحوضته   وجود نداشته باشد، این زیرمحدوده یصورتیکه دالیل نامهدول

 اصلی هستند.          

ها برای هدایت تهیته و  یهها و روفرآیندتدارک  سازی:ترسیم خطوط کلی استراتژی اصالح بیشتر و پیاده ◄

که اقدامات پیشنهادشده در زمانی، هایهها و روفرآیندو محلی. این  ها در سطوح استانیسازی برنامهپیاده

باید شامل اطالعات خاصی باشند که سطح استانی و محلی باید در سطح حوضه یا ملی پشتیبانی شوند، 

 .   های حوضه عرضه رردندبه سازمان و شدهدر سطح محلی تدوین 

ررفتگتی  نه تنها شامل اقدامات محلی الزم برای کاهش ستیل توان ریزی سیل در حوضه را میبنابراین، برنامه

هتا و  ها و مقررات ملی و آرمتان در مکانی خاص، بلکه رردآورنده مالحراتی از قبیل کل حوضه آبریز، سیاست

 های محلی در هنگام مدیریت ریسک سیل دانست.  واقهیت

تیابی به مدیریت مطلتوب ریستک ستیل    ترین مؤلفه در دسریزی استراتژیک در سطح حوضه شاید مهمبرنامه

باشد. در سطح جهانی، مدیریت ضتهیف ریستک ستیل مهدتواًل نتیجته نگترش محتدود و فقتدان نتوآوری در          

بلندمتدت و در   یریتزی استتراتژیک، دیتدراه   برنامته  زمانی کته ریسک است.  کاهشهای پیشنهادشده رزینه
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باثبتات و مبتنتی بتر     اهتداف غتایی   تدوین ا وهمحدودیت ابزاری برای حذفمقیاس کل سیستم داشته باشد، 

ای ای از تأثیر دستکاری مجرا در رودخانهندونه رودخانه راین .ررددفراهم میریسک و برنامه منسجم اقدامات 

ها است، که مشخص رردید اقتدامات انجتام   دشتهای مقابله با سیل برای حفاظت سیالبمهم و ساخت سازه

 اند.  شدهبیشتر ررفتگی ،  سبب سیل1955و  1882های شده در فاصله سال

 های موضو،یهمپوشانی با دیگر برنامه

های مدیریت ریستک ستیل متتأثر از آنهتا، تأثیرپتذیری      یهها و روها، برنامههای ملی سیل و استراتژیسیاست

 ، و باید با آنها یکپارچه شوند. داشتهزیادی از دیگر اسناد راهندای ملی، حوضه و محلی 

در سطح ملی، سیاست ملی سیل  به طور مثال. نیست سازی افقیاهدیت یکپارچه در خصوص به اغراقازی نی

زیستت داشتته باشتد، چراکته اقتدامات      های ملتی آب، انترژی و محتیط   باید بیشترین هداهنگی را با سیاست

رتبط بتا آب باشتد. از   و یا در تهارض با این قبیل استناد مت   کنندهتواند تکدیلدشت میشده در سیالبتهریف

هتای  نزدیکی با سطح و موقهیت توسهه دارد، بسیار مهم است که سیاستت  ارتباطآنجا که رشد ریسک سیل، 

کوشتد تتا   مهنا است که بخشی از دولتت متی  های توسهه تنریم شوند. بیها و برنامهسیل، هدزمان با سیاست

دهد، مگتر  ، پیامدهای بالقوه سیل را افزایش میبخشی دیگر از آن در عدل کهحالیریسک را کاهش دهد، در 

 آنکه این کار با آراهی کامل و پذیرفتن افزایش ریسک برای تأمین امنیت دیگر منافع اجتداعی صورت ریرد.

ستازی آن  پیتاده  های ملی نزدیکتر باشتد، احتدتال  های ملی سیل با دیگر سیاستسیاست ارتباط بینهر چه 

ها یا قوانین، تدرکتز محتدودی داشتته    دهد که وقتی سیاستیاالت متحده نشان می. تجربه ابیشتر خواهد بود

ها و قوانین مرتبط با هدان منطقه جغرافیایی یا بخش، هداهنگی نداشته باشتند، بته   باشند و با دیگر سیاست

ت متتأثر از  ستازی بته شتد   تر، ماهیت پیاده. به هدین اندازه و شاید مهمورندآبه وجود می ییهانارزیر تهارض

هتم  هتا در ستطح ملتی    های به کاررفته برای پشتیبانی سیاست استت. مشتوق  ماهیت ابزارهای مالی یا مشوق

 توانند از اعتبار آن بکاهند.و هم می ندایندای موفق را ترویج توانند شیوهمی

دیکی با دیگر رود. استراتژی مدیریت ریسک سیل باید هداهنگی نزدر سطح حوضه، اصول مشابهی به کار می

تتاثیر   آنهتا  بتر های توستهه اقتصتادی داشتته و    به ویژه انرژی )ساخت برقابی( و برنامه -های حوضهاستراتژی

و از آنها تأثیر بپذیرد. برنامه استراتژی به اقتدامات فتراوان منتهتی خواهتد شتد، و اینهتا بته تتدوین          رذاشته

ها نیز به نوبه ختود بایتد هدتاهنگی نزدیکتی بتا      ن برنامهسازی نیاز خواهند داشت. ایهای تفصیلی پیادهبرنامه

هتا )نته فقتط    که مهدوالً توسط دیگتر ستازمان  داشته باشند ریزی بخشی و جغرافیایی های برنامهفرآینددیگر 

 شوند.مرجع مدیریت سیل( پیاده می
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هتا در  اهدخوانینت  .ها اصتل خواهتد بتود   هدسویی قوی افقی در سیاست ،برای تحقق توسهه پایداردر نهایت، 

ریترد،  ستازی واقهتی صتورت متی    هدگی در سطح محلی که پیاده ،ریزی در سطح ملی و حوضهبرنامه فرآیند

، بهیتد استت امکتان    نگیترد خواهد شد. چنانچه هدتاهنگی کتافی در ستطوح ملتی و حوضته صتورت        متجلی

بتط بخشتی، و موانتع    در روا ارتباطتات قتوی موجتود   ها در سطح محلی وجود داشتته باشتد.   هداهنگی تالش

های مشابه در سطوح مختلف، غالباً بر هر رونه تالش برای حل تهارضات در سطح محلی دستگاهبین سازمانی 

 د شد.نچیره خواه
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  14 فدل

 سخن پایانی

 

 

 

 

 

تتا   ه، و هدزمتان تتالش شتد   ارائه رتردد های حوضه آبریز برنامه بین هایتفاوتسهی شده است در این کتاب 

های تحت فشار، نامهین، پویا و ریزی استراتژیک حوضه آبریز در محیطهای مشترک برنامهها و ویژریشباهت

هتای کلیتدی   نگرشرردد. با اینکه این کار، بسیار بلندپروازانه بود، ولی در این مسیر برخی از  تشریحپیچیده 

 ریزی حوضه کدک نداید.برنامه فرآیندتواند به آشکار شد که می

ریتری  سازی منافع رقیب و تصتدیم هادلریزی حوضه کاری است دشوار و توأم با آشفتگی، و مستلزم متبرنامه

، در جهانی که پیوستته بتر تتنش آبتی     ریزی حوضهغالباً بدون اطالعات کافی است. برنامهالبته که  سنج،نکته

وریات اجتدتاعی، اقتصتادی و   برانگیز در تخصیص منابع برای تأمین ضرقلدرویی بسیار چالش ،شودافزوده می

 آید.اکولوژیکی به شدار می

ی اجتداعی استت  فرآیندریزی حوضه، ذاتاً رویی رفتار کنند. برنامهریزان باید با مالیدت، تواضع و رشادهبرنامه

)رسدی و غیر رسدی(، بنتابراین ایتن احتدتال وجتود دارد کته ستوای        ریرددربرمیکه کنشگران رونارونی را 

ریتزی  برنامته  فرآینتد در نیتز   ایهای غیر منترره، مسائل یا دیدراهاست هاتحلیلپشتیبان نی که موشکافی ف

های رونارون آنهایی را که در ، باید مسائل و دیدراهمناسبی باشدتأثیر  به ایجادای که قادر . برنامهایجاد رردد

مواقهی که مدکن است با نرترات علدتی   ندایند، رنجانده و بازتاب دهد، حتی سازی برنامه مشارکت میپیاده

 متخصصان هدخوانی نداشته باشند.

ی که دامنه روشنی داشته باشد فرآینداطدینان نیز داشته باشند.  فرآیندریزان باید به این ، برنامهبا این وجود

و هتا  توانتد آشتفتگی  باشتد، متی   نیز چارچوب زمانی و نتیجه مشخصیواجد و به خوبی طراحی شده باشد، و 
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سازی ستامان دهتد. ایتن رفتته بته      ها، و بازتکرارهای الزم را برای دستیابی به یک برنامه قابل پیادهپیچیدری

ی استت کته ختود را بتا مستائل و اطالعتات       فرآینتد ناپذیر و ایستا نیست، بلکه ی انهطاففرآیندصرفاً مهنای 

 دهد.نوظهور تطبیق می
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