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پیشگفتار مترجم

ایده حوضه آبریز رودخانه بهعنوان واحد مدیریت ،ایده جدیدی نیستت .اولتین جوامتع و تدتدنهتای بشتری
اطراف رودخانهها و در حوضههای آبریز مستقر شدند که برای سالیان متدادی محل تدرکز مدیریت آنان نیتز
بودهاند؛ بهعنوان مثال میتوان به مصر ،چین ،بینالنهرین و ایندوس اشاره کرد .به محض استتقرار رتروههتای
مردم در اطراف نقاط آبی یا در روددرهها ،نیاز به سطح مشخصی از کنتترل بتر منتابع آب در راستتای تتامین
تقاضای آب و اطدینان از توزیع مناسب آن میان مصرفکنندران افزایش یافت .ایتن موضتو بیتانگر اهدیتت
مدیریت حوضه آبریز رودخانه بوده که نیاز به سیستمهای نهادی توستههیافتته و هدکتاری بتین بختشهتای
مختلف از الزامات آن است.
حوضههای آبریز بهعنوان واحدهای هیدرواکولوژیکی ،سیستمهای تولید اقتصاد ،مکانهایی برای حضور متردم
و فرهنگها ،دورندای اثرات تصدیدات ذینفهان و هدچنین بتهعنتوان ذخیترهرتاه مشتترک بترای متدیریت
منابعطبیهی شناخته میشوند .در قرن بیستم ،حوضههای رودخانهای بهعنوان ماهیت توستههای ختود متورد
توجه قرار ررفتند و بهدها نیز در هدان قرن ،الگوی یکپارچگی برای مدیریت منابع آبتی و اهدیتت اعدتال آن
در قالب حوضهآبریز ظهور کرد.
برنامهریزی حوضه آبریز فرآیند بسیار دشواری است و پیچیدریهای مختلفی دارد .این برنامهریتزی مستتلزم
ایجاد توازن بین منافع ذینفهان رقیب و نیز تصدیمریری صحیح ،به خصوص در شرایط عدم وجتود دادههتا و
اطالعات کافی است .با توجه به افزایش میزان و مناطق مواجه با تنش آبی ،این فرآیند برنامهریتزی قلدرویتی
بسیار چالشبرانگیز در تخصیص منابع برای تأمین الزامات اجتداعی ،اقتصادی و اکولوژیکی به شدار میآید.
در کتاب حاضر سهی شده است ضدن ارائه تجارب جهانی و درسآموختههتای آنهتا ،بتا تشتریح تفتاوتهتا و
مشترکات این رویکردها ،فرآیند برنامهریزی حوضه آبریز به شکلی استاندارد تهریف شود .در بخش اول کتاب،
اهداف ،مراحل و محتوای استاندارد یک برنامه حوضه آبریز به تفصیل تشریح شده است .در بخش دوم نیز بتا
تشریح فنون و ابزارهای الزم برای تدوین یک برنامه حوضه ،برخی از برنامتههتای موضتوعی نریتر تخصتیص
منابع آب ،مدیریت سیل و ارزیابی محیط زیستی به صورت اجدالی مورد بحث قرار ررفته است.
ترجده و انتشار این کتاب ،با تغییرات ساختاری بخش آب کشور همزمان شده است .تجدید ساختار متدیریت
بخش آب کشور در دهه اخیر مورد توجه بسیاری از مدیران و متخصصان بخش آب کشتور بتوده و مطالهتات

جامع متهددی در ارتباط با این موضو انجام شده است که بهطور دقیق متدرکز بر تجدید ساختار در سطوح
ملی و سطح کالن ساختار سازمانی (وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران) و تهیتین جایگتاهی بترای
سازمانهای مدیریت حوضه و در نرر ررفتن سطح محلی در ساختار سازمانی مدیریت بخش آب کشور بتوده
است .هدچنین ،اسنادباالدستی مرتبط با بخش آب کشور ،راهبردهای بلندمتدت توستهه بختش آب از منرتر
آمایش سرزمین و سند چشمانداز و برنامه راهبردی بلندمتدت وزارت نیترو تتا افتق  1404نیتز بتر جامهیتت
محوریتهای موضوعی اعم از حکدرانی آب و مدیریت بهم پیوسته در قالب واحد مدیریت حوضه آبریز تاکیتد
ندودهاند.
تغییر ساختار شرکت مدیریت منابع آب ایران و تشکیل  9مدیریت حوضه آبریتز در ستاختار ایتن شترکت در
سال 1400را میتوان آغازرر این روند دانست .با این اوصاف هر کدام از این حوضههتای آبریتز نیازمنتد یتک
سند برنامهریزی خواهد بود که میبایست با هدف غایی پایداری و به صورت فرابخشتی تهیته و تتدوین شتود.
این موضو البته در الیحه پیشنهادی قانون آب که در قالب یک فرآیند مشارکتی تدوین شده و در فتروردین
 1400به هیات دولت تقدیم رردید نیز مورد تاکید بوده است.
لذا ،ترجده و تدوین کتاب حاضر به عنوان یکی از مراجع مهتبر در زمینه برنامهریزی حوضه آبریز ،این امکتان
را فراهم ندوده که با توجه به در جریان بودن تغییرات ساختاری بختش آب وزارت نیترو و تاکیتد بیشتتر بتر
رویکرد حوضهای ،امکان اعدال موارد اصالحی ،تکدیلی و پیشنهادی در مدیریت حوضههتای آبریتز و تهریتف
مسئولیتها و وظایف در سه سطح ملی ،حوضهای و منطقهای (استانی) ایجاد رردد.
امید است با انتشار این مجدوعه ،رامی هر چنتد اولیته در راستتای تبیتین بیشتتر اهدیتت ،ضترورت و ابهتاد
رسترده مسئله برنامهریزی در سطح حوضه آبریز در کشور عزیزمان ایران برداشته شود.

صدیقه ترابی پلتکله
مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو

چکیده

آب شاهرگ حیاتی سیستمهای طبیهی ،جوامع و اقتصاد به شدار میآید .انسان قرنهای بسیاری است که در
نزدیکی رودخانهها ،دریاچهها ،تاالبها و دلتاها سکنی رزیده است .رودخانهها خدمات فراوانی فراهم میآورند
که از آن جدله میتوان به تأمین آب ،جذب پسداند ،شیالت ،تولید انرژی ،تستکین ستیالب ،منتافع مهنتوی،
فرهنگی و تفریحی ،و هدچنین زیستگاهی برای طیف رستردهای از اکوسیستمها اشاره کرد.
به دلیل آنکه منابع آب کارکردهای زیادی را فراهم مینداید ،برنامهریزی استفاده از آن نیز پیچیدری فراوانی
دارد .امروزه ،تقاضا از رودخانهها به شکل فزایندهای از ظرفیتهای طبیهتی آنهتا فراتتر رفتته و در نتیجته بته
بیشبرداشت ،آلودری ،هجوم رونههای بیگانه ،تغییر سیالبدشت و تخریب زیستگاهها منجر شده استت .ایتن
مهضالت عدوما نتیجه تصدیمریری ضهیف ،عدم کفایت مدیریت و برنامهریزی نامناستب استت .برنامتهریتزی
کارآمد حوضه ،نقطه آغازین برای مدیریت پایدار حوضههای آبریز به شدار میآید.
شیوه برنامه ریزی حوضه با رذشت زمان در پاسخ به تغییر تقاضاهای جوامع از سیستمهای رودخانه ،و تغییتر
شرایط رودخانهها ،تکامل یافته است .نخستین تالشهای انسجامیافته بترای متدیریت چرخته هیتدرولوژیکی
حدود دو هزار سال پیش در چین صورت ررفته است .مفهوم حوضه آبریز به عنوان واحد متدیریت ،در میانته
قرن نوزدهم به شکل رستردهتری بر سر زبانها افتاد .توسهه رستترده زیرستاختهتای منتابع آب در فاصتله
سالهای  1920تا  1970در سراسر جهان ،به عنوان دوره «برنامهریزی توسهه منابع آب» شناخته متیشتود.
محور این اقدامات بر این نگرش استوار بوده است که برنامهریزی حوضه آبریز عددتاً یک فهالیتت فنتی استت
که میتواند توسط مهندسان ،با هدف بهینهسازی منافع ناشی از ساخت و بهرهبرداری سازهها انجام شود.
در دهههای  1970و  ،1980مشخص رردید که راهحل هتای مهندستی ،دیگتر بترای پترداختن بته مشتکالت
چندوجهی مدیریت ،به ویژه مصالحه بین منافع و ارزشهای رقیب ،کفایت ندارند .متأثر از رونتدهای نوظهتور
ذیل در بخشهای آب و محیطزیست ،رویکردهای نوینی شکل ررفت:
◄ اتدام رزینهها و راهحلهای فنی و مهندسی برای مشکالت .به طتور مثتال ،دیگتر ستاخت ستازههتای
جدید برای تأمین تقاضای رو به رشد آب امکانپذیر نیست.
◄ درک بیشتر اهدیت عدلکرد اکوسیستمهای آبی ،و آسیبدیدری فزاینده اکوسیستمهتای آب شتیرین
در سرتاسر جهان.
۱

◄ افزایش هزینههای تأمین آب و مدیریت پسداند.
◄ ررایش به مدیریت غیرمتدرکز و مشارکت بیشتر رروداران.
این روندها منجر به شکلریری رویکردهای نوین در مدیریت منتابع آب و برنامتهریتزی حوضته رردیتد .ایتن
رویکردها نخستین بار در دهه  1990در مفهوم مدیریت بههمپیوسته منابع آب ) (IWRMشکل ررفتنتد .پت
از آن ،بسیاری از کشورها ،اصالح سیاستها و قوانین را درپتیش ررفتنتد و در بیشتتر متوارد از رویکردهتایی
هدچون برنامهریزی حوضه به هدراه نگرش بههمپیوسته در مدیریت منابع آب استفاده کردند .این اصتالحات
پیشرفتهای مهدی را میسر ساخته ،اما برخی از محدودیتهای نگرش بههتمپیوستته را نیتز برجستته کترده
است .برخی از این محدودیتها عبارتند از شتناخت رویکردهتای مناستب برنامتهریتزی در شترایط اطالعتات
محدود و نهادهای ناکارآمد ،اهدیت مداوم زیرساختها ،توسهه رویکردهای مناسب مدیریت محیطزیستتی در
مقیاس حوضه ،و تصدیم ریری در جوامهی که دستخوش تغییر سریع اقتصادی و اجتدتاعی هستتند .در ایتن
شرایط ،بر پایه درسآموختههای پیادهسازی در دهههای اخیر ،رویکردهای استراتژیک بیشتری در برنامهریزی
و مدیریت حوضه در حال شکلریری است .تفاوت برخی از ویژریهای برنامهریزی فنی و استتراتژیک حوضته
در جدول  1ارائه شده است.
ویژگیهای برنامهریزی استراتژیک حوضه

آب ،در مرکز چالش های امنیت غذایی ،توسهه اقتصادی ،تولید انرژی و تغییر اقلیم قرار دارد .در این شترایط،
برنامههای حوضه باید اهداف رستردهتر توسهه و برنامهریزی اقتصادی را شناخته و با آنها هدسو شود .در این
زمینه ،برنامهریزی استراتژیک حوضه را میتوان چنین تهریف کرد :رویکرد چندرشتهای منسججم در مجدیریت
منابع آب و آببران در سطح حوضه آبریز ،بجه منوجور شناسجایی و تحقج اولویجتهجای اجتمجا،ی ،اصتدجادی و
محیطزیستی.

هدف برنامهریزی استراتژیک حوضه صرفاَ دستیابی به اهداف تهیین شده خارجی نیست ،بلکه رزینش از بتین
اهداف مدکن مدیریت آب است که به بهترین شتکل بتر طیفتی از هتدفهتای کتالن اقتصتادی ،اجتدتاعی و
اکولوژیکی رقیب اثر میرذارند .عالوه بر این ،تحقق این اهداف مهدوالً مستلزم مشارکت طیفی از دستگاههای
دولتی و رروداران (عالوه بر آنهایی که مستقیداً با مدیریت آب سر و کار دارند) است.
ویژریهای رویکرد استراتژیک در برنامهریزی حوضه را میتوان چنین برشدرد:
◄ برقراری توازن میان اهداف مختلف اقتصادی ،اجتداعی و محیطزیستی ،و نیز بین تقاضاهای موجود و
بالقوه آتی.
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◄ رویکردی پیچیدهتر در شناخت نیازهای آبی محیطزیست و اهدیت عدلکرد اکوسیستم آبی در تتأمین
کاالها و خدمات.
◄ درک فهالیتها و برهمکنشهای حوضه ،از جدله طیفی از سیستتمهتای هیتدرولوژیکی ،اکولتوژیکی،
اجتداعی و اقتصادی.
◄ تحلیل باثبات برپایه سناریو ،برای پرداختن به عدم قطهیت در توسهه آتی و تغییرات اقلیدی آینده ،با
ارزیابی سناریوهای مختلف آبی -اقتصادی.
◄ اولویتبندی در جهت شناسایی تقاضاهای کلیدی مختلف ،برای توسهه اقتصادی ،عدالت اجتدتاعی و
حفاظت محیطزیستی.
جدول -1ویژگیهای متمایزکننده برنامهریزی فنی و استراتژیک حوضه

برنامهریزی توسعه منابع آب
سطح توسهه حوضه

برنامهریزی استراتژیک حوضه

حوضههایى که منابع آب متازاد بترات توستهه حوضه هات پیچیده یتا تحتت تتنش آبتى کته
دارند و با تنش های عدده محیطزیستى روبرو نیازمند تهامالت دشوار میان اهداف اقتصتادت،
نیستند.

اجتداعى و اکولوژیکى هستند.

مسائل مورد نرر

پاسخ به فشارهات شناسایى شده بر منابع آب

پاسخ به تنشهای وارد بر حوضه و فشارهات

منرور از برنامهریزت

تطبیق کدیت یا کیفیت آب با اهداف موجتود برنامتتهریتتزت آب بتته عنتتوان بختتش الینفتتک

اجتداعى -اقتصادت
توسهه:

برنامهریزت توسهه:

حوضه

"آب برای اقتصاد"

"آب در اقتصاد"

هدف

توسهه

حفاظت و مدیریت

تدرکز توجهات

متدرکز بر آب :زیرساخت منابع آب

متدرکز بر جامهه :نرامهات اقتصادت ،اجتداعى

الزامات محیطزیستى

آستانهها ،به ویژه کیفیت آب

نگهدارت کاالها و خدمات اکوسیستم

مهارتهات کلیدت در

با هدایت برنامهریزان آب و تدرکز بر

هدکارت میان برنامهریزان آب ،توسهه و

فرآیند برنامهریزت

مهارتهات مهندسى

محیطزیست

فنون تحلیل

بهینه سازت فنى:

سناریوهات اقتصادت و محیطزیستى:

و محیطزیستى وابسته به رودخانه



تحلیل سیستدى زیرساخت منابع آب



تحلیل سیستدى بههمپیوسته منابع آب



تحلیل هزینه  -فایده اقتصادت



تحلیل اجتداعى /اقتصادت آب



بررسى کیفیت آب



ارزیابى استراتژیک محیطزیستى



پیشبینى استفاده آب در آینده



برنامهریزت بر پایه سناریو

۳

ده صا،ده کارساز برای برنامهریزی حوضه

رویکردهای برنامهریزی حوضه در جهان در پاسخ به تغییر اولویتها ،بحرانهای مختلف و افتزایش پیچیتدری
در مدیریت منابع آب شکل ررفتهاند .علی رغم این تنو  ،شداری از مستائل کلیتدی کته محتور چتالشهتای
برنامهریزی حوضه را تشکیل میدهند ،به شرح زیر شناسایی شدهاند:
صا،ده :1به درک جامهی از کل سیستم دست یابید.
صا،ده :2حتی بدون شناخت کامل ،برنامهریزی و اقدام کنید.
صا،ده :3مسائل را اولویتبندی کرده و رویکرد مرحلهای و تکراری را برای تحقتق اهتداف بلندمتدت در پتیش
بگیرید.
صا،ده :4بپذیرید که برنامهریزی حوضه ،یک فرآیند ذاتاً تکرارشونده و نامنرم است.
صا،ده :5امکان سازراری با تغییر شرایط را فراهم کنید.
صا،ده :6برنامههای موضوعی مرتبط و هدخوان را تهیه کنید.
صا،ده :7به مسائل در مقیاس مناسب بپردازید و برنامههای محلی را در ذیل برنامه حوضه قرار دهید.
صا،ده :8رروداران را با دید تقویت روابط نهادی مشارکت دهید.
صا،ده :9بر پیادهسازی برنامه حوضه تدرکز کنید.
صا،ده :10رویکرد و روشهای برنامهریزی را متناسب با نیازهای حوضه انتخاب کنید.
محتوا و ساختار برنامه حوضه

ماهیت برنامههای حوضه در وضهیتهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارنتد ،بتا ایتن حتال ،مهدتوالً شتداری از
شباهتها را میتوان بین ساختار کلی برنامههای حوضه مشاهده کرد .شکل 1ستاختار کلتی برنامته حوضته و
پیوندهای آن با برنامههای موضوعی را نشان میدهد .برنامههای موضتوعی ،توستط برنامته حوضته پشتتیبانی
شده و با آن همراستا هستند.
از چشمانداز تا اصدام استراتژیک

برنامهریزی حوضه آبریز عدوما شامل مجدوعهای از بیانیههایی است که شیوه تهیه و پیادهسازی برنامه حوضه
را شکل میدهند .این موارد به چشمانداز حوضه و /یا هدف نهایی ،اهداف عینیتر ،و اقدامات مشخص ارتبتاط
مییابند.
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بیانیه چشمانداز غالباً به جای آنکه روشن و دقیق باشد ،آرمانررایانه بوده و پیش از تصدیمریریهای دشتوار
در خصوص توازنها و سرمایهرذاری الزم ،شاخص اولیهای از منرور سیاسی را فراهم میآورد .چشمانتدازهای
حوضه مهدوالً پیرامون یک یا چند اولویت زیر شکل میریرند (شکل:)1
◄ حفاظت :وضهیت محیطزیستی منابع آب در تأمین کاالها و خدمات
◄ توسعه :نتایج اجتداعی و اقتصادی مرتبط با استفاده آب ،کاربری اراضی یا زیرحوضهها
◄ ریسک بالیا :ریسکهای متوجه انسان ،اموال یا ریسکهای اکولوژیکی ناشتی از ستیل و دیگتر بالیتای
طبیهی مرتبط با آب
◄ نهادی :اهداف نهادی جهت هدکاری ،هدیاری و ح

مسئولیت در قبال آب

شکل -1فدل مشترک اجزای برنامه حوضه و برنامههای موضو،ی پشتیبان
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در جهت پیادهسازی ،چشمانداز باید به اهداف و اقدامات مشخص و قابل اندازهریری تبدیل شود که بتا توجته
به منابع موجود و چارچوب زمانی مهین ،دستیافتنی باشند.
مراحل و نقاط ،طف در برنامهریزی حوضه

برنامهریزی حوضه مهدوالً دامنهای از مسائل اجتداعی ،اقتصادی و محیطزیستی را در نرر میریترد .بتا ایتن
حال ،به جهت امکان طراحی استراتژیهای کالن ،طیف مسائل باید به اولویتهای کلیدی محتدود شتود .بتر
اساس این اولویتها و استراتژی تهیینشده ،برنامتهریتزی تفصتیلی پیتادهستازی صتورت متیریترد .فرآینتد
برنامهریزی حوضه را میتوان در چهار مرحله کلیدی زیر توصیف کرد:
◄ ارزیابی وضعیت :شناخت شرایط کنونی و آینتده در حوضته ،و نیتز شناستایی و اولویتتبنتدی مستائل
کلیدی.
◄ طراحی چشمانداز و اهداف غایی :تبیین وضهیت مطلوب و آرمانی حوضه در بلندمدت ،به هدراه اهداف
غایی (هدفهای مشخص مقدماتی) و اصول الزم برای تحقق آن با رذشت زمان.
◄ طراحی استراتژیهای حوضه :برای مشخصکردن مجدوعه منسجم اهداف استراتژیک ،نتایج و اقتدامات
در خصوص حفاظت ،استفاده ،بالیا و نهادها در حوضه ،در راستای تحقق چشمانداز.
◄ شرح تفدیلی پیادهسازی :تهریف اقدامات الزم برای عدلیتاتی کتردن استتراتژیهتای حوضته و نهایتتاَ
تحقق چشمانداز و اهداف تهیین شده.
بنابراین ،فرآیند برنامهریزی حوضه ،فرآیندی است که در ابتدا به شناسایی شدار محدودی از مستائل کلیتدی
پرداخته و سپ

رسترش مییابد و برنامهریزی تفصیلی پیادهسازی را شکل میدهد .این فرآینتد در شتکل2

به صورت ساعت شنی نشان داده شده است .در مرکز این فرآیند ،شناسایی اولویتها و موازنههای استراتژیک
قرار دارد .این اولویتها با ترجیحات اجتداعی درباره اقتصاد ،جامهه و محتیطزیستت تهیتین متیشتوند :ایتن
رزینشها ،نقطه اتکای فرآیند برنامهریزی حوضه هستند.
مدیریت محیطزیستی در برنامهریزی استراتژیک حوضه

در رذشته ،اثر بر محیطهای رودخانهای و نیز واکنش آنها به صورت موضهی دیده میشد .امتروزه تهدیتدهای
متوجه سیستمهای آب شیرین ،نیازمند رویکردهای نوین در مدیریت محیطزیستی حوضه است .ویژری ایتن
رویکردها را میتوان با موارد زیر برشدرد:
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شکل -2فرآیند برنامهریزی حوضه

◄ درک کارکرد ،داراییها و خدمات سیستم ،پیش از تدمیمگیجری .ایتن مهتم مستتلزم درک کارکردهتای
رودخانه و چگونگی تأثیر فهالیت های مختلف داخل حوضه بر این کارکردها است .از این رو ،برنامهریزی،
با در نررررفتن رودخانه و خدمات آن ،به جای فشارهای وارده ،آغاز میشود.
◄ گنجاندن اهداف کالن محیطزیستی در چشمانداز و اهداف حوضجه .اهتداف استتراتژیک محتیطزیستتی
میتوانند رزینههای اقتصادی و توسهه را شکل دهند .بر این اساس ،اهداف کالن محیطزیستی بخشی از
مبانی فرآیند برنامهریزی حوضه به شدار میآیند.
◄ ظهور اهداف اکولوژیکی حوضه .برنامهریزی نوین حوضه به شکل فزایندهای اهداف اکولوژیکی را تدوین
میکند .به طور مثال میتوان به تغییر اهداف سنتی محیطزیستی ،هدچتون کیفیتت آب ،بته حفاظتت
رونهها و اکوسیستمها اشاره ندود.
◄ تعیین اهداف ،اولویتها و سطوح مختلف حفاظت برای بخشهای مختلف حوضه .بر این اساس ،ویژریهتا
یا استفادههای مختلف در حوضه مورد توجه قرار ررفته و سطوح بتاالتر حفاظتت در برختی بختشهتای
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حوضه ضروری میشود (به طور مثال ،مناطق اکولوژیکی مهم ،یا منتابع آب شترب) ،در حتالیکته ستایر
نواحی هدچنان قابلیت توسهه خواهند داشت.
◄ استانداردها و برنامههای پیچیده برای طیفی از فرآیندهای محیطزیستی .این مهم میتواند شامل قواعتد
و برنامههای مرتبط با حفاظت رژیمهای جریان محیطزیستتی ،حفتپ پیوستتگی در مقیتاس حوضته ،و
مدیریت تاالبها و رونههای پرارزش از دید حفاظت باشد.
موانع پیادهسازی

پیادهسازی بزررترین چالش در برنامهریزی حوضه به شدار میآید کته در حوضتههتای تحتت تتنش ،بستیار
دشوارتر است و هدیشه ریسک بزرری وجود دارد که برنامه ،صرفاً روی کاغتذ بتاقی مانتده و شتیوه متدیریت،
اقدامات یا رفتار را در حوضه تغییر ندهد.
مدکن است موانهی فنی ،ناشی از طراحی خود برنامه ،در برابر پیادهسازی آن وجود داشته باشتد .ایتن حالتت
زمانی پدید میآید که برنامه ،بسیار بلندپروازانه بوده و یا تدرکز ضهیفی دارد ،و یا مواقهی که بستیار پیچیتده
بوده و فاقد هداهنگی با دیگر موضوعات است .هدچنین ،در صورتیکه اقدامات و مسئولیتهتای پیتادهستازی
برنامه به روشنی تهریف نشده باشند نیز میتواند مشکالتی پدید آید .در نهایتت ،ارتر برنامته در برابتر تغییتر
بسیار صلب بوده و در برابر آیندههای مدکن باثبات نباشد ،چالشهای بسیاری ایجاد خواهد شد.
هدچنین شداری از مسائل مهم که مدکن است مانع پیادهسازی شوند وجود دارد که عبارتند از:
◄ فقدان آگاهی و تعهد سیاسی .توان ناکافی راهبری در پیادهسازی و تخصیص منابع میتواند سبب شود
رروداران دیگر ،تغییرات الزم را به کار نبندند.
◄ فقدان مشرو،یت و همکاری گجروداران .عتدم پشتتیبانی رتروداران از برنامته و اهتداف و اقتدامات آن
میتواند مانع عددهای باشد .بهترین راه برای رفع این مشتکل ،مشتارکت ذینفهتان استت کته بته شتکل
مناسبی طراحی شده و با تهیه برنامته پیونتد داشتته باشتد .ایتن فرآینتد شتامل مشتارکت آن دستته از
رروداران است که احتداالً به دلیل پیامدهای بالقوه برنامه برای آنان ،از برنامه پشتیبانی ندیکنند.
◄ اختیار و ظرفیت محدود نهادی .نهادهای کلیدی باید قدرت و ظرفیت عدلیکردن اقتدامات استتراتژیک
برنامه را داشتته باشتند .ایتن مهتم متیتوانتد مستتلزم وجتود سیاستت و قتوانین الزم ،و نیتز تقویتت و
ظرفیتسازی نهادی باشد.
◄ اطال،ات و ارتباطات ضعیف .نرتام هتای ستنجیده پتایش ،استتراتژیهتای ارتبتاطی ،تهامتل رستدی و
سازوکارهای مشارکت رروداران ،اشتراک اطالعات را برای پشتیبانی از اقدامات تسهیل میندایند.
8

فهرست مطالب
تعریف واژگان 1 ...................................................................................................................................
مقدمه 5 ...........................................................................................................................................
ارجا به منابع6 ....................................................................................................................................
ساختار کتاب 6 .....................................................................................................................................
دامنه 6 ..............................................................................................................................................
نکته احتیاطی درباره واژران 7 ...................................................................................................................
راهنداهای موجود 8 ...............................................................................................................................
ندونه برنامههای حوضه 8 .........................................................................................................................

بخش اول :پیشزمینه و کلیات برنامهریزی
فدل  :1نقش ،تاریخچه و سیر تکامل برنامهریزی حوضه آبریز 1 ........................................................
 -1-1نقش برنامهریزی حوضه آبریز در مدیریت آب 1 .....................................................................................
 -2-1تاریخچه برنامهریزی حوضه آبریز3 ...................................................................................................
برنامهریزی توسهه منابع آب 3 ...................................................................................................................
رویکردهای نوین در برنامهریزی حوضه آبریز 5 ................................................................................................
 -3-1چالشهای نوظهور و مسائل جاری در برنامهریزی حوضه آبریز8 ................................................................
 -4-1تکامل برنامهریزی حوضه آبریز در کشورهای منتخب 12 .........................................................................
ایاالت متحده 13 ...................................................................................................................................
آفریقای جنوبی 16 ................................................................................................................................
چین 19 .............................................................................................................................................
استرالیا و موری-دارلینگ 21 .....................................................................................................................
مکزیک و لرما چاپاال 24 ..........................................................................................................................
اروپا ،راین و دانوب 27 ............................................................................................................................

فدل  :2رویکرد استراتژیک در برنامهریزی حوضه آبریز 33 .............................................................
 -1-2خاستگاههای برنامهریزی استراتژیک حوضه آبریز 33 ............................................................................
مراحل تاریخی برنامهریزی حوضه آبریز 36 ....................................................................................................
 -2-2ویژگیهای برنامهریزی استراتژیک حوضه آبریز37 ...............................................................................
برنامهریزی توسهه منابع آب 37 .................................................................................................................
برنامهریزی استراتژیک حوضه آبریز 39 .........................................................................................................
 -3-2ده صا،ده کارساز در برنامهریزی حوضه آبریز 44 ...................................................................................

أ

فدل  :3اهداف برنامهریزی حوضه آبریز 49 .......................................................................................
 -1-3اهداف بنیادین برنامهریزی حوضه آبریز 49 ..........................................................................................
 -2-3تدمیمات و توازنهای کلیدی در فرآیند برنامهریزی حوضه آبریز 50 ..........................................................
تخصیص آب بین بخشها یا مناطق 53 ........................................................................................................
برقابی ،در تضاد با برداشت و در مقابل ذخیره سیل 53 .......................................................................................
تفریح و کشتیرانی 53 ............................................................................................................................
تخلیه پساب در برابر کیفیت آب در پائیندست 54 ...........................................................................................
سیستم طبیهی و ظرفیت تغییر آن 54 ........................................................................................................
عدلکرد محیطزیستی در مقابل دیگر استفادههای آب 54 ....................................................................................
 -3-3چشمانداز حوضه آبریز ،منوور از برنامهریزی 56..................................................................................
 -4-3روش برخورد با تغییر، ،دم صطعیت و پیچیدگی 63 ..............................................................................
ابهاد چندرانه تغییر و عدم قطهیت 63 ..........................................................................................................
اصول مدیریت در شرایط تغییر و عدم قطهیت 66 ............................................................................................
تأثیر بر اهداف برنامهریزی حوضه آبریز 67 .....................................................................................................
رنجاندن عدم قطهیت در فرآیند برنامهریزی حوضه آبریز68 ................................................................................

فدل  :4چارچوب برنامهریزی حوضه آبریز 73 ..................................................................................
 -1-4چارچوب کلی برنامهریزی حوضه آبریز 73 ..........................................................................................
برنامهریزی جامع حوضه در مقابل برنامهریزی موضوعی 75 .................................................................................
 -2-4پیشرانهای مختلف برنامهریزی حوضه آبریز 77 ..................................................................................
مسئلهمحور یا فرصتمحور در مقابل الزام حقوقی 77 .........................................................................................
تدوین اولیه برنامهها در مقابل فرآیندهای تکاملیافتهتر78 ..................................................................................
مرجهیت روشن نهادی در مقابل هدکاری فرامرزی 78 .......................................................................................
حوضههای پیچیده و تحت فشار ،در مقابل حوضههایی با تهامالت چندمنروره کدتر 78 ................................................
 -3-4همسویی ،مودی در برنامهریزی بخش آب 79......................................................................................
ارتباط با برنامههای حوضه 81 ...................................................................................................................
برنامهریزی حوضه در نرامهای فدرال و واحد 82 .............................................................................................
 -4-4همسویی افقی :آب و برنامهریزی توسعه86 ........................................................................................

فدل  :5محتوا و ساختار برنامهریزی حوضه آبریز 91 ........................................................................
 -1-5ساختار ،مومی برنامه حوضه آبریز 91 ................................................................................................
 -2-5از چشمانداز به اصدامات استراتژیک 94 ..............................................................................................
 -3-5اهداف مدیریتی و محیط آبی 96 ......................................................................................................

اهداف مهطوف به محیط آبی 97 ................................................................................................................
اهداف مدیریتی 99 ................................................................................................................................
 -4-5اصدامات استراتژیک 100 ................................................................................................................
 -5-5نوامهای برنامهریزی حوضه آبریز104 ................................................................................................
نرام حفاظت 104 .................................................................................................................................
نرام استفاده و توسهه منابع آب 105 ...........................................................................................................
نرام مدیریت ریسک بالیا 105 ..................................................................................................................
نرام مدیریت نهادی 108 .........................................................................................................................

فدل  :6فرآیند تهیه برنامه حوضه آبریز 109 .....................................................................................
 -1-6برنامهریزی حوضه آبریز ،فرآیندی تکرارشونده 109 ................................................................................
 -2-6مراحل و گامنماها در برنامهریزی حوضه آبریز 112 .................................................................................
نقشهراه فرآیند برنامهریزی حوضه 114 .........................................................................................................
ارزیابی وضهیت 114 ..............................................................................................................................
طراحی چشمانداز و اهداف غایی115 ...........................................................................................................
طراحی استراتژیهای حوضه 115 ...............................................................................................................
شرح تفصیلی پیادهسازی 116 ...................................................................................................................
 -3-6همکاری و مشارکت به ،نوان بخشی از برنامهریزی حوضه آبریز117 ...........................................................
هدکاری نهادی 117 ..............................................................................................................................
مشارکت رروداران غیر دولتی 121 ..............................................................................................................
 -4-6بازبینی و انطباقپذیری برنامهریزی حوضه آبریز 123 .............................................................................

فدل  :7برنامهریزی استراتژیک محیطزیستی حوضه آبریز 127 .......................................................
 -1-7اکوسیستمهای آب شیرین و خدمات آنها 128 .....................................................................................
ایندوس :پیامدهای محیطزیستی و انسانی تغییر رژیمهای جریان 131 ....................................................................
حوضه موری-دارلینگ :تاثیر نادیدهررفتن نیازهای محیطزیستی بر کارکردهای اکوسیستم 131 ......................................
رودخانه راین :کیفیت آب و هزینه محیطزیستی توسهه132 ................................................................................
چین :افزایش هزینههای اقتصادی و سالمت ،ناشی از اُفت کیفیت آب 133 ...............................................................
 -2-7ویژگیهای مدیریت محیطزیستی در برنامهریزی استراتژیک حوضه آبریز 133 .............................................
درک کارکرد اکوسیستم ،داراییها و خدمات ،پیش از تصدیمریری 135 ..................................................................
رنجاندن اهداف محیطزیستی در چشمانداز و اهداف حوضه 136 ..........................................................................
شکلریری اهداف اکولوژیکی حوضه 137 ......................................................................................................
تدوین اهداف و اولویتهای مختلف برای بخشهای متفاوت حوضههای آبریز 137 .......................................................
استانداردها و برنامههای مفصل برای طیفی از فرآیندهای محیطزیستی 138 .............................................................

ت

 -3-7هدف و محتوای برنامهریزی محیطزیستی حوضه آبریز 139 .....................................................................
سلسلهمراتب چشماندازها و اهداف محیطزیستی 140 ........................................................................................
استراتژیهای کلیدی محیطزیستی 142 .......................................................................................................
برنامههای پیادهسازی 143 .......................................................................................................................
 -4-7فرآیند برنامهریزی محیطزیستی حوضه و همسویی با اولویتهای توسعه 144 ..............................................

فدل  :8محیط مسا،د و پیادهسازی149 ...........................................................................................
 -1-8سیاست و صوانین 150 ....................................................................................................................
 -2-8ظرفیت و ترتیبات نهادی 152 .........................................................................................................
 -3-8تأمین مالی پیادهسازی 155 ...........................................................................................................
 -4-8پایش و گزارشدهی 157 ...............................................................................................................
 -5-8موانع پیادهسازی160 ....................................................................................................................

بخش دوم :فنون برنامهریزی حوضه آبریز
فدل  :9ارزیابی وضعیت مبنا 165 ......................................................................................................
دامنه بررسی وضهیت 166........................................................................................................................
 -1-9تعیین دامنه ،طراحی و تشریح حوضه 168 ..........................................................................................
تدوین یک برنامه پروژه 168 .....................................................................................................................
اصول برنامهریزی 169 ............................................................................................................................
تشریح حوضه (تهریف محدودههای مدیریتی) 170 ...........................................................................................
 -2-9ارزیابی منابع آب 175 ...................................................................................................................
 -3-9ارزیابی محیطزیستی 176 ..............................................................................................................
ارزیابی وضهیت مبنا 177 .........................................................................................................................
فنون اولویتبندی و برنامهریزی محیطزیستی 180 ...........................................................................................
 -4-9ارزیابیهای نهادی و اصتدادی185 ....................................................................................................
ارزیابی اجتداعی و اقتصادی186 ................................................................................................................
ارزیابی نهادی ،حقوقی و حکدرانی 189 ........................................................................................................
 -5-9شناسایی مسائل و اصالح اصول برنامهریزی 191 ...................................................................................

فدل  :10لحاظ کردن روندها و ،دمصطعیتها 193 .............................................................................
 -1-10هدف از بررسی آینده 193 .............................................................................................................
 -2-10تلفی آیندههای توسعه 196 ..........................................................................................................
 -3-10ارزیابی اثرات توسعه آینده 198 ......................................................................................................

ث

پیشبینی روندهای استفاده آب و کاربری اراضی 199 ........................................................................................
پیشبینیهای اقتصادی آینده200 ..............................................................................................................
 -4-10ارزیابی نوسان ،تغییر و آسیبپذیری اصلیمی 202 .................................................................................
 -5-10برنامهریزی سناریویی و ارزیابی ثبات 204 .........................................................................................
برنامهریزی سناریویی 205 .......................................................................................................................

فدل  :11تدوین برنامه حوضه آبریز 207 ............................................................................................
 -1-11رویکرد تدوین برنامه حوضه آبریز 207 ..............................................................................................
فرآیند استراتژیک عدومی برای تدوین برنامه حوضه 208 ...................................................................................
 -2-11طراحی اهداف منسجم و همسو 210 .................................................................................................
تدوین چشمانداز حوضه212 .....................................................................................................................
پهنهبندی یا دستهبندی آبخیز 213 .............................................................................................................
هدسوسازی هدف غایی 214 .....................................................................................................................
شناخت فرآیندها و شرایط مقدم (اسناد باالدستی) 215 .....................................................................................
 -3-11طراحی اهداف صابل تحق و اصدامات صابل پیادهسازی216 ......................................................................
طراحی اهداف مدیریتی216 .....................................................................................................................
شناسایی و غربال اقدامات عدلی مدیریتی217 ................................................................................................
تلفیق اقدامات و اهداف استراتژیک 218 ........................................................................................................
تدوین برنامه پیادهسازی 219 ....................................................................................................................
 -4-11ساختار برنامه حوضه آبریز 219 ......................................................................................................

فدل  :12متعادلسازی اهداف و مدیریت تعامالت 225 .....................................................................
 -1-12رویکردهای مدیریت تعامالت 226 ...................................................................................................
رویکردهای مبتنی بر سلسلهمراتب 226 ........................................................................................................
بررسی استراتژیک سناریوها 228 ................................................................................................................
پشتیبانی تصدیم چندمهیاره 228 ...............................................................................................................
بهینهسازی و برنامهریزی آرمانی 229 ...........................................................................................................
 -2-12تدمیمگیری باثبات در شرایط ،دم صطعیت230 ..................................................................................
تحلیل عدم قطهیت 230 .........................................................................................................................
تحلیل حساسیت230 .............................................................................................................................
برنامهریزی سناریویی 230 .......................................................................................................................
 -3-12پهنهبندی و دستهبندی محیطزیستی 232 ........................................................................................
یک تجربه :نرام پهنهبندی بر مبنای کارکرد در چین 233 ..................................................................................
یک تجربه :نرام دستهبندی در آفریقای جنوبی 236 .........................................................................................

ج

 -4-12مقایسه و انتخاب گزینههای مدیریتی 238 ........................................................................................
تصدیمریری بر اساس هزینه -فایده 238 ......................................................................................................
رزینههای واقهی 240 .............................................................................................................................

فدل  :13طراحی برنامههای موضو،ی 245 .......................................................................................
 -1-13مقدود از برنامههای موضو،ی 245 ..................................................................................................
 -2-13ارتباط بین برنامههای موضو،ی 246 ...............................................................................................
 -3-13حفاظت و احیای محیطزیست248..................................................................................................
نقش و هدف 249 .................................................................................................................................
اجزای کلیدی برنامه حفاظت 250 ..............................................................................................................
مالحرات کلیدی 252 ............................................................................................................................
ارتباط بین برنامه حوضه و دیگر برنامههای موضوعی 254 ...................................................................................
 -4-13مدیریت کیفیت آب 254 ..............................................................................................................
نقشها و اهداف برنامههای کیفیت آب 255 ...................................................................................................
فرآیند تدوین برنامه مدیریت کیفیت آب 256 .................................................................................................
اجزای کلیدی برنامه کیفیت آب 261 ...........................................................................................................
ارتباط با دیگر برنامههای موضوعی 261 ........................................................................................................
 -5-13تخدیص آب 263 .......................................................................................................................
نقش و هدف 263 .................................................................................................................................
فرآیند تهیه برنامه تخصیص آب 265 ...........................................................................................................
مالحرات کلیدی 265 ............................................................................................................................
اجزای کلیدی برنامه تخصیص آب 266.........................................................................................................
ارتباط با برنامه حوضه268 .......................................................................................................................
ارتباط با دیگر برنامههای موضوعی 269 ........................................................................................................
 -6-13مدیریت ریسک سیل 270 ............................................................................................................
نقش و هدف 271 .................................................................................................................................
فرآیند تهیه برنامه مدیریت ریسک سیل 273 .................................................................................................
مالحرات کلیدی 274 ............................................................................................................................
هدپوشانی با دیگر برنامههای موضوعی 276 ...................................................................................................

فدل  :14سخن پایانی 279 ................................................................................................................
مراجع 281 ........................................................................................................................................

ح

فهرست اشکال
شکل -۱فصل متتر

اجزای برنامه حوضه و برنامههای موضوعی پتتیبان5 ............................................................

شکل -2فرآیند برنامهریزی حوضه 7 ............................................................................................................
شکل -۳روندها درتمرکز برنامهریزی حوضه 7 .................................................................................................
شکل -4نقته حوضههای آبریز اصلی در ایاالت متحده 13 ..................................................................................
شکل -5محدودههای مدیریت آ در آفریقای جنوبی 17 ....................................................................................
شکل -6نقته حوضه موری-دارلینگ 23 ......................................................................................................
شکل -7مناطق اداری -هیدرولوژیکی مکزیک 26 ............................................................................................
شکل -8نقته حوضه آبریز راین 28 .............................................................................................................
شکل -۹نقته حوضه آبریز دانو 31 ...........................................................................................................
شکل -۱0کمیت آ در حوضه و برنامهریزی تطبیقی 36 ....................................................................................
شکل -۱۱مراحل تاریخی برنامهریزی حوضه 37 ..............................................................................................
شکل -۱2ماهیت فرآیند برنامهریزی حوضه آبریز شبیه ساعت شنی است 43 .............................................................
شکل -۱۳افزایش عدم قطعیت با گذشت مان 65 ............................................................................................
شکل -۱4چارچو برنامهریزی حوضه در محیطی گستردهتر 74 ............................................................................

شکل« -۱5بخش آ » ،نتاندهنده مسائل ،تصمیمات و اقداماتی که مستقیماً در دامنه عمل مدیران آ قرار دارند ،و ارتباط با
عوامل اثرگذار در بیرون ا بخش آ 76 ........................................................................................................
شکل -۱6ارتباط بین اجزای برنامه حوضه و برنامههای موضوعی پتتیبان 92 ............................................................
شکل -۱7سااتار عمومی برنامه حوضه آبریز 93 ..............................................................................................
شکل -۱8سلسلهمراتب چتماندا  ،هدف نهایی ،هدفهای متخص و اقدامات حوضه 96 ...............................................
شکل -۱۹چهار نظام استراتژیک برنامهریزی حوضه آبریز 104 ..............................................................................
شکل -20چراه فرآیند برنامهریزی 110 .......................................................................................................
شکل -2۱گامنماهای کلیدی (نتایج) در برنامهریزی استراتژیک حوضه 114 ..............................................................
شکل -22نقتهراه فرآیند برنامهریزی حوضه115 .............................................................................................
شکل -2۳فرآیند عمومی برنامهریزی ،تکرار و تطبیق 124 ...................................................................................
شکل -24فرآیند برنامهریزی محیط یستی حوضه 145 ......................................................................................
شکل -25ار یابی تکرارشونده اهداف محیط یستی و هدفهای توسعه 147 ..............................................................

شکل -26فرآیند آغا پروژه برنامهریزی حوضه و ار یابی وضعیت 166.....................................................................
شکل -27برنامههای محیط یستی و توسعهای در مقیاسهای مختلف که باید در برنامهریزی حوضه در نظر گرفته شوند197 ... .
شکل -28روال تدوین چتماندا  ،اهداف و اقدامات حوضه 211 .............................................................................
شکل -2۹سااتار برنامه حوضه آبریز221 ......................................................................................................
شکل -۳۱اجزای برنامهریزی سناریویی مورد استفاده در برنامه آ کالیفرنیا232 ................................................ 200۹ ،
شکل -۳2نظام پهنهبندی کارکردی در چین 234 .............................................................................................
شکل -۳۳رویکرد منطقهبندی در فرآیند برنامهریزی در چین 235 ..........................................................................
شکل -۳4حوضه آبریز  BREEDEو محدودههای اکولوژیکی متابه 237 ....................................................................
شکل -۳5تصمیمگیری تطبیقی با گزینههای واقعی برای مصب روداانه تایمز در سال 241 .................................... 2۱00
شکل -۳6ارتباط بین برنامه حوضه آبریز ،برنامههای موضوعی و دیگر برنامهها 247 ....................................................
شکل -۳7ارتباط بین برنامههای موضوعی 248 ...............................................................................................
شکل -۳8فرآیند برنامهریزی تخصیص آ 266...............................................................................................
شکل -۳۹اهداف اصلی مدیریت ریسک سیل 271 ...........................................................................................
شکل -40چارچو برنامهریزی ریسک سیل -ارتباط سیاستها ،استراتژیها و اقدامات اجرایی 272 ..................................
شکل -4۱فرآیند طراحی استراتژی ریسک سیل274 .........................................................................................

ح

فهرست جداول
جدول -۱ویژگیهای متمایزکننده برنامهریزی فنی و استراتژیک حوضه ۳ ...........................................................
جدول -2ویژگیهای متمایزکننده برنامهریزی توسعه مناب آ و برنامهریزی استراتژیک حوضه آبریز 42 ...........................
جدول -۳رویکردهای مختلف در فرآیند تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت70 .....................................................
جدول -4ادمات تنظیمکنندگی کلیدی سیستمهای آ شیرین۱2۹ .................................................................
جدول -5مدیریت محیط یستی در برنامهریزی توسعه مناب آ و برنامهریزی استراتژیک حوضه ۱۳6 ..............................
جدول -6الزامات وضعیت اکولوژیکی برای سه دسته مدیریتی در نظام دستهبندی آفریقای جنوبی2۳6 .............................
جدول -7برآورد وضعیت اکولوژیکی (پیشبینی  )2020روداانهها در حوضه  BREEDEدر سه سناریو 2۳8 ..........................

ط

فهرست کادرها
کادر -۱نقش و تکامل سا مان دره تنسی 4 ...........................................................................................
کادر -2تکامل برنامهریزی حوضه آبریز در چین 5 ....................................................................................
کادر -۳برنامهریزی حوضه آبریز راین 5 ...............................................................................................
کادر -4اصالحات جام آ  :نمونههایی ا آفریقای جنوبی و مکزیک 8 ..............................................................
کادر -5دو رویکرد مختلف در برنامهریزی حوضه آبریز در آفریقای جنوبی ۳8 ........................................................
کادر -6اصول و ار شهای هدایتکننده :نمونههایی ا دالویر و کالیفرنیا 5۱ .........................................................
کادر -7دستیابی به توا ن در برنامهریزی حوضه در چین 52 ..........................................................................
کادر -8پروژه سهدره در چین :برقراری توا ن میان مناف اهداف مختلف 54 ........................................................
کادر -۹برقراری توا ن در اهداف مدیریت مناب آ در بخش پائینی حوضه روداانه کافو 55 ........................................
کادر -۱0تحول سی ساله چتماندا در راین 57 .......................................................................................
کادر -۱۱اصول برنامه حوضه آبریز یانگتسه 58 ......................................................................................
کادر -۱2نتایج برنامه حوضه موری-دارلینگ 5۹ ......................................................................................
کادر -۱۳چتماندا چندنسلی برای حوضه میسیسیپی 60 ..........................................................................
کادر -۱4آینده و نتایج مطلو در برنامه آ کالیفرنیا 6۱ .............................................................................
کادر -۱5چتماندا و اهداف کالن استراتژی مدیریت حوضه آبریز برید-اووربرگ 6۱ ................................................
کادر -۱6گزارههای چتماندا در برنامه حوضه آبریز دانو 62 .......................................................................
کادر :۱7عدم قطعیت و تغییر در روداانه رد 64 .......................................................................................
کادر :۱8توافقنامه سال  ۱۹22روداانه کلرادو :تجهیز ضعیف برای پردااتن به نوسانات و تغییرات 6۹ ..............................
کادر :۱۹برنامهریزی بر اساس سناریوها در کالیفرنیا 7۱ ...............................................................................
کادر :20برنامهریزی توسعه ،بختی ا برنامه حوضه مکونگ 75 ......................................................................
کادر :2۱سطوح برنامهریزی آ در مکزیک 82 ........................................................................................
کادر :22برنامهریزی چندالیه حوضه در نظامنامه آ اتحادیه اروپا 8۳ ................................................................
کادر :2۳برنامههای موضوعی و منطقهای مرتبط با برنامه مدیریت یکپارچه مناب آ موری-دارلینگ 84 ...........................
کادر :24بههمپیوستگی آ و برنامهریزی توسعه :تجربه امبیا 8۹ ....................................................................
کادر :25اهداف کمّی مناب آ در برنامه  2020حوضه راین۹7 .......................................................................
ر

کادر :26اهداف یستگاه در برنامه حوضه آبریز دالویر ۹7 .............................................................................
کادر :27اهداف جریان محیط یستی (درصد ا میانگین روانا ساالنه) برای روداانه برید ۹۹ .......................................
کادر :28اهداف متخص در اصوص ماهی آ اد در برنامه  2020حوضه راین۱00 ...................................................
کادر :2۹چتماندا و اهداف مواد اطرنا در حوضه آبریز دانو ۱00 ................................................................
کادر :۳0نیا های آبی محیط یست و حدود برداشت پایدار در حوضه موری-دارلینگ ۱0۱ ...........................................
کادر :۳۱اهداف ،اقدامات ،نتایج و پیوندها در پیادهسا ی برنامه حوضه دالویر ۱02 ...................................................
کادر :۳2چتماندا  ،اهداف و اقدامات برای روداانه رد ۱02 ..........................................................................
کادر :۳۳اهداف و اقدامات مربوطه درباره کارآیی استفاده آ در برنامه آ کالیفرنیا ۱0۳ ............................................
کادر :۳4اهداف کمّی و اقدامات ال م برای بهبود اکوسیستم راین ۱0۳ ...............................................................
کادر :۳5سه حو ه استراتژیک در استراتژی مدیریت حوضه برید ۱06 .................................................................
کادر :۳6چهار نظام برنامهریزی در برنامه حوضه یانگتسه ۱06 ......................................................................
کادر :۳7پنج حو ه نتایج در برنامه حوضه دالویر ۱07 .................................................................................
کادر :۳8برنامهریزی بلندمدت در حوضه موری-دارلینگ ۱۱۱ ........................................................................
کادر :۳۹تکرار برنامهریزی حوضه روداانه راین ۱۱2 ..................................................................................
کادر :40فرآیند برنامهریزی استراتژی مدیریت آبخیز برید-اووربرگ ۱۱6 .............................................................
کادر :4۱همسویی نهادی در حوضه موری-دارلینگ ۱۱8 .............................................................................
کادر :42فرآیند متارکت در برنامه آ کالیفرنیا (۱۱۹ ......................................................................... )200۹
کادر :4۳متارکت ذینفعان در طراحی استراتژی مدیریت آبخیز ۱22 ......................................... BREEDE-OVERBERG
کادر :44گزارشدهی و با نگری در چارچو مدیریت آ اتحادیه اروپا ۱25 .........................................................
کادر :45با بینی برنامه آ سال  20۱۳کالیفرنیا ۱26 ..................................................................................
کادر :46ا استانداردهای کیفیت تا سالمت اکولوژیکی :تکامل قوانین آ و محیط یست در اروپا ۱۳4 ..............................
کادر :47جریانهای محیط یستی :چالتی جدید در مدیریت محیط یستی در مقیاس حوضه ۱۳8 ...................................
کادر :48مؤلفههای محیط یستی در چتماندا ها و مأموریت حوضه ۱40 .............................................................
کادر :4۹نمونههایی ا مؤلفههای محیط یستی در اهداف حوضه ۱4۱ ................................................................
کادر :50برنامهریزی محیط یستی و قانون آ آفریقای جنوبی ۱4۳ ..................................................................
کادر :5۱رویکرد بر پایه سناریو ،در سا گارسااتن اهداف محیط یست و توسعه در حوضه موری-دارلینگ ۱48 .....................
کادر :52چارچو حقوقی تسهیلکننده برای برنامهریزی حوضه در آفریقای جنوبی ۱5۱ ............................................

کادر :5۳ترتیبات نهادی به عنوان بختی ا برنامه حوضه ۱52 ........................................................ DELAWARE
کادر :54تتکیل و توانمندسا ی سا مان حوضه موری-دارلینگ ۱5۳ .................................................................
کادر :55تقویت ملی برنامه حوضه دانو ۱54 .........................................................................................
کادر :56تأمین بودجه پیادهسا ی برنامه حوضه آبریز ۱56 .............................................................................
کادر :57نظام پایش و تهیه گزارش در برنامه حوضه راین ۱58 .......................................................................
کادر :58برنامه پایش سالمت اکوسیستم جنو شرق کوئینزلند ۱5۹ .................................................................
کادر :5۹ناکامی پیادهسا ی :برنامه عمل روداانه گنگ ۱62 ..........................................................................
کادر :60ار یابی وضعیت در حوضه آبریز دانو ۱67 ..................................................................................
کادر :6۱اصول رویهای ۱70 ...........................................................................................................
کادر :62ونهای مدیریتی در استراتژی مدیریت آبخیز ۱72 .................................................BREEDE-OVERBERG
کادر :6۳آبخیزهای تعریفشده برای برنامه حوضه ۱7۳ ................................................................ DELAWARE
کادر :64مناطق برنامه حوضه در برنامه حوضه موری-دارلینگ۱74 ..................................................................
کادر :65یرحوضهها در برنامه مدیریت حوضه راین ۱74 .............................................................................
کادر :66واحدهای محیط یستی در حوضه مکونگ ۱7۹ ..............................................................................
کادر :67نظام ملی دستهبندی اکوسیستم آبی در استرالیا ۱8۳ .........................................................................
کادر :68ار یابی پیوستگی در روداانه دانو ۱85 .....................................................................................
کادر :6۹برآورد اطالعات اقتصادی در هلند۱88 .......................................................................................
کادر :70همسویی با برنامهریزی توسعه در استراتژی مدیریت حوضه ۱۹8 ...................................BREEDE-OVERBERG
کادر :7۱پیشبینیهای تقاضا در سیستم روداانه 20۱ ......................................................................... VAAL
کادر :72نمونه ار یابی آسیبپذیری در حوضه آبریز روداانه رد20۳ .................................................................
کادر :7۳سناریوهای برنامه آ کالیفرنیا 205 ..........................................................................................
کادر :74تدوین نتایج برنامه حوضه موری-دارلینگ 2۱5 ..............................................................................
کادر :75سااتار برنامه حوضه 220 ...................................................................................... DELAWARE
کادر :76سااتار استراتژی مدیریت حوضه 22۱ ............................................................... BREEDE-OVERBERG
کادر :77سااتار برنامه حوضه دانو 222 .............................................................................................
کادر :78سااتار برنامه حوضه آبریز یانگتسه 222 ....................................................................................
س

کادر :7۹سااتار برنامه حوضه آبریز امبزی 22۳ ......................................................................................
کادر :80ار یابی اجتماعی -اقتصادی تخصیص جریان محیط یستی در حوضه موری-دارلینگ 227 ................................
کادر :8۱استفاده ا سناریوها در هدایت برنامهریزی حوضه در 2۳۱ .......................................... BREEDE-OVERBERG
کادر :82تحلیل هزینه -فایده پروژه مدیریت آلودگی آ و آلودگی ساحلی  - ESPIRITO SANTOبانک جهانی 2۳۹ ...............
کادر :8۳ار یابی اقتصادی اهداف کیفیت آ برای دانو و راین 2۳۹ ................................................................
کادر :84مدیریت ریسک سیل در روداانه تایمز242 ..................................................................................
کادر :85کارکردهای برنامهریزی مدیریت تاال 250 .................................................................................
کادر :86برنامه مدیریت تاال 25۱ .................................................................................. REEDY CREEK
کادر :87توافق بر سر احیای بخش پائینی روداانه 25۳ ............................................................... PENOBSCOT
کادر :88پهنهبندی کارکردی کیفیت آ در چین 260 ................................................................................
کادر :8۹حفاظت کیفیت آ برای 262 ..................................................................... GREAT BARRIER REEF
کادر :۹0برنامههای تخصیص آ در حوضه موری-دارلینگ 264 ....................................................................
کادر :۹۱برنامه تخصیص آ روداانه رد 268 ........................................................................................
کادر :۹2تعیین حد برداشت ،تخصیص آ حوضههای آبریز و تعیین اطوط قرمز برای استفاده ا مناب آ در چین 26۹ ..........

ش

ص

تعریف واژگان

حوضه آبریز رودخانه :1منابع قابل استفاده آب شیرین در رودخانهها ،دریاچههتا ،تتاالبهتا و آبختوانهتا یافتت
می شود .حوضه آبریز (رودخانه یا دریاچه) به محدوده هیدرولوژیکی رفته میشتود کته سیستتم آبراهتههتا و
رودخانههای آن ،به نقطه خروجی یکسانی میریزند .نقطه پایانی مهدوالً مصب یا دلتای منتهی به دریا استت،
با این حال مدکن است دریاچه یا تاالب درونسرزمینی نیز باشد .حوضه آبخوان به پیکره رسستته و در عتین
حال به همپیوسته آب در زیرزمین رفته میشود که مهدوالً محدود به عوارض زمینشناختی زیرزمینی است؛
لزوماً با حوضههای آبریز رودخانه مطابقت ندارد .به حوضههتای کتوچکتر و زیرحوضتههتا در برختی کشتورها
آبخیز 2رفته میشود .نکته مهمتر آن است که مرزهای حوضه به ندرت با مرزهتای اداری و سیاستی مطابقتت
دارد ،که نتیجه آن ،ایجاد چالشهایی در جهت هداهنگی برنامهریزی و فهالیتهای مدیریتی است.
مدیریت حوضه :3حوضه ها ،به دلیل آنکته امکتان در نرررترفتن بترهمکتنشهتای هیتدرولوژیکی باالدستت-
پائیندست را در راهحلهای جامعنگر فراهم متیآورنتد ،غالبتاً واحتد عدلیتاتی متدیریت منتابع آب شتناخته
میشوند .رویکرد حوضهای هدچنین ،رویکردی سیستدی در سیستمهتای اکولتوژیکی و زیرستاختهتا ایجتاد
مینداید .با این وجود ،مدیریت حوضه با انتقالهای بینحوضهای پیچیدهتر میشود ،به دلیل آنکه اساساً دو یا
چند حوضه را به هم پیوند داده و سیستم بزررتری را شکل میدهد ،در حالیکه نرامهای تأمین آب شتهری
و کشاورزی ،لزوماً از مرزهای حوضه پیروی ندیکنند .این ناسازراری بین مرزهای حوضه و مرزهای متدیریت
آب ،چالش عددهای برای مدیریت و برنامهریزی حوضه به شدار میآید.
ردپای حوضه :4عالوه بر ارتباطات فیزیکی بین حوضههای مختلف ،غالباً پیوندهای قوی اقتصتادی و اجتدتاعی
به تبع جریان کاالها ،خدمات و مردم ،درون و میان مناطق مختلف اداری وجود دارد (برای ندونه استانهتای
مختلف) .ردپای حوضه مدکن است مساحت جغرافیایی در نرر ررفته شود که از نرر اقتصادی یا اجتداعی به
ستاندههای این حوضه وابسته بوده و یا نهادههای این حوضه را فراهم میکنند .هر یک از ایتن متوارد مدکتن
است در فرآیندهای برنامهریزی حوضه در نرر ررفته شوند.
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سازمان حوضه :1اصطالحی عدومی است که برای هر نهادی که مستقیداً در مدیریت حوضههای آبریتز دخیتل
است به کار میرود .طیف سازمانهتا مدکتن استت از دستتگاههتای رستدی و بتزرگ در مقیتاس حوضته تتا
تشکلهای غیررسدی کوچک در حوضه متغیر باشد ،و نیز مدکن است کدیسیونهای آبهای مشترک را نیتز
شامل شود .مقصود و کارکردهای سازمانهای حوضه به شکل قابلمالحرهای تغییر کترده و متنهک

کننتده

جایگاه حقوقی و ترتیبات نهادی تدوین آنها هستند .عالوه بر این ،سازمانهتای حوضته بتر حستب اقتضتائات
سیاسی و تغییر چالشهای منابع آب ،با رذشت زمان متحتول متیشتوند .در برختی متوارد ،ستازمان حوضته
مسئول چندین حوضه بوده و مدکن است هده را با هم برنامتهریتزی کنتد ،در حتالیکته در متواردی دیگتر،
مرزهای بینالدللی یا استانی ،سازمانهای مدیریت منابع آب را وا میدارد تتا بترای بخشتی از حوضته کته در
محدوده اختیارات آنها قرار دارد برنامهریزی کنند.
برنامهریزی استراتژیک حوضه :2به برنامهریزی رفته میشود که ( )1به دنبال هداهنگی میان برنامته حوضته و
شرایط اجتداعی و اقتصادی برنامهریزی برمیآید )2( ،الزامات محیطزیستتی را بته عنتوان بخشتی از فرآینتد
برنامهریزی میرنجاند ،و ( )3مستلزم هداهنگی بین عناصر مختلف مدیریت منابع آب در برنامه است .در این
کتاب ،برنامهریزی استراتژیک حوضه به عنوان رویکرد چندرشتهای منسجم در مدیریت منتابع آب و آببتران
حوضه به منرور شناسایی و تأمین اولویتهای اجتداعی ،اقتصادی و محیطزیستی تهریف میشود.
چشمانداز ،3اهداف ،و استراتژیها :این اصطالحات در این کتاب برای توصیف سلسلهمراتب برنامته حوضته بته
کار میروند .چشمانداز مهدوالً رزارهای بلندمدت و آرمانررایانه است و تصویری از آینتده حوضته را توصتیف
میکند .تحقق چشمانداز ،هدف کالن 4برنامه حوضه است ،و تهریف چشتمانتداز بایتد اولویتتهتای حوضته را
مشخص سازد .اهداف برای تهریف روشن هدفهای کدّی و کوتاهمدتتر حوضه به کار میروند .به بیانی دیگر،
هدفهای عینیتر و میانی و (در حالت ایدهآل) قابل اندازهریری را در مسیر دستیابی به چشمانتداز مشتخص
میکنند .منرور از استراتژیها اقداماتی هستند که برای تحقق اهداف انجام خواهند شد .ایتن اصتطالحات (و
اصطالحات دیگر) در مناطق مختلف جهان به شیوههای بسیار متفاوت به کار برده میشتوند ،و از ایتن رو ،در
برخی موارد در این کتاب نیز الزم است به شیوههای دیگر مورد استفاده قرار ریرند .با این وجود ،هر جتا کته
امکانپذیر بوده ،این اصطالحات مطابق توصیف باال استفاده شده است.
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برنامههای موضو،ی :1برنامههایی هستند که ذیل برنامه حوضه قرار ررفته و بتر مستائل ختاص مترتبط بتا آب
تدرکز دارند .به طور مثال متیتوانتد شتامل برنامتههتای تخصتیص آب ،برنامتههتای حفاظتت کیفیتت آب و
برنامههای مدیریت سیل باشد .برنامههای موضوعی ،سازوکار شناسایی و پرداختن به مسائل اولویتدار خاصی
هستند که به هدراه تهریف میشوند و با این جزئیات ،امکان رنجاندن آنها در برنامه حوضه وجتود نتدارد .بته
بیانی دیگر ،سازوکار رسترش و پیادهسازی عناصر چشمانداز و اهداف ،مطابق تهریف برنامه حوضه هستند.
سناریو :وضهیت محتدل آینده است ،که نتیجه ترکیبی (فرضی) از رویدادها ،تحوالت و شرایط بوده ،و مدکتن
است برای آزمودن عدلکرد سیستم و پاسخهای احتدالی در آیندهای نامهین به کار رود .باید میان سناریوهای
آینده یا برنامهریزیهایی که بازتاب شرایطی هستند که تا اندازه زیادی خارج از کنتترل فرآینتد برنامتهریتزی
حوضه قرار دارند (مانند اقلیم و رشد جدهیت)؛ و سناریوهای واکنشتی یتا توستهه کته بازتتاب مجدوعتهای از
اقدامات مدکن موجود در برنامه مدیریت حوضه هستند ،تدایز قائل شد.

Thematic plans
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۱
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مقدمه

کتاب حاضر ،نتیجه هدکاری بین صندوق جهانی طبیهت )WWF( 1و مؤسسه برنامهریزی و طراحی منتابع آب
و برقابی ،)GIWP( 2وزارت منابع آب جدهوری خلتق چتین استت.

GIWP

وظیفته هداهنتگستازی بررستی و

بازبینی برخی از سیاستهای آب چین ،شامل برنامههای جامع حوضه ،استراتژی ملی آب و تدوین برنامههای
جدید تخصیص بیناستانی آب را بر عهده داشته است .این کتاب ،در ابتدا بترای پشتتیبانی ایتن فرآینتدها از
طریق بررسی و انتشار رویکردهای نوین برای چالشهای مدیریت آب در نرتر ررفتته شتد .محصتول نهتایی،
تحلیلهای نراممندی درباره فرآینتد عدتومی و روششناستیهتای تخصتیص آب حوضته را فتراهم آورد کته
نویسندران مهتقدند کاربرد هدگانی دارد.
محصول نهایی این هدکاری ،سه کتاب بوده است ،که به هدراه هم ،سه مسئله بنیادین مدیریت منتابع آب را
مورد توجه قرار میدهند :برنامهریزی حوضه آبریتز ،تخصتیص آب در حوضته و متدیریت ریستک ستیل .ایتن
کتابها عبارتند از:

◄ برنامهریزی حوضه آبریز :اصول ،رویهها و رویکردهای برنامهریزی استراتژیک حوضه (کتاب حاضر)
◄ برنامهریزی تخصیص آب در حوضه :اصول ،رویهها و رویکردهای برنامهریزی تخصیص آب در حوضه
◄ مدیریت ریسک سیل :رویکرد استراتژیک
پیشنوی

این کتابها بر اساس بررسی تجربه بینالدللی این موضوعات تهیه شده است .نتایج ایتن بررستی،

مبنای تدوین این سه کتاب را شکل داده است که تهدادی از مطالهتات متوردی را دربتاره ایتن سته موضتو
مستند میکند.

کتاب حاضر ،بر پایه تحلیل تجربیات کتابی دیگر بتا نتام برنامتهریتزی حوضته آبریتز :تجربتههتا و درسهتای
بینالدللی ،تدوین یافته است .در کتاب مذکور ،ندونههایی از حوضه موری-دارلینتگ (استترالیا) ،لرمتا چاپتاال
(مکزیک) ،راین (اروپا) دانوب (اروپا) ،کالیفرنیا (ایاالت متحده) ،آفریقای جنوبی و چین به تفصیل آمده استت.
در این کتاب به فراخور به آنها ارجا داده میشود.
World Wide Fund for Nature
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این کتاب میکوشد خواننده را با فرآیند و چارچوبهای برنامهریزی حوضه آشنا ساخته ،و نیز راهندایی برای
فنون و روششناسیهای خاص موجود برای کدک به فرآیند برنامهریزی حوضه و چگونگی و زمان استتفاده از
این فنون باشد .با این وجود ،هدف اصلی این نبوده که درباره ابزارها و شیوههای تفصیلی فنی و تحلیلی ،نریر
روششناسیهای تفصیلی هیدرولوژیکی ،اکولوژیکی یا اقتصادی ،کته بخشتی از فرآینتد برنامتهریتزی حوضته
هستند ،راهندایی تفصیلی ارائه شود .بلکه ،هدف این بوده که کلیات فرآیند و زمتان و مکتان مناستبی را کته
میتوان این فنون خاص را به کار ررفت ،فراهم نداید.
ارجاع به منابع

این کتاب به فراخور به حوضههای آبریزی که در رزارش تحلیل تجربهها بررسی شدهاند ،ارجا متیدهتد .در
این نوشتار از رزارش یادشده ،با نام «مرجع مطالب» درباره ندونههای مورد نرر یاد میشتود .منتابع تفصتیلی
بیشتر را میتوان در رزارش تحلیل تجربهها یافت .افزون بر این ،درباره تجربیات کشور چین ،بیشتر مطالب بر
مشارکتهای اعضای تیم  GIWPاتکا دارد ،که بر پایه مستنداتی است که در دسترس عدومی قترار ندارنتد .در
این دست موارد ،مرجع مطلب با « »GIWPمشخص شده است.
ساختار کتاب

این کتاب در دو بخش سازماندهی شده است .بخش اول کلیاتی درباره رویکردها و فنون اصتلی برنامتهریتزی
حوضه ارائه میکند .این بخش با شرح مختصر روند تکامل تاریخی برنامهریزی حوضته آغتاز شتده ،و مستائل
امروزی برنامهریزی حوضه را برجسته میکند .سپ

به اختصار ویژریهای برنامهریزی نوین حوضه ،محتتوا و

فرآیند تهیه برنامههای حوضه ،و مسائل مربوط به برنامهریزی محیطزیستی را تشریح مینداید.
در بخش دوم ،توصیف تفصیلیتری درباره برخی از فنون کلیدی به کاررفته در برنامهریتزی حوضته ،از جدلته
ارزیابی وضهیت ،فرآیند تهیه برنامه حوضه ،پرداختن به عدم قطهیت ،فنون شناسایی اهداف و برقراری تتوازن
میان اهداف ،و نیز تهیه برنامههای موضوعی ارائه میرردد.
دامنه

برنامهریزی حوضه فرآیندی است که در آن ،درباره مصارف رقیب و تقاضاهای مختلف منابع آب و سامانههای
مربوطه در حوضه تصدیمریری میشود .برنامههای حوضه ،اهتداف و اقتدامات الزم بترای توستهه ،حفاظتت و
مهار منابع آب به منرور تحقق این اهداف و نیز سالمت رودخانه را تهیین میکند .در تکاملیافتهترین شتکل،
برنامهریزی حوضه میتواند طیفی از دیتدراههتا و موضتوعات چندرشتتهای را از هیتدرولوژی و مهندستی تتا
اکولوژی و اقتصاد ،یکجا ررد هم آورد.

6

برنامهریزی حوضه در سالهای متدادی برای مقاصد مختلف و در انوا متفتاوتی از حوضتههتا در بستیاری از
کشورها انجام شده است .برخی تجربههای برنامهریزی بسیار رسدی و سازماندهیشتده بتودهانتد؛ برختی نیتز
سازماندهینشده بوده و یا با رذشت زمان ،به صورت طبیهی شکل ررفتهاند .بر اساس چنتین ستابقهای استت
که درک ما از فرآیند ،ماهیت ،روششناسیها و فنون برنامهریزی حوضه شکل ررفته است.
با اینکه موضوعات و اصول مشترکی شکل ررفته است ،با این حال ،هیچ الگو یا نقشهراه جهتانشتدولی بترای
برنامهریزی حوضه آبریز وجود ندارد .بنا به ماهیت ،برنامهریزی حوضته بایتد ویژرتیهتای تتاریخی ،فیزیکتی،
سیاسی ،اجتداعی ،اقتصادی و نهادی حوضه آبریز و کشور مورد نرر را بازتاب داده ،در نرر ررفتته و بته آنهتا
پاسخ دهد .هدین ویژری است که تدوین رهندودهای فراریر را برای برنامهریزی حوضه پیچیده میسازد.
هدف اصلی این کتاب ،مهرفی اصول ،رویهها و فنون به کاررفته در برنامهریزی حوضه آبریز است .این اصول و
رویهها بر پایه تحلیل تجربه بینالدللی استخراج شدهاند.
نکته مهدی را باید در هدین ابتدا درباره تدرکز ویژه این کتاب یتادآور شتد .برختی فرآینتدهای برنامتهریتزی
حوضه آبریز ،جامع بوده و به دنبال پرداختن به طیف رستردهای از مستائل و چتالشهتای بته هتممترتبط در
حوضه آبریز مورد نرر هستند .این فرآیندها به برنامهای منتهی میشوند که اقدامات مربوط بته طیتف کامتل
مسائل ،از جدله کیفیت آب ،توسهه و استفاده منابع آب ،برنامهریزی برقابی ،مدیریت ریسک سیل و حفاظتت
اکولوژیکی را در یک حوضه آبریز به تفصیل مشخص میکند .بتا ایتن وجتود ،تدتام فرآینتدهای برنامتهریتزی
حوضه بدین شکل جامع نیستند :برخی دیگتر از فرآینتدهای برنامتهریتزی حوضته مدکتن استت بتر مستائل
موضوعی خاص ،به طور مثال مدیریت ستیل یتا کیفیتت آب ،تدرکتز داشتته باشتند .تدرکتز ایتن کتتاب بتر
برنامه های جامع یا استراتژیک است .با وجود این ،بسیاری از فنون و رویکردهای توصیفشده در ایتن کتتاب،
در برنامهریزیهایی که دامنه محدودتری دارند نیز قابل کاربرد است.
نکته احتیاطی درباره واژگان

هدانرونه که در سرتاسر این کتاب تأکید میشود ،رویکردها و فنون متدیریت آب هدیشته متتأثر از شترایط،
نهادها و سابقه تاریخی مکان خاص شکل میریرند .این رفته بدین مهنا است که هدیشه تفاوتهتای مهدتی
میان رویکردهای اتخاذشده در کشورهای مختلف وجتود خواهتد داشتت .از ایتن رو ،هتیچ تتکالگتویی بترای
مدیریت منابع آب ندیتواند وجود داشته باشد.
در نتیجه ،هیچ الگو و رویکرد جهانشدولی ندیتواند در برنامهریزی حوضه وجود داشته باشد .بتا ایتن وجتود،
این تنو  ،مشکل تطبیق زبانی را نیز پدید میآورد .مفاهیم و واژههای یکسان که در زمینههای مختلف به کار
میروند ،میتوانند مهنای بسیار متفاوتی داشته باشند .حتی پایهایترین مفاهیم مانند حقوق آب و برنامههای
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مدیریت منابع آب ،آرایه رستردهای از رویکردها و ایدههای بسیار متفاوت را در مکتانهتای مختلتف پوشتش
میدهد .به طور مثال ،بسیاری از کشورها «استراتژی ملی منابع آب» یا «برنامته ملتی منتابع آب» را تتدوین
میکنند .با این وجود ،نرامهای مختلف حقوقی ،سیاسی و نهادی بدین مهنا است که اهداف و محتتوای ایتن
برنامهها میتواند بسیار متفاوت باشد .از یک سو ،در برخی نرامهای متدرکز ،این برنامهها مدکن استت آب را
میان مناطق یا حوضهها به تفصیل تخصیص دهتد؛ در کشتورهای دیگتر ،ایتن برنامتههتا مدکتن استت تنهتا
جهتریری استراتژیک را بدون محتوای تشریحی مشخص کند .تالشها برای تحلیل رویکردها در بافتتهتای
مختلف ،بدون درک روشن این تفاوتها ،میتواند مشکلآفرین شود.
تالش شده است واژران هدخوانی در این کتاب به کتار رود .تهریتف واژههتای مختلتف در واژهنامته صتفحات
پیشین آمده است .با این وجود ،الزم است در تفسیر رویکردهای مشخصشده در این نوشتار و کاربرد آنهتا در
وضهیتهای مختلف احتیاط شود.
راهنماهای موجود

راهنداهای رونارونی در دهه رذشته برای پشتیبانی برنامهریزی و مدیریت منابع آب به شیوهای بههمپیوسته
تهیه شده استت .کت نتت ) (CapNetدر ستال « ،2005راهندتای آموزشتی و عدلیتاتی برنامتههتای متدیریت
بههمپیوسته منابع آب» را منتشر کرد .این راهندا بر سطح ملتی تدرکتز داشتت ،ولتی در ستطح حوضته نیتز
قابلیت کاربرد دارد .در این راهندا ،فرآیند ،مالحرات و فنون برنامهریزی مدیریت بههمپیوسته منابع آب ارائه
شده است .یونسکو در سال « ،2009رهندودهای مدیریت بههمپیوسته منابع آب در سطح حوضته آبریتز» ،و
نیز هدیاری جهانی آب (GWP) 1با هدکاری شبکه بینالدللی سازمانهای حوضته آبریتز« ،(INBO) 2راهندتای
مدیریت بههمپیوسته منابع آب در حوضهها» را منتشر کردند .راهندای نخست ،بر فرآیند نگرش بههمپیوسته
در رذر زمان تدرکز دارد ،و درباره بخشهای مختلف راهندتایی الزم را فتراهم کترده و ندونتههتای عدلتی را
تشریح میکند .راهندای دوم ،بر چارچوب نهادی مساعد که بتواند اصول نگرش بههمپیوستته را در متدیریت
حوضه محقق سازد ،تدرکز دارد .فهرست جامعتر راهنداها و مقاالت مرتبط در مراجع پایان کتاب آورده شتده
است.
نمونه برنامههای حوضه

در سرتاسر کتاب ،منتخبی از برنامههای انتشاریافته حوضه آبریز بترای نشتاندادن مفتاهیم کلیتدی بته کتار
رفتهاند .تجربه و دانش موجود این برنامهها در این کتاب مورد استفاده قرار ررفته ،و هررونه فهم یتا برداشتت

8

Global Water Partnership

۱

International Network of Basin Organizations

2

 کته، به طیفی از برنامهها در ایتن کتتاب ارجتا داده متیشتود.نادرست بر عهده نویسندران این کتاب است
:بیشترین آنها مربوط به برنامههای زیر است
1

)اووربرگ (آفریقای جنوبی-استراتژی مدیریت حوضه برید
2

)برنامه آب کالیفرنیا (ایاالت متحده
3
4
5

)دانوب (اروپا

)دالوِیر (ایاالت متحده

)دارلینگ (استرالیا-موری
6
7

)راین (اروپا

)رودخانه زرد (چین

۱ Breede-Overberg Catchment Management Agency. 2011. Breede-Overberg Catchment Management Strategy.

Worcester, South Africa. www.bocma.co.za
2 State of California 2009. California Water Plan Update 2009, Integrated Water Management. Sacramento, CA.,

Department of Water Resources. www.waterplan.water.ca.gov/cwpu2009/index.cfm#volume1
۳ International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR). 2009. Vie Danube River Basin

District Management Plan. Vienna, Austria. www.icpdr.org/participate/danube_river_basin_management_plan
4 Delaware River Basin Commission. 2004. Water Resources Plan for the Delaware River Basin. Delaware, United

States. www.state.nj.us/drbc/basinplan.htm
5 Murray-Darling Basin Authority (MDBA). 2010. Guide to the Proposed Basin Plan. Canberra, MDBA. MDBA.

2011. The Proposed Basin Plan. Canberra, MDBA. www.mdba.gov.au/draft-basin-plan
6 International Commission for the Protection of the Rhine (ICPR). 2009. Internationally Coordinated Management
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فدل 1
نقش ،تاریخچه و سیر تکامل برنامهریزی حوضه آبریز

 -1-1نقش برنامهریزی حوضه آبریز در مدیریت آب
آب شاهرگ حیاتی سیستمهای طبیهی ،جوامع و اقتصادها به شدار میآید .انسان قرنهای بسیاری است کته
در مجاورت رودخانهها ،دریاچهها ،تاالبها و دلتاها زندری کرده است .باستانیترین تدتدنهتا در کرانتههتای
برخی از رودخانههای ندادین جهان ظهور کردهاند .رودخانهها انبتوهی از ختدمات نریتر تتأمین آب متزار و
شهرها ،دفع پسداند کارخانهها و خانوارها ،شیالت برای غذای جوامع محلی ،انرژی بترای بته حرکتتدرآوردن
اقتصادها ،کاهش سیل برای ساخت و ساز در پائیندست ،بهرهوری فرهنگتی و تفریحتی بترای متردم ،تهتالی
مهنوی برای مهتقدین و زیستگاه برای بسیاری از حیوانات را فراهم میآورند.
دقیقاً به دلیل آنکه منابع آب کارکردهای فراوانی دارند ،برنامهریزی استفاده از آن امری بسیار پیچیتده استت.
متأسفانه فشار تقاضا بر رودخانهها به شکل فزایندهای از ظرفیتهای طبیهی آنها فراتر رفته است ،کته نتیجته
آن مشکالت بیشبرداشت ،آلودری ،هجوم رونههای بیگانه ،تغییر سیالبدشت و تخریب زیستگاهها است .این
ناکامیها مهدوالً پیامد تصدیمریری ضهیف ،مدیریت و برنامهریزی نامناسب است.
مصارف ،برداشتها و تقاضاهای چندرانه در حوضههای آبریز بدین مهنا است کته رویکترد بتههتمپیوستته در
مدیریت حوضههای آبریز الزامی است .تطبیق و هداهنگسازی تقاضاهای رقیب ،بر سازوکارهای برنامتهریتزی
مناسب اتکا دارند ،و امروزه برنامهریزی حوضه متیتوانتد نقطته شترو متدیریت پایتدار حوضتههتای آبریتز و
نرامهای اجتداعی و اقتصادی توأم با آن در نرر ررفته شود.
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برنامهریزی حوضه ،فرآیند شناسایی شیوه بهرهبرداری از یک رودخانه و منابع طبیهی محدود آن برای تتأمین
تقاضاهای رقیب ،در عین تداوم سالمت رودخانه است .این فرآیند شتامل تخصتیص منتابع کدیتاب آب بتین
آببران و مقاصد مختلف ،رزینش میان اهداف محیطزیستی و نیازهتای انستانی رقیتب ،و هدچنتین انتختاب
میان الزامات رقیب مدیریت ریسک سیل است.
سابقه قواعد تخصیص تکمنروره آب ،کنترل سیل و کشتیرانی به چندین قرن پتیش بتازمیرتردد .بتا ایتن
وجود ،با افزایش توسهه و رشد جدهیت ،پیچیدری بسیاری از حوضههای آبریز جهان افزایش یافته و بستیاری
از آنها بحرانهای وخیم مرتبط با سیل ،تنزل کیفیت آب ،کدبود جدی آب و یا تنتزل ستالمت اکولتوژیکی را
تجربه کردهاند .این وضهیت غالباً به الزام سیاسی مدیریت کارآمدتر رودخانهها بته منرتور جلتوریری از بتروز
بحرانها و حل تهارضات منجر شده است .بنابراین ،اهدیت شیوه برنامهریزی حوضه آبریز در چند دهته اخیتر
افزایش یافته و بر رویکردهای بههمپیوسته در مدیریت تأکید میشود.
با اینکه رویکردهای برنامهریزی حوضه آبریز در رذر زمان تحول یافته و با شرایط ختاص هتر حوضته تطبیتق
پیدا کردهاند ،به طور کلی میتوان برنامهریزی حوضه را مجدوعی از فرآیندهای زیر دانست:
◄ بررسی و اولویتبندی مسائلی که باید در یک حوضه مدیریت شوند.
◄ تصدیمریری در خصوص شیوهای که این اولویتها باید برای تحقتق اهتداف اجتدتاعی در رتذر زمتان
مدیریت شوند.
◄ مشخصکردن شیوههایی که مقاصد مختلف و رقیب (مانند برداشت ،برقابی ،کنترل سیل و کشتیرانی)
میتوانند از منابع آب حوضه بهرهبرداری ندایند.
برنامه ریزی حوضه از نرر تاریخی متأثر از ضرورت مدیریت چالشهای توأم با یک یا چند مسئله بنیتادی
مرتبط با آب در مقیاس حوضه بوده است:
◄ برنامهریزی تخصیص ،تطبیق و بهرهبرداری آب در حوضههای خشک یا متغیر فصلی که پیشترانهتای
اصلی در تقاضاهای آب آنها توسهه و جدهیت بوده ،مورد تأکید بوده است.
◄ برنامهریزی کیفیت آب در حوضههای شهری فوقالهاده توسههیافته ،مناطق صنهتی یتا مهتدنی ،و نیتز
حوضههایی که آبیاری و کشاورزی در آنها غالب بوده ،مورد تأکید بوده است.
◄ مدیریت ریسک سیل در حوضههای پربارش ،به ویژه منتاطقی کته توستهه قابتلمالحرتهای (متردم و
داراییها) در پائیندست وجود دارد ،مورد تأکید بوده است.
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در برخی حوضههای بزرگ و متنو  ،هده این مسائل نیازمند توجه جدی هستتند .بتا ایتن وجتود ،در بیشتتر
حوضهها درباره هده این مسائل دغدغه یکسانی وجود ندارد.

 -2-1تاریخچه برنامهریزی حوضه آبریز
شیوه برنامهریزی حوضه آبریز در رذر زمان ،در پاسخ به تغییر تقاضاهای جامهه از سیستمهای رودخانتهای ،و
تغییر شرایط رودخانهها ،شکل ررفته است .در حالیکه روش برنامهریزی حوضه در فرآیند تکامل مستدر قرار
دارد ،دو مرحله عدده تاریخی را میتوان در برنامهریزی حوضه تشخیص داد :نخست ،برنامهریزی توسهه منابع
آب ،و سپ

در دوران اخیر ،رویکردهای استراتژیک بیشتر در برنامهریزی حوضه .در مرحله دوم تالش بر این

بوده است تا فراتر از صرفاً مدیریت ساخت و بهرهبرداری زیرساختها ،به مجدوعه بسیار رستردهتری از اهداف
محیطزیستی ،اجتداعی و اقتصادی توسهه حوضه پرداخته شود.
برنامهریزی توسعه منابع آب

نخستین تالشها برای مدیریت انسجامیافته چرخه آب ،حدود دو هزار سال پیش در چین صورت ررفتت کته
با چالش توسهه و مدیریت سیل ،حدل و نقل و زیرساخت آبیاری ارتباط داشت .با این وجود ،علیرغم افزایش
استفاده از منابع آب در بسیاری از بخشهای جهان ،مفهوم حوضه آبریز به عنتوان واحتد متدیریت ،در میانته
قرن نوزدهم به شکل رستردهای تقویت رردید .این تحول عددتاً در زمینه کنترل سیل و کشتیرانی در شرق
ایاالت متحده ،و رشد صنهتی ،توسهه برقابی و آبیاری در اروپا پدیدار رردید .فرض این تحتوالت بتر ضترورت
مهار طبیهت از طریق توسهه زیرساختها استوار بود که تنها با مدیریت کارآمد از طریق هداهنگستازی کتل
رودخانه امکانپذیر میشد.
در این دوره ،ررایشهای سیاسی مدرنیستی در اروپا و نیز ایاالت متحده ،حوضههای آبریز را به عنتوان واحتد
طبیهی مدیریت پیشنهاد میکردند .این نگرش مبتنی بر این نرر بود که توسهه منابع آب میتواند بته عنتوان
تسریعکننده توسهه منطقهای ،برنامهریزی و مهندسی شود .این قبیل دیدراههتای بنیتادین ،هدتانرونته کته
انترار میرفت ،با مخالفت ررایشهای بروکراتیک ملی و ایتالتی روبترو شتد و در نتیجته آن ،ر یتای آرمتانی
مدیریت هیدرولوژیکی به مرحله عدل نرسید.
با وجود این ،این قبیل دیدراهها ،به هدراه پیشرفتهای تکنولتوژیکی ستاخت در آغتاز قترن بیستتم ،مستبب
توسهه انبوه زیرساختهای منابع آب در سرتاسر جهتان در فاصتله ستالهتای  1920تتا  1970رردیتد .ایتن
حرکت در مناطق خشک جنوب و جنوب غربی ایاالت متحده و جنوب اروپتا (ماننتد استپانیا) ،بتا تدرکتز بتر
سدسازی برای تأمین آب شهری ،آبیاری و برقابی آغاز رردید .این قبیل افکار برای رهبران نوظهور ملیررا در
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کشورهای در حال توسهه مانند مکزیک ،برزیل ،آفریقای جنوبی و هند جاذبه فراوانتی داشتت .ایتن رهبتران،
برای مهار «رودخانههای وحشی» به نفع پیشرفت و توسهه ملی ،سرمایه سیاسی را بر توسهه زیرستاختهتای
بزرگمقیاس بنا نهادند .جواهر لهل نهرو ،نخستین نخستوزیر پ

از استقالل هند ،توصیف مشهوری دربتاره

سدها دارد« :مهابد هند نوین».
این دوره از توسهه زیرساختها غالباً با تأسی

سازمانهای حوضه آبریز با مسئولیت توسهه و مدیریت منتابع

آب ،به ویژه زیرساختها ،هدراه بود .از جدله وظایف این سازمانها ،تهیه برنامههای جتامع حوضته آبریتز ،بتا
تدرکز بر برنامهریزی توسهه زیرساختها بود .هدزمان ،در بخشهای پربارانتر شتدال اروپتا و بختشهتایی از
شدال شرق ایاالت متحده ،برنامهریزی حوضه آبریز به شکل فزایندهای بر آلودری ،سیل ،کشتیرانی و برقتابی
تدرکز یافت .آلدان ،فرانسه و هلند ،سازمانهای حوضه را با مستئولیت برنامتهریتزی ،و در بستیاری از متوارد،
تأمین مالی زیرساختهای پرهزینه الزم برای پرداختن به آلودری فزاینده رودخانهها وکنترل سیل در مناطق
پرجدهیت شهری ،تشکیل دادند.
در کانون هده این اقدامات ،این باور وجود داشت که برنامهریزی حوضه آبریز در وهله اول یتک فهالیتت فنتی
است که توسط مهندسان ،با هدف بهینهسازی منافع حاصل از توسهه و بهترهبترداری زیرستاخت در حوضته،
انجام میریرد .در حالیکه هر دو مقوله توسهه زیرساخت و برنامهریزی منابع آب هدچنتان اهدیتت داشتتند،
شناخت محدودیتهای این رویکرد به تغییراتی در شیوه انجام برنامهریزی حوضه منجر شد.

کادر -1نقش و تکامل سازمان دره تنسی
فشارهای منحصر به فرد اجتداعی و اقتصادی ناشی از بحران بزرگ در امریکا ،آغازرری برای عصر جدید نوآوری در برنامهریتزی
توسهه شد و فرصت سیاسی را برای کنگره ایاالت متحده در جهت تأسی نخستین نهاد متدیریت حوضته آبریتز (ستازمان دره
تنسی) در سال  1933فراهم آورد .از دهه  ،1920کنگره تشخیص داده بود که توسهه منابع آب در راستای کنترل سیل ،بهبود
حدل و نقل ،تولید برقابی و رسترش آبیاری در اراضی زراعی غربی ایاالت متحده به برنامهریزی و متدیریت هداهنتگ آب نیتاز
دارد.
سازمان دره تنسی ،با رویکردی بر اساس دانش و علوم مهندسی ،نه تنها به طور مستقیم بهرهبرداری از منابع آب را بتا ستاخت
سدها و تأسیسات دیگر مدنرر قرار داد ،بلکه بلندپروازیهای بیشتر و رستردهتر توسهه نریر آموزش ،کاهش فقر ،بهبود زراعت،
سالمت و بهداشت ،و توسهه بنگاههای کوچک را نیز پشتیبانی ندود .با اینکه الگوی سازمان دره تنسی هررز در ایتاالت متحتده
تکرار نشد ،آن را میتوان نخستین ندونه از سوقیافتن توسهه حوضه آبریز به فراتر از تدرکز تاریخی آن در مدیریت منتابع آب و
استفاده از آن برای پشتیبانی سیاست توسهه بههمپیوسته اجتداعی و اقتصادی به شدار آورد.
به دلیل آنکه دولت فدرال از ایجاد نهادهای جدید حکدرانی که اختیار تصدیمریری را از ایالتها و دیگتر دستتگاههتای فتدرال
موجود خارج کند اکراه داشت ،تالشهای دیگر برای تأسی سازمانهای مشابه دره تنسی در سایر مناطق ایاالت متحده ،ناکام
ماند.
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کادر -2تکامل برنامهریزی حوضه آبریز در چین
از زمان بنیانرذاری جدهوری خلق چین ،دولت چین مدیریت منابع آب را از موضوعات استراتژیک دانسته استت .برنامتهریتزی
حوضه آبریز در چین سه مرحله را سپری کرده است:
◄ از دهه  1950تا  ،1960نخستین دور برنامهریزی حوضه آبریز با تدرکز بر تنریم و مدیریت رودخانه ،و نیتز پیشتگیری و
مقابله با بالیا انجام شده است .در این دوره مبنای پروژههای بزرگ آبی در حوضههای آبریز بزرگ پایهرذاری رردید.
◄ در دهه  ،1980دور دوم برنامهریزی حوضه آبریز با تأکید بر توسهه و بهرهبرداری منابع آب صورت ررفتت .در ایتن دوره
توجه به حفاظت و مدیریت منابع آب تقویت رردید.
◄ در آغاز قرن بیست و یکم ،دور سوم برنامهریزی حوضه آبریز ،بر پایه فلستفه محتوری توستهه هداهنتگ میتان انستان و
طبیهت ،انجام شد .در این دوره ،بر حفپ سالمت رودخانه و اطدینان از توسهه پایدار منتابع آب تأکیتد شتد .هدچنتین در ایتن
مرحله ،توجه بیشتری به حل مسائل عدده توسهه منابع آب مهطوف شده ،و نقش برنامهریزی حوضه آبریز در مدیریت اجتداعی
پررنگتر شده است.
برنامهریزی نوین حوضه در رودخانه یانگتسه ،و نیز در کل چین ،بر پایه توسهه مجدوعهای از برنامههای جامع تهیه شده بترای
حوضههای آبریز اصلی چین ،مراحل مختلفی را سپری کرده است .نخستین مرحله برنامتهریتزی در دهته  1950بتود .در ستال
 1955هیات دولت چین تصدیم به برنامهریزی جامع برای حوضه یانگتسه ررفت و بتدین منرتور دفتتر برنامتهریتزی حوضته
یانگتسه را تأسی ندوده (بهداً به کدیسیون منابع آب چانجیانگ یا هدان رودخانه یانگتسه تبدیل شد) ،و نخستین برنامه در
مقیاس حوضه تدوین رردید .در سال  ،1958نخستوزیر وقت ،فرآیند بازنگری برنامه رودخانه یانگتسه را هدایت کرد و در پی
آن ،برنامههای یانگتسه به تأئید اداره سیاسی مرکزی رسید .این برنامه مبنایی را برای الگوی ساخت سازههای آبی آتی بر روی
یانگتسه فراهم آورد.

کادر -3برنامهریزی حوضه آبریز راین
اُفت جدهیت ماهیان آزاد در اواخر قرن نوزده ،نخستین محرک برنامهریزی در امتداد رودخانه راین بتود .ستالهتا بهتد ،پت از
جنگ جهانی دوم ،رشد صنهت و شهرنشینی ،مشکالت وخیم کیفیت آب را پدید آورد که به تنزل سریع ستالمت اکولتوژیکی و
صید ماهی در این رودخانه منجر رردید .در نتیجه این بحران ،توافقهای رونارونی درباره راین در فاصتله ستالهتای  1950تتا
 1985صورت ررفت ،که از آن جدله میتوان به تشکیل کدیسیون بینالدللی برای حفاظت راین در برابر آلودری )ICPR( 1در
سال  1963اشاره کرد.

رویکردهای نوین در برنامهریزی حوضه آبریز

توسهه شدید زیرساختهای منابع آب در قرن بیستم ،پیامدهای منفی عدتده اجتدتاعی و محتیطزیستتی در
بسیاری از بخشهای جهان به بار آورد .در هدین دوره ،به جهت آنکه رفتهرفتته آب بترای تتأمین تقاضتاهای
رقیب کفایت ندیکرد ،کیفیت مناسب آب برای استفاده مورد نرر کاهش یافته و تخریب اکوسیستمهای آبتی
شتاب ررفت ،و بسیاری از حوضهها و آبخوانها در جهان تحت فشار قرار ررفتنتد .بنتابراین ،بته نستبتی کته
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
اقتصتتادی ،اجتدتتاعی و اکولتتوژیکی کتتاهش یافتتت .چتتالشهتتای کتتاهش استتتفاده آب در حوضتتههتتای
بیشتخصیصیافته ،کاهش بار پسداند ناشی از منابع آالینده نقطهای و غیرنقطهای در رودخانههای آلودهشده،
و احیای سیستمهای رودخانهای تنزلیافته ،با رویکردهای متدرکز بر زیرساخت برای توسهه حوضه ،قابل حل
نبود.
در نتیجه ،در طول دهههای  1970و  ،1980جامهه توسهه منابع آب ،فرضیات پیشین دربتاره برنامتهریتزی و
مدیریت منابع آب را زیر سئوال بردند .مشخص شد که راهحتلهتای صترفاً فنتی ،دیگتر بترای پترداختن بته
مشکالت چندوجهی و بههم وابسته مدیریت حوضه ،به ویژه در شترایطی کته برقتراری تتوازن میتان منتافع و
ارزشهای رقیب الزم است ،کفایت ندارند.
شکلریتری رویکردهتای جدیتد در برنامتهریتزی حوضته ،متتأثر از رونتدهای نوظهتور در بختشهتای آب و
محیطزیست بود:
◄ شناخت اهدیت کارکردهای اکوسیستمهای آبی ،و اُفت سریع جهانی در ستالمت اکوسیستتمهتای آب
شیرین .اکوسیستمهای آب شیرین از جدله اکوسیستمهایی هستند که سریعترین اُفت را در کتره زمتین
تجربه کردهاند.
◄ اتدام راهحلهای مهندسی .به طور مثال ،در برخی موارد به دلیل فقدان مکانهای مناسب یا بته دلیتل
اینکه تدام رواناب حوضه هماکنون مورد بهترهبترداری قترار متیررفتت ،تقاضتا بترای تتأمین آب بیشتتر
ندی توانست با مخازن جدید برآورده شود .در موارد دیگر ،ساخت سازههای بزررتر حفاظت سیل ،ریستک
را دیگر کاهش ندیداد.
◄ افزایش تدریجی هزینه های تأمین خدمات آب از طریق اقدامات مهندسی ،ماننتد افتزایش هزینتههتای
تصفیه آب به دلیل آلودری بیش از حد منابع آب.
◄ حرکت به سدت تدرکززدایی و حکدرانی مشارکتی منابع در بسیاری از کشورها .این رویکرد در پی این
شناخت شکل ررفته است که نیاز به راهحلهایی است که افراد و رتروههتای بستیاری را بتا تغییترات در
برنامهریزی توسهه و مدیریت منابع طبیهی ،و تأکید جدیتر بر مدیریت تقاضا ،مشارکت دهد.
این روندها به رویکردهای جدیدی در مدیریت منابع آب و برنامهریزی حوضه انجامیده است که میکوشتند از
تدرکز محدود فنی و مهندسی فراتر رفته و به طیتف وستیعتتری از مستائل و چتالشهتا بپردازنتد .مشخصته
رویکردهای جدید ،تدرکز بر مدیریت در مقیاس حوضه آبریز ،وقوف بر اهدیت اقتصادی و توسههای منابع آب
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(شامل کاهش فقر) ،تدرکز بر اهدیت محیطزیستتی و اجتدتاعی آب ،مشتارکت طیتف رستترده رتروههتا در
تصدیمریری ،و تالش برای مدیریت استفاده آب و نیز افزایش تأمین است.

شکل -3روندها درتمرکز برنامهریزی حوضه

آغاز دهه  ،1990با مفهوم بههمپیوستگی در مدیریت منابع آب ،نخستین ظهور منسجم روندهای جدید بتود.
مفاهیم این رویکرد در ابتتدا در اصتول دوبلتین ( )1992و دستتور کتار 121مطترح رردیتد .دستتور کتار،21

بههمپیوستگی در مدیریت منتابع آب را چنتین تهریتف متیکنتد « :بتر پایته فهتم آب بته عنتوان بخشتی از
اکوسیستم ،یک منبع طبیهی و یک کاالی اجتداعی و اقتصادی که کدیت و کیفیت آن ماهیت بهترهبترداری
آن را تهیین میکند ».هدیاری جهتانی آب ( ،)GWPبتههتمپیوستتگی را « فرآینتدی کته توستهه و متدیریت
هداهنگ آب ،اراضی و منابع وابسته را به منرور حداکثرساختن توسهه اقتصادی و رفاه اجتداعی بته رونتهای
عادالنه و بدون لطدهدیدن پایداری اکوسیستمهای حیاتی محقق میسازد ».تهریف میکند.
صرف نرر از تهاریف ،در مرکز این تالشها ،واکنش به تنزل و فروپاشی اکوسیستمها و اعدتال محتدودیت بتر
توسهه اقتصادی و اجتداعی توأم با توسهه و تخصیص ناکارآمد آب ،قرار دارد .این فلسفه ،در التزام نرتامنامته
آب سال  2000اتحادیه اروپا به تهیه برنامههای جامع مدیریت حوضه ،و تههد کشتورهای جهتان در اجتالس
سران در سال  2002در ژوهانسبورگ (توسهه پایدار) به تهیه برنامههای بههمپیوستگی در سطح ملتی تبلتور
یافت.
در این دوره ،و بته ویتژه از ستال  ،1990شتداری از کشتورهای کتمدرآمتد و بتا درآمتد متوستط ،اصتالحات
تدامعیاری را در سیاست و قانون آب انجام دادهاند ،و مدیریت جدید در مقیاس حوضه و ترتیبات نهادی را در
چارچوبهای حقوقی خود رنجاندهاند .این اصالحات غالباً مبتنی بر اصول بههمپیوستگی بتوده استت .چتین،
Agenda 21

7

۱

برنامهریزی حوضه آبریز

مکزیک ،آفریقای جنوبی و برزیل در زمره اولین کشورهایی بودند که در آغاز دهه  ،1990قانون و سیاست آب
خود را ،به جهت انهکاس شرایط رو به تغییر و پیش روی مدیریت منابع آب و الزام حقوقی برای برنامتهریتزی
در سطح حوضه آبریز ،اصالح کردند .از آن زمان به بهد ،بسیاری از کشورهای دیگر در آفریقا و آسیا دست بته
کار فرآیندهای اصالح سیاست و قانون شدهاند ،و در بیشتر موارد رویکردهایی را در پیش ررفتهاند که مهدوالً
متأثر از بههمپیوستگی ،از جدله برنامهریزی حوضه آبریز بوده است.
چالشهای کلیدی اجتداعی ،اقتصای و محیطزیستی که منتج به شکلریری رویکرد بههمپیوستته بتودهانتد،
بیش از هر زمان دیگری شدت ررفته ،و رویکرد بههمپیوسته تفکر غالب در بسیاری از مباحثتات بتینالدللتی
است .با این وجود ،شداری از کشورهایی که سهی در اصالح فرآیندها بر پایه اصول بههمپیوستگی داشتند ،بتا
دشواریهای مهدی در انجام آن روبرو بودهاند .هدانرونه کته در ادامته بحتث خواهتد شتد ،مستائل کلیتدی
متهددی در خصوص رویکرد بههمپیوسته ایجاد شده که در پاسخ ،رویکردهای نوین استراتژیک برنامتهریتزی
حوضه در حال شکلریری هستند.

کادر -4اصالحات جامع آب :نمونههایی از آفریقای جنوبی و مکزیک
در اواخر دهته  ،1990آفریقتای جنتوبی سیاستت منتابع آب ( )1997و قتوانین منتابع آب ( )1998را بترای رنجانتدن اصتول
بههمپیوستگی بازنگری کرد .این کار شامل تأسی نهادهای جدید برای مدیریت منابع آب بتر استاس مرزهتای حوضته آبریتز،
شناخت نیازهای اجتداعی و محیطزیستی به عنوان اولویتهای مدیریت منابع آب ،و طراحی استتراتژیهتای ملتی و حوضتهای
برای مدیریت منابع آب بود.
در مکزیک ،قانون جدید آب در سال  1992به تصویب رسید و پ از آن در سال  2004به روزرسانی شد .این قانون ،جنبههای
کلیدی رویکرد بههمپیوسته را به کار میریرد .این قانون موجبات تقویت کدیسیون ملتی آب را فتراهم آورده ،نقتش رتروداران
منطقهای را تهریف کرده ،بر مشارکت آببران ایالتی و محلی و جامهه مدنی تأکید داشته ،و خواهان تشتکیل شتوراهای حوضته
آبریز شد (در حال حاضر  25شورا از  26شورا تشکیل شده است) ،و هدچنین بنیاد فرآیند برنامهریتزی مشتارکتی را پتیریتزی
ندود .این قانون ،نرام حقابهها را شکل داد که مطابق آن 450،000 ،مجوز حقابه صادر شده است .سیاستهای عدومی مترتبط
با اصالح بخش آب ،متوجه خصوصیسازی توسهه و بهرهبرداری زیرساختها نیز بوده که مشخصترین آنها وارذاری شرکتهای
آبیاری به زارعان است.

 -3-1چالشهای نوظهور و مسائل جاری در برنامهریزی حوضه آبریز
تحول برنامهریزی حوضه در ربع قرن اخیر ،شاهد جابجایی رسترده از تدرکز بر رویکرد یکبهتدی مهندستی،
به یک فرآیند پیچیده شامل پایداری محیط زیستی ،مدیریت تقاضا ،توسهه نهادی و تحلیل و برقتراری تتوازن
میان اهداف اقتصادی و اجتداعی بوده است.
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بخش اعرم تکامل این قبیل رویکردهای جدید در برنامهریزی حوضه ،در محیط رویکرد بههتمپیوستته پدیتد
آمده است .با این وجود ،تجربه بینالدللی در خصوص رویکرد بههمپیوسته و پیادهسازی آن متفتاوت بتوده ،و
منجر به شداری از نقدها شده است .در حالیکه نگرشهای موجود در رویکردهتای بتههتمپیوستته اولیته بته
روشنی در زمینههای مختلف اهدیت داشتهاند ،اکنون شداری از مسائل در حال پدیدارشدن هستتند کته بته
عنوان چالشهای محوری در برنامهریزی حوضه و در پی فراتررفتن از تفکرات اولیه بههتمپیوستتگی شتناخته
میشوند .در این قسدت ،هفت مسئله به هممرتبط که اهدیت ویژهای دارند ،مطرح میشوند .ایتن مستائل بتر
روی هم ،سیر تحول احتدالی رویکردهای بینالدللی را در برنامهریزی حوضه در سالهتای پتیشرو مشتخص
میکنند.
◄ هیچ نسخه جهانشمولی برای برنامهریزی کارآمد حوضه آبریز وجود نداشته ،و رویکجرد مقتیجی بایجد بجر

اساس چالشها ،اولویتها و شرایط خاص هر حوضه شکل بگیرد .این رویکرد عدلررایانه ،واقف است کته در
حالیکه برخی اصول و رویکردهای مشترک قابل اتخاذ وجود دارد ،با این حال ،برنامهریزی حوضته آبریتز
باید بر پایه تجربهها و رویکردهای تاریخی و فرهنگی استوار بوده و تکامتل یابتد .در عدتل ،مناستبتترین
رویکرد در برنامهریزی حوضه ،در پاسخ به شرایط سیاسی محلی و ملی ،اجتداعی و نهتادی ،چتالشهتایی
که حوضه مورد نرر با آن روبرو است ،و رستره فشار توسهه و محتیطزیستتی در حوضته ،شتکل خواهتد
ررفت.
◄ نیاز است رویکرد ،ملگرایانهای در توسعه نهادی اتخاذ شود .بخش اعرم توسهه رویکرد بههمپیوسته ،هم
در نرریه و هم در عدل ،توسط دستاندرکارانی صورت ررفته است که پیشینه اروپایی دارند ،قتارهای کته
سازماندهی مدیریت منابع آب آن در حوضه هایی بتا ستطوح بتاالی توستهه اقتصتادی و زیرستاخت و بتا
نرامهای اثربخش حقوقی و مقرراتی ،توسط نهادهای کارآمد صورت ررفته استت .ایتن مستاله منجتر بته
اتخاذ این فرضیات شده است که برنامهریزی حوضه مستلزم در نررررفتن تدام برهمکنشها برای بازتاب
ماهیت به همپیوسته سیستم است؛ سازمان حوضه آبریز برای برنامهریزی هداهنگ الزم است ،تدرکز باید
بر مدیریت تقاضا باشد (به جای احداث زیرساختهای تأمین)؛ و اینکه رروداران بایتد در تدتام مراحتل و
سطوح این فرآیند دخالت داشته باشند .به تبع آن ،تدرکز برنامهریزی حوضه آبریز به سدت توسهه نهادها
و فرآیندها تغییر مسیر اساسی داده است .با ایتن وجتود ،در حتالیکته توستهه نهادهتای متدیریتی بترای
پشتیبانی برنامهریزی بهتر حوضه بسیار اهدیت دارد ،اما این نهادها ،به جتای آنکته بته ختودی ختود بته
عنوان مقصد نهایی منرور شوند ،باید فراهمآورنده زمینه مساعد برای مدیریت عادالنه ،کارآ و پایدار منابع
آب باشند .در بسیاری از موارد ،تدرکز بر توسهه نهادها در مقیاس حوضه ،هدف برنامهریزی قترار ررفتته
است .در نتیجه ،اهداف واقهی برنامهریزی حوضه فراموش شدهاند .امروزه تفستیر عدلگرایانتهتتری دربتاره
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توسهه نهادی ،بر پایه درک نیاز به سادهسازی و تدرکز مدیریت بر اولویتتهتای کلیتدی حوضته ،و تهیته
برنامههای حوضه با توجه به منابع ،اطالعات و ظرفیت نهادی واقعبینانه ،در حال ظهور است.
◄ برنامه ریزی استراتژیک محیطزیستی به ،نوان محدوده اصلی تمرکز ،در حال ظهجور اسجت .امتروزه ،ایتن
شناخت که الزم است از رویکردهای مبتنی بر تحقق حداقل استاندارد در برنامتهریتزی محتیطزیستتی و
اکولوژیکی فراتر رفته و از فنونی که به دنبال اولویتبندی محدودهها و فرآیندهای کلیدی متورد حفاظتت
در سیستم رودخانه هستند ،استفاده شود ،هدچنان رو به رشد استت .ایتن رویکترد ،مبتنتی بتر شتناخت
عدیقتر و درک بهتر وابستگی نرامهای اجتداعی و اقتصادی به کاالها و خدماتی است کته سیستتمهتای
طبیهی و اکولوژیکی آب فراهم میآورند.
◄ موضوع مقیاس و دامنه برنامهریزی به شکل فزایندهای اهمیجت بنیجادی یافتجه اسجت .امتروزه ،درک ایتن
موضو که به جای نگاه سادهانگارانه به برنامهریتزی در مقیتاس حوضته آبریتز ،الزم استت بته رویکتردی
پیچیدهتر و چندمقیاسی پرداخته شتده و متدیریت در مجدوعتهای از مقیتاسهتا شتامل ملتی ،حوضته و
زیرحوضه صورت ریرد ،رو به رشد است .این رویکرد پیچیدهتر و چندمقیاسی متأثر از تنشهتای مختلتف
بوده است .تنش میان مرزهای حوضه و مرزهای اداری-سیاسی از جدله آنها است .بدین مهنا کته دولتت،
برنامهریزی توسهه را بر اساس مرزهای اداری انجام میدهد که منطبق بتر مرزهتای برنامتهریتزی حوضته
آبریز نیست .برنامهریزی حوضه با مجدوعه پیچیتدهای از اولویتتهتای توستههای ،اجتدتاعی ،اقتصتادی و
محیطزیستی در طیفی از مسائل رودررو است .ردپای اجتداعی و اقتصادی حوضه آبریز نیز به مالحرهای
مهم در فرآیند برنامهریزی حوضه تبدیل شده است ،به ویژه مواقهی که پیونتدهای قتوی میتان حوضته و
فهالیتهای توسهه اقتصادی منطقهای در بیرون از حوضته متورد نرتر وجتود دارد .هدزمتان ،بستیاری از
فرآیندهای برنامهریزی حوضه میکوشتند بته مستائل پیچیتده در حوضتههتای نتاهدگون بپردازنتد .ایتن
پیچیدری ،به جای تالش برای تهیه برنامههای بسیار جامع حوضه آبریز که بته تدتام مستائل در مقیتاس
حوضه میپردازد ،با اولویتبندی و تهریف سلسلهمراتبی برنامههای موضوعی یتا جغرافیتایی ،ذیتل برنامته
فراریر حوضه مدیریت میشود .در حالیکه این چالش بین ایالتها در نرامهای فدرال پیچیتده استت ،در
مقیاس بینالدللی و بدون ترتیبات هدکاری جدی ،تقریباً حلنشدنی است.
◄ در بسیاری از شرایط ،توسعه زیرساخت همچنان با اهمیت است .بهکارریری اولیه رویکترد بتههتمپیوستته
عددتاً در اروپا بوده ،و بر مدیریت منابع آب با حفاظت محیطزیست ،تخصتیص و متدیریت تقاضتا تدرکتز
داشته ،و دیگر توسهه زیرساخت منابع آب به عنوان راهکاری مناسب یا مطلوب منرتور ندتیشتده استت.
تفسیر جدیدتر برنامهریزی بههمپیوسته حوضه آبریز در بسیاری از کشورهای در حال توسهه ،بتر اهدیتت
احداث زیرساختها به منرور پشتیبانی توسهه اقتصادی و اجتداعی ،در ضدن اطدینانیافتن از اینکه این
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توسهه پیامدهای غیرقابل قبول محیطزیستی و اجتداعی به بار ندتیآورد ،تأکیتد متیکنتد .ایتن نگترش
مستلزم تغییر نگاه از رویکرد اروپایی با تدرکز بر احیای محیطزیستی یا رویکرد سنتی توسهه زیرستاخت،
به یک رویکرد پیچیدهتر و مرکب از هر دو رویکرد است.
◄ برنامهریزی منابع آب ،هم در سطح ملی و هم حوضجه آبریجز ،بایجد بجرهمکجنش فعجالی بجا سیاسجتهجا و

استراتژیهای توسعه ملی ،استانی و محلی داشته باشد .این مهم ،هم برای اطدینتان از اینکته برنامتهریتزی
حوضه آبریز ،اولویتهای ملی ،استانی و محلتی توستهه را پشتتیبانی متیکنتد ،و هتم بترای اطدینتان از
متناسببودن برنامهریزی توسهه با فرصتها و محدودیتهای مرتبط با آب ،ضتروری استت .اهدیتت ایتن
مسئله با مشارکت فزاینده بخش خصوصی در سیاست ،استراتژی و نهادهای آب برجسته متیشتود .پیتام
این واقهیت آن است که مدیریت نامناسب آب و کمآبی ،ریسکهای مستقیدی را برای بخش خصوصی یا
زنجیرههای تأمین به وجود میآورد .توانایی برنامهریزان آب در تهامل کارآمد با وزارتخانههتای اقتصتادی،
توسهه و برنامهریزی ،هدچنان یک چالش جهانی به شدار میآید.
◄ ،دم صطعیت و نوسانات ناشی از تغییر اصلیم به ،نوان یک چالش برای برنامهریزی متعجارف حوضجه آبریجز

بوده ،و مستلزم مدیریت تطبیقی و برنامهریزی بر پایه سناریو است .این موضو بته ویتژه بترای جنبتههتای
بلندمدتتر برنامه ریزی (بیش از بیست سال) اهدیتت دارد .بررستی ستطح انهطتافپتذیری و ثبتاتی کته
اقدامات کنونی مدکن است ذیل آیندههای مختلف داشته باشند ،و نیتز رزینتههتای محتدتل آینتده کته
مدکن است راهکاری را محدود سازند ،اهدیت بسیاری مییابد .برنامهریزان منابع آب باید از تحلیل قطهی
یا استوکستیک نوسانات ذیل فرضیات هیدرولوژی ایستا بتر استاس دادههتای تتاریخی ،بته بررستی عتدم
قطهیت ذیل شرایط ناپایدار روی آورند .عدم قطهیتها متتاثر از تغییتر اقلتیم در اثتر تغییترات ستریع در
توسهه انرژی ،کشاورزی و صنهتی ،تشدید میشود .این وضهیت ،بته ویتژه در بختشهتایی از جهتان کته
پیشبینیهای اقلیدی ندیتوانند با قطهیت جهت تغییر را در بارش نشان دهند ،مصداق دارد.
این مسائل در مجدو  ،برهمکنشهای میان برنامهریزی منابع آب (و دیگر منابع طبیهی) ،برنامهریزی توستهه
اقتصادی و برنامهریزی محیطزیستی را برجسته میسازد .در دهه رذشته ،این مورد ،مواقهی که برنامتهریتزی
منابع آب مستقیداً با فرصتها (شتابدهنده) و چالش هتایی (محدودکننتده) کته منتابع محتدود بتر توستهه
اقتصادی و اجتداعی تحدیل میکند سر و کار مییابد ،بر اتخاذ رویکترد استتراتژیک در برنامتهریتزی حوضته
آبریز تأثیر رذاشته است .استهاره جابجایی «به بیرون از حوزه آب» در منتاطقی ماننتد مکونتگ ،کته توستهه
منابع آب حوضه آبریز به هدراه توسهه اقتصادی چهار کشور واقع در پائیندست در حال برنامهریزی استت ،و
هدچنین در زامبیا ،جایی که برنامه ملی توسهه مستقیداً با بخش آب به عنوان تسریعکننده یا محدودکننتده
توسهه سر و کار دارد ،یک واقهیت است .جالب است کته چنتین وضتهیتی ،نشتاندهنتده بازرشتت بته نگتاه
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توسههای منابع آب به عنوان پیشران توسهه اجتداعی و اقتصادی استت کته پت

از رکتود بتزرگ در ایتاالت

متحده (و در مناطقی مانند دره تنسی) پیاده رردید.

 -4-1تکامل برنامهریزی حوضه آبریز در کشورهای منتخب
تکامل فرآیند برنامهریزی حوضه آبریز ،با سرعت مختلف و در شرایط متفاوت در کشورها و مناطق مختلف در
حال وقو است .در بیشتر موارد ،تغییر رویکرد در مدیریت و برنامه ریتزی حوضته آبریتز در مواقتع بحتران ،و
ضرورت پاسخ ،از طریق روشهای جدید برنامهریزی و مدیریت منابع آب پدید آمده است .در هر مورد ،بحران
پدیدآمده بهرونهای بوده است که راهحلهای سنتی و مبتنی بر مهندسی دیگر قدرت پاسخگویی نداشتهاند:
◄

در آفریقای جنوبی ،رذار مهم سیاسی ،عدالت اجتداعی و نیاز به آب برای توسهه اقتصادی ،منجتر بته

تصویب قانون آب سال  1998شد ،که مطابق آن ،سازمانهای حوضه آبریتز بترای برنامتهریتزی حوضته و
تأمین الزامات پیچیده محیطزیستی آب تاسی
◄

رردیدند.

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

سال  ،2002تأکید بر «جامههای که در مصرف آب صرفهجویی میکند» ،پیادهسازی «متدیریت جتدیتتر
منابع آب» ،و تهیه نسل سوم برنامههای جامع حوضه آبریز از سال  2008بر پایه اصتول پایتداری ،منجتر
رردید.
◄

در حوضه آبریز موری-دارلینگ (استرالیا) ،تخریب اکولوژیکی ناشی از برداشت بیش از حد ،کتمآبتی و

تنزل کیفیت آب ،در کنار تهدیدهایی که متوجه مردم و تأمین آب کشاورزی بتود ،بته بتازبینی و تقویتت
رویکردهای تخصیص آب و مدیریت حوضه انجامید .این اصالحات شامل تهیین سقف برداشتت آب بترای
حوضهها در سال  ،1995استراتژی مدیریت بههمپیوسته حوضه در سال  ،2001قانون آب ستال  2007و
نخستین برنامه مدیریت در رستره حوضه آبریز بود.
◄

در مکزیک ،محدودیتهای فزاینده منابع آب بترای استتفادههتای تولیتدی و تخریتب اکولتوژیکی ،بته

تصویب قانون آب مکزیک در سال  1992انجامید ،که رویکرد نوینی را در مدیریت حوضه مهرفی کرد.
◄ در شدال اروپا ،بحرانهای پدیدآمده در خصوص تنزل شدید کیفیت آب و رویدادهای سیل در رستتره
وسیع ،به برنامهریزی جدید کیفیت آب و سیل در مقیاس حوضه ،به طور مثال در رود راین ،انجامید .این
فرآیندها در نهایت به تصویب نرامنامه مدیریت آب اتحادیه اروپا منتهی شد.
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◄

در ایاالت متحده ،فقدان نهادهتای متدیریت در ستطح حوضته آبریتز ،منجتر بته تدرکتز بتر متدیریت

زیرحوضهها در ارتباط با موافقتنامههای ایالتی آب ،برای پترداختن بته تخصتیصهتای آب ،کیفیتت آب و
مسائل محیطزیستی انجامید.
این ندونهها به اختصار در ادامه توصیف می شوند .در سرتاستر کتتاب حاضتر بته دفهتات بته ایتن ندونتههتا و
ندونههای دیگر ،برای نشاندادن جنبههای مختلف فرآیند برنامهریزی حوضه ارجا داده میشود.
ایاالت متحده

سررذشت مدیریت آب در ایاالت متحده در دورههای رونارون ،متأثر از سازمانهای فتدرال ،منتافع ایتالتی و
مراجع مدیریت حوضه آبریز بوده است .فقدان اراده سیاسی ناشی از منافع رقیب در سطوح ایالت و نیز فدرال،
سیاسترذاری را برای هداهنگسازی مدیریت منابع آب در راستای توستهه اجتدتاعی و اقتصتادی در ستطح
حوضه آبریز تضهیف کرده است.
در غیاب ترتیبات نهادی در مقیاس حوضه ،تدرکز مدیریت آب در ایاالت متحده در قترن بیستت و یکتم ،بته
سطح آبخیز محلی (حوضههای کوچک یا زیرحوضه) ،و توافقات الزامآور حقوقی میان ایالتهتا تغییتر یافتته و
بدین ترتیب مجالی را برای برنامهریزی منسجم در مقیاس حوضه فراهم آورده است.

شکل -4نقشه حوضههای آبریز اصلی در ایاالت متحده
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برنامهریزی حوضه و توسعه زیرساختها در ایاالت متحده

سابقه مدیریت مشترک منابع آب در ایاالت متحده به اواخر قرن هجدهم بازمیرردد ،زمانی کته ،دولتتهتای
ایالتی ویرجینیا و مریلند ،یک کدیسیون مشترک را برای بررسی پتانسیل کشتیرانتی در رودخانته پوتومتاک
تشکیل دادند .ررایش به بهرهبرداری از پتانسیل کشتیرانی آبهای مشترک در قالب شبکهای از آبراهههتا در
ایالتهای شرقی و مرکزی ،انبوهی از پروژههای ساخت کانال را توستط دستتگاههتای خصوصتی و بتا بودجته
دولتی در اوایل دهه  1800برانگیخت .هزینه ،مقیاس و پیچیدری آنها به نقشآفرینی بیشتر دولت فتدرال در
امر هداهنگسازی ،برنامهریزی و وضع مقررات منجر رردید.
تا دهه  ،1920رشد ایالتهای غربی در اثر محدودیتهای تأمین آب محدود شد .این وضهیت منجر به انهقتاد
توافقنامههای آبی الزامآور حقوقی میان ایالتها شد که جریان آب را بتین ایالتتهتای واقتع در امتتداد یتک
رودخانه تقسیم میکرد .ایالتها انگیزه کافی برای پیشبرد این قبیل توافقهتا را داشتتند ،بته ایتن دلیتل کته
برنامهریزی بلندمدت با تقسیم آب بین ایالتهتای مختلتف تستهیل شتده و ستاخت مختازن ذخیتره بتزرگ
امکانپذیر میرردید .توافقنامه کلرادو در سال  1922نخستین و شناختهشدهترین ندونه توافتقهتا بته شتدار
میآید.
در دهه  ،1930در پاسخ به بیکاری و نابسامانی اقتصادی و رکود بزرگ ،دولت فدرال مجدوعهای از پروژههتای
بزرگمقیاس ملی آبی را تهریف کرد .این دوره ،که برخی آن را «عصر طالیی» توسهه زیرساخت آب میدانند،
شاهد ساخت چهار سد بزرگ چندمنروره در ایتاالت متحتده بتود (هتوور ،شاستتا ،بونویتل وررانتد کتولی) و
موقهیت دولت فدرال را ،هر چند رذرا ،به عنوان هدایتکننده اصلی مدیریت منابع آب احیا کرد.
ناکامی هماهنگسازی در سطح فدرال و مداخله بیشتر در سطح ایالت

در سال  1943در تالش برای ایجتاد ستازمان هتا در مقیتاس حوضته آبریتز ،دولتت فتدرال کدیتته فتدرال و
بینسازمانی حوضههای آبریز را برای هداهنگسازی فهالیتهای دستگاههای رونارون فدرال در یتک حوضته
آبریز تأسی

کرد .علیرغم درک این ضرورت که منابع آب باید در واحد حوضته آبریتز متدیریت شتود ،ایتن

کدیته تا اندازه زیادی اثربخش واقع نشد ،چراکه اختیار قتانونی بترای تصتویب طترحهتای توستهه منتابع آب
نداشت و کارکنان آن از اعضای دستگاههای دخیل تشکیل میشد .در نتیجه ،هر زمان کته بتین برنامتههتای
دستگاههای رونارون (به ویژه میان رروه مهندسان ارتش 1و اداره احیا و آبادانی )2تهارض به وجتود متیآمتد،
این سازمانها ،کدیته را کنار رذاشته و مستقیدا سراغ کنگره میرفتند .این کدیته هدچنین به شتدت بابتت
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اجازه ندادن به ایالتها برای مداخله کافی در برنامهریزی ،توسهه و مدیریت منطقتهای آب متورد انتقتاد قترار
میررفت.
تا انتدازه زیتادی بته ختاطر ناکتامی در هداهنتگستازی فهالیتتهتا ،دهته  1960شتاهد آن بتود کته نقتش
سیاسترذاری دستگاه های فدرال کاهش یافت ،و مدیریت آب از ستیطره فتدرال بته هدکتاری بیشتتر میتان
فدرال -ایالت تغییر یافت .در نتیجه این تغییر ،دو سازوکار برنامهریزی حوضه آبریز ظهور کرد :کدیسیونهای
بینایالتی و بیندستگاهی و توافقنامههای بینایالتی.
این کدیسیونها برخی از کاستتیهتای کدیتتههتای بتین ستازمانی حوضته را متورد توجته قترار دادنتد .ایتن
کدیسیونها ،بر اساس قانون برنامهریزی منابع آب ( ،)1965شأن قتانونی رستدی داشتتند ،و اعضتای آنهتا را
ترکیبی از دستگاههای فدرال و ندایندران ایالتی تشکیل میدادند .متأستفانه ،ایتن کدیستیونهتا هنتوز هتم
وابستگی زیادی به دستگاههای عضو ،برای منابع و تصدیمریری داشتند ،و در نتیجه ،به سبک متدیریت نترم
ررایش داشته و تالش خود را صرف اجدا سازی و همرأیی میکردند .به نارزیر ،این کدیسیونهتا بتر امتوری
هدچون رردآوری و انتشار اطالعات ،به جتای برنامتهریتزی و تصتدیمریتری اساستی دربتاره حوضته تدرکتز
میکردند که البته چندان بحثبرانگیز نبودند.
البته استثناهایی نیز وجود داشت .کدیسیون حوضه آبریز دالویر و کدیستیون حوضته آبریتز ساستکوئنهانتا،
ترتیبات نهادی هستند که سطح استقالل و خودمختاری بیشتری دارند .این کدیسیونها طیف رستتردهای از
مسئولیت ها را به عهده داشته و در مدیریت تأمین آب ،جلوریری از آلودری ،کنترل ستیل ،تنرتیم رودخانته،
تفریح و حفاظت محیطزیستی دخیل هستند .با توجه به اینکه هم ایالتهای واقتع در ایتن حوضتههتا و هتم
دولت فدرال ،از امضاکنندران توافقنامههایی هستند که مبنای تشکیل آنهتا بتوده استت ،ایتن کدیستیونهتا
قادرند از اهرم قدرت سیاسی رهبران ایالت های عضو برای تصدیدات سیاستی ،و نیز از منتابع دولتت فتدرال،
استفاده ندایند .این امکانات ،به هدراه پشتیبانی فنی الزم ،استقالل و خودمختاری رستردهای را امکتانپتذیر
میسازد.
با این وجود در حوضه های دیگر ،فقدان ترتیبات اثربخش مدیریت در مقیاس حوضه آبریز ستبب شتده استت
که حکدرانی آب در حوضههای بزرگ ایاالت متحده ،تحت سیطره توافقنامههتای حقتوقی و التزامآور دربتاره
تقسیم منابع آب میان ایالتها درآید .ندونههای آن عبارتند از توافقنامه رودخانه اسنیک ( ،)1949توافقنامته
رودخانه یلوستون ( ،)1950توافتقنامته رودخانته کالمتاس ( ،)1957توافتقنامته رودخانته دالویتر ( )1961و
توافقنامه دریاچههای بزرگ ( .)1968این توافقها با اینکه قطهیت درباره تقسیم و مدیریت منابع آب را ایجاد
می کنند ،با این حال ،مجال اندکی را برای انهطافپذیری یا سازراری فراهم میآورند.
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خأل مدیریت حوضه آبریز و ظهور مدیریت آبخیز

در دهه  ،1970دولت فدرال از مدیریت منطقهای حوضه آبریز ،به سدت نقش قانونی پشتیبانی ملتی کته بته
مدیریت اراضی ،جلوریری از آلودری ،حفاظت از رونهها و منابع میپردازد ،تغییتر مستیر داد .ندونتهای از آن
قانون آب پاک سال  1977است .این روند در دهته  1980بتا برچیتده شتدن کدیستیونهتا و ظهتور مجتدد
توافقنامههای ایالتی آب در پرداختن به منافع رقیب اجتداعی ،اقتصادی و محیطزیستی آب ادامه یافت.
این وضهیت ،خألیی را در مدیریت منابع آب در سطح حوضههای آبریز مشترک به وجتود آورد .در حتالیکته
دولت فدرال قادر به پیاده سازی چارچوب ملی استانداردهای آب و کیفیت (که تا انتدازه زیتادی چتالشهتای
مدیریت کیفیت آب را مورد توجه قرار میداد) بود ،مدیریت واقهی منابع آب بر عهده ایالتها رذاشته شده ،و
برنامهریزی در سطح حوضه در قالب توافقنامههای بینایالتی مورد توجه قرار میررفت.
یکی از پیامدهای فقدان هدکاری در مدیریت منابع آب در مقیاس حوضه ،تنزل شدید وضهیت محیطزیستت
و محدودیت در اولویتهای توسهه اقتصادی و اجتداعی بوده است .در نتیجه این شرایط ،حوضتههتای آبخیتز
کوچک درون ایالتی به عنوان نقطه محوری مدیریت منابع آب در ایاالت متحده در قرن بیست و یکتم ظهتور
کردهاند .هزاران «هدیاری در سطح آبخیز» در  15سال رذشته شکل ررفته است کته ترکیتب رستتردهای از
رروداران شامل دستگاههای فدرال ،ایالتی و محلتی ،شتهروندان دغدغتهمنتد و مالکتان اراضتی ،و رتروههتای
محیط زیستی در آن حضور دارند .با توجه به این که این هدیاریها به اجدا سازی وابسته هستتند ،بته طترز
شگفتانگیزی در پرداختن به مسائل محیطزیستی اثربخش بودهاند ،ولی قادر نبودهانتد مستائل رقتابتیتتر (و
بنابراین تهیینکنندهتر) تخصیص حوضه را حل ندایند.
آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی از نرر سرانه منابع آب در زمره کشورهای رده پائین قرار داشتته ،و بتر استاس استتانداردهای
بینالدللی ،بارندری کدی دارد (حدود  60درصد متوسط جهانی) .عالوه بر این ،یکی از پائینترین نسبتهتای
میانگین رواناب ساالنه به میانگین بارش ساالنه را در جهان دارد (در مقایسه بتا متوستط جهتانی  31درصتد،
تنها  9درصد بارندری به رودخانهها وارد میشود) .بارندریها به شتدت فصتلی بتوده و ایتن وضتهیت در اثتر
نوسان میانفصلی زیاد و خشکسالیهای مکرر تشدید میشود .نتیجه این عوامل ،کمآبی ،و سطح باالی نوسان
زمانی و مکانی در تراز رودخانه ،ذخیره سد و تراز آبزیرزمینی است.
به منرور غلبه بر این قبیل چالشهای اقلیدی و فیزیکی ،آفریقای جنوبی طرحهای مفصل و رسترده ذخیتره
و انتقال آبسطحی (طرحهای انتقال بینحوضهای) را پیاده کرده است .بیشتر حوضهها در این کشور بتیش از
مهدول مناطق دیگر جهان به هم مرتبط شدهاند .با این وجود ،توسهه ،رشد صتنهت و رستترش شهرنشتینی،
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چالش های اکولوژیکی و کیفیت آب را افزایش داده ،در حالیکه میراث آپارتاید ،چالشهای بازتوزیع و تتأمین
آب را در برابر مدیریت منابع آب قرار داده است .بنابراین ،سررذشت برنامهریزی حوضه آبریز در ایتن کشتور،
داستان یک برنامهریزی پیچیده برای سیستمهای با سطح پیوستگی باال ،هدزمان با مدیریت تتنش روزافتزون
در حوضهها و نیز درررونی اساسی در دسترسی به آب است.

شکل -5محدودههای مدیریت آب در آفریقای جنوبی

توسعه زیرساختها

مدیریت آب از دهه  1900تا دهه  1980تا اندازه زیادی بر ضرورت اطدینان از امنیت غتذایی تدرکتز داشتته
است .در نتیجه ،توسهه طرحهای آبیاری و ذخیره برای پشتیبانی بخش کشاورزی در اولویت قرار داشته است.
در این دوره ،کشاورزی آبی نه تنها سیاست اصلی آب را شکل میداد ،بلکه برای توسهه اقتصادی و اجتدتاعی
و زیرساختهای کشور نیز بنیادی بود .این دوره در بخش آب ،اساساً دوره توسهه بیرویه زیرساختهتا بتود و
دغدغه اندکی بابت اثرات اجتدتاعی و محتیطزیستتی وجتود داشتته و مشتارکت هدگتانی نیتز محتدود بتود.
برنامهریزی متدرکز بر زیرساخت ،بازتاب نرام سیاسی و اقتصادی حاکم در آن دوره بود.
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تغییر تدریجی تدرکز از آبیاری به تأمین نیاز شهری -صنهتی ،تتا ستال  ،2010بتیش از نتیم قترن بته طتول
انجامید .در حالیکه کشاورزی آبی مبنای سیاستت آب و توستهه زیرستاختهتا در ستالهتای اولیته توستهه
اقتصادی آفریقای جنوبی بود ،از میانه قرن بیستم ،بخشهای صنهتی و مهدنی ،متأثر از وجود ذختایر مهتدنی
طال ،زغال سنگ و الداس ،به شکل قابلمالحرهای رشد کردند .ایتن تحتوالت بتا منتابع آب موجتود تطبیتق
نداشت :بزررترین محدوده صنهتی ،حومه ژوهانسبورگ ،در محل تالقی سته آبخیتز واقتع استت و منتابع آب
کدی دارد.
در نتیجه ،برنامهریزی منابع آب در آفریقای جنوبی به شکل فزایندهای تحت سیطره رسستتگی میتان منتابع
آب موجود و کانونهای توسهه اقتصادی قرار ررفت و نیاز به نرام پیچیده انتقالهای بینحوضهای و سدها را
برای پشتیبانی مراکز توسهه صتنهتی پدیتد آورد ،بته ویتژه بترای مراکتز اقتصتادی پیرامتون ژوهانستبورگ و
زیرسیستم وال علیا ،که امروزه با نام رواتنگ شناخته میشود.
رویکردهای بههمپیوسته

از اوایل دهه  1970تتا میانته دهته  ،1990نگترش آفریقتای جنتوبی نستبت بته متدیریت منتابع آب ،تغییتر
قابلمالحرهای ندود .این دوره ،زمان درک علدی بهتر درباره چالشهتای فزاینتده کیفیتت آب بتود کته ایتن
کشور ،در نتیجه تخلیه پسابهای کشاورزی ،صنهتی و مهدنی با آن روبرو شده بود .کدیسیون تفحص دربتاره
مسائل آب در سال 1970متذکر شد که برنامهریزی بههمپیوسته وجود ندارد و اثرات بالقوه آن را بر منتابع آب
یادآور رردید .البته ،از دهه  1980بود که آفریقای جنوبی به شناخت نتایج محیطزیستتی حاصتل از مقتررات
محدودکننده بر توسهه کشاورزی و صنهتی روی آورد.
دهه  1990شاهد تغییرات بنیادی در پارادایم مدیریت منابع آب در این منطقه بود که بازتاب تغییترات مهتم
سیاسی در سال  1994و به قدرترسیدن نخستین دولتت دموکراتیتک بتود .تغییتر سیاستی هدتهجانبته در
آفریقای جنوبی فرصت بازنویسی سیاست و قانون را بر پایه تفکرات نتوین و درک چگتونگی متدیریت پایتدار
منابع آب فراهم آورد .تهیه بیانیه سیاستی در سال  1997در خصوص متدیریت منتابع آب ،و انتشتار رستدی
قانون ملی آب در سال  ،1998آغازرر روندی جدید در این منطقه از نرر چارچوبهتای سیاستتی و حقتوقی
برای مدیریت منابع آب بود.
قانون آب سال  ،1998طراحی استراتژی ملی منابع آب توستط وزارتخانته آب را الزامتی متیکنتد .هدزمتان،
رویکرد تدرکززدایی در مدیریت منابع آب در پیش ررفته شد ،و این قتانون ،تأستی

ستازمانهتای متدیریت

آبخیز را که عهدهدار طراحی و پیادهسازی استراتژی مدیریت آبخیز ،هداهنگ با چتارچوب مشتخصشتده در
استراتژی ملی منابع آب شدند ،الزامی کرد .استراتژیها باید در فرآیند رایزنی با رروداران طراحی متیشتدند.
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افزون بر تغییرات نهادی ،قانون آب جنبههای مهم محیطزیستی و اجتداعی را برای رنجاندن در برنامهریتزی
منابع آب مشتخص کترده بتود ،کته مشخصت ًا التزام کناررذاشتتن آب بترای نیازهتای پایته انستان و مقاصتد
محیطزیستی پیش از تخصیص آب به دیگر استفادههای اقتصادی از آن جدله بود.
چارچوب برنامه ریزی منابع آب آفریقای جنوبی ،مبتنی بر اصول بینالدللی بههمپیوستگی است .با این وجتود،
پیچیدری برنامهریزی بههمپیوسته و ظرفیت الزم برای پیادهسازی نتایج ،بیش از توان این کشور بتوده استت.
در حالیکه استراتژی ملی منابع آب در سال  2004به طتور رستدی انتشتار یافتت ،تتا ستال  2011تنهتا دو
سازمان مدیریت آبخیز تأسی

شد .این دو سازمان استراتژیهای خود را تا سال  2012طراحی کردند ،ولتی

منترر اعالن قانونی نهایی توسط وزیر ماندهاند.
به دلیل عدم تأسی

سازمانهای مدیریت آبخیز و به منرور برنامتهریتزی منستجم بترای چتالشهتای آتتی

مدیریت منابع آب ،وزارت امور آب ،استراتژیهای نستبتاً فنتی منتابع آب (و البتته بتههتمپیوستته) را بتا نتام
نگرشهای استراتژیک داخلی برای تدام حوضههای آبریز در آفریقای جنوبی طراحی کرده است .اررچته ایتن
اسناد بدون رایزنی با رروداران ،و مشارکت دیگر وزارتخانهها تدوین شدهاند ،نخستین تالش بترای رتردآوردن
تدام اطالعات موجود درباره منابع آب به صورت یکجا در یک سند به شدار میآیند.
چین

چین کشوری است که هدواره سیلها و خشکسالیهای مکرر و شدیدی را تجربه کرده است .از این رو ،توجته
به توسهه و مدیریت منابع آب در این کشور سابقه طوالنی دارد .این قبیل چالشهتای طبیهتی در ستالهتای
اخیر به سبب فشار زیاد بر منابع آب ناشی از جدهیت انبوه چین و توسهه سریع اقتصادی تشدید شده استت.
برنامهریزی جامع حوضه آبریز مبنای مدیریت و توسهه منابع آب را فتراهم آورده استت .از  ،1949و تأستی
جدهوری خلق چین ،شیوههای مدیریت آب و برنامتههتای جتامع حوضته آبریتز سته دوره تکامتل را ستپری
کردهاند.
دوره نخست ،دهههای  1950و  1960بود .مدیریت منابع آب و برنامهریزی حوضه آبریز عدتدتاً بتر بتازترمیم
سیستمهای رودخانه ،ساخت خاکریزها (مانند سیلبندها) ،زهکشتی آبراهتههتا بترای بهبتود تخلیته ستیل ،و
کاهش ریسک و تأثیر سیل و خشکسالی تدرکز داشت .در آن زمتان ،اهتداف اصتلی برنامتهریتزی منتابع آب،
تنرتتیم و متتدیریت رودخانتته ،و پیشتتگیری و مقابلتته بتتا بالیتتا بتتود .ستتاخت ستتازههتتای مهندستتی بتته شتتکل
قابلمالحرهای از فشار سیلها و خشکسالیهای مکرر کاست .تأمین آب کشاورزی تا  90میلیارد متر مکهتب
در سطح ملی افزایش یافت و مساحت کشاورزی آبی به  26میلیون هکتار رسید .در این دوره ،چین نخستتین
مجدوعه از برنامههای جامع حوضه آبریز را تدوین کرد .وضهیت سیستمهای رودخانته کشتور بررستی شتد و
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رویکرد برنامهریزی منابع آب تقویت رردید .برنامههای حوضه آبریتز بترای هفتت حوضته ،و نیتز برنامتههتای
رودخانههای متوسط و کوچک مهم تهیه شد.
دوره دوم برنامهریتزی در دهته  1980و  1990بتود .در ایتن دوره ،چتین شتاهد توستهه ستریع اجتدتاعی و
اقتصادی ،افزایش سریع تقاضای آب و نسبت فزاینده استفاده از آب در بستیاری از سیستتمهتای رودخانته ،و
کدبودها و آلودری آب در برخی مناطق بود .مدیریت منابع آب در ایتن زمتان عدتدتاً بتر توستهه منتابع آب،
تنریم و توزیع ،و تغییر تدریجی از توسهه منتابع آب بته متدیریت منتابع آب تدرکتز داشتت .مجدوعتهای از
مقررات و سیاستها ،از جدله قانون جدید آب و مقررات درباره حکدرانی رودخانه تتدوین شتد .در ایتن دوره،
دور دوم برنامهریزی حوضه آبریز برای بیشتر حوضههتا در دستتور کتار قترار ررفتت .فلستفه و روششناستی
برنامهریزی به شکل قابلمالحرهای پیشرفت کرد ،و در نتیجته برنامتههتای حوضته آبریتز ،جتامعتتر شتده و
هداهنگی میان برنامهریزی حوضه آبریز و مدیریت اراضی تقویت رردید .محتتوای برنامتههتای حوضته آبریتز
غنای بیشتری یافت .حفاظت منابع آب مورد توجه قرار ررفتت و تصتفیه و متدیریت منتابع آب هدچنتان بتا
اهدیت بودند .در این دوره ،نخستین دور بررسی و ارزیابی ملی منابع آب انجام شد و مجدوعهای از برنامتههتا
تهیه شدند .این موارد عبارت بودند از برنامه توسهه منابع آب ،برنامههای جامع حوضه آبریز برای هفت حوضه
آبریز مهم ،برنامههای شاخههای فرعی مهم حوضههای آبریز عدده ،و برنامههای موضوعی رونارون .مجدوعته
این تالشها سیدای کلی توسهه حوضههای آبریز اصلی در چین را تهیین کرد.
دوره سوم برنامه ریزی حوضه در چین در شرو قرن بیست و یکتم آغتاز شتد .چتین بته دوره توستهه ستریع
اقتصادی و ساخت سازههای آبی وارد شد .این شرایط ،هم نقش و هم اهدیت برنامههای جامع حوضه آبریز را
افزایش داد .بررسی و ارزیابی دوم ملی منابع آب انجام شد ،و مجدوعهای از برنامههای استراتژیک و موضوعی،
از جدله برنامه ملی بههمپیوسته منابع آب ،برنامههای کنترل سیل برای هفت حوضه آبریز اصتلی ،و بتازنگری
برنامههای حوضه آبریز برای هفت حوضه آبریز اصتلی تهیته رردیتد .عتالوه بتر ایتن ،شتداری از برنامتههتای
موضوعی مرتبط با رفاه انسان ،مانند برنامه تأمین سالمت آب شرب شهری و روستتایی ،برنامته عتالجبخشتی
مخازن مشکلدار و خطرآفرین و برنامه اصالح مصرف آب در نواحی آبیاری تهیه شد .این برنامتههتا بته مترور
تهیه شده و براساس چارچوب برنامهریزی منابع آب مقرر در قانون آب سال  2002چین ،پیاده شدهاند.
مرحله سوم برنامهریزی جامع حوضه آبریز دارای ویژریهای زیر است .نخست ،رویکرد برنامهریتزی ،نوآورانته
بوده است .دور جدید برنامهریزی حوضه آبریز ،بر پایه اصل توسهه هداهنگ میان انسان و طبیهت ،بر حفپ و
بهبود سالمت رودخانه ،اطدینان یافتن از توسهه پایدار منابع آب و تحقق توستهه علدتی تدرکتز داشتت .دوم،
تدرکز بیشتری بر حل مسائل اصلی در مدیریت منابع آب دارد .در زمینه تغییتر اقلتیم ،استتقرار چهتار نرتام
عدده در حوضههای آبریز و مناطق مهم برنامهریزی میشود:
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◄ نرام جامع کنترل سیل و کاستن از اثرات خشکسالی
◄ نرام منطقی بهرهبرداری و استفاده کارا از منابع آب شهری و روستایی
◄ نرام حفاظت محیطزیستی آب و امنیت اکولوژیکی رودخانه
◄ نرام ارتقایافته مدیریت و بهرهبرداری آب
امید بر آن است که این اقدامات ،مشتکالت بته جامانتده از زیرستاخت ضتهیف آب ،کدبودهتای آب و تنتزل
وضهیت محیط آبی ،و نیز تکامل ناموزون مدیریت منابع آب در مناطق مختلف را مورد توجه قرار دهد.
سوم ،نقش این برنامه در مدیریت اجتداعی مورد توجه قرار ررفته است .برنامههای جامع حوضه آبریز نه تنها
به عنوان پایه توسهه منابع آب ،بلکه به عنوان مبنای تقویت مدیریت اجتداعی مسائل مترتبط بتا آب منرتور
میشوند .تهیین حد نهایی بهرهبرداری آب در برنامههای جامع حوضه آبریتز بتدین مهنتا استت کته مقرراتتی
جدی برای تدام فهالیتهای مرتبط با آب درجهت پرهیز از اثررذاری منفی بر سیستمهای رودخانه ،ناشتی از
توسهه سریع اجتداعی و اقتصادی ،تنریم شود .هدچنین ،برنامههای جامع حوضته آبریتز متیتواننتد آرتاهی
مردم از اهدیت صرفهجویی آب را تقویت کرده ،و بدین ترتیب استفاده آب با کتارآیی بیشتتر تحقتق خواهتد
یافت .این موارد مبنای مناسبی را برای تهدیل ساختارهای اقتصادی و صنهتی تدوین خواهد کرد.
چهارم ،سازوکارهای هداهنگسازی بخشها و دستگاههای مختلف بترای پترداختن و متتوازنستازی الزامتات
دیدراههای مختلف توسهه و پرداختن به تهارضات میان تقاضاهای رقیتب بترای ختدمات آب ،استتقرار یافتته
است .موضو مشارکت خبرران و مردم نیز در فرآیند برنامهریزی ،پیگیری و مورد تشویق قرار ررفته است.
استرالیا و موری-دارلینگ

تاریخ توسهه منابع آب در حوضه موری-دارلینگ را میتوان درسه مرحله تشریح کرد :مرحله توستهه ،مرحلته
مدیریت منابع آب ،و مرحله اصالح و تهدیل .مرحله توسهه تا حدود دهته  1970ادامته داشتت .ویژرتی ایتن
مرحله ،ساخت سازههای بزرگ ذخیتره آب ،ستامانههتای تتأمین آب و طترحهتای انتقتال بتینحوضتهای بتا
بودجههای دولتی است .این تأسیسات منشا تسهیل توسهه منطقهای بودند .بیشتر توسهه در رودخانته متوری
در قالب توافقنامه سال 1915رودخانه موری هداهنگ میشد.
نخستین کدیسیون حوضه در سال  1917برای عدلیکردن توافقنامه آبهای رودخانه موری در ستال 1915
تأسی

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

فدرال ،رزارش میداد .کارکرد اصلی این کدیسیون ،تنریم شاخه اصلی رودخانه موری ،برای حصول اطدینان
از این موضو بود که سه ایالت واقع در پائیندست (و به ویژه استرالیای جنتوبی) ستهمهتای متورد توافتق را
دریافت میکنند .بر این اساس ،این کدیسیون به ایالتهای حوضه توصتیههتایی ارائته متیکترد و مستئولیت
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پیادهسازی (و تا اندازهای امور بهرهبرداری) ،پایش ،و رزارشدهی را برعهده داشت ،اما اختیتار وضتع مقتررات
نداشت.
اختیارات این کدیسیون به تدریج با رذشت زمان افزایش یافت ،ولی محدود به هدان حوزههای عدومی بتاقی
ماند .در سال  1982نقش این کدیسیون به مسائل کیفیت آب ،عددتاً مرتبط با شوری ،رسترش یافت .با این
وجود ،مجدداً این کارکردها به پایش و توصیه به ایالتهای حوضه ارتباط مییافت.
در مرحله دوم برنامهریزی منابع آب ،در طول دهههای  1980و  ،1990تدرکز به ستدت متدیریت منتابع آب
تغییر کرد .محرک اصلی این تغییر ،سیاست ملی جدید رقابت بود که اصالحاتی را در بخشهای مختلف برای
پیشبرد کارآیی اقتصادی و پایداری الزام میکترد .ایتن اصتالحات مستتلزم حتذف یارانتههتا در بختش آب و
قیدترذاری توسط تأمینکنندران آب و خدمات آب ،برای اطدینتان از پایتداری بلندمتدت متالی آنهتا بتود.
سیاست رقابت هدچنین تغییر به سدت رویکرد بازارمحور را در تخصیص آب دنبال میکرد.
پیشران مهم در این دوره عبارت بود از تنزل کیفیت آب و سالمت رودخانه .مشکالت فزاینتدهای در خصتوص
شوری و حجم باالی مواد مغذی توأم با آلودری غیرنقطهای در این حوضه وجود داشت .مشکل اخیر با پدیتده
شکوفایی جلبکی به طول  1000کیلومتر در امتداد موری-دارلینگ در اوایل دهه  1990بیشتر ندایان شد.
شناخت فزاینده مشکالت فراریتر کیفیتت آب در ایتن حوضته ،بتا افتزایش آرتاهی محتیطزیستتی در میتان
سیاستدداران و نیز مردم ساکن در حوضه ،و نیز وقوف بر ایتن مهتم کته بتیشتخصتیص منتابع آب ،قابلیتت
اطدینان منابع موجود را کاهش داده است ،هدزمان شد .این مسائل بر روی هتم ،بته عنتوان تهدیتدی بترای
پایداری بلندمدت جوامع حوضه شناخته شد .پاسخ مدیریت ،قیدترذاری جدیتد بترای ختدمات آب ،اعدتال
سقف برداشت ،و مدیریت سختگیرانهتر ،و هدچنین مبادله آب بود.
این تغییرات هدچنین سببساز اصالحات رسترده در برنامهریزی ،نرامهای نهادی و حقابهبری رردید .نرتام
فدرال استرالیا بدین شکل بود که مسائل مربوط به آبهای مشترک باید با مذاکره حل و فصل شود .در ستال
 ،1985توافقنامه رودخانه موری با توافقنامه حوضه موری-دارلینگ جایگزین شتد .ایتن توافتقنامته در دهته
 1990برای رنجاندن «سقف مجاز» اصالح شد .مطابق با سقف مجاز ،ایالتها توافق کردند تتا برداشتتهتای
اضافهتر ،و در نتیجه توسهه زیرساخت ها را در حدود فهلی محدود سازند .به لحاظ عدلی ،فقتدان مکتانهتای
مناسب بیشتر برای زیرساخت بدین مهنا بود که برنامهریزی زیرستاخت دیگتر نبایتد جتزو مستائل اصتلی در
موری-دارلینگ به شدار آید .توافقهای مشابهی نیز صورت ررفت که براساس آنهتا ،ایالتتهتا متههتد شتدند
میزان ندک را در این آبراهه ،زیر اهداف کدّی توافقشده در نقاط کلیدی حفپ ندوده ،و نیز اقداماتی را بترای
پرداختن به تنزل وضهیت اراضی در این حوضه انجام دهند.
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شکل -6نقشه حوضه موری-دارلینگ

هدچنین در دهه  ،1990ایالتهای حوضه به اتخاذ اصول مدیریت بههمپیوسته آبخیز در قالتب طترح حوضته
موری-دارلینگ متههد شدند .این کار از طریق تههدات غیرالزامآور در سطوح عالی در قبال اقدامات و اهتداف
مختلف صورت ررفته است .ندونه بارز آن ،امضای بیانیه سیاست  2001-2010درباره مدیریت بتههتمپیوستته

آبخیز در موری-دارلینگ در سال  2001بتین ایالتت هتای حوضته و دولتت فتدرال بتود .ایتن بیانیته ،اهتداف
استراتژیک را برای این حوضه ،و چارچوبی را برای شداری از استراتژیهای مستائل ختاص ،ماننتد ماهیتان و
شوری تهریف میکند.
مرحله سوم بخش آب (مرحله کنونی) را میتوان مرحله تهدیل و اصالح در نرر ررفت .پیشتران ایتن مرحلته،
وقوف بر وخامت وضهیت کنونی در حوضه موری-دارلینگ بود که به سبب خشکسالی طوالنی در دهه نخست
قرن بیست و یکم تشدید شده بود .این وضهیت منجر به ظهور دغدغههتای ملتی دربتاره ستالمت اکولتوژیکی
حوضه و مطالبه رسترده برای اقدام عدلی شد .ترکیب بیشتخصیص آب و خشکسالی بدین مهنا بتود کته در
بسیاری از مناطق ،آبیاران آب بسیار کدی داشته و یا هیچ آبی به آنان در برخی از ستالهتا تخصتیص نیافتته
است.
23

برنامهریزی حوضه آبریز

در پاسخ ،سیاستهای منابع آب به شکل فزایندهای بر حفاظت اکوسیستمهای رودخانهای و تأمین مطدتئن و
تضدینشده آب متدرکز شدند .از جدله اقدامات تهریفشده ،کاهش تخصیصهای آب و افزایش موجودی آب
برای محیطزیست است .این اهداف با ترکیبتی از بتازپ ریتری براستاس ستازوکارهای برنامتهریتزی ،خریتد
حقابهها در قالب سازوکارهای بازار و بهبود کارآیی استفاده از آب ،به ویژه در بخش آبیاری ،محقق شده است.
دولت فدرال تأمین  12/9میلیارد دالر استرالیا را در بازه  10ساله بترای ایتن متوارد و فهالیتتهتای مترتبط،
متههد شده است.
این فهالیتها در یک برنامه حوضه آبریز تدوین خواهند شد .در سال  ،2008ایالتها بر سر انتقتال اختیتارات
مهین خود در حوضه موری-دارلینگ به دولت فدرال توافق کردند .این توافق راه را برای تهیه نخستین برنامه
استراتژیک حوضه توسط سازمان تازهتأسی

حوضه موری-دارلینگ هدوار ندود .این برنامه بر پایتهای علدتی

استوار شده ،و بر حفاظت داراییهای اکولوژیکی کلیدی تدرکز دارد .عناصتر کلیتدی ایتن برنامته متوارد زیتر
خواهد بود:
◄ تهیین حدود برداشت آبسطحی و آبزیرزمینی
◄ برنامه محیطزیستی آب ،برای تهریف چگونگی مدیریت آب برای محیطزیست
◄ برنامه کیفیت و شوری آب ،برای مدیریت مسائل مربوط به کیفیت آب
در زمان نگارش این کتاب ،برنامه حوضه در مرحله تدوین پیشنوی

قرار داشته و رایزنی هدگتانی را ستپری

میکند .هدزمان ،برنامه ریزی زیرساخت در این حوضه ،تدرکز خود را از ایجاد ذخیره جدید به تأمین الزامتات
در راستای تحقق نتایج محیطزیستی تغییر داده است .این برنامه شامل طرحهای جلتوریری از شتوری استت
که برای تأمین اهداف کیفیت آب ایجاد میرردد.
مکزیک و لرما چاپاال

مکزیک با مشکالت وخیم و اضطراری مرتبط با آب روبرو است .این مشکالت عبارتند از بتیشبهترهبترداری و
آلودهشدن منابع آبسطحی و زیرزمینی در بیشتر مناطق پرجدهیت و مهم اقتصادی کشور .وضتهیت کنتونی
به روشنی ناپایدار است ،و اقدامات جستورانهای بترای اجتنتاب از اثترات وختیم اجتدتاعی ،محتیطزیستتی و
اقتصادی الزم است .با اینکه پیشرفت مهدی در فهالیتهای برنامهریزی حوضه در دو دهه اخیر صورت ررفتته
است ،هنوز باید اقدامات فراوانی صتورت ریترد .قتانون اساستی ستال  1917مکزیتک ،آب را در زمتره امتوال
انتقالناپذیر ملت قرار داده است و مسئولیت تخصیص حقابهها را به دولت فتدرال متیدهتد .متدیریت آب بته
لحاظ تاریخی در مکزیک بسیار متدرکز بوده است .در سال  ،1926قانون فدرال آبیاری به تصویب رسید و در
نتیجه آن ،کدیسیون ملی آبیاری تشکیل شد .تشکیل این کدیسیون در واقع به عنوان شرو متدیریت منتابع
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آب در مکزیک منرور میشود .پ

از آن در سال  ،1945وزارت منابع آب بتا مرجهیتت فتدرال و مستئولیت

توسهه زیرساخت آبیاری ،توسهه و اداره نواحی آبیاری ،و مدیریت و کنترل رودخانه ،به هدتراه مستئولیت آب
شهری و فاضالب ،تشکیل رردید.
وزارت جدید منابع آب بالفاصله برنامه بلندپروازانه سدسازی را در سال  1946با هدف توسهه نتواحی آبیتاری
به عنوان سازوکار اصلی برای وارذاری زمین به زارعان فقیر (هدف انقالب سال  1910مکزیک) در دستور کار
قرار داد .وزارت منابع آب در فاصله سالهای  1947تا  ،1960چندین کدیسیون اجرایی حوضه آبریز را عددتاً
برای پیشبرد توسهه زیرساخت آب تشکیل داد .این کدیسیونها زیر نرر دولت فدرال قرار داشتند و مشارکت
بسیار کدی در تصدیمریری از جانب تشکلهای آببران و دیگر نهادهای ایالتی و محلی وجود داشت.
در سال  ،1977این کدیسیونها پیامد سیاستهای جدید آب ،با جهتریری به سدت کاهش دخالت دولتت،
به ویژه درباره کشاورزی آبی ،برچیده شدند .در سال  ،1976این وزارتخانه تا اندازه زیادی کوچتک شتد و بته
بخشی از وزارتخانه جدید کشاورزی و منابع آب تبدیل رردید .بودجه فهالیتهای مرتبط با آب در طول پتنج
سال از  1983تا  1988تا حدود  67درصد کاهش یافت.
پیرو سیاستهای جدید با جهتریری کاهش دخالت دولت در بازارها ،کدیسیون ملی آب در سال  1989بته
عنوان تنها مرجع فدرال آب تأسی

رردید .این نهاد در وزارت کشاورزی و منابع آب تهریف شده ،و حاکی از

تداوم تدرکز بر کشاورزی و مدیریت عرضه بود ،و مسئولیتهای رستردهای در امور حقابتههتا ،تخصتیص آب،
تخلیه فاضالب ،پایش ،زیرساخت و بهرهبرداری داشت.
صانون ملی آب سال 1992

در دسامبر  ،1992قانون جدید ملی آب به تصویب رسید .با تصویب این قتانون ،کدیستیون ملتی آب تقویتت
شده ،نقشهای رروداران منطقهای بهتر تهریف رردید ،مشارکت ایالتهتا و آببتران محلتی و جامهته متدنی
تشویق شده ،و خواهان تشکیل شوراهای حوضه آبریز شد.
با این وجود ،به دلیل وجود شکاف بین عرضه و تقاضا ،تنزل وضهیت محیطزیست ادامه داشتت .از آن زمتان،
بیست و پنج شورای حوضه آبریز از بیست و شش شورای برنامهریزیشده تشکیل شده ،برنامهریزی منابع آب
در دستور کار قرار ررفته ،و بتیش از  400,000مجتوز صتادر شتده استت .تتالشهتای صتورتررفتته بترای
تدرکززدایی ،تاکنون به سرانجام نرسیده است .در واقهیت ،آنچه در عدل اتفتاق افتتاده ،محتولکتردن برختی
کارکردها به سطوح پائینتر است ،و اختیارات هدچنان در اختیار مرکز است :در اصل هیچ اختیاری به ستطح
پائین تر دولت انتقال نیافته است و اختیارات هدچنان در سطح فدرال قرار دارد و فهالیتتهتا از طترف دفتاتر
منطقهای نهادهای فدرال انجام میشود .در حالیکه این شیوه مدکن است رامی به سدت تدرکززدایتی تلقتی
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رردد ،با این حال آب هنوز عددتاً یک فهالیت فدرال است .علیرغم این وضهیت ،شوراهای حوضه آبریز نقتش
مهدی در هداهنگسازی سطوح مختلف نهادهای دولت و مذاکره بتا آببتران و ستازمانهتای اجتدتاعی ایفتا
کردهاند.
سیاستهای عدومی مرتبط با اصالح بخش آب نیز به سدت خصوصیسازی توسهه و بهرهبرداری زیرساختها
جهتریری داشته است .یکی از مهم ترین مسائل مدیریت منابع آب در مکزیک ،وارذاری نتواحی آبیتاری بته
زارعان است که در سال  1993آغاز شد و تا سال  ،2010حدود  98درصد آن کامتل شتده استت .در نتیجته،
حدود  3/5میلیون هکتار اراضی به زارعانی که در یک یا چند تشکل آببر در هر ناحیته آبیتاری ستازماندهی
شدهاند ،وارذار شده است.

شکل -7مناط اداری -هیدرولوژیکی مکزیک

در بیست سال رذشته ،اقداماتی در حوزه ظرفیتسازی انجام شده و بهبودهتای قابتلمالحرتهای در پتایش و
ارزیابی کدیت و کیفیتت آبستطحی و زیرزمینتی ،بهترهبترداری زیرستاخت آب و ایدنتی ستد ،پتیشبینتی
هواشناسی و هیدرولوژیکی ،رویکردهای پائین -باال و باال -پائین در برنامه ریزی منتابع آب در ستطح حوضته،
اداره حقوق آب و کنترل تخلیه ،استقرار و تقویت شوراهای حوضه آبریتز و کدیتتههتای آبختوان ،و مطالهتات
مرتبط با مدیریت بههمپیوسته و پایدار آب در آبخوانهای بیشبهرهبرداریشده ،صورت ررفته است .هدچنین
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از سال  ،1990طرح مهدی برای ساخت تأسیسات تصفیه فاضالب به جریان افتاده استت .ایتن طترح از ستال
 2007تقویت شده است.
هدچنین تحوالت مهدی در برنامهریزی حوضه در برخی حوضههای کلیتدی صتورت ررفتته استت .در لرمتا-
چاپاال ،اقدامات مهدی برای پرداختن به مشکالت کیفیت آب و کتمآبتی ،شتامل کتاهش کدیتت آب دریاچته
چاپاال الزامی شده است .برنامه تفصیلی تخصیص آب حوضه ،برای پرداختن به این فشارها ،تهیه شده است.
اروپا ،راین و دانوب

برنامهریزی حوضه آبریز در شرایط بارندری نستبتاً زیتاد و باثبتات از نرتر هیتدرولوژیکی در اروپتای شتدالی
تاریخی طوالنی دارد .در رودخانههای اصلی این قتاره ،ستنت برنامتهریتزی از تدرکتز بتر اطدینتان از قابلیتت
کشتیرانی و ساخت سازههای حفاظت سیل در قالب اقدامات در مقیتاس حوضته ،بته تترمیم کیفیتت آب در
اواخر قرن بیستم ،و اکنون به تدرکز بر حفاظت و احیای کارکردهای اکولوژیکی این رودخانهها ،تکامل یافتته
است .دو رودخانه اروپایی برای نشاندادن سیر تکامل برنامهریزی در اروپا انتخاب شدهاند :راین و دانوب.
برنامهریزی و مدیریت حوضه در حوضه آبریز راین

رودخانه راین از سوئی

و ایتالیا سرچشده ررفته ،و با عبور از فرانسه ،آلدان و هلند به سدت دریتای شتدال

جریان مییابد .راین ،سومین رودخانه بزرگ اروپا به شدار آمده ،و بیش از  58میلیون نفر در حوضه آبریتز آن
زندری میکنند ،و یکی از پرترددترین آبراهههای جهان است .بازه بتاالیی رایتن ،منبتع تولیتد برقتابی استت.
تهدادی از کانالها ،این رودخانه را به دیگر سیستمهای رودخانهای منجدله دانوب متصل میکنند.
در سال  ،1815کدیسیون مرکزی کشتیرانی راین تأسی

شد ،و در قرن نتوزدهم ،تغییترات رستتردهای در

این رودخانه برای بهبود قابلیت کشتیرانی ،و توسهه کشاورزی در محدودههتای آبرفتتی در امتتداد رودخانته
صورت ررفت .در نتیجه ،طول رودخانه تا  80کیلومتر کدتر شده ،و پیچانرودها 1کاهش یافتند .در اواخر قرن
نوزدهم ،علیرغم پیدان بین الدللی میان کشتورهای هدجتوار رودخانته بترای حفاظتت از متاهی آزاد در ایتن
رودخانه ،توسهه زیرساخت و کشتیرانی هدچنان باالترین اولویت را داشته و جدهیتت متاهی آزاد نیتز رو بته
کاهش بود.
با افزایش روند صنهتیشدن ،به ویژه پ

از جنگ جهانی دوم ،و افزایش شهرنشتینی در امتتداد رودخانتههتا،

کیفیت آب به شدت کاهش یافت .نتیجه ترکیب دستکاریهای فیزیکی در راین ،برای کشتتیرانتی ،کنتترل
سیل و تولید برقابی ،و سطح باالی آلودری ،صید ماهی در این رودخانه را از بیش از  280,000تتن در ستال
 1870بتته میتتزان صتتفر در ستتال  1950کتتاهش داد .در ستتال  ،1971در طتتول دوره جریتتان کتتم رودخانتته،
meanders
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فاضالبهای مصرفکننده اکسیژن و نیز تخلیه فاضالب سدی بته نتابودی کتل حیتات آبتی در قستدتهتای
مختلف راین منجر شد .این وضهیت سبب شوکهشدن مردم و سیاستدداران شد ،و در سال  1972کشتورهای
سهیم در راین تصدیم به اقدام برای کاهش آلودری این رودخانه ررفتند.

شکل -8نقشه حوضه آبریز راین

در پاسخ به بحران کیفیت آب ،در فاصله سالهای  1950تا  ،1985توافقهتای رونتارونی ،از جدلته تأستی
کدیسیون بینالدللی حفاظت از راین در سال  ،1950صورت ررفت .یکی از پیشرانهای کلیدی تأسی
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کدیسیون ،نابودی ماهیان بود .در پایان دهه  ،1950هلند به دلیل نگرانی از اثرات آلودری آب ،مهیار کیفیتت
آب را برای راین تهیین کرد .پ

از آن طرحهای مشتترک پتایش پیتاده شتدند ،و از ستال  1970تتا ،1985

بسیاری از اقدامات مشترک ،آلودری را در رودخانه کتاهش داده و ستطح اکستیژن افتزایش یافتت .ایتن دوره
عددتاً بر راهحل تصفیه تدرکز داشت.
در سال  ،1976مهاهده مشترک درباره کاهش آلتودری شتیدیایی نهتایی شتد .در نتیجته بتیاعتدتادی بتین
کشورهای عضو ،این مهاهده حاوی رویههای بسیار مفصل بود .براساس این مهاهده ،طرفهای دخیل ،در یک
دوره زمانی ،بر حذف هر رونه انتشار آالینتده هتای لیستت ستیاه ،و کتاهش انتشتار متواد منتدرج در لیستت
خاکستری ،توافق کردند .با این وجود ،پیادهسازی مفاد آن بسیار دشوار و زمانبرتر از انترتار بتود ،و تتا ستال
 1986کدیسیون راین استانداردهای انتشار مواد آالینده را تنها برای  12مورد مشخص کرده بود.
در سال  ،1986آتشسوزی در کارخانه ساندوز در نزدیک بازل سوئی  ،استفاده از متواد اطفتاح حریتق باعتث
ورود  10تا  30تن مواد سدی به این رودخانه رردید .نتیجه این حادثه ،مرگ تقریباً تدام حیات آبی در فاصله
میان بازل و لورلی در نزدیکی کوبلنز بود .این واقهه ،سر و صدای زیادی به پا کرد ،و باعتث واکتنش سیاستی
جدی شد .بررزاری سه کنفران

در سطح وزرا منجر به برنامه عدل راین در سال  1987رردید .ایتن برنامته

اهداف کالن روشنی را برای تحقق تا سال  2000تهیین کرده بود:
◄ بهبود وضهیت رودخانه راین ،تا آن اندازه که ماهیانی مانند ماهی آزاد به رودخانه بازرردند.
◄ اطدینان از تامین آب شرب از رودخانه راین برای آینده.
◄ کاهش آلودری رسوبات رودخانه به رونهای که لجن آن بتواند بترای پشتتهستازی یتا تخلیته در دریتا
استفاده شود.
این قبیل اهداف استراتژیک در مقیاس حوضه آبریز باید با پیادهسازی در سطح ملی محقق رتردد .مهتمتتر از
هده ،صنهت نیز تههد خود را به کاهش آلودری نشان داد .تا سال  ،2000تقریباً تدتام اهتداف کدّتی کتاهش
آلودری محقق رردید .این برنامه نه تنها شامل کاهش آلودری ،بلکه شتامل مهندستی دوبتاره رستترده بترای
امکانپذیرساختن بازرشت ماهی آزاد به نواحی تخمریزی خود بود .ماهی آزاد در سال  1990به این رودخانته
بازرشت و در سال  1992شرو به تولید مثل در این رودخانه کرد.
در سال  ،2000اتحادیه اروپا نرامنامه مدیریت آب را مهرفی کرد که برای تدام کشورهای عضو التزامآور بتود.
این نرامنامه ،کشورهای عضو را به اطدینان از تحقق «وضهیت مطلوب اکولوژیکی» در پیکرههتای آبتی ملتزم
میکند .بدین ترتیب ،سالمت اکولوژیکی را در کانون سیاست آب قترار داده استت .ایتن نرتامنامته هدچنتین
کوشیده است قوانین متنو آب اتحادیه اروپا را در یک چارچوب ررد آورد .کشورهای عضو هدچنین ملزم بته
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هداهنگی اقدامات خود در سطح حوضههای آبریز بینالدللی هستند .بنابراین ،این نرامنامه ،هدکاری بر پایته
تههد سیاسی را به یک مبنای حقوقی تبدیل کرده است.
در سال  ،2001برنامه  2020راین درخصوص توسهه پایدار راین ،توسط وزارتخانههای مسئول رایتن تصتویب
رردید .این برنامه ،اهداف کالن سیاست حفاظت از راین و اقدامات الزم برای پیادهسازی را در  20ستال بهتد
مشخص میکند .برنامه  2020به حفاظت اکولوژیکی و احیا ،کیفیت آب ،حفاظت آبزیرزمینی و برنامه عدتل
سیل میپردازد .در دسامبر  ،2009کدیسیون حفاظت راین نخستین برنامته متدیریت حوضته آبریتز رایتن را
مطابق با نرامنامه اتحادیه اروپا منتشر کرد .راین 2020چشمانداز سیاستی حوضته را مشتخص متیکنتد ،در
حالیکه برنامه مدیریت حوضه آبریز ،تفسیر فنی چشمانداز سیاسی را فراهم میآورد.
ماهیت برنامهریزی و تههد کشورهای عضو از زمان صدور نرامنامه اتحادیه اروپا تغییر کرده است .پیش از آن،
کشورهای عضو تدایل داشتند به اهداف کدّی بلندپروازانه و غیتر التزامآور ،ماننتد بازرردانتدن متاهی آزاد بته
رودخانه متههد شوند .نرامنامه از نرر حقوقی برای تدام کشورهای عضو الزامآور بوده ،و ناکتامی در بترآوردن
تههدات آن می تواند به پیگرد در دادراه عدالت اروپایی ،و اعدال مجازات منجتر شتود .از ایتن رو ،کشتورهای
عضو تدایل ندارند به اهدافی غیر از آنچه مطدئن هستند بودجه کافی برای تحققشان اختصاص یافته ،متههتد
شوند .به بیانی دیگر ،کشورهای عضو در مشارکت خود ،محتاطانهتر عدل میکنند.
برنامهریزی حوضه در رودخانه دانوب

دانوب دومین رودخانه بزرگ اروپا پ

از ولگا به شدار میآید .این رودخانه از جنتوب شترق آلدتان در غترب

اروپا جریان یافته و در نهایت به دریای سیاه در ساحل رومانی /اوکراین میریزد .این حوضته ،فرامترزیتترین
سیستم رودخانه در جهان است ،و خاک نوزده کشور را در برمیریرد.
سیستم رودخانه دانوب از اوایل قرن هجدهم ،عددتاً در نتیجه توسهه آن به عنوان مسیر حدل و نقل به مرکز
اروپا ،مداخالت انسانی را تجربه کرده است .تغییرات در مجرای رودخانه و سواحل آن برای بهبود کشتیرانتی
و کاهش سیلررفتگی ،به شکل قابلمالحرهای رودخانه را تغییر داده و اکنون کوتتاهتتر از طتول طبیهتی آن
است .حدود  80درصد سیستم اولیه تاالبی آن از بین رفته ،و در حال حاضر نیز تهداد بسیار بیشتری در حال
از دست دادن ارتباط خود با رودخانه اصلی هستند .در کل قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ،رشتد جدهیتت و
صنهتیشدن ،تخلیه فاضالب را افزایش داده ،و مشکالت قابلمالحره کیفیت آب را به بار آورد .امروزه ،تقریباً
تدام طول رودخانه وضهیت طبیهی خود را از دست داده است.
هدانند راین ،نخستین تالشها برای مدیریت در مقیاس حوضه آبریز در دانوب بر کشتیرانتی تدرکتز داشتت.
کدیسیون اروپایی دانوب به پیداننامه سال  1856پاری
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هدجوار رودخانه تشکیل میشد ،و مسئولیت آن ،اداره امور مربوط به رودخانه دانتوب بتود .هتدف اصتلی آن،
اطدینان از کشتیرانی آزادانه در امتداد دانوب برای تدام کشورهای اروپایی بتود .در ستال  ،1948کدیستیون
دانوب تأسی

شد ،و مجدداً بر تأمین کشتیرانی آزادانه در دانوب تدرکز داشت .هدزمان ،کشتورهای ستهیم

سرمایهرذاری سنگینی در سازههای کنترل سیل انجام دادند.

شکل -9نقشه حوضه آبریز دانوب

سرمایه رذاری در دوره پ

از جنگ جهانی دوم و رشد صنهتی و در نتیجه افزایش تخلیته فاضتالب بته ایتن

رودخانه ،به تنزل سریع کیفیت آب در کل سیستم دانوب منجر رردید .سرمایهرذاری انبوه شوروی ستابق در
بازههای میانی و پائینی این سیستم ،با اندک متدیریت فاضتالب ،بته اثترات قابتلمالحرته بتر آبستطحی و
زیرزمینی انجامید .در بازه های میانی رودخانه ،کشورهای سابق جداهیر شوروی مانند مجارستتان ،جدهتوری
چک ،اسلوواکی ،بلغارستان وکرواسی ،سطح نسبتاً باالیی از شبکه تأمین آب شرب را ایجاد کرده بودند ،با این
حال بخش بسیار کدی از آنها به تصفیهخانه مرتبط بودند .این وضهیت منجر به آلودری قابلمالحره ناشتی
از مواد مغذی و نیز مواد اررانیک و خطرناک رردید.
بیانیه سال  1985بخارست با امضای کشورهای سهیم ،بر بهبود کیفیت محیطزیستی تدرکز داشتت .تتدوین
برنامههای عدل محیط زیستی برای ایتن رودخانته ،بته امضتای بیانیته حفاظتت رودخانته دانتوب ،و تأستی
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کدیسیون بینالدللی حفاظت رودخانه دانوب در سال  1998انجامید .اهداف این کدیستیون بته صتورت زیتر
تهریف شده است:
◄ تضدین منابع آب دانوب برای نسلهای آینده
◄ منابع آب متهادل طبیهی و عاری از مواد مغذی بیش از حد
◄ حذف ریسک مواد شیدیایی سدی
◄ سیستم رودخانهای سالم و پایدار
◄ سیلهای عاری از خسارت
نوامنامه مدیریت آب اتحادیه اروپا

ابالغ رسدی نرامنامه مدیریت آب اتحادیه اروپا در سال  2000به تنهایی بزررترین تأثیر را بر تکامل
برنامهریزی حوضه در دانوب داشت .این نرامنامه ،انتشار برنامههای مدیریت حوضه آبریز را تا دسامبر 2009
الزامی میکرد .این برنامهها چگونگی دستیابی به این اهداف را نیز مشخص میکرد .کدیسیون حفاظت دانوب
مسئولیت تهیه این برنامه را بر عهده داشت .برنامه مدیریت حوضه آبریز دانوب شامل چشمانداز و اهداف
بلندپروازانه مدیریت عدلیاتی است (به فصل سوم مراجهه ندائید) .چشمانداز حوضه ،ترکیبی است از
ایدهآلهایی هدچون «انتشار صفر»« ،بدون هیچ رونه آسیب» ،و تدام تاالبها «بازپیوسته و احیا» شوند ،و
چشماندازهای کیفیتر مانند «مدیریت متوازن» و اقدامات «شفاف» ،که به روشنی تهریف شدهاند .مورد
باقیدانده این است که آیا منابع مالی و اراده سیاسی برای تبدیل این اهداف به واقهیت ،در شرایطی که
فشارهای سیاسی رقیب در این حوضه وجود دارد ،موجود است؟
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فدل 2
رویکرد استراتژیک در برنامهریزی حوضه آبریز

 -1-2خاستگاههای برنامهریزی استراتژیک حوضه آبریز
در قرن رذشته ،جوامع مختلف با جتدیت بته برنامتهریتزی و توستهه رودخانتههتا در مقیتاس حوضته آبریتز
پرداختهاند .از نرر تاریخی ،این فرآیندها بر رویکرد مهندسی و توستهه زیرستاخت و ستامانههتای آب تدرکتز
داشته است .با این وجود ،توانایی مهندسان در تغییر محیط طبیهتی بته شتکل قابتلمالحرتهای در راستتای
توسهه اقتصادی و اجتداعی ،پیامدهای منفی عدیقی بر منابع آب ،اکوسیستمها و جوامهی که در پائیندستت
زندری میکردند ،داشته است .هدزمان ،استتفاده بیشتتر از منتابع آب ستبب شتده استت کته تتداوم توستهه
اجتداعی و اقتصادی در حوضههای تحت فشار ،دیگر قابلیت پشتتیبانی بتا توستهه زیرستاختهتای بیشتتر را
نداشته باشد .بنابراین ،فرآیندهای برنامهریزی حوضه نیاز داشتند از شناسایی چگونگی استفاده بیشتتر از آب،
به تدرکز بر مدیریت سنجیده سامانههای موجود -به بیانی دیگر استفاده بهتر از آب -تغییر جهت دهند.
این چالشها به شکلریری رویکردهای جدیدی در برنامهریزی حوضه آبریتز انجامیتد و پاستخ کلتی جامهته
مدیریت منابع آب نیز در فلسفه نگرش بههمپیوسته بازتاب یافت .با این وجود ،هدانرونه که در هدین فصتل
مورد بحث قرار میریرد ،رویکرد بههمپیوسته با چالشهای جدی در پیادهسازی روبترو شتده استت .فتارغ از

هررونه پیشداوری در خصوص رویکرد بههمپیوسته ،در این نوشتار منرور از برنامهریزی استتراتژیک حوضته
آبریز ،آن نو برنامهریزی است که به دنبال هداهنگی بین برنامه حوضه و محتیط اجتدتاعی ،محتیطزیستتی
واقتصادی برنامهریزی است؛ الزامات محیطزیستی را به عنوان بخشی از برنامهریزی منرور کرده؛ و هداهنگی
بین عناصر رقیب در مدیریت منابع آب را الزام میکند .برنامهریزی استراتژیک حوضته آبریتز چنتین تهریتف
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میشود :رویکرد منسجم چندرشتهای در مدیریت منابع آب حوضه آبریتز و آببتران ،بته منرتور شناستایی و
تأمین اولویتهای اجتداعی ،اقتصادی و محیطزیستی .این فصل ،زمینه و ویژریهای برنامهریزی استتراتژیک
حوضه آبریز را تشریح میکند.
در توصیف تجربههای بینالدللی برنامهریزی حوضه آبریز ،در فصل اول تحول مدیریت منابع آب و برنامهریزی
حوضه ارائه رردید .به طور کلی ،دوره برنامهریزی نسبتاً ناهداهنگی ،با برنامهریزی توسهه انبوه زیرساختها و
تدرکز مهندسی در قرن بیستم ،رشد کرد .این دوره نیز به نوبه خود به برنامهریزی چندرشتهای در دهههتای
اخیر تکامل یافته است.
بنابراین ،الزامات برنامهریزی در یک حوضه مشخص مهدوالً در مراحل مختلفی تحول مییابد .از دیتد کدیتت
آب ،در بیشتر حوضهها ،در ابتدا منابع آب بدون محدودیت در دسترس بوده است .در نتیجته ،آب مهدتوالً بتا
اندک برنامهریزی بهرهبرداری میشده ،هر چند که مدکن بود کنترل افراد و مصتارف در ستطح محلتی پیتاده
شود .به نسبتی که تقاضا به موجودی تأمین آب نزدیک میشد یا از آن عبور میکرد ،زیرساخت برای افزایش
منابع آب موجود توسهه مییافت .فرآیند توسهه زیرساخت مستلزم برنامهریزی سیستم (زیرساخت) منابع آب
است .غالباً آب در این مرحله بدون در نررررفتن الزامات اکوسیستتمهتای آب شتیرین استتفاده متیشتد .در
بخشی از این مرحله ،محدودیتهایی برای ساخت آشکار شده ،یا از آن عبور میکترد ،بته رونتهای کته هتیچ
مقدار بیشتری از منابع آب که از نرر اقتصادی توجیه داشته باشد ندیتوانست با ساخت سازههتای جدیتد در
دسترس قرار ریرد.
در این نقطه ،بحرانهای سیاسی ،اجتداعی ،اقتصادی و اکولوژیکی (غالبتاً تتوأم بتا خشکستالی) ستبب اقتدام
میشد :صنایع جدید و استفادهکنندران خانگی ندیتوانستند به آب دسترسی یابند .این وضهیت میتوانستت
تأثیر منفی وخیدی بر توسهه داشته ،و عدم پذیرش اجتداعی تنزل شرایط محتیطزیستتی را ایجتاد ندایتد .از
آنجا که این بحران دیگر ندیتوانست با ساخت سازههای جدیتد حتل شتود ،اصتالحات در شتیوه متدیریت و
تخصیص آب ،به ویژه در فراهمآوردن فرصتهتای بازتخصتیص آب از آببتران کنتونی بته آببتران جدیتد و
نیازهای محیطزیستی ،الزم بود .بنابراین ،برنامهریزی کدیت آب صرفاً با ساخت سازههای جدید پایان یافته ،و
اکنون باید طیفی از سیاستها برای مدیریت شیوه استفاده از آب در حوضه آبریز ،و کسانی که از آن استفاده
میکنند ،مدنرر قرار میررفت .این فرآیندها ،با مدیریت تقاضای آببران و بازتخصیص آب برای ایجاد تتوازن
میان الزامات محیطزیستی و انسان ،و نیز بازتخصیص میتان بختشهتا ،عدومتاً پیچیتده بتوده و مستتلزم بته
کارریری تدابیر پیچیده مدیریت و برنامهریزی بودند .ارتباط بین مدیریت آب و اراضتی نیتز ،بته جهتت آنکته
فهالیتهایی که در باالدست حوضه انجام میررفت ،اثرات چشدگیری بر منابع آب دریافتی داشتتند ،اهدیتت
بیشتری پیدا کرد .این مهم نیازمند رویکردهای جدید برنامهریزی حوضه بود که نه تنها مبتنی بتر مهندستی،
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بلکه بر پایه فلسفه جدید ،در ترکیب با طیف رستردهتر فنون باشد .این فرآیند توسهه در شکل 10نشان داده
شده است.
الگوهای مشابهی از رویکردهای رو به تحول را میتوان برای مدیریت کیفیتت و ستیل نیتز توصتیف کترد .در
زمینه کیفیت آب ،سیستم رودخانه در ابتدا قادر است آالیندههایی را که در آن تخلیه میشوند جذب ندایتد.
به نسبتی که توسهه و میزان آالیندهها افزایش متی یابتد ،بته تبتع آن کیفیتت آب کتاهش خواهتد یافتت .در
نقطهای از این فرآیند ،میزان آالیندهها به فراتر از مقادیر قابل قبول یا قابل انطبتاق (تهریتفشتده بتر استاس
نیازهتتای آببتتران و اکوسیستتتمهتتا) متتیرستتد .در ایتتن مرحلتته ،کنتتترل منتتابع نقطتتهای آلتتودری ،مستتتلزم
سرمایهرذاری در زیرساخت تصفیه در مبدأ است .در حالیکه این اقدام مدکن استت منتافع عدتدهای داشتته
باشد ،غالباً ،به دلیل اثرات بیشتر منابع غیرنقطهای آلودری ،در درازمدت کفایت ندیکند .هدزمان ،به نستبتی
که جامهه مرفهتر میشود ،غالباً محیط طبیهی بهتتری را ،بته مفهتوم کیفیتت بهتتر آب رودخانته ،دریاچته و
آبهای ساحلی ،و نیز بهبود چشمانداز طبیهی و زیبایی منرره رودخانه ،مطالبه میکند .این مطالبه میتوانتد
بر احیای سیستمهای رودخانه و پرداختن به آلودری با مدیریت حوضه آبریز ،فشار وارد آورد.
در زمینه مدیریت سیل ،در مراحل اولیه توسهه مدکن است ساخت و ساز محدودی در محدودههای سیلریر
صورت ررفته و به تبع آن ،نگرانی اندکی درباره پیامدها و ریسکهای بروز سیل ایجتاد شتود .بته تتدریج کته
ساخت و ساز بیشتر میشود ،کدیابی زمین میتواند ساخت و ساز را در سیالبدشت رونتق دهتد ،در نتیجته،
افراد بیشتری در مهرض ریسک سیل قرار میریرند ،و سازههای کنترل سیل در جهت کاهش ریسک به کتار
ررفته میشوند .این قبیل سازهها غالباً در واکنش به رویداد سیلی خاص احداث میرردند .با ایتن وجتود ،بته
نسبتی که جدهیت و توسههیافتگی حوضه و هزینهها و اثرات رویداد سیل افزایش متییابتد ،تکیته صترف بتر
زیرساخت ندیتواند پاسخگو باشد .عالوه بر این ،سازههای فیزیکی کنترل سیل میتوانند بتا افتزایش ریستک
سیل در پائیندست ،یا القای ح

امنیت کاذب در افرادی که در پشت سازههای حفاظتی زندری متیکننتد،

وضهیت را بدتر کنند.
در پاسخ به این روندها ،رویکرد پیچیدهتری در مدیریت ریسک سیل بر پایه راهکارهای متنو  ،شتامل اعدتال
ضوابط در برنامهریزی توسهه ،برنامته ریتزی و واکتنش در شترایط اضتطراری ،و ستاخت و متدیریت هدفدنتد
زیرساخت سیل ،شکل ررفته است .مجددا ،این تغییر رویکرد ،در واکنش به بحران ناشی از یک رویداد ستیل
بزرگ به وجود میآید.
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شکل -10کمیت آب در حوضه و برنامهریزی تطبیقی

مراحل تاریخی برنامهریزی حوضه آبریز

مشابهت این مسیرها را میتوان در سه مرحله زیر خالصه کرد:
 -1ناهماهنگ :توسهه اولیه ،که کنترل و نرارت با توجه به استانداردهای حداقلی و بیبرنامه صورت ررفته،
و برنامهریزی منسجم در سطح حوضه آبریز وجود نداشت.
 -2فنی :توسهه زیرساخت و برنامهریزی بهرهبرداری ،که در آن راهحلهای فنی مهندسی اولویت داشتند.
 -3استراتژیک :برنامهریزی چندرشتهای ،که در آن راهحلهای اقتصتادی ،اکولتوژیکی و متدیریت بته کتار
ررفته میشوند.
شکل 11تحول تدرکز مدیریت را در این سه مرحله نشان متیدهتد .مرحلته نخستت ،بازتتاب مرحلته نستبتاً
توسههنیافتگی حوضه ،بدون هیچ الزامی برای مدیریت هداهنگ اساستی در مقیتاس حوضته آبریتز بته شتدار
میآید .مرحله دوم بر توسهه زیرساخت و بهرهبرداری ،در دورهای که هنوز فرصتهایی برای مدیریت چالشها
با راهحلهای مهندسی موجود است ،تدرکز دارد .به نسبتی که توستههیتافتگی حوضته بیشتتر شتده و تتنش
افزایش می یابد ،تدرکز بر زیرساخت با مرحله سوم ،یهنی تدرکز بیشتر بر تدابیر حقتوقی ،نهتادی ،اقتصتادی،
اجتداعی و اکولوژیکی ،جایگزین میشود :راهحلهای مهندسی باید با افتزایش تدرکتز بتر سترمایهرتذاری در
مدیریت مرتبط با حکدرانی ،و پرداختن به چالشهای پیچیدهتر و راهحلهای چندجانبته در مقیتاس حوضته
آبریز ،متهادل رردند .البته تفکیک دورهها به سه مرحلته ،بترای روشتنترشتدن موضتو استت ،در حتالیکته
ال متدتایزی در تدتام
هدپوشانی قابلمالحره ای میان مراحل مختلف وجتود داشتته ،و ماهیتت تتاریخی کتام ً
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فرآیندهای توسهه حوضه مشاهده میشود .با این وجود ،این سه مرحله ،بازندود مسیرهای مشترک توسهه در
بسیاری از حوضههای آبریز در رذر زمان به شدار میآیند.
باید یادآوری کرد که این تفکیک به مهنای آن نیست که الزم است تدام این مراحل سپری شود :مواقهی کته
از نرر سیاسی امکانپذیر باشد ،مدکن است چشمپوشی از مرحله دوم (فنی) و جابجایی سریع به یک رویکرد
استراتژیکتر ،حتی مواقهی که هنوز هم مرحله مورد نرر شامل توسهه قابلمالحره زیرستاخت باشتد ،کتامالً
ارجحیت داشته باشد.

شکل -11مراحل تاریخی برنامهریزی حوضه

 -2-2ویژگیهای برنامهریزی استراتژیک حوضه آبریز
واقهیت این است که هر فرآیند برنامهریزی حوضه آبریز با دیگری متدایز بوده و منهک کننتده اولویتتهتا و
پیچیدریهای حوضه آبریز است .با این وجود ،دو رویکرد متفاوت از نرر مفهومی در برنامهریزی منابع آب در
مقیاس حوضه آبریز وجود دارد که بازتاب دیدراههای مختلف درباره هدف آن به شدار میآیند :برنامتهریتزی
توسهه منابع آب در مقابل برنامهریزی استراتژیک حوضه آبریز.
برنامهریزی توسعه منابع آب

به لحاظ تاریخی ،برنامه ریزی منابع آب ،بر توسهه منابع آب و زیرستاخت تتوأم بتا آن بترای تتأمین نیازهتای
توسهه اقتصادی و اجتداعی ،که جدا از فرآیند برنامهریزی حوضه آبریز تهیین میشده ،تدرکتز داشتته استت.
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برای ندونه ،برنامههای توسهه مدکن است نیاز به رسترش آبیاری یا صنهت را در یکی از بختشهتای حوضته
آبریز ،یا حفاظت سیل برای شهرها یا مناطق مهین شناسایی کنند .در این حالت ،نقش برنامهریزی منابع آب،
طراحی راهحل فنی و مهندسی برای تأمین این نیازها است.

کادر -5دو رویکرد مختلف در برنامهریزی حوضه آبریز در آفریقای جنوبی
تدایز میان برنامهریزی توسهه منابع آب و برنامهریزی استراتژیک حوضه را میتوان با دو فرآیند متفاوت در کی غربی (آفریقای
جنوبی) نشان داد .فرآیند نخست ،استراتژی تطبیق کی غربی است ،که یک تحلیل جامع متهارف مهندسی درباره رزینههتای
تهادلبخشی به منابع آب موجود (عرضه) و نیازها (تقاضا) در چهل سال آتی به شدار میآید .بر پایه پائینترین هزینه مالی و در
عین تأمین الزامات اجتداعی و محیطزیستی ،هم رزینههای مدیریت تقاضا و هم افزایش عرضه پیشنهاد شدند.
تأمین آب کی تاون ،بر پایه برآورد رشد شهری و نیازهای خانگی ،تجاری و صنهتی ،تدرکز اصلی مطالهه تطبیقی بود .عالوه بتر
توسهه سنتی مخازن و سازههای انحراف ،تأمین غیر متهارف از طریق شیرینسازی آب شور و استتفاده مجتدد فاضتالب ،و نیتز
مدیریت تقاضای آب شهری در نرر ررفته شد .با این حال ،بنا به دالیل سیاستی و اجتدتاعی ،ایتن مطالهته ،ستایر راهکارهتای
اقتصادیتر مانند بازتخصیص آب از آبیاری کمارزشتر به استفاده شهری پرارزشتر را مورد بررسی قرار نداد.
این مطالهه رامی فراتر از مطالهات مرسوم فنی برداشته و نیازهای انرژی رزینههای مختلف را برآورد کرده ،اعدال جریتانهتای
محیطزیستی (هر چند با تأخیر) در بخشهایی از این سیستم را در نرر ررفته ،و اثرات تغییر اقلیم را بر تهادل عرضته و تقاضتا
ارزیابی کرد.
در مقابل ،استراتژی مدیریت حوضه برید-اووربترگ تدرکتز بستیار بیشتتری بتر ارتبتاط حفاظتت و بهترهبترداری منتابع آب بتا
محرکهای توسهه اجتداعی و اقتصادی این منطقه داشت .این استراتژی ،شداری از حوضههای آبریز به هتممترتبط جغرافیتایی
در امتداد ساحل جنوب غربی کی  ،که عددتاً پایه کشاورزی و رردشگری دارند ،را پوشش داد .درک اهدیت حفاظت جریانهتا
و کیفیت آب در این استراتژی محوریت داشت ،چراکه برای آبیاری محصوالت صادراتی و حفپ مصتبهتایی کته شتهرکهتای
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
برای انتقال به کی تاون در دسترس است ،در حالیکه تحلیل عدلکترد اکولتوژیکی سیستتم رودخانته بریتد ،از منرتر شتناخت
رروداران نسبت به ضرورت حفپ مصب ،نشان داد که این آب تا اندازه زیادی برای نگهداری مصب الزم است .این یافتته ستبب
تغییر اولویت رزینههای عرضه در مطالهه تطبیقی رردید.

بنابراین ،برنامهریزی توسهه منابع آب ،مهدوالً راهکارهای توستهه و بهترهبترداری زیرستاخت (شتامل کتارآیی
استفاده از آب و دفع فاضالب) را برای اطدینان از تطبیق عرضه و تقاضای آتی آب ،تطبیق کیفیت آب خام با
استانداردهای الزم ،حفاظت سیل و تأمین نیازهای کشتیرانی و دیگر نیازها شناسایی میکند .هدف میتوانتد
به حداقلرساندن هزینههای مالی ،در عین رعایت آستانههای محیطزیستی ،آورد مطدتئن سیستتم ،کیفیتت
آب ،سیل و کشتیرانی باشد .به شکلی دیگر ،هدف مدکن است به حداکثر رساندن آورد مطدئن سیستتم بتر
اساس زیرساخت موجود و مطابق با قیدهای مختلف باشد.
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مواقهی که تحلیل اقتصادی انجام میشود ،مهدوالً تدرکز بر تحلیل هزینه -فایتده رزینتههتای مدکتن استت:
ارزیابی اندکی در خصوص ارتباط بین منابع آب و نرامهای اقتصادی ،اکولوژیکی و اجتداعی وابستته بته آنهتا
صورت میریرد .الزامات محیطزیستی در این رویکرد برنامهریزی ،مهدوالً در قالب آستانههتا ،بته ویتژه بترای
تحقق کیفیت مورد نیتاز آب ،تهریتف متی شتود .تحلیتل یتا مالحرته انتدکی دربتاره عدلکترد سیستتمهتای
محیطزیستی واقع در حوضه آبریز صورت میریرد.
فرآیند برنامهریزی مهدوالً به دنبال حل یک یا دو دغدغه اصلی مدیریت منابع آب برمیآید .دغدغههتایی کته
مهدوالً پیشران این فرآیندها هستند عبارتند از موجودی و بیالن آب (توستهه منتابع آب ،و تطبیتق نیازهتا و
منابع آب موجود) ،تنزل کیفیت آب و یا کنترل سیل (با تدرکز بتر اقتدامات ستازهای) .ماهیتت چتالشهتای
حوضه به رونهای است که ردان میرود راهکارهای فنی یتا ستازهای بترای پترداختن بته مشتکالت مناستب
هستند .فرآیند برنامهریزی با توجه به این دغدغه خاص؛ با بررسیهای تفصیلی در خصوص این مسائل حیاتی
مشخص ،آغاز میشود.
مزیت برنامهریزی توسهه منابع آب این است که از نرر روال کار نسبتاً ساده است .این برنامه ،مهدتوالً توستط
برنامه ریزان و مهندسان منابع آب ،با پشتیبانی کارشناسان اجتداعی ،محیطزیستی و اقتصادی انجتام شتده و
اتکای زیادی به مدلهای سیستم منابع آب دارد .این رویکرد به ویژه در سیستمهایی قابل کتاربرد استت کته
ریسک باالی تنش آب ،آلودری یا سیل نداشته ،یا حوضههایی که منابع آب برای توسهه بیشتتر در دستترس
قرار دارد .مقیاس کار مدکن است در سطح حوضه آبریز (غالباً با اولویت بخشهتایی از حوضته آبریتز) ،یتا در
سطح طرح-سیستدی باشد که انتقالهای بینحوضهای ،چندین حوضه آبریز را به هم متصل میکنند.
برنامهریزی استراتژیک حوضه آبریز

آب به شکل فزایندهای به عنوان مؤلفه بنیادی توسهه اجتداعی و اقتصادی شناخته میشود .راه به عنوان یک
محدودیت ،و در سایر موارد به عنوان منبهی برای شتاببخشیدن یتا محترک توستهه عدتل متیکنتد .آب در
کانون چالش های امنیت غذایی ،توسهه اقتصادی ،تولید انرژی و تغییر اقلیم قرار دارد .به نسبتی که فشتار بتر
حوضههای آبریز بیشتر میشود ،برنامهریزان آب حوضه نیاز دارند تا بین اهداف رونارون تهادل برقرار ستازند،
این موضو  ،اثرات مهم اقتصادی و اجتداعی در پی خواهد داشت .در این شرایط ،برنامههای حوضه نیاز دارند
از اهداف رستردهتر توسهه اقتصادی و حفاظت و برنامهریزی محیطزیستی آراه باشند .به نسبتی که الزامتات
اقتصادی و اجتداعی آب ،با تحول توسهه اقتصادی تغییر میکنند ،به تبع آن اهداف مدیریت حوضه نیز بایتد
تطبیق یابند .از این رو ،برنامهریزی عادالنه و کارآمد حوضه بایتد درک عدیقتی از اهتداف توستهه و حفاظتت
داشته باشد تا این اهداف قابلیت تحقق با منابع آتی آب را داشته باشند .ارر این کار بته شتکل جتامع انجتام
شود ،بازتاب نگاه «آب در اقتصاد» خواهد بود .به عبارت دیگر نه تنها برنامهریزی حوضه با برنامهریزی توسهه
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اقتصادی و اجتداعی هدسو است ،بلکه از عوامل تهیینکننده کلیدی رزینههای توسهه آتی به شتدار خواهتد
آمد.
عالوه بر این ،آراهی روزافزون در خصوص آنکه اکوسیستمهای آبی سالم برای رودخانهها ،از نرر تامین کاالها
و خدمات ،پشتیبانی فهالیتهای فرهنگی و دیگر فهالیتهای اجتداعی ،و ارزش ذاتی تنتو زیستتی ،اهدیتت
بنیادی دارد .تجربه نشان میدهد که وقتی اکوسیستمهای آبی به شدت تخریب شتوند ،بازرردانتدن آنهتا بته
شرایط ستالم ،دشتوار و پرهزینته استت .بنتابراین ،رنجانتدن محتدودیتهتای اکولتوژیکی ،آستتانههتا و نیتز
پیوستگیهای منابع آب حوضه در برنامهریزی حوضه آبریز ،اهدیت بسزایی دارد.
در این زمینه ،برنامهریزی استراتژیک حوضه میتواند به عنوان رویکرد منسجم چندرشتهای در مدیریت منابع
آب ،محیط طبیهی و فهالیت های انسانی درون یک حوضه ،به منرور شناسایی و تأمین اولویتهای اجتداعی،
اقتصادی و محیطزیستی تهریف شود.
بنابراین ،برنامهریزی استراتژیک حوضه در آراهی از اینکه آب ،عنصر کلیدی جامهه و اقتصاد به شدار میآید،
با برنامهریزی توسهه منابع آب تفاوت دارد .هدف برنامهریزی استراتژیک حوضه تنها ایتن نیستت کته اهتداف
بیرونی تهیینشده را برآورده سازد ،بلکه جهتدادن به رزینشهتای منطقتی از میتان مجدوعتهای از اهتداف
بالقوه مدیریت آب است که به بهترین شکل بر طیفی از اهداف رقیب اقتصادی ،اجتداعی و اکولتوژیکی تتأثیر
خواهد رذاشت.
ویژریهای زیر ،رویکرد استراتژیک به برنامهریزی حوضه آبریز را روشن میکند:
◄

برصراری توازن بین اهداف مختلف اصتدادی ،اجتما،ی و محیطزیستی .در حوضههای شدیداً توسههیافته،

امکان تامین تدام تقاضاهای آب دیگتر وجتود نخواهتد داشتت .بنتابراین ،برنامتهریتزی حوضته مستتلزم
تصدیمریری در خصوص توازن بین آببران موجود ،تقاضاهای بالقوه آتی ،و نیازهای محیطزیستی است.
دستیابی به این توازن ،صرفاً وابسته به مسائل فنی نیست ،بلکه شامل مالحرات رستتردهتتر اجتدتاعی،
اقتصادی و تنو زیستی ،و نیازمند مشارکت تصدیمریران غیر از بخش آب است .حوزه مدیریت ریستک
سیل نیز ،مواقهی که رویکردها و سطوح حفاظت استاندارد ندیتوانند در سرتاستر حوضته آبریتز اعدتال
شوند ،نیازمند دستیابی به این نو توازن است.
◄ الزامات پیچیده محیطزیستی .برنامهریزی حوضه از اهدیت عدلکرد اکوسیستم آبی در تتأمین کاالهتا و
خدمات برای توسهه اجتداعی و اقتصادی ،و نیز تابآوری زیرساخت طبیهی در برابر تغییتر آرتاه استت.
برنامهریزی استراتژیک محیطزیستی ،مستائلی ماننتد تنرتیم جریتان ،حفاظتت آبخیتز ،کتاهش ستیل،
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نگهداری رسوب -ژئومورفولوژی و خدمات کیفیت آب ،و نیز کاالهایی نریر ماهی و رردشگری که توسط
اکوسیستم آبی فراهم میشوند را در نرر میریرد.
◄ درک برهمکنشها در حوضجه آبریجز .طیفتی از سیستتمهتای هیتدرولوژیکی ،اکولتوژیکی ،اجتدتاعی و
اقتصادی و فهالیت های جاری در یک حوضه آبریز وجتود دارنتد کته هدگتی آنهتا بتر منتابع آب حوضته
تأثیررذار هستند .درک جامع برهمکنشها و روابط علت و مهلولی بین این سیستمها و اجزای آنها ،برای
برنامهریزی کارآمد حوضه آبریز ،حیاتی است .دامنه تحلیلهای پشتتیبان اجتدتاعی و افتصتادی مدکتن
است تنها به حوضه آبریز محدود نشود ،بلکه مدکن است نقش حوضه را در اقتصاد کالنتر منطقتهای در
نرر بگیرد.
◄ تحلیل باثبات بر پایه سناریو .برنامهریزی حوضه مهدوالً عدم قطهیت دربتاره توستهه در آینتده و اقلتیم
آتی را با بررسی چالشها و فرصتهای سناریوهای مختلف آبی -اقتصادی مورد توجه قرار میدهتد .ایتن
شیوه ،اولویتبندی استراتژیک و دستیابی به توازنی را که منجر به برنامهریتزی و تصتدیمریتری باثبتات
برای مدیریت منابع آب حوضه میشود ،امکانپذیر میسازد.
◄ اولویتبندی .برنامهریزی حوضه آبریز به دنبال شناسایی اولویتتهتای کلیتدی در حوضته ،بتر حستب
نیازهای توسهه اقتصادی ،عدالت اجتداعی و حفاظت محیطزیستی استت .ایتن اولویتتبنتدی ذاتتاً یتک
تصدیم اجتداعی و سیاسی است که باید با تحلیل چندرشتهای و چندهدفی پشتیبانی شود.
◄ هدفگذاری کالن در اف های زمانی مختلف .رویکرد استراتژیک در برنامهریتزی حوضته آبریتز مستتلزم
توافق بر سر چشمانداز مشترکی است که نقشآفرینی تدام جنبههای برنامه حوضته ،بته هدتراه اهتداف
زمانی و مرحلهای توصیف کننده مسیر رسیدن به این چشمانداز ،بر اساس آن طراحی میشود.
◄ تطبی و هماهنگسازی فعالیتها بین تمام بخشهای آب .برنامهریتزی حوضته آبریتز نته تنهتا الزامتات
توسهه و بهرهبرداری منابع آب ،بلکه دیگر جنبههای متدیریت آب ماننتد حفاظتت منتابع آب ،متدیریت
تقاضا و کارآیی استفاده از آب ،و مدیریت ریسک سیل را نیز مورد توجه قرار میدهد.
◄ گروههای چندرشتهای .برنامهریتزی حوضته آبریتز ،برنامتهریتزان منتابع آب و برنامتهریتزان اقتصتادی،
محیطزیستی و توسهه را ررد هم میآورد تا به طور مشتترک نقتش آب را در اقتصتاد و جامهته در نرتر
بگیرند .این رویکرد با درک عدیقتر اجتداعی -اقتصادی و محیطزیستتی سیستتم متورد نرتر ،بتر پایته
نررات رروههای چندرشتهای و فنون تحلیل آنها ،پشتیبانی میشود.
جدول 2برنامهریزی توسهه منابع آب را با برنامهریزی استراتژیک حوضه آبریز مقایسه میکند.
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جدول -2ویژگیهای متمایزکننده برنامهریزی توسعه منابع آب و برنامهریزی استراتژیک حوضه آبریز

برنامهریزی توسعه منابع آب
سطح توسهه حوضه

برنامهریزی استراتژیک حوضه

حوضههایى که منابع آب متازاد بترات توستهه حوضه هات پیچیده یتا تحتت تتنش آبتى کته
دارند و با تنش های عدده محیطزیستى روبرو نیازمند تهامالت دشوار میان اهداف اقتصتادت،
نیستند.

اجتداعى و اکولوژیکى هستند.

مسائل مورد نرر

پاسخ به فشارهات شناسایى شده بر منابع آب

پاسخ به تنشهای وارد بر حوضه و فشارهات

منرور از برنامهریزت

تطبیق کدیت یا کیفیت آب با اهداف موجتود برنامتتهریتتزت آب بتته عنتتوان بختتش الینفتتک

اجتداعى -اقتصادت
توسهه:

برنامهریزت توسهه:

حوضه

"آب برای اقتصاد"

"آب در اقتصاد"

هدف

توسهه

حفاظت و مدیریت

تدرکز توجهات

متدرکز بر آب :زیرساخت منابع آب

متدرکز بر جامهه :نرامهات اقتصادت ،اجتداعى

الزامات محیطزیستى

آستانهها ،به ویژه کیفیت آب

نگهدارت کاالها و خدمات اکوسیستم

مهارتهات کلیدت در

با هدایت برنامهریزان آب و تدرکز بر

هدکارت میان برنامهریزان آب ،توسهه و

فرآیند برنامهریزت

مهارتهات مهندسى

محیطزیست

فنون تحلیل

بهینه سازت فنى:

سناریوهات اقتصادت و محیطزیستى:

و محیطزیستى وابسته به رودخانه



تحلیل سیستدى زیرساخت منابع آب



تحلیل سیستدى بههمپیوسته منابع آب



تحلیل هزینه  -فایده اقتصادت



تحلیل اجتداعى /اقتصادت آب



بررسى کیفیت آب



ارزیابى استراتژیک محیطزیستى



پیشبینى استفاده آب در آینده



برنامهریزت بر پایه سناریو

بنابراین ،پیچیدری و درهمتنیدری ،مشخصه اصلی برنامهریزی استراتژیک حوضه آبریز است .ایتن پیچیتدری
به موارد رو به رشد فشارها بر حوضههای آبریز و نیز راهحتلهتای متورد نیتاز ارتبتاط متییابتد .برنامتهریتزی
استراتژیک حوضه آبریز ،فرآیندی نیست که بر اساس راهحل فنی برای یک یا دو چتالش تهریتف شتود ،بلکته
فرآیندی است که به دنبال پاسخ به چالشهای پیچیده اقتصادی و محیطزیستی از طریق راهحلهتایی استت
که عدوماً مستلزم مشارکت طرفهای رونارون است .به طور مثال ،برنامهریزی حوضه مدکن است نشان دهد
که برای کاهش ریسک سیل و یا بترای هدستویی برنامتهریتزی توستهه بتا منتابع آب موجتود ،تغییراتتی در
برنامهریزی توسهه الزم است .این ضرورت میتواند تصدیمریران منطقهای و محلی را برای پیتادهستازی ایتن
برنامه تحریک نداید.
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عالوه بر این پیچیدری ،برنامهریزی حوضه باید شرایط عدم قطهیتهای روزافتزون را نیتز در تهیته برنامتههتا
لحاظ نداید .این عدم قطهیت هم به توسهه سریع اجتداعی و اقتصادی و هم به عدم قطهیتهای توأم با تغییر
اقلیم ارتباط مییابد.
بنابراین ،اصلیترین ویژری برنامه ریزی استتراتژیک حوضته آبریتز ،توانتایی پترداختن بته پیچیتدری ذاتتی ،و
هدزمان شناسایی اولویتهای کلیدی و تهیین اهداف سیاسی کالن برای حوضه به شدار میآید .این موضتو ،
هم نشاندهنده ویژری محوری و هم چالش قابتلمالحرته در برابتر برنامتهریتزی استتراتژیک حوضته استت.
شکل 12شیوه تحقق این ویژریها توسط برنامهریزی استراتژیک حوضه را نشان میدهد .تصویر ساعت شتنی
نشاندهنده شیوه ارزیابیها در طیف رسترده مسائل پیچیدهای است که بر تصدیمریری درباره تهداد انتدکی
از اولویتها و اهداف کالن تدرکز یافته؛ سپ

به برنامههای تفصیلی پیتادهستازی بترای پترداختن بته طیتف

رسترده مسائل تبدیل میشود .جزئیات رامهای این فرآیند در فصلهای بهدی تشریح میشوند.

شکل -12ماهیت فرآیند برنامهریزی حوضه آبریز شبیه سا،ت شنی است
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 -3-2ده صا،ده کارساز در برنامهریزی حوضه آبریز
رویکردهای برنامه ریزی حوضه آبریز در جهان در پاسخ به تغییر اولویتتهتا ،بحترانهتای مختلتف و افتزایش
پیچیدری در مدیریت منابع آب ،شکل ررفتهاند .این رویکردها در طیفی از کشورها و در تنتو رستتردهای از
شرایط هیدرولوژیکی ،نهادی و سیاسی ایجاد شدهاند .علیرغم ایتن رونتارونی ،شتداری از مستائل کلیتدی را
میتوان تشخیص داد که در چتالش برنامته ریتزی حوضته آبریتز محوریتت دارنتد .ده قاعتده زیتر بتر استاس
درسآموختهها و تجربه بینالدللی درباره برنامهریزی حوضه در قرن رذشته تدوین شتدهانتد .ایتن قواعتد (یتا
اصول) در سرتاسر کتاب مورد توجه بوده ،و در فصلهای رونارون مبنا قرار میریرند.
صا،ده -1به درک جامعی از کل سیستم دست یابید.

برهمکنشهای کلیدی میان اقلیم ،سیدای طبیهی ،شترایط و عناصتر هیتدرولوژیکی ،اکولتوژیکی ،اجتدتاعی،
اقتصادی و نهادی در یک حوضه باید برای برنامهریزی کارآمد حوضه به خوبی درک شوند .دستتیابی بته ایتن
درک از طریق ارزیابیها باید در اولویت قرار ریرد .ارزیابی غربالررانه اولیه در خصوص کل سیستم متیتوانتد
تحلیلهای تفصیلیتر و متدرکزتر جنبههای کلیدی سیستم که الزمه تهیته برنامته حوضته آبریتز هستتند را
مشخص نداید.
صا،ده -2حتی بدون شناخت کامل ،برنامهریزی و اصدام کنید.

فقدان اطالعات نباید مانع تصدیمریری شود؛ غالباً بهتر است بر پایه اطالعات محدود اقدام ندوده و با پیامدها
تطبیق یابیم ،تا آنکه کالً کاری انجام ندهیم که خود میتواند به بدترین نتایج منجر شود .این رویکرد مستلزم
عدلررایی ،حسابشدری ،و راهبری در تصدیمریری است ،که باید با بهترین تحلیلهای مدکن با توجته بته
زمان و منابع موجود پشتیبانی شود.
صا،ده -3مسائل را اولویتبندی کرده و رویکرد مرحلهای و تکراری را برای تحق

اهداف بلندمدت در پیش

بگیرید.

برخی مسائل حوضه آبریز اولویت باالتری نسبت به دیگر مسائل داشته ،و توجه فوری را طلب میکنند .عتالوه
بر این ،مهدوالً ندی توان هدزمان هده مسائل حوضته را متورد توجته قترار داد ،و تتالش بترای چنتین کتاری
میتواند سبب شود مهمترین مسائل شناسایی نشده یا مورد توجه قرار نگیرند .برنامهریزی حوضه ذاتاً فرآینتد
اولویتبندی است .اولویتبندی میتواند بر پایه چالشهای کلیدی ،و یا آبخیزها و بخشهای اولویتدار حوضه
صورت ریرد .به هدین صورت ،اقدامات مدیریت مدکن است بتر استاس امکتانستنجی فنتی ،متالی و نهتادی
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اولویت بندی شوند .مدکن است آراهی از مسائلی که برجستتگی سیاستی بتاالیی دارنتد ،و نیتز مستائلی کته
میتوانند با دستاوردهای فوری به تحقق اهداف شتاب دهند ،مهم باشد.
توانایی اولویتبندی و تطبیق اقدامات تنها در صورتی محقق میشود که ماهیت چرخهای برنامهریزی شناخته
شود .بدین مهنا که برنامهریزی ،با فرآیندی تدریجی از طریق مجدوعهای از اهداف و برنامههای میانمدت ،به
سدت اهداف بلندمدت تهریف شده حرکت میکند .از یک سو ،به جای پاسخ به تغییر اولویتهای کوتاهمدت،
نگاه بلندمدت برای اطدینان از پیوستگی با رذشت زمان الزم است .از سوی دیگر ،عدم قطهیت و پیچیتدری،
از تهیه برنامههای تفصیلی درافقهای زمانی طوالنیتر جلوریری میکنتد .بنتابراین ،ایتن برنامته بایتد شتامل
اهداف بلندمدت و اقدامات میانمدت باشد.
صا،ده -4بپذیرید که برنامهریزی حوضه ،یک فرآیند ذاتاً تکرارشونده و نامنوم است.

شیوه برنامهریزی حوضهها ،علیرغم قصد جدی مدیران آب ،به ندرت شستهرفتته و منضتبط استت .حتتی در
برنامهریزی ،چالشهای سیاسی یا مالی غالباً میتوانند فرآینتدهای متورد نرتر را از مستیر ختارج ستازند .در
بلندمدت ،برنامهریزی حوضه مدکن است در قالب مجدوعهای از اقدامات پراکنده در پاسخ به تغییر شرایط یتا
ضروریات سیاسی جدید انجام شود.
صا،ده -5امکان سازگاری با تغییر شرایط را فراهم کنید.

وضهیت جدهیتی و اقتصادی در حوضه ،پیوسته در حال تغییر است .این امر نیازمند آن است که برنامهریتزی
حوضه انطباقپذیر باشد .توجه داشته باشید که با تغییر شرایطی که مبنای برنامه حوضته بتوده و نیتز تغییتر
اهداف استراتژیک حوضه ،برنامه حوضه مدکن است به اهتداف ختود دستت نیابتد .بنتابراین ،تطبیتقپتذیری
مستلزم فرآیند جامع پایش ،ارزیابی و بازنگری ،در قالب یک استراتژی یا ترتیبات نهادی است کته ذاتتاً بایتد
انهطافپذیر باشند .تغییر اقلیم احتداالً اهدیت انهطافپذیری و تطبیقپذیری را افزایش میدهد.
صا،ده -6برنامههای موضو،ی مرتبط و همخوان را تهیه کنید.

برنامهریزی حوضه شامل طیفی از قلدروهای مدیریت منتابع آب نریتر تخصتیص آب ،متدیریت کیفیتت آب،
احیای محیطزیستی ،مدیریت سیل و کشتیرانی است .هر یک از آنها رویکرد برنامهریزی و مالحرات نهتادی
خاص خود را دارند .بنابراین ،هر یک مستلزم اقدامات ویژه در قالب برنامههای موضتوعی و مترتبط بتا برنامته
حوضه هستند .این برنامهها بین محدودههای اداری و آبخیز در حوضه انسجام بته وجتود متیآورنتد .بتا ایتن
وجود ،برنامه حوضه آبریز باید چارچوب فراریر استراتژیک را برای اطدینانیافتن از اهداف مشترک ،هدسویی
مدیریت و هدکاری نهادی حول وابستگیهای متقابل بین این قبیل موضوعات فراهم آورد.
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صا،ده -7به مسائل در مقیاس مناسب بپردازید و برنامههای محلی را در ذیل برنامه حوضه صرار دهید.

در حوضه های آبریز پیچیده ،تفکیک مسائلی که باید در مقیاس حوضه مورد توجه قرار ریرند ،از مسائلی کته
باید در مقیاس منطقه ای ،آبخیز یا محلی به آنها پرداخته شود بسیار مهم است .ارر این کار انجتام نشتود ،بته
دلیل آنکه جزئیات محلی بر برنامهریزی حوضه سایه خواهد انداخت ،شناسایی اولویتهای استراتژیک نامدکن
است .هدزمان ،برنامههای پیادهسازی در سطح محلی ،پیادهسازی انهطافپذیر اهداف استراتژیک سطح حوضه
را بر اساس شرایط محلی امکانپذیر میسازد .تفکیک جغرافیایی برنامهها نیتز ایتن انهطتافپتذیری را فتراهم
میآورد .به بیانی دیگر ،برنامه حوضه آبریز ،اهتداف و اولویتتهتای کتالن را مشتخص متیکنتد و پت

از آن

برنامههای تفصیلیتر در سطح آبخیز یا اداری (به طور مثال ،استانی یا شهری) تهیه میشتوند .مهتمتتر آنکته
برنامه حوضه نیازی نیست شامل برنامههای تفصیلی موضوعی و پیادهسازی در هدتهجتا بترای تدتام مستائل
باشد ،بلکه میتواند بر باالترین اولویتها متدرکز شود.
صا،ده -8گروداران را با دید تقویت روابط نهادی مشارکت دهید.

برنامه ریزی حوضه آبریز تنها زمانی اثربخش خواهد بود که بته عدتل منتهتی شتود ،و ایتن مهتم مهدتو ًال بته
هدکاری شداری از نهادها در سطوح مختلف (از محلی تتا ملتی) ،ذیتل راهبتری نهتادی اصتلی متدیریت آب
بستگی دارد .راهبری و کنشهای افراد در سازمان های ذیتربط نیتز بایتد بستیار مهتم تلقتی شتود .بنتابراین،
برنامهریزی حوضه باید ضدن اطدینان از پیادهسازی اقدامات الزم ،بته عنتوان فرصتتی بترای اعتدادستازی و
ارتباط بین مجدوعههای مذکور منرور رردد .فرآیند برنامهریزی حوضه نیز باید بکوشد دیدراههتای رونتارون
رروداران را در مقیاسهای مختلف که بر پیادهسازی استراتژی تأثیر خواهند داشت ،شناخته و منرور ندایتد.
در حالیکه این موضو برای مشارکتکنندران و رروداران بخش آب بسیار مهم است ،هدکتاری بتا نهادهتای
بالقوه در دیگر بخش های مرتبط نیز به هدین اندازه در ایجاد پیوندهای الزم با دیگر فرآیندهای برنامتهریتزی
توسهه و محیطزیستی اهدیت دارد.
صا،ده -9بر پیادهسازی برنامه حوضه تمرکز کنید.

برنامهای که پیاده ندیشود ،تا اندازه زیادی به واقهیتها توجه نداشته است .تهیه برنامه حوضه باید ظرفیت و
منابع الزم برای پیادهسازی ،به ویژه ظرفیت های فنی ،متالی و اداری را در نرتر بگیترد .ارتر ایتن مالحرتات
منرور نشوند ،برنامه حوضه بته فهرستتی از آرزوهتا تبتدیل متیشتود کته اجرایتی نخواهنتد شتد .اقتدامات،
مسئولیتها ،مراحل پیشرفت و منابع الزم برای پیادهسازی به هدراه سازوکارهای مناستب نهتادی ،حقتوقی و
تصدیمریری ،مسئولیتها و اختیارات تسهیلکننده پیادهسازی باید در برنامه پیتادهستازی مشتخص شتده و
مورد توافق قرار ریرند.
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صا،ده -10رویکرد و روشهای برنامهریزی را متناسب با نیازهای حوضه انتخاب کنید.

هیچ الگو یا دستورالهدل استاندارد عدومی برای برنامهریزی حوضه آبریز وجود ندارد؛ هتر حوضتهای داستتان،
شرایط ،چالشها ،رروداران و اطالعات متفاوت مربوط به خود را دارد .عالوه بر ایتن ،بختش زیتادی از درک و
شناخت از فرآیند برنامهریزی حوضه در چرخههای بهدی برنامهریزی حاصتل متیشتوند کته در هدتان ابتتدا
فراهم نیستند .بنابراین ،فرض اینکه مناسبترین فنون را میتوان در هدان آغاز بررزید اشتباه استت .فرآینتد
مهتبر و منسجم باید طراحی شده ،و بازتاب شترایط موجتود باشتد و بترای انطبتاق بتا تکامتل درک و تغییتر
اولویتهای حوضه ،انهطافپذیر باشد.
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فدل 3
اهداف برنامهریزی حوضه آبریز

 -1-3اهداف بنیادین برنامهریزی حوضه آبریز
ضرورت برنامهریزی حوضه آبریز ناشی از پیوستگی درونی هیتدرولوژیکی و اکولتوژیکی حوضتههتای آبریتز ،و
خدمات و کارکردهای چندرانهای (و راه رقیب) است که جوامع انسانی از این سیستمها به دست میآورند .به
دلیل طیف رسترده خدمات فراهمشده در حوضههای آبریز ،عدوماً این برنامهریزی نیاز به پرداختن به مسائل
رستردهای است .با پرداختن به چهاررروه منافع زیر میتوان نگرش ارزشدندی به برنامهریتزی حوضته ایجتاد
کرد:
◄ منافع محیطزیستی رودخانه -کیفیت بهتر آب ،حفپ تنو زیستی
◄ منافع اقتصادی حاصل از رودخانه -افزایش تولید غذا ،انرژی و محصوالت
◄ کاهش هزینههایی که رودخانه ایجاد میکند -مدیریت بهتر سیل
◄ منافع فراتر از رودخانه -تسریع هدکاری رسترده و بههمپیوستگی اقتصادی.
عدوماً برای پرداختن هدزمان به تدام این مسائل ،به ویژه برای حوضههای آبریزی که بته ستبب رشتد ستریع
اقتصادی تحت فشار قرار دارند ،نیاز به تهیه برنامه حوضه آبریز است .در این راستا ،برنامهریزی حوضته آبریتز
مهدوالً بر پایه شداری از اصول بنیادین استوار میرردد:
◄ ،دالت :استفاده از آب و بهرهمندی از خدمات یک رودخانه به رونهای که در میان رروههتای مختلتف
عادالنه باشد .این مورد میتواند شامل عدالت بین مناطق مختلف اداری و نیز بین محدودههای باالدست
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و پائیندست باشد .مالحرات عدالت اجتداعی نیز میتواند به جهت پشتیبانی از فرصتهتای توستهه در
مناطق توسههنیافته ،و نیز حفاظت و تحقق منافع رروههای محروم اجتداعی ،انگیزهبختش برنامتهریتزی
حوضه باشد.
◄ حفاظت محیطزیستی :مدیریت آب به شیوهای که با آراهی از ضرورت حفپ کارکرد محتیطزیستتی ،و
نیز تأمین نیاز توسهه اجتداعی و اقتصادی صورت ریرد .باید توسهه و استفاده مستقیم منابع آب ،و نیتز
کاالها و خدمات مرتبط با این منابع در آینده ،به جهت اطدینان از اینکه تدام این متوارد در آینتده نیتز
فراهم خواهند بود ،در نرر ررفته شوند.
◄ کارآیی در توسعه :مدیریت آب به رونهای که توسهه اقتصادی و اجتداعی را پشتتیبانی و اولویتتهتای
ملی و استراتژیک توسهه را محقق سازد .در این کار غالباً به وابستگیهای جوامع محلی و صنایع بته آب،
و فرصتهای کاهش مصرف آب و مدیریت تقاضا توجه میشود.
◄ توازن :برنامهریزی حوضه باید بین نیازها و منافع حاصل از منابع آب حوضه (ماننتد برداشتت ،تخلیته،
سیل ،کشتیرانی ،تولید برق) توازن برقرار سازد .این کار باید به شیوهای شفاف صورت ریرد تا امنیتت را
برای آببران فراهم آورد.
◄ همکاری :هدسویی و کنش مشترک میان نهادها و رروههایی که مأموریتها و منافع آنان در متدیریت
حوضه هدپوشانی دارد.
موارد باال یا اصول مشابه دیگر غالباً در تهیه برنامه حوضه به کار رفته و یا میتوانند برای هدایت تصدیمریری
آتی در برنامه رنجانده شوند .شرایط محلی مدکن است حتی مستلزم تحلیل تفصیلی آنهتا بته عنتوان اصتول
هدایتکننده برای تأثیررذاری بر پیادهسازی برنامه حوضه آبریز نیز باشد.

 -2-3تدمیمات و توازنهای کلیدی در فرآیند برنامهریزی حوضه آبریز
در مرکز فرآیند برنامهریزی استراتژیک حوضه آبریز ،شداری از تصدیمهای کالن سیاسی درباره اولویتتهتای
حوضه قرار دارد .هدچنانکه فشار بر حوضهها افزایش مییابد ،دیگر قابلیت تامین تدام تقاضاها از رودخانته و
منابع آن وجود نخواهد داشت ،لذا رزینشها و متوازنسازی باید میان اهداف مختلف صورت ریرد.
در فرآیند برنامهریزی حوضه آبریز ،برقراری تتوازن متیتوانتد شتکلهتای مختلفتی داشتته باشتد .در برختی
حوضهها ،برنامهریزی مدکن است بر یک مسئله ویژه تدرکز داشته باشد؛ و در حوضههای پیچیدهتر ،طیفی از
تبادالت مدکن است هدزمان مورد توجه قرار ریرند.
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کادر -6اصول و ارزشهای هدایتکننده :نمونههایی از دالویر و کالیفرنیا
برنامه منابع آب حوضه آبریز دالویر ( )2004نخستین برنامه حوضه بود که با یک چشمانتداز منستجم و متحتد بترای متدیریت
منابع آب بین چندین ایالت سهیم تدوین شد .در هر یک از ایالتها ،شهرها و نهادهای متهددی وجتود دارنتد کته در متدیریت
منابع آب به ایفای نقش میپردازند .برای تحقق این چشمانداز و زمینهسازی برای برنامههای آینده ،برنامه حوضه دالویر بر امور
نهادی تدرکز دارد که تأکید آن بر اهدیت فرآیند شکلریری هدکاری است .این برنامه هدچنین بر ارتباطات بین حقوق ایتالتی
و فدرال تأکید داشته که هر دو باید برآورده رردد .اهدیت هدکاری نهادی به ویژه درباره این برنامه قابل توجه بوده ،و میتوانتد
در اصول هدایتکننده زیر نیز دیده شود:
 -1آب یک منبع طبیهی ررانبها و محدود است ،برای تدام مراهر حیات اهدیت اساسی داشته و بترای ستالمت اکولتوژیکی ،و
رفاه اقتصادی و اجتداعی حیاتی است.
 -2توزیع پراکنده منابع آب در آبخیزها ،چالشی در برابر تخصیص و استفاده عادالنه آب است.
 -3مدیریت سنجیده آب نیازمند تههد به بههمپیوستگی اکولوژیکی و تنو بیولوژیکی برای اطدینان از محیطزیست سالم؛ تههد
به اقتصاد پویا؛ و عدالت اجتداعی برای نسلهای کنونی و آینده است.
 -4اثربخشترین راه برای حذف آلودری ،پیشگیری از وقو آن است.
 -5مدیریت بههمپیوسته برای دستیابی به نتایج مطلوب بسیار مهم است .در تصدیمریریهای مدیریت منابع آب:
● کیفیت و کدیت آب را با مدیریت منابع دیگر پیوند بزنید.
● سیستمهای هیدرولوژیکی ،اکولوژیکی ،و نرامهای اجتداعی و نهادی را بشناسید.
● به اهدیت مرزهای آبخیز و آبخوان توجه داشته باشید.
● از جابجایی آلودری از یک محیط به محیط دیگر و مشکلآفرینی در مکان یا محیطی دیگر جلوریری کنید.
● در توازن با محدودیتهای اقتصادی ،مرز امکانات تکنولوژیکی را بسط دهید.
 -6بهبود مدیریت اراضی برای ارتقای وضهیت منابع آب بسیار مهم است.
● تصدیمریری باید بر پایه اصول علدی و درک ارتباط میان منابع آب و اراضی باشد.
● مدیریت بههمپیوسته کارآمد نیازمند برنامهریزی و اقدام هداهنگ در تدام سطوح دولت (فدرال ،ایالتی ،محلی) است.
● برنامهریزیهای موجود میتواند مبنایی برای بهبود مدیریت منابع آب و اراضی فراهم آورد.
 -7هده ما چه فردی و چه جدهی ،مسئول مراقبت از منابع آب از طریق استفاده و مدیریت خردمندانه آنها هستیم.
● آراهی عدومی برای آینده بهتر محیطزیستی بسیار مهم است.
● هدکاریهای خصوصی -دولتی و هدکاری پیشرفته برای دستیابی به نتایج بهتر ضروری است.
● چارچوب تصدیمریری موفق باید انهطاف کافی برای پیشبرد و تطبیق با نوآوریها و دانش جدید را داشته باشد.
 -8ساختار حقوقی و قوانین موجود ،چارچوب تصدیمریری در مدیریت را فراهم میآورند.
 -9تصدیمریری باید به سیاستها و الزامات در قوانین موجود و حقوق قانونی افراد و تشکلها که بالقوه از تصتدیدات متدیریت
آب تأثیر میپذیرند ،توجه داشته باشد.
 -10اختیار تصدیمریریهای مدیریت بههمپیوسته باید برخاسته از قوانین موجود بوده ،و مدکن است مستتلزم اصتالح قتوانین
موجود یا تصویب قوانین جدید باشد.
 -11ساختارهای حقوقی باید به رونهای باشند که مدیریت منابع آب را در حوضهها ،آبخیزها و آبخوانهتا تستهیل نداینتد ،نته
اینکه بر پایه مرزهای اداری -سیاسی باشند .در عین حال باید به حاکدیت ایالتها و تقسیدات سیاسی آنها احترام بگذارند.
 -12در مدیریت منابع آب ،اقدامات ارجحیتدار آنهایی هستند که برای رنجاندن و هدخوانی با موارد زیر برنامهریزی میشوند:
● حفپ و ارتقای بههمپیوستگی اکولوژیکی
● پایداری
● امکانپذیری
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● تابآوری در برابر نوسانات طبیهی
برنامه آب کالیفرنیا و بهنگامسازی آن ( )2009ندونهای از برنامههایی است که به دنبال مدیریت منتابع آب در چنتدین حوضته
آبریز در یک ایالت است .از این رو ،بر هدکاری نهادی میان دپارتدانها و رروداران نداینده جنبههای مختلف مدیریت منابع آب
در این ایالت ،و در عین حال توجه به ماهیت بسیار متغیر آب در حوضهها ،تأکید دارد .این برنامه از یک استراتژی از پیش تهیه
شده پیروی میکند ،و بر پایه اطالعات و فرآیندهای تثبیتشتده هدکتاری استتوار استت .ارزشهتای زیتر ،تدرکتز منطقتهای و
محوریت هدکاری را نشان میدهند:
◄ دیدراه رسترده ،آیندهنگر و مبتنی بر رروداران در مدیریت آب را استفاده ندایید.
◄ مدیریت منابع پایدار بر پایه آبخیز را ارتقاح دهید.
◄ آمادری منطقهای در برابر سیل و خشکسالی را افزایش دهید.
◄ خودکفایی منطقهای را افزایش دهید.
◄ هداهنگی و هدکاری منطقهای بین دولتهای محلی و دستگاههتا ،ستازمانهتای خصوصتی و عدتومی ،و دولتتهتای
قبیلهای و قبائل را ارتقاح دهید.
◄ ارزشهای منافع اقتصادی ،محیطزیستی و اجتداعی ،و هزینهها و بدهبستانها برای پیریزی تصدیدات سرمایهرتذاری
بر مبنای شاخصهای پایداری را تهیین ندایید.
◄ نوسانات آتی ،عدم قطهیت و ریسک در فرآیند تصدیمریری را منرور ندایید.
◄ قوانین حقوق آب کالیفرنیا ،از جدله اصول قانون اساسی در خصوص استفاده مهقول و امانتداری عدومی ،را به عنتوان
مبنای سیاسترذاری ،برنامهریزی ،و تصدیدات مدیریت درباره منابع آب کالیفرنیا به کار بندید.
◄ عدالت محیطزیستی -رفتار منصفانه با مردم از تدام نژادها ،فرهنگها ،و درآمدها را ارتقاح دهید.
◄ علم ،بهترین دادهها ،و دانش محلی و بومی را در فرآیندی شفاف و مستند به کار ریرید.

کادر -7دستیابی به توازن در برنامهریزی حوضه در چین
یکی از رویکردهای به کاررفته برای متوازنسازی در برنامته ریتزی حوضته آبریتز در چتین ،تخصتیص کارکردهتای مختلتف بته
بخشهای مختلف حوضه آبریز است ،با آراهی از اینکه برخی از بازههای رودخانه باید استانداردهای محیطزیستی باالیی داشته
باشند ،و در دیگر بازهها توسهه اجتداعی -اقتصادی باید محوریت داشته باشد .ایتن شتیوه مبتنتی بتر چهتار نتو دستتهبنتدی
رودخانه است :منطقه توسهه مدنو  ،منطقه حفاظتشده ،منطقه احیا و منطقه توسهه .این دستهبندی در هر مقطع از رودخانه،
بر اساس ویژری های رودخانه ،استفاده کنونی و آینده منابع آب ،نیازهای محیطزیستتی آب ،و ستناریوهای توستهه اجتدتاعی-
اقتصادی به کار میرود .پ از مشخص شدن کتارکرد هتر مقطتع از رودخانته« ،شتاخص کنتترلکننتده» پیشتنهاد متیشتود:
مجدوعهای از اهداف کدّی برای حوضه ،مانند کیفیت آب و مجدتو منتابع آب موجتود .ایتن اهتداف مبنتای طراحتی اقتدامات
مدیریت و برنامهریزی حوضه آبریز قرار میریرند.
مناطقی که توسهه مدنو هستند عددتاً برای حفاظتت کتارکرد طبیهتی و محتیطزیستتی رودخانته تهریتف شتدهانتد .منتاطق
«حفاظتشده» عددتاً برای حفپ خدمات طبیهی و اکولوژیکی رودخانه ،حفپ استفاده کنونی از رودخانته ،و آمتادهستازی بترای
توسهه پایدار هستند .مناطقی که برای احیا و بازسازی در نرر ررفته میشوند ،برای حتل تهتارض بتین استتفاده و حفاظتت ،و
احیای کارکردهای طبیهی رودخانه هستند .مناطق توسهه نیز برای استفاده از پتانسیل اجتدتاعی -اقتصتادی رودخانته منرتور
میشوند و البته در این مناطق هدچنان حفاظت نیز مدنرر است.
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تخدیص آب بین بخشها یا مناط

در حوضههای آبریز تحت تنش یا به اصطالح «بسته شده» ،یهنی حوضههتایی کته منتابع آب متازادی بترای
توسهه ندارند ،نیاز به اتخاذ تصدیدات کلیدی در خصوص آببرانی است که ایتن منتابع کدیتاب آب بته آنهتا
تخصیص داده خواهد شد .به شکلی دیگر ،برنامه حوضه مدکتن استت ستازوکارهایی (بترای ندونته از طریتق
مبادله بین آببران) را مشخص سازد که به وسیله آنها تصدیمریریها انجام خواهتد شتد .بستته بته شترایط،
برنامهریزی حوضه مدکن است مستلزم ایجاد توازنی بین بخشها (غالباً بین نیازهای آبی بخشهتای صتنهتی
رو به رشد و با ارزش اقتصادی باال ،و مصارف موجود کشاورزی که احتداالً ارزش اقتصادی پائینتتری داشتته
اما منافع اجتداعی عدده و ارتباط بیشتری با جوامع قدرتدند سیاسی دارند) باشد .در حوضههای آبریز بتزرگ
که از مناطق اداری مختلف عبور میکنند ،به دلیل آنکه آب به عنتوان محتدودیت یتا تستریعکننتده توستهه
اقتصادی دیده میشود ،این تنشها به شکل تهارض بر سر تخصیص آب بین مناطق یا ایالتها ندود مییابند.
برصابی ،در تیاد با برداشت و در مقابل ذخیره سیل

یکی از پیچیدهترین موارد برقراری توازن ،تصدیمریری در خصوص بهرهبرداری زیرساختهای مهم در حوضه
برای اهداف مختلف است .بیشتر این بحث به مسائل زمانبندی ،و قواعد بهرهبرداری حاکم بر رهاسازی آب از
سدها ارتباط مییابد .در مورد کاهش ریسک سیل ،مدیریت بهینه سیستم مهدوالً نیازمند آن است که مخازن
پیش از فصل بارندری خالی شوند ،تا حداکثر پتانسیل ذخیره سیالب فراهم آید .در مقابتل ،در تولیتد برقتابی
اولویت آن است که تراز مخزن هدیشه باال نگاه داشته شود ،تا از حتداکثر ظرفیتت تولیتد استتفاده شتود .در
چنین الگویی ،رهاسازی روزانه مطابق با اوج تقاضای برق زمانبندی میشود .برای آببران آبیاری ،رهاستازی
محدود آب از مخازن در غیر از فصل رشد ریاه مطلوب خواهد بود ،چرا که موجودی آب را بترای استتفاده در
زمان نیاز به آبیاری به حداکثر میرساند .چنین الگوی فصلی رهاسازی مسلداً برای برقتابی یتا ذخیتره ستیل
بهینه نیست .بنابراین در تأسیسات مخازن چندمنروره ،این احتدال وجود دارد که این اهداف در تهارض قرار
ریرند ،و باید در طراحی قواعد بهرهبرداری سیستم در خصوص توازن بین این اهداف ،تصدیمریری شود .ایتن
وضهیت زمانی پیچیدهتر میشود که برداشت در پائیندست و الزامات کشتیرانی نیز در نرر ررفته شتوند .در
حوضههایی که در آنها توسهه قابلمالحره برقابی صورت ررفته است ،سازراری الزم میتوانتد بتین نیازهتای
برقابی و نیازهای آببران کشاورزی و صنهتی در حوضه وجود داشتته باشتد .البتته ،آب برداشتتشتده بترای
استفاده در باالدست تأسیسات برقابی نیز موجودی منابع آب را برای تولید برق کاهش خواهد داد.
تفریح و کشتیرانی

تفریحات در مخازن ذخیره میتواند مبنای توسهه اقتصادی در مقیاس محلی و ارتقتای کیفیتت زنتدری قترار
ریرد .با این وجود ،مستلزم آن است که مخازن در حداکثر ظرفیت نگاه داشته شوند .برای کشتیرانی ،اولویت
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اصلی حفپ مستدر جریانهای کافی در مقاطع قابل کشتیرانی رودخانه استت .ایتن تتنش ذاتتی بتین ثابتت
نگاهداشتن تراز مخزن و جریان باثبات در پائیندست ،در تهریف قواعد بهرهبرداری مختزن ندتود یافتته ،و بته
سبب الزامات برداشت برای استفادههای دیگر پیچیدهتر نیز میشود.

کادر -8پروژه سهدره در چین :برصراری توازن میان منافع اهداف مختلف
بهرهبرداری از پروژه سد سهدره ،محور سازوکارهای تنریم و مدیریت منابع آب در بازههای میانی و پائینی رودخانته یانتگتسته
است .بهرهبرداری از این سد برای تحقق منافع کنترل سیل ،تولید برقابی ،کشتیرانی و تغذیه آب برنامهریزی شده است .کنترل
سیل مهمترین اولویت بهرهبرداری این سد است .سد سهدره میتواند سیالب حوضه بتاالیی را ذخیتره ستاخته ،و بتدین ترتیتب
فشار بر بازههای میانی و پائینی را کاهش دهد .ظرفیت ذخیره سیل این سد 22/15 ،میلیارد متر مکهب است و بر ایتن استاس
میتواند سیل های بزرری را تنریم و کنترل نداید .به منرور اطدینان از ایدنی سد و نیز ذخیرهسازی سیالب ،تتراز آب مختزن
سه دره باید در فصل سیالبی در تراز پائین مهینی نگاه داشته شود ،تا از حداکثر ظرفیت ذخیره سیل اطدینان حاصل شود .ایتن
کار بر پایه پیشبینی بارش در حوضه باالیی صورت میریرد .با این وجود ،پائینآوردن تراز آب مخزن ،به کتاهش منتافع تولیتد
برقابی منجر شده و برنامه زمانی رهاسازی از سد سهدره نیز بر آبیاری در حوضههای میانی و پائینی تأثیر میرذارد.

تخلیه پساب در برابر کیفیت آب در پائیندست

تصدیمریری در خصتوص ستطح کیفیتت مطلتوب آب ،از جدلته تهتامالت ذاتتی میتان آببتران باالدستت و
پائیندست و هدچنین بین بخشهای مختلف به شدار میآید .استانداردهای باالتر کیفیت آب بته مهنتای آن
است که استانداردهای باالتر تصفیه نیاز بوده و هزینههای سرمایهرذاری برای آببران باالدست بیشتر خواهتد
بود .با اینکه افزایش جریان در نهایت نباید به عنوان حل مشکالت کیفیت آب تلقی شود ،با این حال ،الزامات
حفپ استانداردهای کیفیت آب مدکن است مستلزم کاهش منابع آب موجود برای برداشت به سبب ضترورت
حفپ آب در مجرا برای رقیقسازی آالیندهها باشد.
سیستم طبیعی و ظرفیت تغییر آن

اساساً توسهه منابع آب مستلزم تغییر حالت طبیهی سیستم رودخانه است .با این وجود ،محدودیتهای ذاتتی
در میزان تغییر (از نرر مسدودکردن آبراههها ،برداشتت آب ،و دستتکاری مجترای رودخانته) وجتود دارد کته
میتوان بدون تخریتب در سیستتم رودخانته صتورت داد .برنامتهریتزی حوضته بایتد مبتنتی بتر درک کامتل
ویژریهای سیستم رودخانه و شناسایی دامنه مجاز دستکاری و تغییر در سیستم بر اساس این درک باشد.
،ملکرد محیطزیستی در مقابل دیگر استفادههای آب

یکی از مهمترین موارد برقراری توازن در برنامهریزی حوضه آبریز ،تهتادل بتین حفتپ کتارکرد اکوسیستتم و
نیازهای دیگر آببران در حوضه است .این نیاز به تهادل ،به شیوههای مختلفی در برنامهریتزی حوضته آبریتز
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ندود مییابد .تصدیمریری در خصوص تأمین جریانهای محتیطزیستتی ،در شترایطی کته افتزایش مصترف،
موجودی آب رودخانه را کاهش میدهد ،نیاز به مصالحهای روشن با نیاز دیگر آببران دارد .هدچنتین دربتاره
زمانبندی رهاسازی از مخازن و تهارض میان سیل طبیهی و فصول خشک از یک سو ،و زمانبندی و الزامتات
رهاسازی برای برقابی ،ذخیره سیل یا کشتیرانی ،از سوی دیگر ،الزام ایجاد این توازن را بیشتر نشان میدهد.
به هدین شکل ،ساخت سازههای تأمین آب و کنترل سیل میتواند اثرات منفی عددهای بتر اکوسیستتمهتای
آب شیرین داشته باشد .این تنشها صرفاً مسئله ایجاد تهادل بین نیازهای توستهه و نیازهتای محتیطزیستت
نیست ،بلکه غالباً میتواند شامل تهامالت بین رروههای مختلف اجتداعی باشد .به طور مثال ،تغییرات کیفیت
آب مدکن است نه تنها بر محیط طبیهی تأثیر رذاشته ،بلکه میتواند اثترات منفتی اقتصتادی قابتل تتوجهی
(هدچون اثرات جریانهای کم بر مناطق دلتای رودخانه یا هزینههای توأم با آلودری آب) در پتائیندستت بتر
جای رذارد .رروههای آسیبپذیر و محروم غالباً بیشترین وابستگی را به کارکردها و خدمات اکوسیستتمهتای
رودخانه دارند ،و از بینرفتن این قبیل خدمات مدکن است به توزیع ناعادالنه منافع حاصل از رودخانه منجتر
رردد .این رروهها غالباً کمترین توان را برای تطبیق با تغییر شرایط داشته و بنابراین آسیبپذیرترند.

کادر -9برصراری توازن در اهداف مدیریت منابع آب در بخش پائینی حوضه رودخانه کافو
مدیریت منابع آب در بخش پائینی حوضه آبریز کافو در زامبیا ،که یکی از شاخههای اصلی رودخانه زامبتزی استت ،ندونتهای از
متوازنسازی بین مدیریت جریانها برای پشتیبانی سالمت محیطزیستی ،جدهیت روستایی و برقتابی بته شتدار متیآیتد .ایتن
رودخانه به طور طبیهی در هر سال سیالبی شده ،و الگوی سیل آن سالمت اکوسیستم سیالبدشت ،از جدلته پوشتش ریتاهی
طبیهی و حیات وحش را پشتیبانی میکند .جدهیت روستایی در بخش پائینی حوضه نیز وابستگی زیادی به ترازهای متغیر آب
ناشی از سیل برای پشتیبانی امرار مهاش از طریق کشاورزی در سیالبدشت ،چرای دام ،و تسهیل مهاجرت ماهیان دارد.
از طرف دیگر ،بخش پائینی رودخانه کافو ،بزررترین منبع تولید برق زامبیا با ظرفیت  900مگتاوات استت .جریتانهتای آب در
باالدست سیالبدشت پایینی کافو ،در سد ایتژی-تژی کنترل شده ،و تولید برق در پائیندست سیالبدشت صتورت متیریترد.
بهرهبرداری از این سد بر زمانبندی و سطح ستیل تتأثیر متیرتذارد ،و پیامتدهایی بترای محتیطزیستت و جدهیتت روستتایی
سیالب دشت در پی دارد .در فصول خشک ،رهاسازی آب از این سد مدکن است بر سیلررفتگی در بخش پائینی منجر شده ،و
بر تولید کشاورزی و بازتولید اکولوژیکی تأثیررذار باشد .در فصول بارندری ،رهاسازی آب مدکن است به سطوح ستیالبی بتاالتر
منجر شده و سبب خسارتدیدری زیرساختها یا جدهیت و دام در پایین دست شود.
مسئله دیگری که تهادل میان محیطزیست ،نیازهای اجتداعی ،و برقابی را پیچیدهتر میکند ،ظرفیتهای نتاهدگون نهتادی در
میان رروههای مختلف رروداران است .این منطقه بسیار فقیر بوده و ظرفیت نهادی پائینی برای دغدغههای جدهیت روستایی و
محیطزیستی دارد .با توجه به نقش مهم اقتصادی تولید برق در زامبیا ،ظرفیت نهادی بهتری در برقابی از نرر منابع فنی ،مالی
و انسانی وجود دارد.

55

برنامهریزی حوضه آبریز

کلید اصلی برنامهریزی استراتژیک موفق حوضه آبریز ،توانایی شناسایی این تهامالت و هدچنین تحلیل کتافی
برای درک پیامدهای رزینههای مختلف است ،که باید در برنامه حوضه مدنرر قترار ریترد .ایتن کتار مبنتای
درستی برای تصدیدات آراهانه سیاسی در خصوص اهداف و اولویتهای حوضه ایجاد میکند.
در برخی موارد ،در خصوص این قبیل تهامالت مدکن است به شکلی صریح یا ضدنی ،پتیش از تهیته برنامته
حوضه ،تصدیم ررفته شده باشد .به طور مثال ،این تصدیدات میتوانند متاثر از الزامات قانونی یا سیاستی بته
نفع آببران خاص یا تحقق استانداردهای مهین محیطزیستی باشند .در متوارد دیگتر ،انگیتزه سیاستی آغتاز
فرآیند برنامهریزی حوضه آبریز (هدچون بحران جدی محیطزیستی) ،مدکن است اولویتتهتای مهینتی را در
برنامه حوضه دیکته کرده باشد .به طور مثال ،برنامه سال  1987راین به صراحت برای پترداختن بته کیفیتت
آب و تنزل وضهیت محیطزیستی ناشی از آن در حوضه تدوین رردید و قانون آب ستال  2007استترالیا و در
پی آن فرآیند برنامهریزی حوضه موری-دارلینگ برای جلوریری از بیشتخصیص آب در این رودخانه تهریتف
شد .در هر دو مورد ،شرایط سیاسی و حقوقی تهیه برنامه ،تا اندازه زیتادی شتیوه منرتور کتردن ایتن قبیتل
تهامالت را مشخص کردهاند .با این وجود ،حتی در این موارد که تصدیمریری درباره این تهتامالت ،در ظتاهر
پیش از تدوین تفصیلی برنامه حوضه صورت ررفته است ،تجربه نشان میدهد که تهارض بر سر این تتنشهتا
در سرتاسر فرآیند برنامهریزی و تصدیمریری استدرار دارد.
باید توجه کرد که برخی اقدامات هدچون سهمبندی آب و مدیریت سیل را باید در سطح حوضه آبریتز انجتام
داد .در حالیکه ،بسیاری از دیگر اقدامات میتوانند در سطح حوضه آبریز ،یا زیرحوضه ،یتا ستطح اداری انجتام
شوند .شناسایی سطح مناسب برنامهریزی این قبیل اقدامات ،از جنبههای مهم پیشگیری و حتل تهتارض بته
شدار میآید .عالوه بر این ،مدکن است تخصص حرفهای الزم در دستتگاههتای دولتتی بتا اختیتارات در حتد
مرزبندیهای اداری وجود داشته باشد .بنابراین ،با تدرکززدایی برخی جنبههای برنامهریزی ،متیتتوان از ایتن
ظرفیتها بهرهبرداری ندود.

 -3-3چشمانداز حوضه آبریز ،منوور از برنامهریزی
بسیاری از برنامههای نوین حوضه آبریز شامل چشتمانتداز حوضته هستتند :رتزارهای کتالن دربتاره اهتداف و
اولویتهایی که برنامه حوضه سهی در تحقق آنها دارد .از آنجا که چشمانداز ،متنهک

کننتده و مهطتوف بته

دغدغهها و خواستهها ،از جدله دغدغههای رستردهتر توسهه اجتدتاعی ،اقتصتادی و محتیطزیستتی ،در یتک
حوضه مهین و در نقطه زمانی خاص به شدار میآید ،نگرشهایی در خصوص منرتور و اهتداف برنامتهریتزی
حوضه را نیز ایجاد میکند .هدچنین ،چشمانداز حوضه میتواند شاخصی از اولویتها را با توجه به تهتامالت و
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تهارضاتی که باید در برنامه حوضه مورد توجه قرار ریرند ،ایجاد کند (به طور مثال با نشاندادن اولویتهتایی
که نیاز است برآورده شوند یا محدودیتهای محیطزیستی که باید رعایت یا احیا شوند).

کادر -10تحول سی ساله چشمانداز در راین
راین -2020طرح توسهه پایدار راین -برنامهای است که چندین کشور را شامل شده و ستابقهای طتوالنی در کدتک بته بهبتود
وضهیت این رودخانه دارد .این برنامه ،برنامهای فراریر در چارچوب قوانین اتحادیته اروپتا و مشتوق هدکتاری میتان کشتورهای
حوضه است و در عین حال ،کشورها را مجری پیادهسازی تهریف کرده است .با توجه به سابقه طوالنی آن و انباشت اطالعات بتا
رذشت زمان ،برنامه حوضه راین اطالعات تفصیلی فنی را برای شناخت اهداف کدّی و تهیین اقداماتی که باید توسط کشورهای
مختلف انجام ریرد ،فراهم میآورد .با اینکه تحول برنامهریزی حوضه در راین متأثر از بحران و راهبری سیاسی نیرومندی بتوده
است ،با رذشت زمان به فرآیندی تثبیتشده بر پایه سالها تجربه ،درک حوضه ،و اعتدادسازی میان نهادها تبدیل شده است.
زمانی که نخستین برنامه حوضه راین در سال  1987تهیه شد ،تهریف چشمانداز آن به شکل زیر بود:
◄ بهبود وضهیت رودخانه راین تا آن اندازه که ماهیانی مانند ماهی آزاد به رودخانه بازرردند.
◄ اطدینان از تامین آب شرب از راین برای آینده
◄ کاهش آلودری رسوبات رودخانه به رونهای که لجن آن بتواند برای پشتهسازی یا تخلیه در دریا استفاده شود.
این چشمانداز در فرآیند تدوین چشمانداز راین 2020در سال  2001بسط یافته و اهداف زیر را در بر ررفت:
بهبود اکوسیستم
◄ شبکه اولیه زیستگاههای راین ،با عدم انسداد اکولوژیکی (پیوستگی زیستگاهها) ،از دریاچه کنستان
نیز شاخههای فرعی مشخصشده در برنامه ،باید برای ماهیان مهاجر احیا شود.

تا دریتای شتدال و

پیشگیری از سیل و حفاظت در برابر سیل
◄ ریسک خسارت سیل در اراضی پست راین باید تا سال ( 2020از  )1995تا  25درصد کاهش یابد.
◄ پیکهای حدی سیل در پائیندست بخش آبگیری شده راین علیا (پائیندست بادن-بادن) باید تا  70سانتیمتتر کتاهش
یابد (از .)1995
کیفیت آب
◄ تامین آب شرب با استفاده از روشهای ساده و شبهطبیهی تصفیه باید امکانپذیر باشد.
◄ مؤلفه های کیفیتت آب نبایتد بته تنهتایی یتا بتا بترهمکتنش ،تتأثیر منفتی بتر زیستتگاه طبیهتی ریاهتان ،حیوانتات و
میکرواررانیزمها داشته باشد.
◄ ماهیان ،صدفها و سختپوستان در راین ،باید بدون هیچ رونه محدودیتی برای مصرف انسان مناسب باشند.
◄ آبتنی در راین در مکانهای مناسب امکانپذیر باشد.
◄ دپوی مواد الیروبیشده بدون هیچ خطری باید امکانپذیر باشد.
حفاظت آبزیرزمینی
◄ کیفیت خوب آب باید احیا شود.
◄ تهادل بین برداشت و تغذیه آبزیرزمینی باید برقرار شود.
این چشم انداز هدچنان به قوت خود باقی است و اهداف رنجانده شده در برنامه حوضه ،متدرکز بر تفستیر چشتمانتداز حقتوقی
نرامنامه اتحادیهاروپا درباره «کیفیت خوب آب» در بازههای طبیهی و دستکاریشده رودخانه است.

57

برنامهریزی حوضه آبریز

چشمانداز میتواند از یک رزاره کیفی درباره شرایط مطلوب ،تا مجدوعهای از رزارههتا کته تتا انتدازهای قابتل
اندازهریری هستند را شامل شود .در حالت نخست ،چشمانداز مدکن است آراهانه به صورت دوپهلتو توصتیف
شود .بدین ترتیب تفسیر رسترده و جلب توجه رروداران را پیش از تصدیمریریهای دشوار و تفصیلی درباره
تهامالت امکانپذیر میسازد .در وضهیتهایی که اشتراکات بیشتری میان رروداران ،یا درک بیشتتری دربتاره
فرآیندهای قبلی برنامهریزی حوضه وجود دارد ،میتوان رزارههای متدرکزتری تدوین کرد .رزاره چشتمانتداز
مهدوالً بهد سیاسی نیز دارد و باید اشتیاقبرانگیز و اتحادبخش باشد ،نه آنکه فضای دوقطبی ایجاد ندایتد .تتا
اندازهای ابهام قابل قبول است ،به این دلیل که رزاره چشمانداز مهدوالً ساختار بلندمدتی را برای برنامتههتای
متوالی حوضه فراهم میآورد ،و بنابراین باید در فرآیند طراحی استراتژی ،به هدفهای میانمدت تبدیل شود.

کادر -11اصول برنامه حوضه آبریز یانگتسه
برنامه کنونی حوضه آبریز یانگتسه با هدف پرداختن به روابط بین عرضته و تقاضتا ،تولیتد منتافع و تخفیتف بالیتا ،حفاظتت و
توسهه ،و الزامات مناطق و بخشهای مختلف ،و نیز با دیدراه بلندمدت و کوتاهمدت تتدوین شتده استت .هتدف اصتلی ،حفتپ
سالمت رودخانه و پیشبرد هداهنگی بین انسان و آب ،بر پایه اصل بهبود توسهه ،در عین حفاظت از سیستم رودخانه است.
اصول به کاررفته در برنامه حوضه آبریز یانگتسه به شرح زیر است:
◄ اولویت داشتن نیازهای انسان و رفاه عدومی .منافع عدومی از قبیل کنترل سیل ،ایدنی تأمین آب و ایدنی اکولوژیکی از
مسائل اولویتدار به شدار میآیند.
◄ توسهه هداهنگ بین مدیریت آب و جامهه .مدیریت آب باید پشتیبانی و امنیت را برای توسهه هداهنگ و پایدار جامهه و
اقتصاد فراهم آورد .برنامهریزی توسهه اجتداعی -اقتصادی باید با ظرفیت تحدل منابع آب و محیط آبی هدخوانی داشته باشد.
◄ بهبود توسهه در عین حفاظت ،و حفاظت در عین توسهه .مدیریت صحیح ارتبتاط بتین توستهه و حفاظتت اکولتوژیکی-
محیطزیستی.
◄ ارزیابی و مدیریت جامع .هداهنگی کنترل سیل ،تأمین آب ،آبیاری ،تولید برقابی ،کشتیرانتی و منتابع آب و حفاظتت از
محیط آبی.
◄ نرارت سختریرانه بر مصرف آب .کنترل مقدار کل مصرف آب و آالیندههای تخلیهشتده در رودخانته ،و بهبتود کتارآیی
استفاده از آب.
◄ تهدیل اقدامات متناسب با شرایط محلی و ترکیب نیازهای کوتاهمدت و بلندمدت .توجه به تهارضتات توستهه و حفاظتت
حوضه آبریز ،تهیین اهداف برنامهریزی ،وظایف ،اولویتها و برنامههای پیادهسازی در کوتاه و بلندمدت بتر استاس اولویتتهتای
مختلف.
◄ تقویت بهرهبرداری مشترک زیرساخت ها .تقویت تنریم و مدیریت مشترک پروژههتای ذخیتره آب و برقتابی در حوضته،
برای اطدینان از تامین کنترل سیل ،استفاده خانگی آب ،استفاده صنهتی آب و استفاده اکولوژیکی آب.
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کادر -12نتایج برنامه حوضه موری-دارلینگ
برنامهریزی حوضه موری-دارلینگ تاریخچهای طوالنی دارد که شامل تحول اخیر در نقشهای نهادی است .این تحول متتأثر از
افزایش تنش در این حوضه ،و ضرورت تغییر تدرکز از توسهه به حفاظتت محتیطزیستتی و حکدرانتی متوثر بتود .در حتالیکته
برنامهریزی به طور سنتی توسط ایالتها صورت میررفت ،ایالتها در سال  2008اختیارات مهینی از مدیریت حوضته آبریتز ،از
جدله برخی تصدیدات برنامهریزی تخصیص آب را به دولت مرکزی وارذار کردند .این اتفاق ،تأستی ستازمان حوضته متوری-
دارلینگ را با مسئولیت تهیه برنامه فراریر حوضه امکانپذیر ساخت .به عنوان نخستین برنامه فراریر که ذیتل ستازمان حوضته
تهیه شد ،تصدیمهای دشواری باید در خصوص حدود برداشت ،الزامات محیطزیستی و مسائل کیفیت آب ررفته میشد .عتالوه
بر این ،سازمان نوتأسی حوضه باید مرزهای اختیارات خاص خود را نیز مشخص متیکترد .از ایتن رو ،برنامته حوضته متوری-
دارلینگ به دنبال ایفای نقش برنامهریزی هداهنگ ،و تصدیمریریهای کلیدی بوده و تدرکز سیاسی باالیی دارد.
پیشنوی برنامه حوضه مجدوعهای از اهداف و نتایج مدیریت را که باید توسط برنامه محقق شود شناسایی میکند .هدفهتا و
نتایج مدیریت برنامه حوضه به شرح زیر است:
( )1هدف مدیریت در برنامه حوضه ،تحقق یک حوضه آبریز سالم ،شامل محیطزیست سالم ،جوامع محلتی نیرومنتد و یتک
اقتصاد مولد ،از طریق مدیریت بههمپیوسته و کم هزینه منابع آب حوضه است.
( )2نتایج مدیریت متناظر با این هدف در زیربخش ( )1عبارت است از اینکه منابع آب حوضه به رونهای استفاده شود که:
(الف) نتایج اقتصادی ،اجتداعی و محیطزیستی را بهینه سازد؛
(ب) توافقهای بینالدللی مربوطه را عدلی سازد؛ و
(ج) امنیت آبی را برای تدام استفادههای منابع آب حوضه بهبود بخشد.
عالوه بر این قبیل اهداف در کل حوضه ،پیشنوی برنامه ،اهداف و نتایج مربوط به محیطزیست ،کیفیت و کدیتت آب ،حتدود
برداشت پایدار ،و مبادله آب را نیز مشخص کرده است.

چشماندازها میتوانند متنو و حتی آرمانی بوده اما هدچنان راهندایی عدلی و عدلیاتی باشند .فرآیند تدوین
چشمانداز به اهداف زیر کدک میکند:
◄ توجه به آینده مطلوب در عین نادیدهررفتن قیودات و مشکالت قریبالوقوعی که باید حل شوند.
◄ تدوین ارزشها و ترجیحات مشترک میان رروداران رونارون با دیدراههای مختلف
◄ اثبات اینکه دیدراههای رونارون را میتوان به موازات هم پیش برد.
◄ ارتقای آراهی درباره اهدیت برنامهریزی حوضه آبریز
در حالیکه اولویتهای منابع آب و وضهیت مطلوب آنها در بیشتر چشمانتدازها محوریتت دارد ،اولویتتهتای
ملی مدیریت آب نیز باید در نرر ررفته شوند .عالوه بر ایتن ،بستیاری از چشتمانتدازها بته مستائل حوضته و
مدیریت اراضی میپردازند که به طور کلی فراتر از اختیارات مدیران آب ،و به ویژه سازمانهای حوضته آبریتز
است .هدکاری و هدگرایی بخشها نیز میتواند در این چشمانتدازها رنجانتده شتود .در برختی متوارد (بترای
ندونه در میسیسیپی) ،چشمانداز مدکن است دورندای بسیار بلندمدتی داشته باشد.
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کادر -13چشمانداز چندنسلی برای حوضه میسیسیپی
کدیسیون رودخانه میسیسیپی و رروداران کلیدی ،چشمانداز  200سالهای با عنوان تههد چندنسلی در قبال حوضه را تدوین
کردند .مردم ما ...
◄ از کیفیت زندری بیمانند در جهان بهرهمند هستند.
◄ از سکونت مطدئن در امتداد رودخانه یا شاخههای فرعی در این حوضه بهرهمند هستند.
◄ از هوای تازه و ریاهان و جانوران و جنگل ،در عین امکان شکار ،ماهیگیری ،و تفریح در امتداد رودخانه یا شتاخه فرعتی
در حوضه بهرهمند هستند.
◄ به آسانی ،ایدن ،و در حد توان مالی به مقاصد رونارون در حوضه سفر میکنند.
◄ از آبهای فراوان رودخانهها ،جویبارها یا آبخوانهای حوضه برای شرب و مصارف دیگر استفاده میکنند.
◄ از میان انبوه کاالهای پایه و منابع اساسی که کشت و تولید کرده ،و در امتداد رودخانه به بازارهای محلی و جهانی حدل
میندایند ،انتخاب میکنند.
این چشمانداز بر پایه درک موارد زیر بوده است:
◄ ،الصه مشترک:
نیاز و عالقهای به یک چشمانداز مشترک برای حوضه آبریز میسیسیپی وجود دارد کته دربرریرنتده کتل سیستتم بته شتیوه
بههمپیوسته :از جدله عوامل اکولوژیکی ،اجتداعی ،و اقتصادی باشد؛ و اولویتهای مشترکاً پذیرفتهشده به عنوان مبنای تهریتف
پروژهها است .دوم ،نیاز به ساختارهای نهادی کارآمدتر برای هداهنگسازی مدیریت رودخانه در راستای تحقق واقهی چشمانداز
وجود دارد.
◄ تهدید مشترک:
ترتیبات ریشهدوانده نهادی از دید بسیاری ،فاقد قابلیت واکنش بوده و ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند .در غیاب یک چشمانداز
مشترک در خصوص سالمت اکوسیستم و رونق اقتصادی در کل حوضه ،اولویتها تا انتدازه زیتادی از قبتل در فرآینتد سیاستی
تهیین خواهند شد.

چشمانداز میتواند بازتابدهنده وضهیت مطلوب بلندمدتتری باشد ،به ویژه در وضهیتهایی که توسهه منابع
آب و ترتیبات نهادی به تدریج تغییر میکند .در برخی موارد چشمانداز مدکن است مستقیداً شامل بایتدهای
رستردهتری درباره مسائل غیر آبی باشد.
هدچنین مدکن است دلیلی برای رنجاندن چندین الیه چشمانداز در برنامه حوضه وجتود داشتته باشتد ،بته
ویژه مواقهی که فرآیند جدید بوده و رروداران بخواهند تدام ابهاد توافقات ختود را ببیننتد .بایتد دانستت کته
چشمانداز کالن و اشتیاقبرانگیز میتواند تدام جنبتههتای دغدغته متورد نرتر را شتامل شتود ،در حتالیکته
رزارههای متدرکز در چشمانداز باید تهداد مشخصی از مسائل را در اولویت قرار دهد.
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کادر -14آینده و نتایج مطلوب در برنامه آب کالیفرنیا
برنامه آب کالیفرنیا نگاه بلندمدتی را با تهیین سال  2050به عنوان افق برنامهریزی خود اتخاذ میکند .آینده و نتتایج مطلتوب،
بازتاب توجه به اقلیم ،توسهه اقتصادی ،و مدیریت در قالب هدکاری نهادی است .منافع و نتایج تصتدیدات آب و دسترستی بته
منابع دولت ایالتی برای تدام جوامع محلی یکسان است.
آینده مطلوب آبی در کالیفرنیا
کالیفرنیا ،آبخیزهای سالم ،و نرامهای بههمپیوسته ،قابل اطدینان و باامنیت منابع آبی دارد که:
◄ سالمت عدومی ،امنیت ،و کیفیت زندری را در تدام جوامع محلی خود ارتقا میدهد.
◄ رشد اقتصادی ،رونق کسب و کار ،و قابلیت تولید کشاورزی را تداوم میدهد؛ و
◄ از تنو منحصر به فرد بیولوژیکی ،ارزش هتای اکولتوژیکی ،و میتراث فرهنگتی کالیفرنیتا حفاظتت کترده و آنهتا را احیتا
مینداید.
نتایج مطلوب در اف برنامهریزی 2050
 -1کالیفرنیا ذخایر آبی کافی ،قابل اطدینان ،ایدن ،مقرون به صرفه و پایدار دارد ،و از کیفیت مناسبی برای استفادههتای نتافع
برای حفاظت ،و بهبود آبخیزها ،جوامع محلی ،و منابع محیطزیستی و کشاورزی برخوردار است.
 -2دولت ایالتی از برنامهریزی و مدیریت بههمپیوسته منابع آب از طریق راهبری ،نرارت ،و تأمین مالی پشتیبانی میکند.
 -3هدیاریهای منطقهای نقشی محوری در برنامهریزی منابع آب کالیفرنیا ،متدیریت آب در راستتای استتفاده پایتدار و منتابع
پایدار ،و افزایش خودکفایی منطقهای ایفا میکنند.
 -4برنامه ریزان منابع آب و کاربری اراضی ،تصدیدات آراهانه و هدکارانه میریرند و اقتدامات بتههتمپیوستته را بترای افتزایش
قابلیت اطدینان منابع آب پیاده میکنند .آب را با کارآیی بیشتری استفاده میکنند ،از کیفیت آب حفاظت کترده ،حفاظتت در
برابر سیل را بهبود میبخشند ،رفتار مسئوالنه نسبت به محیطزیست را در پیش میریرند ،و به عدالت محتیطزیستتی در پرتتو
پیشرانهای تغییر و رویدادهای فاجههآمیز اطدینان حاصل میکنند.
 -5کالیفرنیا با طراحی استراتژیهای سازراری و سرمایهرذاری در اقدامات متنوعی که ریسک و پیامدهای ناشی از تغییر اقلتیم
را کاهش میدهد ،آمادری در مقابل عدمقطهیتهای اقلیم پیدا کرده ،سیستم را در برابر تغییر تابآورتر ساخته ،و پایتداری آب
و نرامهای مدیریت سیل و اکوسیستمهایی که به آن وابسته هستند را افزایش میدهد.
 -6مدیریت بههمپیوسته سیل ،به عنوان بخشی از مدیریت بههمپیوسته منابع آب ،حفاظت در برابر سیل را ارتقا داده ،آمتادری
و پاسخ در شرایط اضطراری را بهبود بخشیده ،اکوسیستمهای سیالبدشت را احیا کرده و نرام پایدار مدیریت ستیل را محقتق
میسازد.

کادر -15چشمانداز و اهداف کالن استراتژی مدیریت حوضه آبریز برید-اووربرگ
استراتژی مدیریت حوضه آبریز در محدوده مدیریت آب برید-اووربرگ در آفریقتای جنتوبی ،از نرتر حقتوقی برنامتهای را التزام
می کند که در آن ،محتوای مهینی مشخص رردیده و فرآیندهای مهینی شامل مشارکت رروداران تکلیف شده است .هدچنتین،
این برنامه نخستین استراتژی در نو خود برای این محدوده به شدار میآید و توسط سازمان تازهتأسی مدیریت حوضه آبریتز
تهیه شده است .رویکرد این سازمان از تدرکزررایتی پیشتین ،بته متدیریت منتابع آب تغییتر کترده استت .ایتن استتراتژی بتر
مشروعیتسازی نهادی ،پرکردن خألهای اطالعاتی برای پشتیبانی تصدیمریری ،و تأمین الزامات حقوقی تدرکز دارد.
در این استراتژی آمده است« :ما میدانیم که آب ،رشد و توسهه دره برید و منطقه اووربرگ را شکل خواهد داد ،و آینتده متا بتا
آینده کی تاون ،کی غربی و کشور پیوند دارد .هدچنین میدانیم که شیوه پاسخ ما به چالشها و فرصتهای تغییر در محتیط
طبیهی و اجتداعیمان ،نحوه زندری و کار در کنار یکدیگر را تهیین خواهد کرد».
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چشمانداز محدوده مدیریت آب در عبارت «آب با کیفیت برای هده و برای هدیشه» بازتاب یافته است.
گزارههای چشمانداز
◄ حفاظت از رودخانهها ،آبزیرزمینی ،تاالبها و مصبها در وضهیت سالم و کارکردی برای طبیهت ،مردم و اقتصاد.
◄ تقسیم عادالنه و کارآمد منابع آب موجود برای تداوم فهالیتهای کنونی ،پشتتیبانی توستهه جدیتد و اطدینتانیتافتن از
جبران ،در عین سازراری با اقلیم و جهان رو به تغییر.
◄ هدکاری در پرورش و پذیرش مسئولیت مشترک ،آنچنان که ذیل راهبری سازمان نیرومند مدیریت حوضه آبریتز بریتد-
اووربرگ ،منابع آب به خوبی مدیریت شود.
اهداف کالن
◄ بیشتر مصبها و تاالبهای ساحلی ،در وضهیتی که دستکاری اندکی شده باشند ،حفاظت میشوند.
◄ کیفیت آب رودخانه برای آبیاری میوهها و سبزیها در سطح قابل قبول حفپ میشود.
◄ آب کافی با کیفیت مناسب برای تأمین اهداف اجتداعی ارائه خدمات و عدالت ،تخصیص مییابد.
◄ بازده اقتصادی آب استفادهشده در فهالیتهای مولد و کارآ هدواره بهبود مییابد.
◄ رعایت شروط مندرج در مجوز استفاده آب هر سال بهتر میشود.
◄ استراتژی مدیریت حوضه آبریز برید-اووربرگ توسط دستگاههای مسئول کامال پیادهسازی میشود.

کادر -16گزارههای چشمانداز در برنامه حوضه آبریز دانوب
برنامه مدیریت حوضه آبریز دانوب ،برنامه ای است که چندین کشور را شامل شده و باید به تنو ظرفیت کشورهای واقع در
حوضه ،برای رعایت الزامات اتحادیه اروپا توجه داشته باشد .برنامه حوضه از چارچوب حقتوقی نرتامنامته اتحادیتهاروپتا پیتروی
میکند و توسط کدیسیون بینالدللی حفاظت از دانوب تدوین شده و  14کشور را پوشش میدهد .هر یک از کشورها حاکدیت
سرزمینی خود را داشته و نقش مهدی در پیادهسازی دارند ،با این حال ،به دلیل ظرفیتهای ناموزون مالی و سایر ظرفیتها در
کشورهای مختلف حوضه ،برخی کشورها به دشواری میتوانند الزامات تهیینشده را انجام دهند .از این رو ،کدک مالی به برخی
کشورهای اتحادیه اروپا داده شده ،و تههداتی را که از نرر مالی برای کشورهای غیر اتحادیهاروپا نیازمند منابع نباشد ،امکانپذیر
میسازد .برنامه دانوب هدچنین بر پایه اطالعات مهم و سابقه طوالنی تهیه شتده استت ،بنتابراین الزامتات ختاص آن بتهختوبی
شناختهشده هستند.
در رزارههای چشمانداز برنامه حوضه دانوب ،با هدف الهامبخشی به دستگاههای ذیربط ،بلندپروازی آراهانهای طراحی شتده
است .این چشمانداز ،ترکیبی است از ایدهآلهایی که به روشنی تهریف شدهاند ،مانند «انتشار صفر» ،تا رزارههای کیفیتر مانند
«مدیریت متوازن» .پیشرفتها ،در راستای اهداف میانمدت سناریوی مبنا و چشمانتداز ستنجیده شتده ،و بته کشتورهایی کته
ظرفیتهای کدتری برای تحقق چشمانداز دارند ،کدکهایی ارائه میشود.
◄ هدف نهایی در بحث آلودری اررانیک ،انتشار صفر فاضالبهای تصفیهنشده در آبهای دانوب است.
◄ هدف نهایی در بحث مواد مغذی ،مدیریت متوازن انتشار ماده مغذی از طریق منابع نقطهای و غیرنقطهای در کل حوضه
دانوب است ،به طوری که آب دانوب و دریای سیاه تهدید نشده یا تحت تأثیر تغذیهررایی قرار نگیرند.
◄ هدف نهایی در بحث آلودری مواد خطرناک تخلیه شده به رودخانه دانوب ،عدم وجود ریستک یتا تهدیتد بترای ستالمت
انسان و اکوسیستم آبی منطقه دانوب و دریای سیاه است.
◄ هدف نهایی در بحث تغییرات هیدرومورفولوژیکی ،مدیریت متوازن تغییرات ساختاری رذشته ،کنونی و آینده در محتیط
وابسته به رودخانه است ،به طوری که اکوسیستم آبی در کل منطقه دانوب ،کارکردهای خود را ایفتا ندتوده و تدتام رونتههتای
بومی حاضر باشند.
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◄ سیالبدشتها /تاالبها در کل منطقه دانوب به هم پیوسته بوده و احیا خواهند شد.
◄ تغییرات هیدرولوژیکی بهشیوهای مدیریت میشوند که توسهه و توزیع طبیهی اکوسیستم آبی تحتتأثیر قرار ندیریرد.
◄ پروژههای زیربنایی آتی به شیوهای شفاف و با به کارریری الگوهای موفق محیطزیستی و بهترین فنتون موجتود در کتل
منطقه دانوب اجرا میشوند -اثررذاری بر تنزل وضهیت و اثرات منفی فرامرزی به طور کامل پیشگیری شده ،به حداقل رستیده
یا جبران میشود.
◄ انتشار مواد آالینده هیچ رونه آسیب به کیفیت آبزیرزمینی در منطقه دانوب وارد ندتیستازد .چنانچته آبزیرزمینتی از
قبل آلوده شده باشد ،احیای کیفیت مناسب باید انجام شود.
◄ استفاده آب به شکل مناسب متهادل شده و استفاده از منابع آبزیرزمینی موجود در منطقته دانتوب ،بتا در نرررترفتن
اثرات آتی تغییر اقلیم ،تجاوز ندیکند.

 -4-3روش برخورد با تغییر، ،دم صطعیت و پیچیدگی
مالحرات تغییر و عدم قطهیت به شکلی روزافزون به اهداف محتوری در برنامتهریتزی حوضته آبریتز تبتدیل
شدهاند .این تحول متأثر از ظهور جهانی تغییر اقلیم ،و رشد سریع تحوالت اجتداعی و اقتصادی در بسیاری از
نقاط جهان بوده است .در هر یک از این موارد ،تغییر قابل توجه آینده ،با سطح باالیی از عدم قطهیتت هدتراه
است.
اصول ،رویهها و رویکردهای مهرفیشده در این کتاب ،برای پرداختن دقیق به این چالشها طراحی شتدهانتد.
این نوشتار ،سازوکارهای خاصی را در پرداختن به تغییر اقلیم به عنوان فرآیندی مجزا از برنامهریتزی حوضته
در نرر ندیریرد ،بلکه سازوکارهایی را مشخص میکند که مدیریت خوب منابع آب را در زمینته رستتردهتتر
تغییر سریع و عدم قطهیت ،امکانپذیر متیستازد .بتا ایتن وجتود در ایتن قستدت ،برختی از اصتول کلیتدی
برنامهریزی حوضه آبریز که با تغییر و عدم قطهیت ارتباط مییابد ،برجسته میشود.
ابعاد چندگانه تغییر و ،دم صطعیت

تأثیر بر چرخه هیدرولوژیکی به عنوان یکی از پیامدهای کلیدی تغییر اقلیم شناخته شده است .به طور مثال،
تغییرات پیشبینیشده آتی عبارتند از افزایش فراوانی سیلها و خشکسالیها؛ تغییرات بلندمدت در الگوهتای
منابع آب؛ افزایش نوسان در منابع آب؛ افزایش دما و افزایش ریستک مغتذیشتدن در اثتر آن؛ و تغییترات در
توزیع فصلی منابع آب (نریر اثرات ناشی از جابجایی بارش از برف به بارندری) .این تغییرات میتوانند منجتر
به ایجاد اثترات عدتده غالبت ًا منفتی ،هتم بتر فهالیتت هتای اجتدتاعی و اقتصتادی وابستته بته آب ،و هتم بتر
اکوسیستمهای آب شیرین شوند.
عالوه بر این نو از تغییرات متتأثر از اقلتیم ،تغییتر فتوقالهتاده ستریع اجتدتاعی و اقتصتادی در بستیاری از
بخش های جهان در حال پدیدار شدن بوده که با تغییرات قابتل توجته در تقاضتای آب و اثترات ناشتی از آن
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هدراه است .تغییرات اجتداعی و اقتصادی در دوره برنامهریتزی منتابع آب ،غالبتاً مهتمتتر از تغییترات اقلتیم
هستند .مشخصه تغییرات ،هم در اقلیم و هم در توسهه اجتداعی -اقتصادی ،سطوح باالی عدم قطهیت است.
این عدم قطهیت ،از عوامل متهددی تشکیل میشود:

کادر، :17دم صطعیت و تغییر در رودخانه زرد
رودخانه زرد دومین رودخانه بزرگ در چین است ،و منبع مهم آب برای بخشهای شدال غربی و شدالی ایتن کشتور بته شتدار
میآید .از این رو ،جایگاه استراتژیک مهدی در اقتصاد منطقهای و جامهه چین دارد .در این حوضه آبریز ،سرانه منتابع آب473 ،
متر مکهب ،حدود  23درصد متوسط ملی ،و منابع آب به ازای هر هکتار اراضی قابل کشت 220 ،متر مکهب ،حدود  15درصتد
متوسط ملی است .حوضه آبریز زرد هدچنین باید نیاز آبی برخی دیگر از حوضههای آبریز را نیز تأمین نداید .به طتور خالصته،
تهارض آب بین عرضه و تقاضای آب در این حوضه وخیم بوده ،و رقابت بر سر استفاده از آب در بین استانهای مختلف حوضته
نیز شدید است.
به منرور اطدینان از بهرهبرداری پایدار منابع آب و حفپ سیستم اکولوژیکی -محیطزیستی ،برداشت آب هر استتان در امتتداد
رودخانه زرد ،پ از کسر نیازهای آبی انتقال رسوب ،تهیین شده است .در سال  ،1987برنامته تخصتیص آب رودخانته زرد بته
تصویب رسید .در این برنامه ،متوسط رواناب ساالنه رودخانه زرد 58 ،میلیارد متر مکهب مشخص رردیده ،و این مقدار به عنوان
نقطه شرو تخصیص منرور شده است .پ از کسر  21میلیارد متر مکهب برای نیازهای محیطزیستی ،باقیدانتده  37میلیتارد
متر مکهب به  9استان در امتداد حوضه آبریز رودخانه زرد تخصیص یافت .این برنامه تخصتیص یکتی از نخستتین برنامتههتای
تخصیص در حوضههای آبریز بزرگ چین به شدار میآید .با تدوین و پیادهسازی برنامه تنریم ساالنه ،و پایش و مدیریت کارآمد
تخلیه در مقاطع کنترل ،برنامه  1987پیاده شده است .این برنامه تتأثیر مهدتی بتر حتل تهتارض بتر ستر استتفاده از آب بتین
استانهای مختلف ،حفپ میزان استفاده از آب و اطدینانیافتن از عدلکرد اکولوژیکی طبیهی رودخانه داشته است.
از زمانی که این توافق صورت ررفت ،تغییرات اساسی و پیشبینینشدهای در رودخانه زرد به وجود آمده است .موجودی ستاالنه
آب در این حوضه به شکل قابلمالحرهای کاهش یافته است .متوسط رواناب ساالنه  58میلیارد متر مکهب کته در ایتن برنامته
تخصیص داده شده بود ،مبتنی بر دادههای جریان دوره  1919تا  1975بود .در مقابل ،دادههای دوره  1956تا  2000حاکی از
آن است که رواناب ساالنه تا حدود  10درصد کاهش داشته و به  53میلیارد متر مکهب رسیده است .اعتقاد بر این است که این
کاهش در نتیجه تغییرات کاربری اراضی در حوضه ،اُفت بلندمدت ستطح آبزیرزمینتی ،و افتزایش فراوانتی خشکستالی استت.
هدزمان ،الگوی توسهه اقتصادی در این حوضه تفتاوت بستیاری بتا آنچته در ستال  1987بته عنتوان مبنتای تقستیم آب بتین
استانهای حوضه تصور شده بود ،داشته است .به طور کلی ،این تغییرات بدین مهنا است که اکنون شترایط در ایتن حوضته بتا
شرایطی که مبنای برنامه تخصیص آب سال  1987قرار ررفته بسیار متفاوت است .توافق سال  1987سازوکاری را برای انجتام
تهدیالت به منرور بازتاب این تغییرات پیشبینی نکرده بود ،و اکنون مذاکره درباره این مسئله که آیا تخصیصهای  1987بایتد
بازنگری شود یا نه ،در جریان است.

◄ تغییرات در متوسط منابع آب .تغییر اقلیم احتداالً میزان بارش ،تبخیر و رواناب ،و بنابراین حجم منتابع
آب موجود برای مصرف را تغییر میدهد .ماهیت و سطح تغییر در مناطق مختلف متفتاوت بتوده و عتدم
قطهیت قابل مالحرهای دارد.
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◄ نوسان اصلیمی بیشتر .بیشتر پیشبینی های اقلیدی به نوستان بیشتتر در اقلتیم ،از جدلته رویتدادهای
حدی تر ،اشاره دارند .از این رو ،حتی جاهایی که متوسط بلندمتدت روانتاب ،هدتان میتزان قبلتی بتاقی
میماند ،مدکن است تهدد دورههای خشکسالی و سیل افزایش یافته و یا در زمانبندی فصول تر ستاالنه
یا رویدادهای دیگر نوسان بیشتری ایجاد شود.
◄ اطال،ات محدود .مدلهای کنونی اقلیم ندیتوانند تغییرات اقلیدی را بتا ستطح اطدینتان کتافی بترای
استفاده قطهی برنامهریزان آب پیشبینی کنند و البته مدکن است هررز نیز نتوانند چنین کاری را انجام
دهند .در بسیاری از موارد ،مدلها حتی درباره اینکه آیا مجدو بارش و رواناب برای بستیاری از منتاطق
افزایش یا کاهش خواهد یافت ،توافق ندارند .این مدلها در مقیاسهای جغرافیایی و زمانی کوچکتر کته
مناسبترین مقیاس برای مدیران منابع آب به شدار میآیند ،بسیار قابلیت اطدینان پتایینی دارنتد .ایتن
موضو حتی در حوضههای آبریز نسبتاً بزرگ مانند یانگتسه در چین و متیستیستیپتی در آمریکتای
شدالی نیز مصداق دارد .حتی در حالتی که متوسط متغیرها ثابت باقی میمانند نیز مدکن است افزایش
در نوسانات پدید آید ،و بدین ترتیب چالش دیگری در استتفاده از متدلهتای موجتود بترای پشتتیبانی
برنامهریزی حوضه آبریز ایجاد میرردد.
◄ ،دم صطعیت صابل مالحوه درباره آینده .تهدد عواملی که در عدم قطهیت آینده ستهیم هستتند ،بتدین
مفهوم است که حتی مدلسازی پیچیدهتر نیز ندیتواند عدم قطهیت آینده را حل کند .این موضتو بته
ویژه زمانی مصداق پیدا میکند که عدم قطهیت آینده ،هم برای اقلیم و هم برای توسهه ،با هتم در نرتر
ررفته شوند.

شکل -13افزایش ،دم صطعیت با گذشت زمان
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اصول مدیریت در شرایط تغییر و ،دم صطعیت

شناخت رو به افزایش این تغییرات و عدم قطهیت توأم با آنها ،یکی از عوامل کلیدی شکلریتری رویکردهتای
استراتژیک در برنامهریزی ح وضه آبریز بوده است .تطبیتق متدیریت منتابع آب بتا توستهه ستریع اجتدتاعی-
اقتصادی و افزایش نوسانات اقلیم ،نیازمند رویکردهایی است که در برابر عدم قطهیتها پایدار بوده و انهطتاف
کافی برای پاسخ به تغییرات را در صتورت وقتو داشتته باشتند .بتا حرکتت بته ستدت یتک آینتده متغیتر و
قطهیتناپذیر ،اهداف بنیادی و فنون مقتضی برای برنامهریزی حوضه آبریز نیز به رونهای جابجا میشتود کته
به جای شناسایی نتیجه بهینه بر پایه شرایط تاریخی و کنونی در حوضه ،حرکت به ستدت جستتجوی نتتایج
پایداری صورت ریرد که در طیفی از آیندههای مدکن ،محتدل باشد.
به طور مثال ،استراتژیهای ریسک سیل باید چنان طراحی شوند که بتوانند به طیفتی از نتر هتای محتدتل
افزایش تراز دریا با رذشت زمان پاسخ دهند .نرامهای تخصیص آب باید سازوکارهایی را منرتور نداینتد کته
امکان تخصیص عادالنه آب را در شرایط افزایش نوسانات امکانپذیر سازند .اکوسیستمهای حوضه آبریتز بایتد
در وضهیت سالم حفپ شوند ،به رونهای که تحدل شتوکهتا و تغییترات را داشتته باشتند .مهتمتتر از هدته،
مجدوعهای از اهداف بلندمدت برای حوضه باید شناسایی شده ،و برنامههای پیادهسازی سازرار با تحقق آنهتا
در صورت وقو تغییر ،تدوین شوند.
به منرور فراهمشدن پاسخهای پایدار در برابر آیندهای قطهیتناپذیر ،اصتول زیتر را متیتتوان در تصتدیدات
برنامهریزی حوضه به کار ررفت:
◄ تدمیمهایی گرفته نشود که موجب سلب گزینههای آینده شود .برخی تصدیمها در برنامهریتزی حوضته
آبریز باعث حذف انهطافپذیری و توان تغییر میشوند .روشنترین مصتداق آن ،تصتدیدات در خصتوص
زیرساختهای فیزیکی است .هدچنین روشهایی در ترتیبات حقوقی و نهادی دیده میشود کته مدکتن
است قابلیت انهطافپذیری در آینده را از دسترس خارج کند ،به طور مثال ترتیبات تخصتیص آبتی کته
توان تغییر را ندارند.
◄ توانمند سازی برای مواجهه با رویدادهای پیشبینینشده .این مورد شامل برنامتهریتزی روشتن ستیل و
خشکسالی و برنامه ریزی وضهیت اضطراری ،از جدله توانایی مدیریت و پاسخ در برابر رویتدادهایی استت
که بیسابقه هستند .رویدادهای پیشبینتی نشتده ،هدچتون توستهه مراکتز جدیتد صتنهتی ،شتهری یتا
کشاورزی در مکانهای پیشبینینشده و یا اُفتهای بلندمدت در میزان رواناب نیز میتوانند در افقهای
زمانی بلندمدتتر ر دهند.
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◄ پایش شاخصها برای شناخت تغییرات .نرام پتایش جتامع و کارآمتد ،از پتیشنیازهتای مهتم متدیریت
تطبیقی به شدار میآید .رویکرد تطبیقی از الزامات شرایط تغییر است .پایش بایتد مجدوعته مناستبی از
متغیرهای هیدرولوژیکی ،کیفیت آب ،اکولوژیکی و اقتصادی را پوشش دهد و با منابع کافی برای تحلیتل
و ارزیابی دادهها و شناسایی تغییرات و روندهای بلندمدت استفاده شود.
◄ تغییر و بازنگری برنامهها با تغییر شرایط .برنامههای حوضه و برنامههای موضوعی هدراه آن باید با توجه
به تغییرات ،بازنگری و بهنگام شوند .این کار مستلزم فرآیند و رویکردی انهطافپذیر نسبت بته تغییترات
است.
تأثیر بر اهداف برنامهریزی حوضه آبریز

اصول فوقالذکر بر بسیاری از تصدیدات و اهداف برنامهریزی حوضته تتأثیر خواهنتد داشتت .بتا ایتن وجتود،
تأثیرات کلیدی مطرح شده زیر میتوانند در خصوص برخی از جنبههتای مهتم برنامتهریتزی حوضته ،راهندتا
باشند:
◄ محیطزیست سالم و کارآ .محیطهای آب شیرینی که آسیب دیدهاند ،ظرفیتت جتذب محتدودی بترای
تابآوری در برابر شوکهای آینده دارند .به طور مثال ،میزان باالی مواد مغتذی بتدین مهنتا استت کته
پیکرههای آبی آسیبپذیری بیشتری در برابر تغذیهررایی در شرایط افزایش دما دارند .رودخانههایی کته
هماکنون در مهرض برداشت اضافی قرار دارند ،احتداالً از اثترات بستیار جتدی ناشتی از کتاهش روانتاب
آسیب خواهند دید.
◄ زیرساخت انعطافپذیر .تصدیمریری در خصوص زیرساختهتا در زمتره بلندمتدتتترین تصتدیمهتای
برنامهریزی حوضه قرار دارد که کدترین میزان انهطافپذیری در برابر تغییر را دارد .زیرساخت باید چنان
ساخته شود که در برابر تغییرات آتی قابلیت تطبیق داشته باشد .مهمتر آنکه ،برنامهریزی و بهرهبترداری
زیرساخت در مقیاس حوضه در مقایسه با سدهای منفرد ،مزیتهای بستیاری دارد .ایتن شتیوه ،توانتایی
سیستم را برای پاسخ انهطافپذیر به تغییر شرایط افزایش میدهد .هدچنین مدکن است بیانگر آن باشد
که برخی شاخههای فرعی ،برای افزایش تابآوری محیطزیستی حوضه آبریز ،بایتد عتاری از زیرستاخت
بدانند .بخشهای ویژهای از زیرساختها باید به رونهای طراحی و مهندسی شوند کته انهطتافپتذیری را
امکانپذیر سازند ،به طور مثال میتوان به تدهیدات الزم برای رهاسازیهای مختلف در ترازهای مختلف
مخزن و یا تهبیه فضای الزم در برنامهریزی زیرساخت حفاظت سیل برای امکانپذیرستاختن توستهه در
آینده اشاره ندود.
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◄ توانایی اصالح صوا،د در صورت تغییر شرایط .قوانین ،سیاستها و مقررات هدگی باید در صتورت تغییتر
شرایط ،قابلیت تغییر را داشته باشند .به طور مثال میتوان به تغییرات در برنامهریزی ستاخت و ستاز یتا
پهنهبندی در پاسخ به تغییر ریسک سیل ،یا انهطافپذیری در ترتیبتات و برنامتههتای تخصتیص آب در
پاسخ به تغییر در میزان رواناب اشاره ندود .قواعد طراحیشده بهرهبترداری بترای هتر نتو مختزن بایتد
انهطافپذیری را در پاسخ به تغییر شرایط امکانپذیر سازد .توانایی تغییر نته تنهتا در قواعتد و ترتیبتات
مشخص ،بلکه در سطوح سیاسترذاری و وضع مقررات نیز مصداق دارد.
◄ توسعه ظرفیت سازمانی .مدیریت در شرایط عدم قطهیت ،مستلزم توسهه تواندندیهای جدید سازمانی
است .به این مهنی که ظرفیتهای پایش و پاسخ به رویدادها در سازمانها باید افزایش یابتد .ایتن مهتم،
نیاز به برنامه سرمایهرذاری قابل توجه دارد.
گنجاندن ،دم صطعیت در فرآیند برنامهریزی حوضه آبریز

نوسانات فزاینده و تغییر و عدم قطهیت قابل توجه موجب شده است که اعدال تغییترات زیتاد در فرآینتدها و
روششناسی برنامهریزی حوضه ،الزامتی رتردد .محوریتت ایتن تغییترات ،جابجتایی از متدل خطتی طراحتی
استراتژی بر اساس قطهیت آینده و تکمسیر توسهه حوضه ،به مدلی تطبیقی در طراحی استراتژی استت کته
بر ریسکها ،سناریوها و رزینههای مختلف آینده و تصدیمریری تطبیقی برای دستتیابی بته چشتمانتدازها و
اهداف بلندمدت ،تأکید میکند.
فرآیند برنامهریزی حوضه بایتد امکتان بتازنگریهتا را فتراهم آورده ،و هدزمتان ،تهیتین اهتداف بلندمتدت را
امکانپذیر سازد .این کار میتواند از طریق تهیین اهداف بلندمدت برای برنامههای حوضه و دورههای کوتاهتتر
برای بازنگری و پیادهسازی محقق شود .این مفهوم ،محوریت رویکرد برنامهریزی استراتژیک حوضه را تشکیل
میدهد.
روشهای طراحی بسیاری برای رنجاندن عدم قطهیت و طیفی از آیندههای محتدتل در برنامتهریتزی وجتود
دارد .مهدترین آنها ،استفاده از سناریوهای مختلف برای توصیف شرایط آینده است .این سناریوها متیتواننتد
مجدوعهای از آیندههای محتدل توسهه و اقلیم را ترکیب ندایند .ابزارهای ارزیابی ریستک نیتز متیتوانتد بته
عنوان ساز و کاری برای آزمودن رویکردهای برنامهریزیشده در برابر نتایج محتدل ،مورد استفاده قرار ریترد.
برنامهریزی سناریویی با جزئیات بیشتر در قسدت 5-10بررسی میشود.
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کادر :18تواف نامه سال  1922رودخانه کلرادو :تجهیز ضعیف برای پرداختن به نوسانات و تغییرات
تخصیص آب بین ایالتهای واقع در حوضه رودخانه کلرادو ،عددتاً بر اساس توفقنامه سال  1922است .این توافقنامه در ستال
 1944با تفاهمنامه ایاالت متحده و مکزیک ،و توافقنامه سال  1948درباره بختش باالدستت رودخانته کلترادو تکدیتل رردیتد.
توافقنامه سال  ، 1922ندونه بسیار روشنی از عتدم توانتایی توافتق تخصتیص آب حوضته در پترداختن بته شترایط تغییریافتته
هیدرولوژیکی و اجتداعی -اقتصادی حوضه به شدار میآید ،زیرا در زمان تدوین تفاهمنامه ،این موضو پیشبینی نشده بود.
توافقنامه سال  ،1922ایالتهای حوضه را به دو رروه تقسیم میکند :ایالتهای باالدست (کلرادو ،نیومکزیکو ،یوتا و وایومینگ)
و ایالتهای پائیندست (آریزونا ،کالیفرنیا و نوادا) .این توافق نامه بر مبنای آورد متوسط جریان ساالنه رودخانه کلرادو به میتزان
 20/2میلیارد متر مکهب است .بر این اساس 9/2 ،میلیارد متر مکهب در سال بته ایالتتهتای باالدستت و پتائیندستت حوضته
تخصیص یافت .تفاهمنامه سال  ،1944ساالنه  1/85میلیارد متر مکهب دیگر را به مکزیک تخصیص داد .تخصیص به مکزیک به
عنوان باالترین اولویت تخصیص در این رودخانه در نرر ررفته میشود .عالوه بر این ،توافقنامته ستال  ،1922تقستیم آب را بتا
الزام ایالتهای باالدست حوضه به رهاسازی  10ساله  92/5میلیارد متر مکهب برای ایالتهای پائیندست حوضه اجرایتی کترده
است.
با تدوین این توافقنامه ،مشکالت متهددی ایجاد شد .مهمتر از هده اینکه ،برآورد متوسط جریان ساالنه بر اساس دادههای ستی
ساله تاریخی صورت ررفته بود که در بازنگری مشخص شد عدتدتاً ترستالیهتا را پوشتش داده استت .بتیش از یتک ستده داده
ثبتشده حاکی از متوسط ساالنه  18/25میلیارد متر مکهب است .با توجه به اینکه در توافقنامه سال  1922و تفاهمنامه ستال
 ،1944حجم تخصیص آب مهادل  19/7میلیارد متر مکهب است ،روشن است که حوضه دچار تخصیص بیش از اندازه میشود.
روش تخصیص آب در این تفاهمنامه بدین مهنا است که این کدبود ،به یک اندازه بین ایالتهای حوضته تقستیم نشتده استت.
مکزیک و ایالتهای پائیندست ،سهم تخصیصیافته خود را دریافت میکنند ،در حالی که باالدست حوضه چنین نیست .تقریبا
هده مطالهات مختلف تغییر اقلیم در حوضه نشان میدهند که اُفتهای بیشتری در رواناب حوضه اتفاق خواهد افتتاد .بنتابراین
مشکل تشدید خواهد شد.
برخالف این رویکرد مهیوب ،توافقنامه تخصیص آب باالدست رودخانه کلرادو در سال  ،1948آب را بین طرفهتای دخیتل بتر
اساس درصدی از منابع آب موجود تخصیص می دهد ،ساز و کاری که در برابر نوسان و تغییتر ثبتات بیشتتری دارد .مطتابق بتا
رویکرد تقسیم به نسبت ،هر ایالت سهم یکسانی از هر رونه کاهش خواهد داشت.
عالوه بر کاهش منابع آب ،رشد انفجاررونه السوراس در نوادا در سال  1922نیز پیشبینی نشده بود .نوادا مقدار تخصیص آب
بسیار کدی را در توافقنامه اولیه دریافت کرده بود .هیچ پیشبینی در این توافقنامه برای انهطافپذیری در واکنش به تحتوالت
آتی صورت نگرفته بود و مبادله آب بین ایالتها نیز انجام ندیشد .بنابراین فشار زیادی برای سهم آب السوراس وجود داشت،
در حالی که هیچ ساز و کاری برای حل این مشکل وجود نداشت.
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جدول -3رویکردهای مختلف در فرآیند تدمیمگیری در شرایط ،دم صطعیت

مراحل تدوین

مدل خطی (صطعیتگرا) طراحی

مدل تطبیقی (برپایه ،دم صطعیت)

استراتژی

استراتژی و تدمیمگیری

طراحی استراتژی و تدمیمگیری

درک عوامل اثررذار



درونی و بیرونی (شرایط)

تغییتتر قابتتل پتتیشبینتتی آینتتده اقلتتیم ،


جدهیت و توسهه.

تغییر نامهلوم آینده
ریسکها



هزینهها و فواید

تصدیمریری درباره نحوه



فرآیند متوالی برنامهریزی و پیادهسازی

انجام آن (فرآیند)



طراحی باال به پایین استراتژی



برنامهریزی قطهیتررا



هدفهای غایی ،اهداف مشخص و نتایج 

اهداف و نتایج مطلوب با توجه بته یتک

مطلوب از پیش تهیین شده

چشمانداز بلندمدتتر تهیین میشوند.



هدسوسازی مستدر برنامهها ،طرحها و
فهالیتهای پیادهسازی با شرایط متغیر



تطبیق مستدر اقدامات پایین به باال و
استراتژیهای باال به پایین


تصدیمریری درباره آنچه
باید انجام شود (محتوا)


مجدوعه مشخص فهالیتها و تقاضاها



ارزیابی برپایه سناریو

سازمان دهتی انهطتاف پذیرانته منتابع و
اولویتها
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کادر :19برنامهریزی بر اساس سناریوها در کالیفرنیا
مدیران منابع آب در کالیفرنیا دریافتهاند که استراتژیها و برنامههای مدیریت منابع آب باید دینامیک و تطبیقپذیر باشد؛ بایتد
مسائل فیزیکی ،بیولوژیکی و اجتداعی را به صورت بههمپیوسته در نرر بگیرد ،و نیز بایتد مالحرتات عتدم قطهیتت ،ریستک و
پایداری را دربرریرد .در پرداختن به این چالش ،در بهنگامسازی سال  2009برنامه آب کالیفرنیتا ،از رویکتردی شتامل چنتدین
سناریوی آینده و مجدوعهای از راهحل های مختلف استفاده شد .این سناریوها مهرف طیفی از شرایط محتدل آینتده بودنتد ،در
حالیکه استراتژیهای پاسخ ،ترکیبهای مختلفی از استراتژیهای مدیریت در پاسخ به شترایط متفتاوت ستناریوهای رونتارون
بودند.
سناریوهای منطقهای تقاضای پیشبینیشده آب در بهنگامسازی برنامه آب کالیفرنیا در سال 2009
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فصل  :4چارچو برنامهریزی حوضه آبریز

فدل 4
چارچوب برنامهریزی حوضه آبریز

 -1-4چارچوب کلی برنامهریزی حوضه آبریز
در این فصل چارچوب کلی برنامهریزی حوضه آبریز تشریح میرردد :ارتباط بین برنامهریزی حوضه و بسیاری
دیگر از موارد برنامهریزی که توسط دولت انجام میریرد .برنامههای استراتژیک نتوین حوضته آبریتز بایتد بته
چالشهای فزاینده و پیچیده آب بپردازند .برنامههای حوضه باید با اطتال از سیاستتهتای ملتی آب بتوده و
عدلیشدن این سیاستها را تسهیل ندایند ،و هدزمان ،بر برنامهها و سیاستهای محلی و منطقتهای اثررتذار
باشد .عالوه بر این ،برنامهریزی حوضه در شرایطی صتورت متیریترد کته طیفتی از فرآینتدهای رستتردهتتر
برنامهریزی اجتداعی -اقتصادی و محیطزیستی وجود دارند.
از این رو برنامههای حوضه باید به دو محور زیر توجه داشته باشند:
◄ همسویی افقی ،بین برنامه حوضه آبریز و سایر برنامههای اقتصادی ،فضایی و محیطزیستی که بیترون
از بخش آب قرار دارند .این برنامهها احتداالً در طیف رستردهای ،از قوانین و برنامهریزی ملتی توستهه و
محیطزیستی ،تا برنامههای منطقهای و محلی ،قرار میریرند .عدوماً مرزهای جغرافیتایی برنامته حوضته
آبریز و این قبیل برنامهها بر یکدیگر منطبق نیستند.
◄ همسویی ،مودی ،بین برنامه حوضه آبریز و دیگر برنامههای ملی و محلی در بخش آب.
مفهوم هدسویی افقی و عدودی در شکل 14نشان داده شده است.
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شکل -14چارچوب برنامهریزی حوضه در محیطی گستردهتر

در سالهای اخیر شناخت بیشتری در این خصوص ایجاد شده که تصدیدات متوثر بتر منتابع آب و چگتونگی
استفاده از آنها صرفاً توسط مدیران آب ررفته نشده ،بلکه طیفی از تصدیدات مهم اجتداعی -اقتصادی وجتود
دارند که بیرون از به اصطالح «بخش آب» ررفته شده و بر آب تأثیررذار هستند (شکل .)15ضروری است که
برنامهریزان حوضه با این قبیل تصدیمریران تهامل داشته باشتند و شتیوهای را کته سیاستتهتا ،فرآینتدها و
اقدامات مختلف بر بخش آب تأثیر میرذارند را درک کنند .این کتار متیتوانتد شتامل درک چگتونگی تتأثیر
احتدالی سیاستها ،تخصیص منابع ،و تصتدیدات سیاستی و عدلیتاتی بتر پیشترانهتای تغییتر و واردآمتدن
فشارهای بیشتر (آلودری ،بهرهبرداری و مانند آن) بر منابع آب و سیستمهای آبی باشد .هدزمان ،متدیران آب
باید از تصدیم ها و اقداماتی که برای تأثیررذاری بر اهداف کتالن سیاستتی الزم استت ،آرتاه باشتند .ناکتامی
مدیران آب و برنامهریزان حوضه در تهامل با رروهها (غیر آبی) و فرآیندهای ذیربط ،به دلیل محدودیت منابع
یا اهداف و اقداماتی که در تهارض قرار دارند ،میتواند موفقیتت برنامته حوضته را بته خطتر انتدازد .بنتابراین
مشارکت مدیران آب از هدان ابتدا در برنامهریزی اجتداعی -اقتصادی و طراحی سیاستها ضروری است.
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کادر :20برنامهریزی توسعه ،بخشی از برنامه حوضه مکونگ
برنامه توسهه حوضه مکونگ ،یک برنامه توسهه حوضه فرامرزی بر پایه توسهه اقتصادی منتابع آب رودخانته مکونتگ بته شتدار
میآید .فرآیند تهیه برنامه توسط کدیسیون رودخانه مکونگ به ندایندری از چهار کشور عضو کدیسیون انجتام متیشتود .ایتن
برنامه قویاً بر اقتصاد و تحلیلهای مالی هزینهها و فایدههای سرمایهرذاری مبتنی است .طراحی رزینهها و تهامالت ذاتی دراین
برنامه مستلزم ارتباط رسترده با کدیتههای ملی برنامهریزی توسهه بوده است .این کدیتهها رابط اساسی میتان برنامته توستهه
حوضه و اولویتها و اهداف ملی توسهه به شدار میآیند ،که اولی تحت هدایت دومی است .این کدیتتههتا هدچنتین فرآینتدی
تکرارشونده را تسهیل میکنند که از طریق آن مسائلی که در فرآیند برنامهریزی حوضه به وجود متیآیتد بته بحتثهتای ملتی
منتقل میرردد.
در حالیکه برنامه توسهه حوضه هنوز کامل نشده و به پیادهسازی نرسیده ،چندین موفقیت بتارز در ایتن فرآینتد حاصتل شتده
است .باید یادآوری شود که موفقیتها قویاً با تحقق منافع جدهی در برنامه ارتباط دارد و هر یک از کشورها از منتافع اقتدامات
توسهه پیشنهادشده بهرهمند میشوند .تهامالت عدده ملی و بینالدللی در فرآیند برنامهریزی توسهه حوضه وجتود داشتته ،امتا
مدکن است به سبب پیچیدریهای جبران خسارت ،پشتیبانی کدتری از نتایج فراهم رردد .هدچنین باید توجه داشتت کته در
واقهیت ،فرآیند یکپارچگی با کدیتههای ملی برنامهریزی توسهه دشوار بوده ،و فرآیند تکرارشونده هدیشه با موفقیت پیش نرفته
است .علت این امر تا اندازهای ناشی از تفاوتهای فردی ،روششتناختی و رشتتهای میتان رتروداران ،و تتا انتدازهای در نتیجته
محدودیت مأموریت برنامه بوده است .علیرغم پیچیدریهای سیاسی برنامهریزی ،این فرآیند پتانسیل مهم حوضتههتای آبریتز
برای هدکاری بینالدللی در برنامهریزی و تهیه برنامه ،و منافع حاصل از رودخانه و فراتر از آن را ثابت کرده است.

برنامهریزی جامع حوضه در مقابل برنامهریزی موضو،ی

در تهداد رو به افزایشی از کشورها ،برنامهریزی حوضه آبریز بر تهیه برنامه جامع حوضه متدرکز متیشتود .در
این رویکردها ،استراتژی و اهداف منسجم فراریر در خصوص مستائل حوضته آبریتز ،در برنامته حوضته آبریتز
مشخص میشود .سپ

این برنامه ،به برنامههای تفصیلی منطقهای ،بخشی و موضوعی تبدیل میشود .چنین

وضهیتی در شکل 14نشان داده شده است.
با اینکه این رویکرد بسیار متداول است ،با این حتال رویکردهتای برنامتهریتزی جتامع حوضته در بستیاری از
حوزههای مدیریت آب مدنرر قرار ندیریرند .در رویکردهای دیگر ،حوضهها در قالب مجدوعهای از برنامههای
موضوعی یا منطقهای مدیریت میشوند .چنین شیوهای زمانی مصداق مییابد که هیچ الزام قانونی یا سیاسی
برای تهیه برنامه جامع وجود نداشته باشد .فرآیندهای برنامهریزی موضوعی مدکن است در مواقع عدم وجتود
چالشهای پیچیده ،وجود حوضههای کوچک فراوان در کشور ،و یا وجود رودخانههای مشترک که مانع تهیته
برنامههای جامع در رستره حوضه میشوند ،بیش از برنامهریزی جامع مناسب باشند .در موارد دیگتر ،مدکتن
است برنامههای حوضه آبریز چیزی بیش از یک آرمان سیاسی نباشند ،و تصدیدات مهتم متدیریتی از طریتق
فرآیند موازی برنامهریزی موضوعی صورت ریرد.
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شکل« -15بخش آب» ،نشاندهنده مسائل ،تدمیمات و اصداماتی که مستقیماً در دامنه ،مل مدیران آب صرار دارند ،و ارتباط
با ،وامل اثرگذار در بیرون از بخش آب
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در غیاب برنامه جامع حوضه ،بسیاری از اصول و روشهای مشابه را میتوان به کار ررفت .حتتی متواقهی کته
برنامهریزی منابع آب یا زیرساخت ،مجزا از برنامهریزی رستردهتر حوضه انجام میریرد ،برنامهریزی موضوعی
هنوز هم میتواند بسیاری از اصول کلیدی زیربنای برنامتهریتزی استتراتژیک حوضته ،از جدلته هدستویی بتا
برنامهریزی جاری و آینده اقتصادی و توسهه را به کار بندد.

 -2-4پیشرانهای مختلف برنامهریزی حوضه آبریز
برنامهریزی حوضه با اهداف مختلف و در پاسخ به انگیزههای مختلفی صورت میریرد .هر کشور و حوضته در
یک شرایط خاص منابع آب و نهادی قرار دارد کته بتر منطتق و ماهیتت فرآینتد برنامتهریتزی حوضته تتأثیر
میرذارد .از این رو ،برنامههای حوضه مهدوالً نتیجه مجدوعهای از مطالهات و مذاکرات هستند ،و هتر یتک از
آنها ،تصویری منحصر به فرد از وضهیت حوضه را ایجاد میکنند .به این دلیتل ،بایتد در مقایسته برنامتههتای
حوضه با یکدیگر ،یا تهدیم رویکرد یک حوضه به وضهیتهای دیگر ،جانب احتیاط را رعایت ندود.
برخی از تفاوتهای کلیتدی میتان برنامته ریتزی حوضته در کشتورهای مختلتف کته منرتور برنامتهریتزی و
رویکردهای اتخاذشده را شکل میدهند ،در ادامه ذکر شدهاند:
مسئلهمحور یا فرصتمحور در مقابل الزام حقوصی

برخی برنامههای حوضه در پاسخ به یک الزام قانونی یا سیاستی تهیته متیشتوند .بته طتور مثتال ،قتانون آب
آفریقای جنوبی تهیه استراتژی مدیریت حوضه را برای هر یک از محدودههای مدیریت آب کشور الزامی کرده
است .هدچنین ،نرامنامه اتحادیه اروپا انتشار برنامههای مدیریت حوضه آبریتز را در اروپتا تتا دستامبر 2009
الزامی کرده بود .در موارد دیگر ،برنامههای حوضه مدکن است در پاسخ به بحران کنونی یا متصتور در آینتده،
انگیزه سیاسی داشته باشند .برنامهریزی حوضه راین ندونهای از انگیزههای سیاسی در تهیه برنامههای حوضه
به شدار میآید که در پاسخ به بحرانهای کیفیت آب این رودخانه صتورت ررفتت .تهتداد رو بته افزایشتی از
برنامهها در پاسخ به فرصتهای توسهه در بخشهای مرتبط با آب ،نریر برقابی در پاسخ بته افتزایش فرآینتد
انرژی و محدودیتهای کربن ،یا توسهه اکوتوریسم منطقهای ،تهیه میشتوند .در شترایطی کته التزام قتانونی
وجود دارد ،برنامهها تدایل دارند چارچوب جامع را برای هدایت فهالیتهایی که بر عهتده نهادهتای متدیریت
آب در سطوح مختلف رذاشته شده فراهم آورند و تدرکز زیادی بر اهداف کالن و اقتدامات استتراتژیک بترای
هدکاری نهادی ،مدیریت آب و پایش دارند .در شرایط مسئلهمحور ،برنامههتای حوضته مدکتن استت تدرکتز
بیشتری بر بحران یا مسئله خاصی داشته باشند که سبب ایجاد انگیتزه فرآینتد برنامتهریتزی شتده باشتد ،در
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حالیکه برنامهریزی فرصتمحور تدایل به ایجاد پیوندهای قوی با بخشهایی دارد که فرصتت متورد نرتر در
آنجا فراهم شده است.
تدوین اولیه برنامهها در مقابل فرآیندهای تکاملیافتهتر

در بسیاری از موارد ،تدوین اولیه برنامهها میتواند مسائل اولویتتدار را شناستایی کنتد ،ولتی غالبتاً نیتاز بته
اطالعات اضافهتر دارد یا روابط نهادی بیشتر برای مشخصکردن روشن راهحلها احساس میرتردد .بنتابراین،
تدوین اولیه برنامهها مدکن است بر اقدامات پایش ،ارزیابی ،هدکاری و توسهه نهادی تدرکز داشتته باشتد ،بتا
این استثنا که اهداف و اقدامات مشخص مدیریتی در بازنگریهای آینده برنامه فراهم خواهند شتد .از ستویی
دیگر ،مواقهی که برنامههای مهم حوضه یا برنامههای (موضتوعی) متدیریت آب از قبتل وجتود داشتته استت،
احتداالً باید اطالعات کافی و وضهیت مشخص نهادی برای تهیین روشن اهتداف و تهریتف اقتدامات تفصتیلی
مدیریت وجود داشته باشد .حتی در شرایطی که تدوین اولیه برنامهها انجام میریرد ،مهتم استت کته دربتاره
مسائل کلیدی و دستاوردهای اولیه ،با افزایش اطالعات کافی در دسترس ،ارتقتا صتورت ررفتته و بتر اعتبتار
افزوده شود و از نارضایتی درباره این فرآیند در میان رروههای کلیدی جلوریری شود ،پتیش از آنکته مستائل
سختتر در دستور کار قرار ریرد.
مرجعیت روشن نهادی در مقابل همکاری فرامرزی

مرجهیت حقوقی برنامه حوضه میتواند بسیار متفاوت باشد :از برنامههتای تهیتهشتده در نرتامهتای سیاستی
متحد که یک نهاد ،اختیار حقوقی برای تصدیمریریهای الزامآور دارد ،تا برنامههای تهیهشده میان کشتورها
یا ایالتها که برنامهریزی حوضه بر پایه توافق و هدکاری انجام میریرد .در حالتت دوم ،ختود برنامته حوضته
مدکن است شأن حقوقی نداشته و یا شأن آن اندک باشد ،و به حسن نیت طرفهای مشارکتکننتده وابستته
باشد .این برنامه مدکن است برای فراهمآوردن چارچوب هدکاری (و توسهه) تهیه شود ،و بیشتر بتر هدکتاری
نهادی و توسهه اقتصادی به عنوان اقدامات مشخص مدیریت منابع آب تدرکز داشته باشتد .در برختی متوارد،
این قبیل برنامههای حوضه مدکن است صرفاً روی کاغذ شکل بگیرند و پیادهسازی آنها چندان جتدی ررفتته
نشود.
حوضههای پیچیده و تحت فشار ،در مقابل حوضههایی با تعامالت چندمنووره کمتر

پیچیدری و فشار وارد بر حوضه ،و سطح پیچیدری تهامالتی که باید بین نیازهتای رقیتب آب صتورت ریترد،
تأثیر عدیقی بر ماهیت برنامه حوضه و فرآیند برنامهریزی آن دارد .برنامههایی که نیتاز بته تصتدیمریتری در
خصوص مقاصد رقیب دارند ،مستلزم چشماندازی منسجم برای حوضته هستتند تتا اولویتتهتا بتین مقاصتد
مختلف و ضروریات توسهه -محیطزیست را بازتاب دهند .این وضهیت مواقهی ایجاد میشود کته الزامتات آب
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برای تخصیص ،برقابی ،ذخیره سیل یا کارکرد محیطزیستتی نتوانتد بتا منتابع آب موجتود (حتتی بتا توستهه
زیرساخت بیشتر) تأمین رردد .از سویی دیگر ،برنامههایی که نیازمند تهامالت قابلمالحرته نیستتند ،تدرکتز
زیادی بر چشمانداز حوضه ندارند ،بلکه پیرامون اقدامات و نتایج استراتژیک مترتبط بتا مستائل ختاص شتکل
میریرند .در چنین حوضههایی ،چالش کار مهدوالً در رزینش و تتأمین متالی بترای مناستبتترین مجدوعته
راهکارهای مدیریت ،در قبال مسائل مشخص مورد توجه در حوضه ،خواهد بود.

 -3-4همسویی ،مودی در برنامهریزی بخش آب
برنامهریزی منسجم آب که در الزامات رستردهتر اجتداعی ،اقتصادی و محیطزیستی نقش داشتته باشتد ،بته
ندرت میتواند با تهیه تنها یک سندی مجزا از برنامههای دیگر تحقق یابد .در مقابل ،برنامهریزی آب مهدتوالً
شامل تهدادی از برنامههتای منستجم دربتاره مستائل مختلتف و در مجدوعتهای از مقیتاسهتا ،در چتارچوب
برنامههای ملی ،حوضهای و محلی آب است .در بسیاری از وضهیتها ،برنامه حوضه محور این چارچوب استت
و اهداف کلیدی مدیریت آب را در مقیاس حوضه آبریز تهیین کرده و هدچنین به طور مهدول ،برنامه حوضته
محل تالقی برنامهها و فرآیندهای منطقهای است که هم بتر متدیریت آب تتأثیر رذاشتته و هتم از آن تتأثیر
میپذیرند .با این وجود ،الزم است به این نکته توجه شود که در بسیاری از کشورها اصالً برنامتههتای حوضته
تهیه ندیشود ،به طور مثال مواقهی که برنامهریزی آب بته موضتوعات جدارانتهای تفکیتک متیشتود (ماننتد
برنامهریزی ریسک سیل ،سازوکارهای تخصیص آب ،تهیین استاندارد آلودری آب و مجوزهتای آلتودری) و یتا
مواقهی که مرزهای سیاسی در نرامهای فدرال به رونهای هستند که هیچ نهاد متحدی که بتواند برنامهریزی
حوضه را انجام دهد ،وجود ندارد.
مواقهی که برنامههای حوضه تهیه میشوند ،باید در یک سلسلهمراتب چندالیه برنامهریزی ،از ستطح ملتی تتا
سطح محلی ،جای بگیرند.
◄ سیاست ملی و ترتیبات صانونی :این ترتیبات ،هم از نرر بنیادی و هم روش کار ،چارچوب برنامتهریتزی
آب را مشخص میکنند .این چارچوب میتواند شامل اصول و اهداف کالن و نیتز الزامتات تفصتیلی (بته
طور مثال استانداردهای ملی کیفیت آب که باید محقق شوند) باشتد .از نرتر روش کتار ،سیاستت ملتی
مهدوالً فرآیند و زمانبندی الزم را که باید در تهیه برنامه حوضه از آنها پیروی شود ،تهیین میکند.
◄ استراتژی ملی آب :مواقهی که استراتژی ملی آب تهیه میشود ،استراتژی پیادهسازی سیاست ملی آب
غالباً بر اساس اهداف نهایی و اقدامات الزم مشخص میشود و مبنایی را برای تهیته برنامتههتای حوضته
ایجاد میکند .استراتژیهای ملی آب مهدوالً اهداف کالن سیاسی ،تخصیصهای استراتژیک ،و احتداث و
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بهرهبرداری زیرساخت استراتژیک را مشخص کرده ،و مسائل انتقال بینحوضهای که امکان پترداختن بته
آنها در مقیاس حوضه وجود ندارد را مورد توجه قرار میدهند .این شیوه نیازمنتد هدختوانی چشتمانتداز
برنامه حوضه ،اهداف و اقدامات ،با سیاستها ،موضوعات استراتژیک و استانداردهایی در سطح ملی است.
◄ برنامه حوضه آبریز :برنامه حوضه باید اهداف کالن و اقدامات استراتژیک ،نریر اهداف کدّتی متدیریتی
برای مدیریت حوضه آبریز را مشخص نداید .این برنامه با مسائلی سر و کار خواهتد داشتت کته مستتلزم
توجه در مقیاس حوضه هستند ،که از آن جدله میتتوان بته مستائل مربتوط بته تخصتیص آب ،اهتداف
کیفیت آب حوضه ،اهداف کدّی محیطزیستی ،و توسهه و بهرهبترداری زیرستاختهتای مهتم در حوضته
اشاره ندود.
◄ برنامههای منطقهای و محلی :در سیستمهای رودخانهای بزرگتر ،برنامههای منطقهای آب (دولتتهتای
استانی یا محلی) میتوانند جنبههای کلیدی استراتژی حوضه را پیاده کنند .مانند برنامته کلتی حوضته،
این برنامهها مدکن است شامل مقاصد استراتژیک و ترتیبات تفصیلیتتر پیتادهستازی باشتند .بته دلیتل
اهدیت آنها ،حداقل باید خالصه این برنامهها در بخشی از برنامه کلی حوضه منرور رردد.
◄ برنامههای موضو،ی و تفدیلی :این برنامهها استراتژیهای مشخص منابع آب را بتا جزئیتات بیشتتر در
مقیاس حوضه یا زیرحوضه تهیه کرده ،و هدف استراتژیک برنامه فراریر حوضه را به فهالیتتهتای قابتل
پیادهسازی مدیریت منابع آب تبدیل میکنند .برنامههای موضوعی میتوانند شامل برنامههای حفاظتت،
توسهه ،ریسک بالیا و جنبههای نهادی برنامه حوضه باشند .مواقهی که این برنامهها قبل از تهیته برنامته
حوضه وجود داشته باشند ،جنبههایی از این برنامهها مهدوالً در استتراتژیهتای برنامته حوضته در نرتر
ررفته میشوند.
هده سطوح و انوا مختلف برنامه در هده مناطق وجود ندارد .ارتباط بین برنامهها مهدتوالً بته ستبب عوامتل
هیدرولوژیکی ،تاریخی و سیاسی خاص هر منطقه ،پیچیدهتر میشود .در کشورهایی که عدتدتاً متتأثر از یتک
رودخانه بزرگ هستند ،برای ندونه ایندوس در پاکستان و مکونگ در کامبوج و جدهوری الئوس ،برنامهریتزی
منطقهای و برنامهریتزی حوضته آبریتز احتدتا ًال یکتی خواهنتد بتود .بته هدتین صتورت ،در کشتورهایی کته
سیستمهای رودخانهای کوچک زیادی وجود دارد ،مانند انگلستان ،به دلیل آنکته مدکتن استت تهیته برنامته
جدارانه حوضه برای هر یک از آبخیزها ،غیر عدلی یا غیر ضروری باشد ،برنامهریتزی آب متیتوانتد در ستطح
منطقهای یا ملی انجام شود .هدچنین مواقهی کته انتقتالهتای بتینحوضتهای مهدتی وجتود دارد ،مرزهتای
برنامهریزی ملی و برنامهریزی حوضه لزوماً نامشخص خواهد شد .بنابراین ،واقهیت قضیه بستیار پیچیتدهتتر از
صرفاً سلسلهمراتب دقیق برنامهها استت .ایتن وضتهیت ،ضترورت تدرکتز برنامتهریتزی حوضته را بتر اهتداف
استراتژیک ،و پرهیز از ررفتارشدن در رویکردی خاص در سازماندهی برنامهها ،پررنگ میکند.
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جنبههای اقتصادی و اجتداعی برنامهریزی استراتژیک حوضه ،عامل پیچیدری دیگری برای تفکیک الیههتای
مدیریتی در سطوح ملی ،حوضه و محلی به شدار میآیند .غالباً پیامدهای اقتصادی فهالیت مهینی در حوضه،
فراتر از مرزهای خود حوضه رسترش خواهد یافت .شاید بارزترین ندونه آن را بتوان در صنایع استراتژیک کته
عواید ارزی قابلمالحرهای دارند ،یا تأسیسات مهم تولید انرژی در ستطح منطقتهای یتا ملتی مشتاهده کترد.
هرچند هدواره در سطح ملی این تدایل وجود خواهد داشت که اطدینان حاصل شود که این قبیل صنایع بته
عنوان ندونه در تخصیص آب کافی و حفاظت از داراییهتای استتراتژیک در برابتر ریستک ناپتذیرفتنی ستیل
پشتیبانی میشوند.
ارتباط با برنامههای حوضه

برنامهریزی حوضه باید شامل طراحی مجدوعهای از اهداف کالن و اقدامات برای حوضه باشد که مدکن استت
در قالب استراتژیها یا برنامههای تفصیلیتر موضوعی ،یا در قالب برنامههای زیرحوضه و منطقهای پیاده شود.
این شیوه ،به ویژه در حوضههای بزرگ و پیچیده ،با چندین مسئله مدیریتی در آبخیزهای مختلتف و منتاطق
اداری اهدیت پیدا میکند .مفهوم برنامههای تو در تو در مواجهه با پیچیدری و مأموریتهای مشترک ،چه در
سطح موضوعی (بین تخصیص آب ،کیفیت آب ،سیل و مانند آن) و چه در مقیاس جغرافیایی (بین آبخیزهای
مختلف ،استانها و مانند آن) ،ارزشدند است.
در چنین شرایطی ،برنامههای حوضه مدکن است صرفاً حاوی اهتداف فراریتر و اقتدامات استتراتژیک باشتند.
سپ

مدکن است برنامههای موضوعی یا منطقهای برای مشخصکردن جزئیات اهتداف فراریتر تهیته شتوند.

برنامه حوضه مهدوالً توسط یک سازمان در سطح ملتی یتا ستطح حوضته هداهنتگ متیشتود ،در حتالیکته
برنامههای تو در تو مدکن است به شیوهای نامتدرکزتر تهیه شوند ،و دیگر نهادهای ذیربط مانند دستگاههتای
صف یا استانها ،راهبری را بر عهده داشته باشند.
رویکرد سلسلهمراتبی متدایز است از آن دسته از رویکردهای برنامهریزی (جامع) که تالش میکنند برنامتهای
را تهیه کرده و به تدام جنبههای برنامه حوضه به تفصیل بپردازند .در رویکرد جامع ،مدیریت توجه خود را تتا
سطح جزئیات پیادهسازی در حوضه مهطوف میکند .این رویکرد میتوانتد در حوضتههتای کتوچکتر بته کتار
ررفته شود ،ولی در حوضههای پیچیده و بزررتر غیرعدلی یا نامدکن است .برنامهریزی نوین حوضه میتوانتد
شامل تحلیلها ،سناریوها و برنامههای پیادهسازی باشد که هزاران صفحه داشته و چندین قلدرو اختیتارات و
بخشها را پوشش دهد .چندالیه بودن برنامهها ،هم مدیریت پیچیدری را امکانپذیر میسازد ،و هم مشارکت
مخاطبان و تصدیمریران بیرون بخش آب را درباره مسائل کلیدی که به آنان ربط دارد ،جلب میکند.
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کادر :21سطوح برنامهریزی آب در مکزیک
در پی قانون ملی آب سال  ،1992مجدوعهای از سطوح برنامهریزی در مکزیک تهریف شد.
بر اساس این قانون ،کدیسیون ملی آب مسئولیت قانونی برنامهریزی منابع آب را بر عهده دارد .تأمین مالی برنامههای متدیریت
منابع آب از طریق دولت فدرال صورت میریرد .این فرآیند در شورای حوضه تهریف شده و بتدین ترتیتب دولتتهتای ایتالتی،
آببران و دیگر رروداران در فرآیند تهیه و تأئید برنامه مشارکت خواهند داشت .ایتن قتانون ،مشتارکت شتوراهای حوضته را در
برنامهریزی منابع آب الزامی میکند ،از این رو الزم است تا برنامهها با اجدا شتورای حوضته تصتویب شتود .در ستطح ایالتت،
مسئولیت قانونی مشابهی براساس قوانین رونارون ایالتها و قانون ملی آب وجود دارد.

برنامهریزی حوضه در نوامهای فدرال و واحد

نقش سطوح مختلف برنامهریزی آب و ارتباط بین آنها ،به جهت تاثیر بر مأموریتت و اختیتارات ستازمانهتای
مسئول در تهیه برنامه حوضه ،تا حد بسیار زیادی به نرام سیاسی کشتوری کته برنامتهریتزی در آن صتورت
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میریرد ،بستگی دارد .این واقهیت ،مهانی مهدی برای نقش برنامهریزی حوضه در چارچوب کلی برنامهریتزی
آب دارد.

کادر :22برنامهریزی چندالیه حوضه در نوامنامه آب اتحادیه اروپا
در حوضههای مشترک ،فرآیند برنامهریزی در نرامنامه به سه بخش تقسیم میشود .بخش اول برای هر حوضه آبریز توسط یک
دستگاه اجرایی ،بخش دوم -در سطح زیرحوضه یا ملی -توسط «مراجع ذیصالح» انجام میشود ،و بخش سوم شامل برنامههای
تفصیلی برای پیکرههای آبی است .سطح جزئیات الزم در این برنامهها هرچه به سدت سطوح پائینتر میرود بیشتتر متیشتود.
بخش اول ،جدعبندیشده برنامههای تهیهشده در بخش دوم ،و بخش دوم جدعبندی برنامههای بخش سوم است .بختش ستوم
در سطح محلی مدیریت میشود ،و هداهنگی آن با بخش دوم در سطح ملی صورت میریرد .هدف ایتن فرآینتد آن استت کته
عددتاً متأثر از مراجع ذیصالح در سطح ملی باشد و جدعبندی تا سطح اول و هداهنگی تا سطوح زیرین (سوم) صورت ریرد.

در کشورهایی که نرام سیاسی فدرال در آنها برقرار استت ،بته ویتژه کشتورهایی کته مأموریتتهتای قتانونی
مدیریت آب به جای سطح ملی بر عهتده ستطوح ایتالتی یتا استتانی استت ،چتالشهتای مهدتی بتر ستر راه
برنامهریزی حوضه وجود دارد که دلیل آن فقدان مأموریت قانونی است که بتواند بتر عهتده ستازمان یتا نهتاد
بینایالتی رذاشته شود .مصداق این وضهیت را میتوان در هند و ایاالت متحده مشاهده کرد .در این کشتورها
آب یک «موضو ایالتی» است و نه تنها مدکن است استراتژی ملی آب وجود نداشته باشد ،بلکه با توجته بته
آنکه ایالتها مهدوالً تدایلی به وارذاری هیچ بخشی از قدرت یا اختیارات خود به یک نهاد بینایتالتی ندارنتد،
امکان ورود چالشهای سیاسی نیز در تهیه برنامههای جامع حوضه وجود دارد.
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کادر :23برنامههای موضو،ی و منطقهای مرتبط با برنامه مدیریت یکپارچه منابع آب موری-دارلینگ
قوانین ،سیاستها ،استراتژیها ،و برنامههای مختلفی که بر مدیریت حوضه آبریز موری-دارلینگ حتاکم هستتند در شتکل زیتر
ندایش داده شده است .این موارد ،وضهیت پیش از پیادهسازی نخستین برنامه حوضه را نشان میدهند که در زمان نگارش این
کتاب ،پیشنوی آن تهیه شده است .برنامه جدید حوضه جایگزین استراتژی مدیریت بههمپیوسته حوضه آبریز خواهد شتد ،و
شداری از قوانین ،سیاستها و تدابیر ملی را عدلی خواهد کرد .استراتژیهتا و برنامتههتای محلتی و موضتوعی متهتددی بترای
پیادهسازی اهداف تهیینشده در استراتژی حوضه (حال و آینده) وجود دارند .ایتن قبیتل استتراتژیهتا و برنامتههتای محلتی و
موضوعی در برخی موارد باید تهدیل رردند تا اهداف کدّی الزامی که در برنامه جدید حوضه تهیین خواهند شد ،عدلی شوند .به
طور مثال ،برنامه حوضه ،هم شامل برنامه مدیریت کیفیت و شوری آب حوضه و هم برنامه تأمین آب محیطزیست خواهد بتود.
هدچنین حدود برداشت پایدار برای زیرحوضهها را در کل حوضه تهیین خواهد کرد :در این صورت برنامههای ضروری تخصیص
آب باید برای هدخوانی با این حدود اصالح شوند .بر اساس قتانون آب ستال  2007استترالیا ،فرآینتدی بترای ارزیتابی و تأئیتد
هدخوانی برنامههای تخصیص آب با برنامه حوضه وجود دارد.

با وجود این چالش ،مدیریت حوضههای بزرگ در نرامهای فدرال شکلهتای مختلفتی پیتدا کترده استت .در
برخی کشورها با نرام فدرال ،برنامهریزی حوضه در قالب توافقهای الزامآور حقوقی بین ایالتها متورد توجته
قرار ررفته است .این رویکردها برای ندونه در هند ،پاکستان ،ایاالت متحده و در این اواخر در استرالیا به کتار
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ررفته شده است .این توافقها نتیجه فرآیند تحلیل فنی و مذاکره میان طرفهای دخیل است .ایتن توافتقهتا
عدوماً اهدافی را که باید در مرز ایالتها محقق شوند (مانند سطوح جریتان یتا کیفیتت) و یتا تخصتیص بتین
طرفها را تهریف میکنند .فرض مشترک بر این است که جزئیات مدیریت منابع آب در هتر یتک از قلدروهتا
ارتباطی با توافق ندارد .این توافقات مدکن است نامحدود بوده و یا در چارچوب زمتانی توافتقشتده بتازنگری
شوند .در حالیکه این توافقها به سطحی از هدکاری میان طرفهای دخیل در تهیه آنها نیتاز دارنتد ،چنتین
رویکردهایی را میتوان تفسیر بسیار محدودی از برنامهریزی حوضه (چنانچه شامل آن باشند) به شتدار آورد.
در برخی موارد ،این توافقها در عدل به عنوان سازوکار اجتنتاب از برنامتهریتزی دیگتری بترای حوضته و یتا
هدکاری بین ایالتها در سطح حوضه به کار میروند (تا مذاکره بهتدی)؛ البتته پتایش متوادی از توافتق الزم
است.
تهیه برنامه فرامرزی در حوضههای آبریز بینالدللی ،با هدان چالشها و البته با رستردری بیشتر روبرو است،
چراکه حتی ساختارهای حقوقی رسدی برای حل اختالف بین طرفها وجود ندارد .عالوه بر ایتن ،بستیاری از
اصول قواعد عُرفی بینالدللی (نریر سازمان ملل) در خصتوص متدیریت حوضتههتای فرامترزی ،تتا حتدودی
برررفته از تجربه مدیریت حوضه در نرامهای فدرال هستند .بیشتر برنامتههتای حوضته فرامترزی بته شتکل
توافقنامه میان ایالتها درباره شروط مرزی یا تخصیص آب صورت میریرند .روندهای برنامهریزی اساسیتتر
حوضههای فرامرزی تنها در شرایطی پدید میآیند که فرآیندهای رستردهتر هدکاری منطقهای وجود داشتته
باشد ،به طور مثال میتوان به تهیه برنامههای حوضه در اتحادیه اروپا اشاره ندود .مدیریت و برنامتهریتزی در
حوضههای فرامرزی قویاً متأثر از روابط ژئوپولیتیکی بین دولتهای سهیم در حوضه است.
از آنجا که مأموریت دستگاههای ملی مدیریت آب در خصوص تهیه برنامههای حوضه در کشورهایی که نرتام
سیاسی واحد دارند ،بر اساس مرزهای استتانی صتورت متیریترد ،عدومتا بتا چتالشهتای نهتادی و سیاستی
کشورهای فدرال روبرو نیستند .در مواردی که برنامه حوضه توسط دستگاه مدیریت حوضته انجتام متیشتود،
اختیار نهایی سیاسی برای تصویب برنامه حوضه مهدوالً در سطح ملی قرار دارد .این وضتهیت را متیتتوان در
چین ،آفریقای جنوبی و مکزیک مشاهده کرد که وزارتخانهها و دستتگاههتای ملتی آب ،بته هدتراه نهادهتای
نامتدرکز مدیریت در مقیاس حوضه با مسئولیت تهیه برنامههای حوضه ،مدیریت آب را برعهده دارند.
با این وجود حتی در این موارد ،مدکن است چالشهای مهدی در مرزهای اداری استانی ،منطقتهای و محلتی
وجود داشته باشد .مأموریتتهتای متفتاوتی کته نهادهتای استتانی و منطقتهای در برنامتهریتزی توستههای و
محیطزیستی دارند میتواند پیچیدریها و تنشهای سیاسی در تهیه برنامه حوضته ایجتاد ندایتد .در برختی
نرامهای واحد ،محدودههای زیرحوضه مهدوالً اهدیت بیشتری نسبت به مرزهای اداری در فرآیند برنامهریزی
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حوضه دارند ،در حالیکه تهامالت میانبخشی بین آببران کشاورزی ،شهری و صنهتی غالباً تدرکز تصدیدات
تخصیص و کیفیت آب را تشکیل میدهند.
با توجه به چالشهای روزافزون توأم با مدیریت حوضه و دشواریهای پرداختن به آنها در یک نرتام سیاستی
فدرال ،در سالهای اخیر روند تغییری در تهیه برنامه جامع حوضه در بسیاری از کشورهای فدرال بته ستدت
وارذاری اختیارات ایالتها به مراجع سیاسی متدرکزتر ،پدیدار شده است .مهمترین ندونه این رونتد تغییتر را
میتوان در سیستم موری-دارلینگ در استرالیا مشاهده کرد .در این حوضه ،ایالتهای اصلی سهیم در حوضه،
اختیارات خود برای تهیه یک برنامه الزامآور حوضه را بر اساس قانون آب سال  2007بته دولتت ملتی وارتذار
کردند .روندهای مشابهی نیز در سیاست آب اتحادیه اروپا پدید آمده است .نرتامنامتههتای مختلتف اروپتایی،
نخستین استاندارد مشترک کیفیت آب را در کشورهای عضو اتحادیه ،بر اساس الزام نرتامنامته متدیریت آب
سال  2000برای تهیه برنامهها در مقیاس حوضه اعدال کردهاند .در هند ،سازمان ملی حوضه رنگ در ستال
 ،2009با مأموریت تهیه برنامه بین ایالتی برای حوضه آبریز تأسی

رردید .البته ،آن رونه که در استترالیا یتا

اتحادیه اروپا تجربه شد ،اختیارات اساسی وارذار نشده است .در زمان نگارش این کتاب ،موفقیتت ایتن قبیتل
تدابیر در تهیه برنامههای کارآمد و الزامآور حوضه در نرامهای سیاسی فدرال یا بینالدللی هنوز روشن نشتده
است.

 -4-4همسویی افقی :آب و برنامهریزی توسعه
افزایش روزافزون فشار بر منابع آب ،اهدیت آب را در اولویتهای مختلف توسهه بیشتتر ندایتان کترده استت.
دولتها آب را عامل مهم شتابدهنده توسهه اجتداعی ،یک محدودیت بالقوه حیاتی بترای رشتد اقتصتادی و
مولفه اساسی پایداری محیطزیستی میدانند .بنابراین ،هدسویی میان برنامهریزی آب و برنامتهریتزی توستهه
برای داشتن یک برنامهریزی کارآمد حوضه بسیار مهم است.
برخورد برنامهریزی سنتی منابع آب با این موضو در قالب فرآیندی یکطرفه صورت میریرد .به ایتن مهنتی
که برنامهریزان آب صرفاً سهی در پشتیبانی و تحقق اهداف برنامههای موجود توسهه و محیطزیستی دارند .با
این وجود ،در شرایطی که فشار بر آب رو به افزایش است ،الزم است تهامالت ذاتی بین استفادههای مختلتف
آب صورت ریرد :در این شرایط احتدتاالً تتامین تدتامی تقاضتاها از رودخانته ،دیگتر بترای برنامتهریتزان آب
امکانپذیر نخواهد بود .این وضهیت به تغییر عددهای در هدسویی بین برنامهریزی آب و برنامهریتزی توستهه
انجامیده است .امروزه برنامهریزی آب نقش مهدی در شکلدهی به نتایج توسهه و محیطزیستی ایفا میکنتد.
از ایتن رو ،برنامتهریتتزی استتراتژیک حوضته ستتودای فرآینتدی دو یتا چندجانبتته را در ستر دارد کتته در آن،
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برنامهریزی آب با دیگر اقدامات برنامهریزی هداهنگ میشود .این خواسته مستلزم شکلریری رفتدتان بتین
برنامهریزان آب و برنامهریزان و سیاسترذاران اقتصادی و محیطزیستی است ،به ویژه مواقهی که فرآینتدهای
برنامهریزی موازی در بخشهای دیگر انجام میریرد.
این تغییر منجر به این شناخت شده استت کته برنامته ریتزی حوضته بایتد بته طتور جتدی بتا سیاستتهتا و
استراتژیهای ملی ،استانی و محلی توسهه برهمکنش داشته باشد تا اطدینان حاصل شود که:
◄ برنامهریزی حوضه از تحقق اولویتهای ملی ،استانی و محلی توسهه پشتیبانی میکند.
◄ رویکردها و استراتژیهایی که در فرآیند برنامهریتزی آب در پتیش ررفتته متیشتود ،بازتتاب اقتصتاد
سیاسی کشور و منطقه هستند.
◄ برنامتتهریتتزی توستتهه در ستتطح ملتتی ،استتتانی و شتتهری (و تخصتتیص من تابع آب) بتتا فرصتتتهتتا و
محدودیتهای آب در پشتیبانی از توسهه کشور هدسویی دارد.
این اهداف ،تأکیدی بر ماهیت بههمپیوسته برنامهریزی منابع آب و برنامهریزی توسهه اجتداعی -اقتصتادی و
محیطزیستی دارد .ضرورت تهامل برنامهریزی آب با فرآیندهای برنامهریزی توسهه به عنوان یک التزام جهتت
توجه به «خارج از بخش آب» و تهامل با تصدیمریری سیاسی شناخته شده است.
در چنین شرایطی ،فرآیندهای برنامهریزی زیر ،مهمترین ارتباط را با برنامهریزی حوضه آبریز دارند:
◄ برنامهریزی توستهه اقتصتادی ،اجتدتاعی و زیرستاخت ،بته ویتژه در متورد تجتارت ،صتنهت ،انترژی،
کشاورزی ،حدل و نقل و تأمین آب.
◄ برنامه ریزی توسهه فضایی و کاربری اراضی (روستایی ،شهری و رروههای توسهه) در سطوح رونتارون
ملی تا استانی ،محلی و ناحیه .ایتن موضتو مدکتن استت بته ویتژه بترای متدیریت ریستک ستیل کته
برنامهریزی توسهه و کاربری اراضی جنبههای کلیدی کاهش ریستک ستیل بته شتدار متیآینتد ،بستیار
اهدیت داشته باشد .هدچنین ،اطدینان از اینکه برنامهریزی توسهه در مکانهایی کته دسترستی بته آب
ندارند صورت ندیریرد ،بیشتر اهدیت خواهد یافت.
◄ برنامهریزی محیط زیستی برای اطدینان از پایداری استفاده از منابع طبیهی و حفاظت از تنتو عدتده
محیطزیستی .این کار متیتوانتد شتامل شناستایی و هدسوستازی محتدودههتای حفاظتتشتده ،و نیتز
برنامهریزی کاربری اراضی در مکانهایی باشد که بر کیفیت آب و رواناب تأثیر میرذارد (به طتور مثتال
در نتیجه جنگلزدایی و تبدیل اراضی).
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◄ برنامهریزی مالی برای پشتیبانی طرحهای توسهه ،به ویژه از نرر بودجه /تخصیص منابع بین بخشهتا
توسط خزانه یا کدیسیونهای برنامهریزی.
عالوه بر هدسویی با برنامهریزی توسهه توسط دولت ،برنامتهریتزی آب بایتد برنامتههتا و اولویتتهتای بختش
خصوصی را نیز در نرر بگیرد .این روند ناشی از شناختی است که در بسیاری از شترکتهتای بتزرگ جهتانی
درباره ریسکهای مستقیم تحدیل شده بر عدلیات یا زنجیرههای تأمین آنها ،ناشی از مدیریت نامناستب آب،
شکل ررفته است .بسیاری از شرکتهای بزرگ در تولید و زنجیرههای تامین خود بته کتارآیی بیشتتر دستت
یافته و تهامل با مدیران حوضه ،دولت و جوامع محلی را برای حداقلکتردن ریستک تتوأم بتا آب در مقیتاس
محلی و آبخیز آغاز کردهاند .این شیوه در مناطقی که بنگاههای مهتم خصوصتی یتا دولتتی (بترای ندونته در
بخشهای مهدن یا تولید انرژی) در حوضه وجود دارند که به منابع قابلمالحره آب وابستته هستتند ،بستیار
اهدیت دارد.
در حالیکه تحقق هدسویی دوطرفته بتین برنامتهریتزی آب و برنامتهریتزی توستهه در فرآینتد برنامتهریتزی
استراتژیک حوضه محوریت دارد ،چالشهای مهدی را نیز پدید میآورد .نخست آنکه فرآیندهای برنامتهریتزی
حوضه نیاز به درک تفصیلیتری از برنامههای توسهه و پیامدهای آن خواهند داشت.
این ضرورت به ویژه درباره بخشهایی که بر الگوهای کاربری اراضی کنترل دارند بیشتر اهدیت دارد ،چراکته
اثرات قابلمالحرهای بر هیدرولوژی و کیفیت آب دارند.
دوم (و شاید چالشبرانگیزتر) آنکه الزم است برنامهریزان اقتصتادی و توستهه ،توجته ختود را بته فرآینتدهای
برنامهریزی حوضه مهطوف ندایند .چالشهای هداهنگسازی به ستبب وجتود رویکترد فراریتر در تخصتیص
منابع مالی ،زیرساختی و انسانی و برنامهریزی کسب و کار در هر بخش ،پیچیدهتر میشود.
سوم آنکه دولتها مهدوالً برنامهریزی توسهه را بتر استاس مرزهتای اداری ،ماننتد استتانهتا و شتهرها انجتام
میدهند .با این وجود ،رودخانهها به ندرت با مرزهای اداری تطبیق مییابند؛ در نتیجه ،برنامتهریتزی حوضته
مدکن است مستلزم تهامل با مجدوعه مفصلی از اولویتهای اجتداعی ،اقتصادی و محیطزیستی در طیفتی از
قلدروها باشد .این وضهیت ،اهدیت هدکاری نهادی مدیران آب را بتا دیگتر بختشهتای دولتت ،و نهادهتا در
سطوح رونارون پررنگتر میکند.
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کادر :24بههمپیوستگی آب و برنامهریزی توسعه :تجربه زامبیا
زامبیا در  15سال رذشته پیشرفت عددهای در اصالحات اقتصادی و اداری صورت داده که توسط آن ،شتالوده رشتد اقتصتادی
جدی را پایهرذاری کرده است .با این وجود ،این رشد به هدراه تغییر و نوسانات اقلتیم و زیرستاخت نستبتاً محتدود منتابع آب،
منجر به افزایش رقابت بر سر آب کدیاب و تهامل در تخصیصهای آب ،به ویژه بین برقابی و کشتاورزی ،شتده استت .بنتابراین،
کامالً آشکار شده است که آب ،عامل حیاتی تولید در زامبیا ،و محدودیت بالقوه برای رشد و توستهه مستتدر در اقتصتاد زامبیتا
است .با توجه به این شرایط ،برنامه مدیریت بههمپیوسته منابع آب به عنوان برنامه میانبخشی و میانرشتهای ،بر پایه نقش آب
در اقتصاد زامبیا ،در دستور کار قرار ررفت .برای پیشبرد فرآیند برنامهریزی ،کاررروه مشورتی بخش آب بتا حضتور نداینتدران
وزارتخانههای کلیدی برنامهریزی اقتصادی و توسهه و مالیه در دولت تشکیل رردید .این فرآینتد منجتر بته مشتارکت رستترده
بخش آب در تهیه برنامه پنجم توسهه ملی ( )2010-2006و نیز برنامه ششم توسهه ملی ( )2016-2011رردید .مسائل تغییر
اقلیم و سازراری با آن نیز در برنامه توسهه به عنوان مسئلهای بینابینی که ریسکهای مهدی را بر توسهه زامبیا از طریق بخش
آب تحدیل میکند ،رنجانده شده است .فرآیندهای برنامهریزی نشان دادهاند که آب در اقتصاد زامبیا محوریت داشته ،و اقتصاد
آن وابستگی زیادی به برقابی ،کشاورزی و مهدنکاوی دارد و اهدیت یک فرآیند متنو را با سازماندهی یک نهاد پیشگام (در این
مورد ،هدیاری آب زامبیا) پررنگتر ساخت.
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فدل 5
محتوا و ساختار برنامهریزی حوضه آبریز

در این فصل ،ساختار کلی و محتوای برنامه حوضه آبریز تشریح میرتردد .در حتالیکته ماهیتت برنامتههتای
حوضه در وضهیت های مختلف متفاوت است ،بسته به شرایط و مقصود برنامه حوضته ،عدومتاً مشتابهتهتای
بسیاری بین ساختار کلی برنامههای حوضه وجود دارد .شکل 16ساختار بسیار کلی برنامه حوضه و پیوندهای
آن را با برنامههای موضوعی هدسو و پشتیبان ،نشان میدهد.
عالوه بر اهداف و چشمانداز ،برنامههای حوضه (و استراتژیهای فرعی آنها) مهدوالً حول مدیریت چهار زمینته
شکل میریرند :حفاظت ،توسهه ،ریسک بالیا و جنبههای نهادی .این زمینهها مدکن است در قالب برنامههای
موضوعی جدارانه برای حوضه ،که روی هم برنامه حوضه را عدلی میکنند ،پوشش داده شوند.
هدچنین باید به این نکته توجه شتود کته بترای رستیدن بته برنامته نهتایی حوضته بتا محتتوای منستجم و
ساختاریافته ،باید فرآیندی غیر خطی و توأم با بازتکرار طی شود .از این رو ،در حالیکه برنامه حوضته مدکتن
است بازتابدهنده فرآیندی مشخص باشد ،ساختار و محتوای برنامه را نباید در تطبیق کامل بتا ایتن فرآینتد
دانست.

 -1-5ساختار ،مومی برنامه حوضه آبریز
برنامهریزی حوضه آبریز ،باید اهداف کالن را مشخص ساخته ،و اهداف تفصیلیتر و برنامتههتای پیتادهستازی
برای تبدیل اهداف کالن به اقدامات را نیز فراهم آورد .مدیریت آب در یک حوضه مهدوالً تنهتا بتا یتک ستند
مشخص ندیشود ،بلکه از طریق مجدوعهای از استراتژیها و برنامهها صورت میریرد .برنامه حوضته ،ستندی
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تلفیقی است که اهداف کلی را تهیین کرده و اطدینان از انستجام در متدیریت حوضته را حاصتل متیندایتد.
بخشهای مختلف برنامه مدکن است به تدریج با رذشت زمان تهیه شوند و میتوانند در زمانهتای مختلتف،
به پیروی از این مفهوم که برنامهریزی حوضه ،فرآیندی مستدر ،تکرارشتونده و انطبتاقپتذیر استت ،بتازنگری
شوند.

شکل -16ارتباط بین اجزای برنامه حوضه و برنامههای موضو،ی پشتیبان

برنامه های حوضه در کشورهای مختلف ،حتی با اینکه مدکن است به روشهای مختلفی برای بازتاب شترایط
متفاوت هیدرولوژیکی ،اقتصادی و نهادی سامان یابند ،اجزاح محوری متهددی دارند .شکل 17اجزای متتداول
برنامه حوضه را نشان میدهد.
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شکل -17ساختار ،مومی برنامه حوضه آبریز

اجزای کلیدی عبارتند از:
◄ توصیف حوضه .برای فراهم آوردن اطالعات درباره وضهیت رذشتته ،حتال و آینتده (هیتدرواکولوژیکی،
اجتداعی -اقتصادی و حقوقی -نهادی).
◄ مقدود برنامه حوضه با چشمانداز حوضه .در چشمانداز حوضه ،رزارهها ،اصول و اهداف غایی که مهترف
آینده مطلوب حوضه برای تحقق اولویتهای رستردهتر اجتدتاعی ،اقتصتادی و محتیطزیستتی هستتند،
جدعبندی میشود.
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◄ استراتژی حوضه .شیوهای که چشمانداز حوضه در قالب اهداف و اقدامات استراتژیک زمانمند محقتق
میشوند را نشان میدهد .در واقع ،تلفیق تدام برنامههای مدیریت حوضه است که تهیه شده یتا خواهتد
شد.
◄ اهداف و اصدامات استراتژیک در برنامه پیادهسازی .برنامه پیادهستازی ،مجدوعته منستجدی از اقتدامات
اولویتدار ،رامنداها ،1مسئولیتها و احتداالً منابع فراهمشده بترای برنامته حوضته ،بته هدتراه اطالعتات
مربوط به ترتیبات نهادی الزم ،شیوههای مدکن تأمین مالی ،نرتام پتایش و فرآینتد بتازنگری برنامته را
مشخص میکند.
در این کتاب ،برنامههای موضوعی -نریر برنامههایی که با مسائلی ماننتد تخصتیص آب ،حفاظتت منتابع آب،
مدیریت ریسک سیل ،و برقابی سر و کار دارند -جدا از برنامته حوضته در نرتر ررفتته متیشتوند .البتته ایتن
برنامهها نقش مهدی در پشتیبانی برنامه حوضه ایفا میکنند .برنامههتای موضتوعی و ارتبتاط آنهتا بتا برنامته
حوضه با جزئیات بیشتر در فصل 13مورد بحث قرار میریرد.

 -2-5از چشمانداز به اصدامات استراتژیک
در دانش مدیریت ،برنامهریزی اصولی ،استراتژیک و عدلیاتی ،ستطوح متدتایز برنامتهریتزی شتناخته شتده و
ارزشها و آرمانها را به اقدام جدی و مسئولیتها تبدیل میکنند .عدوماً این سطوح مدیریت در برنامهریتزی
حوضه آبریز وجود دارند ،در نتیجه ،مجدوعهای از رزارههای تهریفکننده مقصود برنامه ،در یک سلسلهمراتب
حاصل میرردند که با استفاده از آنها ،برنامههای حوضه تهیه و پیاده میشوند.
◄ طراحی چشمانداز (برنامهریزی اصولی) :طراحی چشمانداز یا وضتهیت مطلتوب بترای آینتده بلندمتدت
(مهدوالً بین  20و  100سال) که در عین حال با وضهیتهای مطلتوب در بختشهتای دیگتر هدستویی
دارند ،به هدراه اصول هدایتکنندهای که برنامهها و استراتژیها باید از آنها پیروی کنند.
◄ برنامهریزی استراتژیک :تهیه مجدوعه میانمدت و منسجم اولویتها ،اهتداف ،اقتدامات استتراتژیک و
ترتیبات نهادی (مهدوالً برای پنج تا ده سال) ،که در تحقق چشمانداز بر اساس شرایط مختلف و محتدل
آینده و ظرفیت موجود ،نقش دارند.

milestones
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◄ برنامهریزی ،ملیاتی :تهیه مجدوعه برنامههای کوتاه تا میانمدت (مهدوالً سه تا هفت سال) ،از جدلته
اهداف کدّی مدیریت کوتاهمدت ،رامنداها ،مسئولیتهای نهتادی و منتابع ،کته بته تتدریج استتراتژی را
محقق میکنند .این برنامهریزی مدکن است شامل موارد زیر باشد:
 نقشه راه :مشخصکردن برنامههای کوتاهمدت (سه تا پنج سال) ،به هدراه طرحها و بودجه هر یتک
از نهادهای مسئول متناسب با جنبههای رونارون برنامههای عدلیاتی.
 برنامهریزی طرح :مشخصکردن مجدوعه پروژههای الزم (با افق دو تا پنج سال) برای تحقق هتدف
مشخصی که در حوزه برنامهریزی عدلیاتی یا کسب و کار شناسایی شده است.
 برنامهریزی پروژه :مشخصکردن وظایف و فهالیتهای الزم بترای پیتادهستازی پتروژهای ختاص (از
شش ماه تا هفت سال) که برای تحقق نتیجه مورد نرر طرح ،کسب و کار یتا برنامتهریتزی عدلیتاتی
الزم است.
این برنامهها فرآیند سلسلهمراتبی برنامهریزی حوضه را نشان میدهند که از اهداف غایی بلندمدت به اقدامات
و تخصیصهای منابع میرسد.
چشمانداز حوضه ،مهدوالً حول یک یا چند اولویت مدیریت منابع آب تهیه میشود:
◄ وضهیت محیطزیستی منابع آب در تأمین کاالها و خدمات
◄ نتایج اجتداعی و اقتصادی مرتبط با استفاده آب ،کاربری اراضی یا آبخیزها
◄ ریسکهای مترتب بر انسان ،اموال و یا اکولوژی ناشی از سیل و دیگر بالیا
◄ مقصود هدکاری و هدیاری نهادی و رفتار مسئوالنه
برای پیادهسازی آنها ،رزارههای اصولی چشم انتداز بایتد بته اهتداف و اقتدامات استتراتژیک مشتخص و قابتل
سنجش تبدیل شوند که با منابع موجود در چارچوب زمانی مشخص ،قابل دستیابی هستند .استراتژی حوضه،
مرکز برنامه حوضه به شدار میآید ،و مستلزم فرآینتد استتراتژیک تکرارشتونده در قالتب بررستی ،ارزیتابی و
انتخاب است .این موضو در فصل بهدی تشریح میرردد.
در شکل 18سلسلهمراتب چشمانداز ،اهداف و اقدامات که هسته برنامه حوضه را شکل متیدهنتد ،بته هدتراه
نقشآفرینی آنها در برنامه حوضه ،نشان داده شده است.
در حالیکه هده برنامهها تدام این اجزا را ندارند ،مهدوالً چشمانداز یا هدف غایی بلندمتدتتتری را مشتخص
میکنند که به چند هدف مشخص کوتاهمدتتر تبدیل شده و مبنتای تهتدادی از اقتدامات استتراتژیک قترار
میریرد .غالباً بین تهریف اهداف غایی و هدفهای مشخص ،و نیز بین تهریف هدفهای مشتخص و اقتدامات
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تحقق چشمانداز ،ابهام به وجود میآید .عالوه بر این ،هدفهتای مشتخص و اقتدامات مهدتوالً در بختشهتای
مختلف حوضه ،با توجه به نیازها و توانایی پیادهسازی آنها ،تفاوت دارند ،در حالیکه چشمانداز به کل حوضته
توجه دارد.

شکل -18سلسلهمراتب چشمانداز ،هدف نهایی ،هدفهای مشخص و اصدامات حوضه

 -3-5اهداف مدیریتی و محیط آبی
در حالیکه چشمانداز و اهداف غایی برنامه حوضه میتواند کیفی و آرمانگرایانه باشد ،هدفهای مشخص -کته
در حالت ایدهآل کدّی هستند -اهدافی را تهیین میکنند که برنامه حوضه در پی تحقق آنها خواهد بتود .ایتن
اهداف را میتوان به دو دسته تقسیم کرد :هدفهای محیط آبی ،که به وضتهیت منتابع آب ،محتیط آبتی یتا
رودخانه ارتباط دارند؛ و هدفهای مدیریتی که به فهالیتهای آببران و فهالیتتهتایی کته بتر منتابع آب یتا
محیط آبی تأثیر میرذارند مرتبط است.
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اهداف معطوف به محیط آبی

هدفهای مرتبط با منابع آب ،مبتنی بر کارکرد محیطزیستی سیستم رودخانه هستند ،و مهدوالً بتر الزامتات
جریان اکولوژیکی ،کیفیت آب ،زیستتگاه ،پیوستتگی ،حیتات ریتاهی و جتانوری ،پیتک ستیل و /یتا قابلیتت
کشتیرانی تدرکز دارنتد .اهتداف کیفیتت آب ،پیوستتگی و زیستتگاه مهدتوالً بتر حستب الزامتات کتارکردی
اکوسیستم و آببران پائیندست تهریف میشتوند .در برختی متوارد ،اهتداف کیفیتت آب بته عنتوان مقتادیر
آستانهای غلرت مشخص میشوند (مهدوالً بر پایه راهنداها یا استانداردهای کیفیت آب) .با این وجتود ،غالبتاً
تهریف آنها در قالب رزارههای کلی (یا اهداف غایی) مهنادار بوده که به عنوان غلرت در رودخانه ،و تبدیل به
اهداف کدّی باررذاری آالینده و تهیین هدفهای مدیریتی مشخص میشوند .به هدتین صتورت ،هتدفهتای
مدیریت ریسک سیل مدکن است بر حسب ریسک یا آبگرفتگی قابل قبول ،احتداالً با توجه به تاریخ یا مقتدار
مرجع ،تهریف شوند .در برخی موارد ،شناخت کنونی سیستم برای تهریف اهداف کدّی منابع آب کافی نیست،
و در این مورد ،هدف کیفی رستردهای را میتوان تهریف کرد که با طراحی مهیار یا اهتداف کدّتی در ارتبتاط
است.

کادر :25اهداف کمّی منابع آب در برنامه  2020حوضه راین
در چندین دور برنامهریزی حوضه ،اطالعات فراوانی درباره رودخانه راین رردآوری شتده استت .بنتابراین تهیتین اهتداف کدّتی
مشخص در خصوص منابع آب را امکانپذیر ساخته است.
کیفیت آب
◄ تامین آب شرب با استفاده از روشهای ساده و شبهطبیهی تصفیه باید امکانپذیر باشد.
◄ مؤلفه های کیفیتت آب نبایتد بته تنهتایی یتا بتا بترهمکتنش ،تتأثیر منفتی بتر زیستتگاه طبیهتی ریاهتان ،حیوانتات و
میکرواررانیزمها داشته باشد.
◄ ماهیان ،صدفها و سختپوستان در راین ،باید بدون هیچ رونه محدودیتی برای مصرف انسان مناسب باشند.
◄ آبتنی در راین در مکانهای مناسب امکانپذیر باشد.
◄ دپوی مواد الیروبیشده بدون هیچ خطری باید امکانپذیر باشد.
ریسک سیل
◄ ریسک خسارت سیل در اراضی پست راین باید تا سال ( 2020از  )1995تا  25درصد کاهش یابد.
◄ پیکهای حدی سیل در پائیندست بخش آبگیری شده راین علیا (پائیندست بادن-بادن) باید تا  70سانتیمتتر کتاهش
یابد (از .)1995

اهداف محیط آبی نیز به جای مقدار هدف یا آستتانه عتددی ،بته صتورت نتیجته قابتل انتدازهریتری تهریتف
میشوند .به طور مثال ،هدف مدکن است این باشد که رودخانه برای شنا و دیگر موارد استفاده انسان ،بتدون
تهیین هدف مشخص برای کیفیت آب ،مناسب باشد .مهم است بدانیم که سطح جزئیات و صتراحت مناستب
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در تهیین اهداف ،نیازمند تهامل است .در حالیکه قابل اندازهریری بودن اهداف مهم است ،با این حال تهریف
هدفهای عددی خیلی مشخص یا تفصیلیافته ،برنامه حوضه را پیچیده ستاخته و انهطتافپتذیری را کتاهش
میدهد .شاید مناسبتر باشد این سطح از جزئیات در برنامههای موضوعی (تخصیص ،کیفیت آب و نریر آن)
رنجانده شود که ذیل برنامه حوضه تهیه میشوند.
چشمانداز (اهداف غایی) و اهداف محیط آبی ،بیشترین فرصت را بترای هدستویی برنامتهریتزی بتین اجتزای
رونارون موضوعی برنامه حوضه فراهم میآورد .از این رو ،ضروری است که روابط درونی بتین اهتداف ،ماننتد
تأثیر جریان کاهشیافته بر کیفیت آب یا زیستگاه ،در نرر ررفته شود.

کادر :26اهداف زیستگاه در برنامه حوضه آبریز دالویر
برنامه منابع آب حوضه آبریز دالویر ،فرآیند دستیابی به نتیجه مورد نرر ،توالی اهداف تا هدفهتای غتایی ،و در نهایتت تتدوین
اهداف بر پایه سطح کنونی اطالعات موجود را مشخص میکند .این روش با ندونه زیر نشان داده میشود که با نتیجته مطلتوب
درباره مدیریت آبراهه آغاز شده و سپ مجدوعهای از اهداف غایی را برای دستیابی به نتیجه مشتخص متیکنتد .یکتی از ایتن
نتایج بر حفاظت اکوسیستم تدرکز دارد .سپ اهدافی مانند حفاظت زیستگاه برای رسیدن به این هدف غایی مشخص میشود.
نتیجه مطلوب :آبراهههایی که عدلکردشان در راستای حداقلسازی خسارت جانی ناشی از سیل ،حفاظت از داراییها و اکولوژی
سیالبدشت ،حفاظت پایداری مجرای طبیهی رودخانه ،بهرهمندی تفریحی ،و پشتیبانی اکوسیستمهتای آبتی و ستاحلی ستالم
است.
هدف غایی :3-2حفاظت و احیای اکوسیستمهای بیولوژیکی متنو و سالم ساحلی و آبی.
هدف مشخص 3-2الف :پیادهسازی برنامههای حفاظت جدهیت ساکن و جوامع ریاهی و حیوانی آبی و خشکی بومی.
اطالعات کنونی برای تهیین اهداف کدّی بسیار محدود است ،ولی چارچوبهای زمانی برای طراحی و پیادهسازی آنهتا مشتخص
میشوند.

98

فصل  :5محتوا و سااتار برنامهریزی حوضه آبریز

اهداف مدیریتی

در حالیکه اهداف محیطزیستی ،هدفهای کدّی کته بتا پیتادهستازی اقتدامات بایتد محقتق شتوند را نشتان
میدهند ،اهداف مدیریتی ،آستانهها یا نتایج مرتبط با استفاده آب ،تخلیه پستداند ،کتاربری اراضتی ،ریستک
سیل یا مدیریت زیرساخت که برای تحقق چشمانداز یا اهداف منابع آب الزم هستند را مشخص میکنند.
مشابه رزارههای چشمانداز یا اهداف غایی ،اهداف مدیریتی غالباً توصیفی هستند (برای جلوریری از تفصیل و
پیچیدری خیلی زیاد) و مدکن است به جای آستانههایی که باید برآورده شوند ،نتایجی را بیان میکننتد کته
باید محقق شوند.
اهداف عددی مدیریتی نیز مدکن است با هدفهای متفاوت برای نواحی مختلف (یا آبخیزها) حوضه مشخص
شوند .تهیین اهداف کدّی مدیریتی مهدوالً با تحلیل فنی و مرتبطستاختن اهتداف مقتدار آب درونجریتان و
هدفهای آبخیز انجام میشود.

کادر :27اهداف جریان محیطزیستی (درصد از میانگین رواناب ساالنه) برای رودخانه برید
در رودخانه برید ،برآوردهای عددی نیازهای درونجریان ،به صورت درصدی از متوسط رواناب ساالنه محاسبه شده است .ارقتام
بازههای مختلف رودخانه در جدول زیر نشان داده شده است.
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کادر :28اهداف مشخص در خدوص ماهی آزاد در برنامه  2020حوضه راین
اهداف مشخص درباره جدهیت ماهی آزاد ،بخشی از برنامه  2020توستهه پایتدار رایتن را تشتکیل متیدهتد .ایتن چشتمانتداز،
هدفهای مشخص و قابل اندازهریری را مقرر میکند که مبتنی بر سالها رردآوری داده و پایش دقیق هستند:
◄ چندین هزار ماهی آزاد در راین ( 7000تا )21،000
◄ مهاجرت آزاد به باالدست برای ماهیهای آزاد تا محدوده بازل
◄ حفپ ذخیره ماهی آزاد
◄ ماهی آزاد وحشی در راین در 2020

کادر :29چشمانداز و اهداف مواد خطرناک در حوضه آبریز دانوب
اهداف برنامه حوضه آبریز دانوب شامل اهداف محیط آبی (کاهش مقدار کل ورودی مواد خطرناک به دانوب و شاخههای فرعتی
آن ،هداهنگ با هدفرذاری وضهیت شیدیایی خوب در سال  )2015و نیز اهداف مدیریتی (پیادهسازی بهترین فنون موجتود و
بهترین شیوههای محیطزیستی ،از جدله بهبود کارآیی تصفیه ،سطح تصفیه /یا جایگزینی) است.
چشمانداز برنامه در خدوص آلودگی مواد خطرناک ،اطمینان از این است که سالمت انسان و اکوسیستم آبجی حوضجه آبریجز
دانوب و دریای سیاه در معرض تهدید مواد خطرناک صرار ندارند.

در راستای تحقق این چشمانداز ،پیادهسازی اهداف مدیریتی زیر تا سال  2015در نرر ررفته شده است:
کشورهای ،یو اتحادیه اروپا ،کشورهایی که در فرآیند پیوستن صرار دارند و کشورهای غیر ،یو:

◄ مقدار کل ورودی مواد خطرناک به دانوب و شاخههای فرعی آن را ،تا حدود هدخوان با وضهیت شیدیایی مطلوب تا سال
 ،2015حذف یا کاهش دهند.
◄ پیادهسازی بهترین فنون موجود و بهترین شیوههای محیطزیستی ،شتامل بهبتود کتارآیی تصتفیه ،ستطح تصتفیه و /یتا
جایگزینی.
مورد اضافه برای کشورهای ،یو اتحادیه اروپا:

◄ پیادهسازی بخشنامه کنترل یکپارچه و پیشگیری آلودری ( ،)EC/61/96که با بخشنامه مواد خطرناک ()EEC/464/76
نیز مرتبط است.

 -4-5اصدامات استراتژیک
اهداف به خودی خود مدیریت حوضه را عدلی ندیکنند ،بلکه مستلزم مشخصکردن راهکارها و مسئولیتهتا
هستند .مهم ترین جنبه برنامه حوضه این است که یک سیر منطقی از چشمانداز حوضه ،تا اهداف و اقتدامات
وجود دارد ،و این شیوه به انسجام بین اقدامات مرتبط با قلدروهای مختلف موضوعی کدک میکنتد .هداننتد
بسیاری از امور در برنامهریزی حوضه ،این کتار مستتلزم رفتت و بررشتتهتای فتراوان میتان تهیتین اهتداف
مقدماتی ،آزمودن آنها با توجه به اقدامات مدکن و سپ
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کادر :30نیازهای آبی محیطزیست و حدود برداشت پایدار در حوضه موری-دارلینگ
پیشنوی برنامه حوضه موری-دارلینگ ،حدود برداشت آبسطحی و زیرزمینی را با نام حدود برداشت پایدار بترای آبخیزهتای
کل حوضه پیشنهاد میکند .این حدود بر اساس ارزیابیهای فنی تفصیلی شامل مطالهات جریان محتیطزیستتی بترای بررستی
جریانها و رژیم جریان الزم برای حفپ «داراییهای محیطزیستی کلیدی» حوضه و «کارکردهای کلیدی اکوسیستتم» تهیتین
شدند .طیف حدود برداشت پایدار ،بر اساس پیشنهاد کنونی ،مستلزم کاهشهای قابل توجه در برداشتها در ستطح منطقتهای
برای تأمین آب الزم جریانهای محیطزیستی است .ندونههایی از اهداف منابع آب در سطح آبخیز و آبخوان در جدول زیر نشان
داده شدهاند .این جدول ،حد برداشت پایدار را برای سه منطقه مختلف آبزیرزمینی نشان میدهتد .حتدود بلندمتدت برداشتت
پایدار در ستون چهارم نشان داده شده است .این مقدار با سطوح کنونی برداشت -حد برداشت مبنا -کته در ستتون ستوم درج
شده است ،متفاوت است .مواقهی که حدود بلندمدت برداشتت پایتدار کدتتر از حتد برداشتت مبنتا استت ،نیتاز بته کتاهش در
برداشتهای آب خواهد بود.

مهدوالً اقدامات مشخصشده در بر نامه حوضته ،نستبت ًا در بتاالترین ستطح استتراتژیک تهریتف متیشتوند ،و
فهالیتهای تفصیلی در برنامههای موضوعی و منطقهای مشخص میشوند .در برخی متوارد ،ایتن کتار مدکتن
است در قالب چند اقدام استراتژیک با دامنه رسترده تلفیق رردد که در مجدو  ،چشمانداز و اهداف را محقق
میسازند .در موارد دیگر ،اقدامات کامالً مشخص میتوانند با اهداف کدّی و رامنداها برای تحقتق هتدفهتای
مشخص ،تهریف شوند .این اقدامات مدکن است هدفهای کدّی و یتا کیفتی کته الزم استت محقتق شتوند را
فراهم ندایند .ارتباط با دیگر قوانین یا استراتژیهای مرتبط میتواند به صراحت مشخص باشد.
اقدامات و راهکارها مهدوالً شامل طیفی از ابزارهای فنی ،نهادی واقتصادی هستند که توأمان در تحقق هتدف
نقش دارند .میتوانند کامالً تفصیلی باشند و در برخی موارد نیز دربرریرنده زیراقداماتی باشند که اقدام اصلی
را بیشتر روشن میسازند.
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تهریف یک اقدام یا راهکار برای تحقق هتدف غتایی یتا هتدف مشتخص ،مدکتن استت بتا آرتاهی از ماهیتت
بههمپیوسته کارکردهای مدیریت منابع آب که بر آن تأثیررذار است ،به صراحت به هدف غتایی یتا مشتخص
دیگری ارجا دهد .مطلوبتر آن است که اقدامات مشابه با توجه به اهداف مختلتف تکترار شتوند .هدته ایتن
اطالعات میتوانند در پیادهسازی برنامه حوضه ترکیب شوند.

کادر :31اهداف ،اصدامات ،نتایج و پیوندها در پیادهسازی برنامه حوضه دالویر
برنامه منابع آب حوضه آبریز دالویر نشان میدهد که چگونه یک هدف ،با ندایش ارتباط بین جنبههای رونارون مدیریت منابع
آب ،در رسیدن به اهداف غایی نقش دارد .عالوه بر این ،زمانبندی تکدیل اهداف و نتیجه نهایی مورد نرر را مشخص میکنتد.
این برنامه ،نخستین برنامه در نو خود برای این حوضه به شدار میآید ،و چندین هدف آن بتر رتردآوری اطالعتات الزم بترای
تصدیمریریها تدرکز دارد.

کادر :32چشمانداز ،اهداف و اصدامات برای رودخانه زرد
مشکالت حوضه آبریز زرد ،مانند ارتباط بین آب و رسوب (با داشتن بار رسوب بسیار زیاد) ،تهارض جدی بین عرضه و تقاضتای
آب ،و محیط اکولوژیکی شکننده ،منحصر به فرد و پیچیده هستند .چشمانداز رودخانه زرد ،حفتپ رودخانتهای ستالم و تتالش
برای بهبود ایدنی این رودخانه در بلندمدت است تا بتواند از توسهه اجتداعی و اقتصادی پایدار در حوضه آبریز پشتیبانی نداید.
این چشمانداز با اهداف زیر محقق میشود:
◄ کنترل و مدیریت کارآمد و علدی سیل و استقرار نرام کنترل سیل و کاهش رسوب در بخش پائینی رودخانه زرد.
◄ تحقق بهرهبرداری کارآمد منابع آب ،جهت تأمین تقاضاهای آب برای توسهه اجتداعی و اقتصادی.
◄ بهبود اکوسیستم ساحلی و اطدینان از تأمین نیازهای آبی پایه اکولوژیکی برای تحقتق اهتداف کیفیتت آب در زونهتای
دارای کارکرد.
◄ تلفیق اقدامات حفاظت آب و خاک و بهبود شبکه پایش به منرور حفاظت آب و خاک.
◄ بهبود سازوکارهای نهادی و عدلیاتی هداهنگ کننده مدیریت حوضه آبریز و مدیریت منطقهای.
به منرور پیشبرد توسهه متوازن سالمت اکولوژیکی رودخانه ،اقدامات زیر مقرر رردیده است:
◄ مدیریت علدی سیل از طریق بهرهبرداری مشترک مخازن.
◄ حفپ دینامیک رسوب با استفاده از ظرفیت رسوبرذاری مخازن اصلی.
◄ تخصیص منطقی و تنریم بهینه منابع آب و به کارریری تدابیر جامع تصفیه و مدیریت برای حفاظت آب و خاک ،نریتر
ساخت سد رسوبریر و اراضی مناسب زراعی ،کاشت ریاه ،و پروژههای کوچک حفاظت آب و خاک.
◄ به کارریری راهکارهای صرفهجویی در آب ،افزایش ظرفیت تأمین آب با جستجوی منابع بیشتر ،مدیریت ستختریرانته
منابع آب و بهبود کارآیی استفاده از آب.
◄ تقویت مدیریت زونهای کارکردی آب با کنترل ورودی کل آالینده به رودخانه ،انجام اقداماتی برای پیشگیری و تصتفیه
آلودری آب در سطح منطقهای و تقویت تصفیه و مدیریت آلودری آب.
◄ بهبود ظرفیت نهادی و استقرار و بهبود قوانین و مقررات برای تقویت ظرفیت مدیریتی.
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کادر :33اهداف و اصدامات مربوطه درباره کارآیی استفاده آب در برنامه آب کالیفرنیا
هدف کالیفرنیا در خصوص کارآیی استفاده آب عبارت است از:
◄ استفاده از آب با کارآیی بیشتر و کاهش قابلمالحره مصرف آب ،بازچرخانی و استتفاده مجتدد بترای کدتک بته تتأمین
تقاضاهای آتی آب و سازراری با تغییر اقلیم.
اقدامات مربوطه ،طیفی از سازوکارها را در نرر میریرد:
◄ دپارتدان منابع آب با هدکاری شورای کاهش مصرف آب شهری کاررروهی تشکیل خواهنتد داد .ایتن کتاررروه بهتترین
شیوه مدیریت برای کدک به بخش تجاری ،صنهتی و اداری را در تحقق هدف غایی کاهش مصرف شناسایی خواهد کرد.
◄ ...و سایر دستگاهها برای پیادهسازی استراتژیها در راستای افزایش خودکفایی منطقهای در تأمین آب و تحقتق کتاهش
 20درصدی در سطح ایالت در سرانه استفاده آب شهری تا سال .2020
◄ قابل اجرا از ژانویه  ،2009تدام مفاد وامهای مدیریت آب به تأمینکننده آب شتهری تحتت اداره دپارتدتان منتابع آب و
شوراهای ایالتی مشروط به پیادهسازی تدابیر مدیریت تقاضای آب که در برنامتههتای متدیریت آب شتهری توصتیف شتدهانتد،
هستند.
◄ دولت ایالتی باید طرحهای جدید مشتوقپایته بترای رستترش کتاربرد تتدابیر کتاهش اساستی و تتدریجی مصترف آب،
بازچرخانی و استتفاده مجتدد ،و طترحهتای پتایش مصتارف و استتفاده مجتدد آب در ستامانههتای آب شتهری و کشتاورزی و
استفادهکنندران آنها را تصویب و تأمین بودجه نداید.

کادر :34اهداف کمّی و اصدامات الزم برای بهبود اکوسیستم راین
سابقه طوالنی برنامهریزی حوضه آبریز راین ،تهیین اقدامات و اهداف مشخص را برای راین امکانپتذیر متیکنتد .هتدف بهبتود
اکوسیستم به شرح زیر است:
احیای وضهیت پیشین شبکه زیستگاههای خاص راین (پیوستگی زیستگاه) و امکان مهاجرت باالدستت و پتائیندستت رایتن از
دریاچه کنستان تا دریای شدال ،و نیز مسیر ماهیان مهاجر در شاخههای فرعی.
برخی از راهکارهای شناساییشده برای تحقق این هدف عبارتند از:
◄ فهالسازی مجدد حداقل  20کیلومتر مربع از مساحت آبررفته در امتداد راین تا ستال  2005و  160کیلتومتر مربتع تتا
سال  ،2020ترجیحاً با جابجایی سیلبندها ،تا امکان سیلررفتگی طبیهی و فرآیندهای دینامیک خاص محدودههتای آبرفتتی،
مانند فرسایش و پرشدری با رسوب ،امکانپذیر شود.
◄ ارتقای استفاده وسیع کشاورزی از نواحی آبرفتی و تهیه پیشنوی برنامههای توسهه برای استفاده پایدار از محدودههای
آبرفتی ،به طور مثال ،محدودههای تهریفشده بر اساس بخشنامه زیستگاهها و پرندران.
◄ احیای ارتباط حداقل بیست و پنج دریاچه  Uشکل 1و پیکرههای آبی جانبی با دینامیک رودخانه راین تا ستال  ،2005و
 100دریاچه تا سال  2020و احیای پیوندهای هیدرولیکی و بیولوژیکی موجود میان رودخانه و محدوده آبرفتی آن بته منرتور
شکلریری اجتدا اررانیزمهای تطبیقیافته با این شرایط.
◄ افزایش تنو ساختاری حداقل  400کیلومتر از کرانه مناسب رودخانه راین تا سال  2005و  800کیلومتر تا سال ،2020
با احتساب جنبههای امنیت افراد و کشتیرانی.

oxbow lakes
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 -5-5نوامهای برنامهریزی حوضه آبریز
چشمانداز و اهداف برنامه حوضه مهدوالً نتایج بسیار کالن و بینابینی هستند .پیادهسازی ایتن نتتایج نیازمنتد
اقدامات در حوزههای مختلف خواهد بود که در نهایت باید در برنامههای تفصیلی موضوعی یا پیتادهستازی در
سطح منطقهای تهیین شوند .به منرور تدوین ارتباط بین اهداف سطح باال و برنامههتای موضتوعی تفصتیلی،
بیشتر برنامههای حوضه تهداد محدودی از مسائل کلیدی (مهدوالً بین سه تا ده) را در اولویت قرار میدهند و
حول آنها ،اهداف و اقدامات استراتژیک را تدوین میکنند .با این وجود ،ایتن مستائل کلیتدی را متیتتوان در
نرامهای متفاوت و در عین حال به هم مرتبط برنامهریزی حوضه دستهبندی کرد .هتر یتک از آنهتا تدرکتز و
منطق خاص خود را دارد (شکل.)19
نوام حفاظت

این حوزه از برنامهریزی بر سیستم هیدرواکولوژیکی منتابع آب و دارایتیهتای طبیهتی ،بته ویتژه حفاظتت از
سالمت اکوسیستم آبی ،کارکردهای منابع آب در فراهمآوردن کاالهتا و ختدمات ،و تناستب کیفیتت بتا نتو
استفاده برای برداشت یا فهالیتهای صورتررفته در رودخانه تدرکز دارد .برنامههتا و مستائل ختاص مدکتن
است شامل موارد زیر باشد:

شکل -19چهار نوام استراتژیک برنامهریزی حوضه آبریز
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◄ تنریم/جریان محیطزیستی
◄ حفاظت ،استفاده و ترمیم خط ساحلی رودخانه و زونهای ساحلی
◄ مدیریت کیفیت آب
◄ حفاظت تاالب ،دریاچه و مصب
◄ مدیریت شیالت
◄ حفاظت آبخیز و حفاظت خاک
نوام استفاده و توسعه منابع آب

این حوزه از برنامهریزی بر نرام زیرساخت بهرهبرداری از منابع و مصارف آب ،بته ویتژه برداشتت ،ذخیتره یتا
تنریم منابع آب حوضه در راستای تولید اقتصادی یا توسهه اجتداعی تدرکز دارد .برنامهها و مسائل مشتخص
مدکن است شامل موارد زیر باشد:
◄ تخصیص آب
◄ صدور اجازه استفاده از آب ،کنترل و اعدال ضوابط
◄ کاهش مصرف آب و مدیریت تقاضا (کارآیی)
◄ زیرساخت تأمین منابع آب
◄ طرحهای تأمین و توزیع کشاورزی یا شهری
◄ زیرساخت برقابی
◄ کشتیرانی
نوام مدیریت ریسک بالیا

این حوزه از برنامهریزی بر اثرات رویدادهای حدی یا برنامهریزینشده ،به ویژه کاهش اثرات و مدیریت ایدنی
عدومی و ریسکهایی که ناشی از سیل و بالیای غیر منترره ،متوجه داراییها است ،تدرکز دارد .برنامتههتا و
مسائل مشخص مدکن است شامل موارد زیر باشد:
◄ تهیه نقشه سیل
◄ مدیریت ریسک سیل
◄ کنترل آبررفتگی و تخلیه
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◄ مدیریت رویداد حدی خشکسالی
◄ حوادث آلودری
کادر :35سه حوزه استراتژیک در استراتژی مدیریت حوضه برید
سه حوزه استراتژیک در استراتژی مدیریت حوضه برید-اووربرگ ،بخشهای منفرد یک چشمانداز فراریر را بترای «کیفیتت آب
برای هده ،و برای هدیشه» نشان میدهد .این سه حوزه استراتژیک ،بازتاب جنبههایی از چهار نرتامی هستتند کته مهدتوالً در
برنامه حوضه رنجانده میشوند« .حفاظت برای مردم و طبیهت» ،به حفاظت ارتباط مییابد« ،سهمداشتن از عدالت و توسهه» با
استفاده و توسهه منابع آب ارتباط دارد ،و «هدکاری در رعایت ضوابط و تابآوری» بیشترین ارتباط را با مدیریت نهادی دارد .با
این وجود ،هدپوشانیها و پیوندهای بسیاری به ویژه با مدیریت نهادی ،بین نرامها وجود داشته و جنبههایی از مدیریت بالیا در
تدام حوزههای استراتژیک حضور دارد.
این حوزههای استراتژیک ،پلی هستند میان چشمانداز رسترده و اقدامات و اهداف ملدوستر که در نهایت در تحقق چشمانتداز
نقش خواهند داشت.

کادر :36چهار نوام برنامهریزی در برنامه حوضه یانگتسه
برنامه حوضه یانگتسه ،حول چهار نرام شکل ررفته است:
◄ نرام کنترل سیل و کاهش بالیا شامل کنترل سیل ،تخلیه آبگرفتگی و استفاده از مجرای رودخانه در بازههتای میتانی و
پائینی شاخه اصلی.
◄ نرام بهرهبرداری جامع از منابع آب شامل تأمین آب ،آبیاری ،تولید برق ،انتقالهای بینحوضهای و کشتیرانی.
◄ نرام حفاظت از منابع آب و محیط اکولوژیکی آب ،شامل حفاظت منابع آب ،حفاظت و احیای اکوسیستم آبتی ،حفاظتت
آب و خاک ،و پیشگیری از شیستوزمیازی ( 1تب حلزون).
◄ نرام مدیریت جامع ،شامل بهبود قوانین و قواعد ،اعدال و نرارت ،تقویت اداره امور آب ،و ترتیبات نهتادی در تشتکیالت
حوضه و منطقهای.
Schistosomiasis
شیستو میا یس یا تب حلزون یک بیماری انسانی است که ا نوعی کرم انگلی ایجاد میشود .این بیماری در اثر تماس با آ آلوده به انگل منتتر میشود.
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کادر :37پنج حوزه نتایج در برنامه حوضه دالویر
به عنوان نخستین برنامه فراریر در جهت هداهنگسازی ایالتها و تهداد زیاد رروداران نهادی حوضه دالویر ،برنامته منتابع آب
حوضه آبریز ) (Delaware 2004بر ایجاد یک چارچوب برای هدکاری و یک چشمانداز متحد تدرکز داشت که با مشارکت طیف
رستردهای از رروداران تهیه رردید.
این سند چهار حوزه نتیجه را مشخص میکند که هر یک ،با رزارهای در خصوص نتایج مطلوب و مجدوعهای از اهداف غتایی و
مشخص که برای تحقق نتیجه مطلوب اهدیت اساسی دارند ،هدراه است .حوزههای کلیدی نتیجته در قالتب فرآینتد مشتارکت
طیف رسترده رروداران برای شکلدادن به یک چشمانداز متحد برای هدایت سیاستها و اقدامات مشخص شده است.
با اینکه این حوزهها از برخی جنبهها منحصر به فرد هستند ،تصویر زیر نشاندهنده ماهیت بههممرتبط حوزههای مختلف نتایج
است و بر اهدیت توجه به هر حوزه برای بهبود مدیریت منابع آب تأکید میکند .حوزه نتیجتهریتری کلیتدی  1بته استتفاده و
توسهه منابع آب ،حوزههای  2و  3به حفاظت ،و حوزه  4و  5به مدیریت نهادی ارتباط مییابند.
◄ تأمین -مدیریت کیفیت و کدیت منابع آب حوضه برای استفاده پایدار
◄ آبراههها -مدیریت سیستم آبراههها برای کاهش خسارات سیل ،بهبود تفریحات ،و حفاظتت و احیتای اکوسیستتمهتای
ساحلی و آبی.
◄ مدیریت اراضی -مالحرات مدیریت بههمپیوسته منابع آب در برنامهریزی کاربری اراضی و مدیریت رشد ،هدزمتان بتا
شناخت نیازهای اجتداعی و اقتصادی جوامع.
◄ همکاری -تقویت هدیاری برای مدیریت منابع آب در تدام ستطوح دولتت ،بختش خصوصتی ،و افتراد ستهیم در منتافع
مدیریت پایدار منابع آب.
◄ رفتار مسئوالنه -فراهمآوردن فرصتهای افزایش درک و تههد در قبال حفاظت ،بهبود و احیای منابع آب حوضه.
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نوام مدیریت نهادی

این حوزه شامل برنامههایی است که ترتیبات و الزامات پشتیبانی هدکاری برای پیتادهستازی استتراتژیهتای
مرتبط با مدیریت آب را فراهم میآورد:
◄ توسهه نهادی و ظرفیتسازی
◄ مشارکت رروداران ،آراهیبخشی و پیامرسانی
◄ اطالعات و پایش
◄ ابزارهای اقتصادی
توجه به این نکته مهم است که این چهار نرام استراتژیک ،بخشها و تخصصهای مختلفی را در برمیریرد و
پیامدهای حقوقی ،نهادی و ظرفیتی متفاوتی دارد .این نرامها ،نه اینکه چارچوب تفصیلی پیادهسازی باشتند،
بلکه تنها ابزارهای شکلدهنده استراتژیک بسیاری از اجزای مختلف برنامه حوضه به شدار میآیند.
هده این نرامها مدکن است بسته به ماهیت چالشها و اولویتهای مطترح در حوضته ،در تدتام برنامتههتای
حوضه به کار ررفته نشوند .با این وجود ،مواقهی که به صراحت به یک نرام اشاره ندیشود ،جنبههتایی از آن
در رروهبندی دیگری رنجانده خواهد شد.
از سویی دیگر ،این نرامها میتوانند در برخی از برنامههای حوضه ،به منرور پررنگکردن مسئلهای خاص که
در چشمانداز حوضه مطرح شده است ،بیشتر تفکیک شوند.
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فدل 6
فرآیند تهیه برنامه حوضه آبریز

 -1-6برنامهریزی حوضه آبریز ،فرآیندی تکرارشونده
برنامهریزی حوضه ،فرآیندی ذاتاً نامنرم ،تکرارشونده و انطباقپذیر است .دلیل این امر تا اندازه زیادی ناشتی
از پیچیدری ،تغییر شرایط ،درک محدود و شرایط نامناسب مدیریتی است که در بیشتتر حوضتههتا مشتاهده
میشود .در حالیکه این وضهیت به مهنای آن است که جزئیات فرآیند را ندیتوان در آغاز برنامهریزی کرد ،با
این حال ،رویه و روش انسجامیافتهای برای غربال تکرارشونده اطالعات و تدرکتز برنامتهریتزی بترای هتدایت
فرآیند ،الزم است.
هیچ الگو یا نقشه واحدی برای برنامهریزی حوضه وجتود نتدارد ،بلکته برختی اصتول مشتترک و درسهتا در
نیمقرن رذشته آموخته شده است .این فصل ،رامهای فرآیند عدومی برنامهریزی حوضه را تهیین و بر استاس
آن ،فنون برنامهریزی را مشخص میکند.
مدیریت کارآمد ،مستلزم شناخت سیستدی است که باید مدیریت شود و اقداماتی که باید برای تحقتق نتتایج
مطلوب آن انجام ریرند .برنامهریزی ،مهرف فرآیند تصدیمریری درباره اهدافی است که بایتد محقتق شتده و
اقداماتی که باید برای رسیدن به آن انجام شوند.
فرآیند برنامهریزی مهدوالً چهار پرسش بنیادی را مطرح میسازد:
◄ در حال حاضر کجا هستیم؟
◄ کجا میخواهیم باشیم؟
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◄ چگونه به آنجا خواهیم رسید؟
◄ چگونه خواهیم فهدید که در مسیر رسیدن هستیم؟
مدلهای متهددی برای تبیین فرآیند برنامهریزی وجود دارد ،اما هده آنها در اجزاح پایه برنامهریزی (برنامته)،
پیاده سازی (اقدامات) ،پایش (بررسی) و بازنگری یکسان هستند .در حالیکه این چرخه در ابتدا بترای بهبتود
کیفیت فرآیند کسب و کار تدوین شده ،با این حال ،در برنامهریزی حوضه آبریز نیز قابل کاربرد است.
در مرحله نهایی باید بررسی رردد که بر پایه آنچه به دست آمده است در ادامه چته بایتد کترد .ایتن بررستی
میتواند منجر به بازنگری درک مشکل ،تغییر فهالیتها برای توجه به مشکل ،یا جابجایی به مشتکلی جدیتد،
بهد از آنکه به مشکل قبلی پرداخته شده است ،رردد .این شیوه ،بنیاد فرآیند مدیریت تطبیقتی استت کته در
آن ،برنامهریزی ،بخش مستدر و جاری از چرخه مدیریت به شدار میآید.

شکل -20چرخه فرآیند برنامهریزی

برنامهریزی سنتی منابع آب ،بر تحلیل هیدرولوژیکی ،کیفیت آب و /یا سیستم تدرکز میکند و در پی آن بته
مطالهات امکانسنجی مهندسی میپردازد .فرآینتد برنامتهریتزی کتامالً شتناخته شتده استت و متیتوانتد در
برنامهریزی پروژه (به طور مثال ندودار رانت) با جزئیات فهالیتها و خروجیهای فرآیند برنامهریزی ،توصتیف
شود.
با این وجود ،برنامهریزی استراتژیک حوضه مستلزم فرآیندی است که انهطافپتذیرتر باشتد ،تتا ایتن فرآینتد
بتواند تغییرات در درک و اولویتهای سیستم محیطزیستی ،منابع آبی ،اجتداعی-اقتصادی و نهادی حوضه را
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بازتاب داده و با آن تطبیق یابد .فرآیند برنامهریزی باید تکرارشونده ،اکتشافی و نتیجهررا باشتد ،در حتالیکته
چندان مناسب رویکردهای سنتی برنامهریزی پروژه نیست .موضتو مهتم در ایتن شتیوه ،در شترایط تحلیتل
تفصیلی تدام مسائل ،کاهش ریسک اتدام منابع ،درک مبهم و دشوارکردن تصدیمریری است.
فرآیندهای کارآمد برنامهریزی حوضه ،در ماهیت ،با فرآیندهای توسهه پیچیده تکنولتوژی و اطالعتات مشتابه
هستند .در این فرآیندها ،الزامات محصول نهایی تهریف میشود ،ولی فرآیند دستتیابی بته آن لزومتاً در آغتاز
مشخص نیست (به بیانی دیگر ،آنچه میخواهیم روشن است ،ولی مشخص نیست که چگونه باید آن را انجتام
داد) .مدکن است بتوان فهالیتهای فوری را تهریف ندود ،ولی جزئیات فهالیتهای آتتی تنهتا زمتانی روشتن
میشوند که فرآیندها تشریح شوند ،درک بهتری از مسائل حوضه حاصل شده و درباره اولویتها توافق شود.

کادر :38برنامهریزی بلندمدت در حوضه موری-دارلینگ
تکامل فرآیندهای برنامهریزی حوضه در رذر زمان ،به صورت یک مارپیچ در کتاب رهندودهای بههمپیوستگی در سطح حوضته
آبریز (یونسکو )2010 ،تصویر شده است .هر دور در این مارپیچ ،نشانگر تدوین دیگری از برنامه حوضه استت .ندتودار زیتر ایتن
مفاهیم را با استفاده از سیر تحول برنامهریزی و مدیریت در حوضه موری-دارلینگ نشان میدهد.
هر برنامه جدید ،به بسیاری از هدان مسائل دور قبلی برنامهریزی حوضه میپردازد ،ولتی بتا شتناخت بیشتتر دربتاره شترایط و
چالشهای پیادهسازی .این ندودار نشان میدهد که برنامهریزی حوضه در بیشتر موارد ،فرآیند مستدر اصالح و تکامل است.
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ماهیت تکرارشونده فرآیند برنامهریزی در یک چرخه یا به عبارتی تدوین برنامه حوضه در باال اشتاره شتد .بتا
این وجود ،چرخه تکرارشونده طوالنیتر برنامهریزی -پیادهسازی ،از تدوین برنامه حوضه به دور بهدی نیز باید
شناخته شود ،تا بتوان به نسبتی که شرایط تغییر میکند و مسائل مورد توجه قرار میریرند ،امکان جابجتایی
اولویتها فراهم ندود.
این موضو نشان میدهد که برنامه ریزی حوضه چگونه با بهبود شناخت و استقرار روابتط نهتادی بلتوغ پیتدا
میکند .شکلهای اولیه فرآیند برنامهریزی مدکن است برنامههای حوضه نبوده و تنها برنامتههتای موضتوعی
باشند که در فرآیندهای برنامهریزی حوضه رنجانده میشوند .چرخه برنامهریزی ،از برنامههای جتامع بخشتی
(برای آبیاری ،حفاظت سیل یا توسهه برقابی) تا برنامهریزی حوضه در یک دوره زمانی رسترش مییابد.

کادر :39تکرار برنامهریزی حوضه رودخانه راین
برنامهریزی حوضه رودخانه راین در قالب یک برنامه جامع صورت ررفته ،ولی منشأ آن مجدوعتهای از برنامتههتای متدرکتز بتر
مسائل موضوعی بوده است.
برنامهریزی حوضه راین در ابتدا متأثر از مسائل خاص مانند کاهش جدهیت ماهیان یا آلودری بود .در فاصله سالهتای  1950و
 ،1985توافقهای رونارونی برای پرداختن به این قبیل نگرانیها ،از جدله تشکیل کدیسیون بینالدللی حفاظتت رایتن صتورت
ررفت .فاجهه ساندوز در سال  ،1986که سبب رهاشدن چندین تن مواد سدی در این رودخانه شد ،باعتث شتکلریتری برنامته
عدل راین رردید که اهداف غایی روشنی را در جهت بهبتود وضتهیت رودخانته بترای ماهیتان و آب شترب ،و کتاهش آلتودری
رسوبات رودخانه تهیین کرد .سیلهای مهم دهه  ،1990انگیزه تهیه برنامه عدل سیل را ایجاد کرد.
در نهایت ،در سال  ،2001برنامه  2020راین در خصوص توسهه پایدار راین تدوین رردید .این برنامته مستائل زیتادی از جدلته
حفاظت و احیای اکولوژیکی ،کیفیت آب ،حفاظت آبزیرزمینی و سیل را پوشش میدهتد .هدچنتین در ترکیتب بتا نرتامنامته
اتحادیه اروپا ،هداهنگی اقدامات و ترویج هدکاری را مدنرر قرار میدهد .پ از آن ،برنامه نخست مدیریت حوضه آبریز راین در
سال  2009انتشار یافت.

 -2-6مراحل و گامنماها در برنامهریزی حوضه آبریز
برنامهریزی حوضه ،برخی از الزامات رقیب را متهادل میسازد .بنابراین ،نیتاز بته فرآینتدی استت کته تحلیتل
سناریوها را در طیفی از مسائل اجتداعی ،اقتصادی و محیطزیستی امکانپذیر سازد .با این وجود ،ایتن قبیتل
مسائل پیچیده باید به مجدوعهای از اولویتهای کلیدی حوضه تقلیل داده شتوند ،تتا بتر استاس آنهتا بتتوان
استراتژی کالن را طراحی کرد .این استراتژی از اهداف و اقدامات منسجدی تشکیل میشود که در نهایتت در
قالب مجدوعهای از برنامهها و فهالیتهای پیادهسازی ،شرح و تفصیل مییابند.
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این فرآیند در ابتدا از غربال رسترده آغاز شده و به تحلیل جامع ،اولویتبندی و هدفرذاری ،و سپ

تفصیل

اقدامات استراتژیک در قالب برنامهریزی ،به پیادهسازی میرسد .فرآیند برنامهریزی حوضه را میتوان در چهار
مرحله کلیدی مهرفی کرد:
◄ ارزیابی وضعیت :شناخت شرایط کنونی و آینتده در حوضته ،و نیتز شناستایی و اولویتتبنتدی مستائل
کلیدی.
◄ طراحی چشمانداز و اهداف غایی :تبیین وضهیت مطلوب و آرمانی حوضه در بلندمدت ،به هدراه اهداف
غایی (هدفهای مشخص مقدماتی) و اصول الزم برای تحقق آن با رذشت زمان.
◄ طراحی استراتژیهای حوضه :برای مشخصکردن مجدوعه منسجم اهداف استراتژیک ،نتایج و اقتدامات
در خصوص حفاظت ،استفاده ،بالیا و نهادها در حوضه ،در راستای تحقق چشمانداز.
◄ شرح تفدیلی پیادهسازی :تهریف اقدامات الزم برای عدلیتاتی کتردن استتراتژیهتای حوضته و نهایتتاَ
تحقق چشمانداز و اهداف تهیین شده.
محوریت این فرآیند را شناسایی اولویتهای استراتژیک و تهامالت در حوضه آبریز مورد نرر تشکیل میدهتد.
ترجیحات اجتداعی درباره اقتصاد ،جامهه و محیطزیست ،این اولویتهتا را تهیتین متیکننتد .بنتابراین ،ایتن
انتخابها تکیهراه فرآیند برنامهریزی حوضه به شدار میآیند .برنامهریزی حوضه ،فرآینتد تکرارشتونده غربتال
رزینهها و مسائل در راستای اولویتبندی است .شناسایی ،تحلیل و انتخاب رزینههای امکانپذیر برای تحقتق
اهداف غایی تهریفشده ،این فرآیند را پشتیبانی میکنند.
شکل 21مراحل تکامل برنامه حوضه را به هدراه رتامنداهتای کلیتدی (نتتایج) در طتول ایتن فرآینتد نشتان
میدهد .شکل ساعتشنی ،شیوه حرکت این فرآیند از مرحله توجه بته طیتف رستترده مستائل تفصتیلی ،تتا
تدرکز بر شدار محدودی از اهداف کلیتدی و کتالن ،و ستپ

رستترش مجتدد بترای برنامتهریتزی تفصتیلی

پیادهسازی را نشان میدهد.
هدچنین باید دانست که ماهیت تکرارشونده فرآیند برنامه ریتزی حوضته بتدین مهنتا استت کته ایتن مراحتل
هدپوشانی دارند .از این رو ،نتایجی که اسداً به مرحله خاصی پیوند دارند ،مدکن استت در طتول فرآینتد بته
نسبتی که اطالعات و درک بیشتری به دست میآید بازنگری شوند.
هر یک از چهار مرحله ،منرور متفاوتی دارند و در نتیجه ،رویکردها ،روشها و فرضیات متدایزی نیز خواهنتد
داشت .بخش اعرم فصول پیش رو به شرح جزئیات منطق ،رویهها و فنونی میپردازد که از دید برنامتهریتزان
فرآیند برنامهریزی حوضه ،در این مراحل به کار ررفته شوند.
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شکل -21گامنماهای کلیدی (نتایج) در برنامهریزی استراتژیک حوضه

نقشهراه فرآیند برنامهریزی حوضه

چهار مرحله مذکور را میتوان به نقشهراه تفصیلیتر فرآیند برنامهریزی حوضه تفکیک کترد کته در شتکل22
نشان داده شده است .با اینکه در این شکل ،فرآیندی جامع نشان داده شده است ،اما هده رامها و نتایج آنها
در هده برنامههای حوضه منرور ندیشوند.
ارزیابی وضعیت

◄ آغاز و طراحی فرآیند ،شامل توصیف حوضه.
◄ بررسی وضهیت کنونی و تحوالت رذشته
◄ تحوالت و روندهای آتی ،پیشبینیها یا سناریوهای مسیرهای توسهه را فراهم میکنند.
◄ مسائل اولویتدار و اصول ،چالشها و دغدغههای کلیدی برنامهریزی را نشان میدهند.
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شکل -22نقشهراه فرآیند برنامهریزی حوضه

طراحی چشمانداز و اهداف غایی

◄ چشمانداز حوضه درباره وضهیت مطلوب در بلندمدت
◄ پهنهبندی محیطزیستی ،مشخصکننده وضهیت مطلوب در بازههای رودخانته یتا آبخیتز کته بازتتاب
تهادل بین الزامات اجتداعی ،اقتصادی و اکولوژیکی است.
◄ اهداف مشخص منابع آبی به صورت هدفهای کدّی زمانمند در خصتوص وضتهیت رودخانته ،کته بتا
رذشت زمان به تحقق چشمانداز میانجامد.
◄ پیامدهای اجتداعی و اقتصادی که مفهوم ضدنی تحقق اهداف را نشان میدهند.
طراحی استراتژیهای حوضه

◄ اهداف مدیریتی در قالب اهداف کدّی زمانمند برای تحقق چشمانداز و اهداف مشخص منابع آبی.
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◄ اقدامات (رزینهها) مدیریتی که تدابیر کالن را نشان داده و جدهاً چشمانداز و هتدفهتای مشتخص را
محقق خواهند کرد.
◄ استراتژیهای منابع آب که اهداف ،اقدامات و رامنداهای استراتژیک را برای تحقق هدفهتای حوضته
در خصوص دغدغههای اولویتدار منابع آب حوضه تهریف میکنند .
◄ استراتژی های نرام نهادی که اداره ،هدکتاری ،تتأمین متالی و متدیریت اطالعتات را بترای پشتتیبانی
استراتژیهای منابع آب امکانپذیر میسازند.
شرح تفدیلی پیادهسازی

◄ برنامه پیادهسازی که فهالیتها ،رامنداها ،مسئولیتها و منابع را برای تحقتق استتراتژیهتای حوضته
مشخص میکند.
◄ برنامههای موضوعی که جزئیات اقدامات مربوط به مسائل خاص منابع آب را مشخص میکنند.
◄ برنامههای منطقهای که جزئیات اقدامات را در زیرمناطق حوضه مشخص میکنند.
کادر :40فرآیند برنامهریزی استراتژی مدیریت آبخیز برید-اووربرگ
نقشهراه فرآیند برنامهریزی استراتژی مدیریت آبخیز برید-اووربرگ ،از آغتاز فرآینتد تتا تصتویب و پیتادهستازی و بتا پشتتیبانی
نهادهای هدکار و مشارکت رروداران ،از پنج مرحله پیروی میکند.،
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 -3-6همکاری و مشارکت به ،نوان بخشی از برنامهریزی حوضه آبریز
هیچ دستگاه یا مرجهی به تنهایی ندیتواند برنامه حوضه را پیاده کرده یتا اراده ختود را بتر دیگتر نهادهتا یتا
دستگاههای مستقل تحدیل ندایتد .بنتابراین ،هدکتاری مناستبتترین رویکتردی استت کته بایتد در فرآینتد
برنامهریزی حوضه نهادینه شود.
هدانرونه که رفته شد ،برنامهریزی استراتژیک حوضه نیازمند هدسویی با دیگر فرآیندهای برنامهریزی است.
بدین منرور ،الزم است در برنامهریزی حوضه هدکاری نزدیکی با طیفی از سازمانها ،نهادها و رروهها صورت
ریرد .این هدکاری ،چهار منرور اصلی را برآورده میسازد:
◄ دستیابی به دیدگاههای گوناگون درباره ماهیت و دالیتل مشتکالت ،و نیتز امکانتات و فرصتتهتا بترای
راهحلها .با توجه به اینکه بسیاری از رروهها اطالعات مهدی در اختیار دارنتد ،لتذا مشتارکت رتروداران
بیرونی (خارج از بخش آب) راه مهدی برای رنجانتدن تنتو در ایتن فرآینتد و ثبتات بیشتتر آن فتراهم
میآورد.
◄ همسویی با فهالیتها و اهداف برنامهریزی در دیگر نهادها .این موضو به درک و رنجاندن الزامتات در
فرآیند برنامهریزی حوضه و هدکاری نهادها در مدیریت حوضه کدک میکند.
◄ ایجاد حس مالکیت و درک متقابل بین طیف رسترده رروداران درباره دغدغهها و راهحتلهتایی کته در
برنامه مورد توجه قرار ررفته است .این مورد میتواند اثربخشی پیادهسازی را نیز بهبود بخشد.
◄ انتشار دانش ایجاد شده در فرآیند برنامهریزی حوضه بته تصتدیمریتران بختشهتای دیگتر ،بته ویتژه
بخشهایی که به طور کلی مورد پایش یا ارزیابی قرار ندیریرند.
دستیابی به این اهداف نیازمند هدکاری با دیگر نهادها و مشارکت رروههای رستردهتر رروداران است.
همکاری نهادی

تکیه بر نهادهای موجود در صورت امکان و پرهیز از وارذاری غیر ضروری اختیارات از یک دستگاه به دستگاه
دیگر از جدله موارد با اهدیت است .جابجایی مأموریتها و مسئولیتهای نهادی میتواند زمان زیادی به طول
انجامیده و در نهایت سبب ناکامی اصالحات مورد نرر شود.
رویکردهای رونارونی برای تهامل با دیگر نهادهتای دولتتی وجتود دارد .مهتم آن استت کته نتو تهامتل کته
بیشترین تناسب را با مراحل مختلف دارد ،روشن شود .در این خصوص باید میان موارد زیر تدایز قائل شد:
◄ بررسی (گنجاندن) :مواقهی که فرآیند برنامتهریتزی حوضته نیتاز بته رنجانتدن جنبتههتایی از برنامته
بخشهای دیگری دارد که مدکن است کامل شده و یا نیازمند ورودی اندکی از برنامتهریتزی منتابع آب
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حوضه باشند ،مناسب است که در عین حفپ استقالل ،ارتباط درونی میان فرآینتدهای برنامتهریتزی در
نرر ررفته شود.
◄ رایزنی (همسویی) :مواقهی که برنامهریزان تشخیص میدهند که در عین حفپ استقالل هر دو فرآیند،
نیاز به تبادل دیدراهها و اطالعات الزم پیش از اقدام وجود دارد؛ مناسب است که تصدیدات برنامهریتزی
که بر یکدیگر تأثیررذار هستند تا حد امکان هدسو شوند ،البته با توجه به تفاوت ماموریتتهتا ،نیتاز بته
هداهنگسازی نخواهد بود.
◄ هماهنگی (هماهنگسازی) :مواقهی که برنامه حوضه (و پیادهسازی آن) مستلزم هداهنگستازی میتان
دو فرآیند برنامهریزی است؛ و هدچنین مواقهی که فصل مشترکهای فراوان یا هدپوشتانی مأموریتتهتا
وجود داشته و مستلزم انسجام و هدخوانی در پیادهسازی آنها است.
◄ همکاری (یکپارچگی) :مواقهی که برنامه حوضه باید از نرر محتوا و فرآیند با فرآیندی دیگر یکپارچگی
داشته و تا اندازهای تصدیمریری مشترک را ایجاب نداید؛ و هدچنین مواقهی که پیادهسازی اثتربخش و/
یا کارآمد آن مستلزم کنش و /یا پاسخ مشترک باشد.

کادر :41همسویی نهادی در حوضه موری-دارلینگ
مدیریت منابع آب در استرالیا عددتاً بر عهده ایالتها است ،به هدین دلیل چالشهایی در مدیریت حوضههای فرامرزی ،به ویژه
حوضه موری-دارلینگ ،به وجود آمده است .مسئولیتهای مدیریت منابع آب در طیفتی از نهادهتا در ستطوح محلتی ،ایتالتی و
فدرال تفکیک شده است .مهمتر آنکه ،چون دولتهای ایالتی مشدول هتدایت دولتت فتدرال نیستتند ،تصتدیدات در خصتوص
سیاستها و استراتژیهای مدیریتی غالباً باید مبتنی بر توافق باشد .اصالحات عدده در بخش آب استرالیا در اوایل دهه ،1990
وابسته به توافق بر سر اصالحات بین نهادهای مختلف بوده که در پی آن ،اقدامات هداهنگسازی در پیتادهستازی آنهتا صتورت
ررفته است .در این مسیر ،هدسویی اهداف و اقدامات نهادی برای کسب پشتیبانی اطالعات سیاستی (مانند اقتدام ملتی آب در
سال  2004و وارذاری برخی اختیارات ایالتها در مدیریت حوضه متوری-دارلینتگ بته دولتت فتدرال در ستال  ،)2008و نیتز
اطدینان از عدلکرد سازمانها در راستای هدف مشترک (برای ندونه ،درباره هدسویی فهالیتهای مراجع محلی مدیریت آبخیتز
با اهداف رستردهتر حوضه) ،اهدیت زیادی داشته است.
محوریت فرآیند اصالح ،تشکیل (در زمانهای رونارون) کاررروههایی با مشارکت مسئوالن ارشد دستگاههای مختلتف دولتتی و
ایالتهای مربوطه بوده است .این کار شامل دستگاههای مرکزی هر یک از ایالتها (نخستوزیری ،خزانهداری) بوده که به طتور
کلی سطح مسائل را از دشواریهای فنی پیادهسازی باالتر برده و این اطدینان را به وجتود آورده استت کته بودجته الزم بترای
پیادهسازی اصالحات فراهم خواهد بود .تشکیل کتاررروههتای عتالی در ایتن حوضته بته بهبتود روابتط میتان بتوروکراتهتا در
دستگاههای مدیریت آب کدک کرد .با توجه به سابقه تهارض ،بدردانیها و عدم رعایت توافقات ،پیریزی روابط در ایتن ستطح
برای شکلریری اعتداد الزم برای ایالتها در پشتیبانی از وارذاری اختیارات به دولت فدرال ،اهدیتی اساسی داشت.
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کادر :42فرآیند مشارکت در برنامه آب کالیفرنیا ()2009
فرآیند تدوین برنامه آب کالیفرنیا دربرریرنده هدکاری نهادی و مشارکت بسیاری از رروداران ،به هدراه تبادل الزامتی اطالعتات
برای پشتیبانی هدکاریها بود .کدیتهای نرارتی متشکل از ندایندران بیست و یک دستگاه ایتالتی بترای هتدایت ایتن فرآینتد
طراحی شد .تدرکز بر فرآیند هدکاری میان دپارتدان منابع آب ،دیگر دستگاههای ایالتی ،هداهنگی بتا دستتگاههتای فتدرال ،و
رایزنی با عدوم و خبرران فنی بود.
کدیته نرارتی ،هدکاری نزدیکی با کدیته مشورتی عدومی داشت ،و بهنگامسازی برنامه آب کالیفرنیا در قالتب رایزنتی و اظهتار
نرر رروداران و عدوم مردم انجام شد .کدیته مشورتی عدومی بر مسائل سیاستی در رستره ایالت تدرکز دارد ،در حالیکه دیگر
رروهها به مسائل فنی و هداهنگسازی میپردازند .کدیته مشورتی متشکل از نداینتدران رتروههتای رونتارون نریتر کستب و
کارها ،سازمانهای شهروندی ،حامیان مصرفکنندران آب و انرژی ،امانتداران محیطزیست و مردم ،دولت محلی و برنامهریزی
کاربری اراضی ،تولید کشاورزی و تفریحات است.
هدچنین ،کدیته نرارتی با شبکه تحلیل آب ( ،)SWANو سازمانهتای برنامتهریتزی منطقتهای هدکتاری دارد .نقتش کدیتته
نرارتی ،اطدینانیافتن از این است که برنامه آب مبتنی بر دانش کافی و بهترین اطالعات بوده و مستائل و فرآینتدهای ایتالتی،
فدرال ،اقلیتها و منطقهای را شامل میشود .کدیته نرارتی اهم دیگر برنامههای دولتی بترای دسترستی بته دادههتا ،تحلیتل و
تدوین سناریوها جهت مقایسه با مواردی که در فرآیند برنامهریزی آب تدوین میشوند را شناسایی میکند.

موارد فوق نشاندهنده افزایش سطح مشارکت بوده و سطح مناستب آن وابستته بته ایتن موضتو استت کته
اقدامات نهادهای هدکار تا چه اندازه برای پشتیبانی برنامه حوضه اهدیت دارد.
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شفاف کردن نقشها و مسئولیتها برای فرآیند برنامهریزی اثربخش بههمپیوسته با ستایر بختشهتا ،اهدیتت
فراوانی دارد .مهم آن است که فرآیند برنامهریزی حوضه به عنوان تسهیلرر و هداهنگکننده عدل نداید ،تتا
آنکه اقدامات را دیکته کند .سازوکارهای نهادی و بوروکراتیک که برای پشتیبانی از این امر ضتروری هستتند
باید به درستی درک و طراحی شوند.
در تبیین ستازوکارهای پیشتبرد هدستوی ی ،هدتاهنگی یتا یکپتارچگی ،الزم استت مجتددا تاکیتد شتود کته
برنامهریزی ،یک فهالیت چرخهای بوده و نیازمند دایر کردن سازوکارهای بوروکراتیک در طول برنامتهریتزی و
نیز پیادهسازی است .سازوکارهای نهادی بوروکراتیک که سطحی از هدسویی و /یا هدکتاری مفیتد را محقتق
کردهاند عبارتند از:
◄ چارچوب مسا،د :قوانین و سیاستهای الزم میتوانند به هدکاری یا هدسویی بین ستازمانهتا کدتک
ندایند ،با این حال برای تحقق این مهم کافی نیستند ،مگر آنکه مجازاتها نیز اعدال شوند.
◄ حکمرانی و نمایندگی :ندایندری رهبری سیاسی یا بوروکراتیک در ساختارهای حکدرانی.
◄ ساختارهای نهادی :جلسات مشترک منرم در سطح رسدی یا غیر رسدی میان مسئوالن هر نهاد.
◄ طراحی سازمانی :ساختارسازی و نرام درون سازمانی برای پیشبرد تهامتل بتا دیگتر نهادهتا ،از جدلته
مناصب و وظایف شغلی قابل ارزیابی.
◄ تفویض و صراردادی :پیشبرد هدکاری با وارذاری بین نهادی کارکردها (بته طتور بتالقوه فراتتر از انجتام
کارکرد بر پایه قرارداد).
◄ ترتیبات مالی :تأمین مالی بین نهادی تهامل و پاسخگویی را ارتقا میدهد.
◄ ظرفیتسازی و پشتیبانی :از جانب نهادهای دیگر.
◄ مشارکت در فرآیندهای برنامهریزی :حضور به ندایندری از دیگر فرآیندها و جلسات برنامهریزی.
◄ رایزنی و اظهار نور :درباره اسناد برنامهریزی ،این اطدینان را به وجود میآورد که ناهدسوییهای بالقوه
مورد توجه قرار ررفتهاند.
◄ اشتراکگذاری و تبادل اطال،ات :فراهمآوردن اطالعات مربوطه سبب اعتدادسازی است و به طور بالقوه،
به نهادهای دیگر این اطدینان را می دهد که اطالعات برای کدک بته شناستایی مستائل احتدتالی ارائته
میشود.
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باید دانست که هدکاری بر پایه تجربه و اعتداد ،که مهدوالً با تهامالت شخصی آغاز میشود ،استوار میرتردد
و جنبه مهم آن است که این قبیل فرصتهای ابتدایی به سدت یک مشارکت بلندمتدت نهادینته و عدلیتاتی
شود (به ویژه مواقهی که هدکاری یا هداهنگسازی الزم است).
مشارکت گروداران غیر دولتی

در حوضههای پیچیده و فوقالهاده توسههیافته ،مهدوالً آببتران و رتروههتای ذینفتع رونتارونی در طیفتی از
مقیاسهای مکانی و متدرکز بر مسائل مختلتف حوضته وجتود دارنتد .ورود کستب و کارهتای بتزرگ ،بختش
خصوصی و سازمانهای جامهه مدنی ،به برنامهریزی حوضه و منابع آب به شکل فزایندهای رو به رشتد استت.
مهدوالً این سازمان ها ،افزون بر نهادهای دولتی هستند که باید هدکاری کنند ،و مدکن است هر یتک از آنهتا
تا اندازهای بر پیادهسازی برنامه حوضه تأثیر داشته باشند .طراحی مناسب مشارکت رروداران میتواند فرآینتد
هدکاری نهادی پیشرفته را کامل نداید.
موارد تکدیلی خاصی بین بخش خصوصی و دولتی ،با منتافع بتالقوه هدکتاری مثبتت و ظرفیتتستازی الزم،
میتوان یافت .با این وجود باید مراقب پیامتدهای منفتی احتدتالی دربتاره تصتورات دیگتر رتروداران دربتاره
یکهتازی نهادی خاص بود.
در حالیکه هدچنان باید بر تنو بخشی تدرکز داشت ،در شکلریری حت

مالکیتت و پیشتبرد هدکتاری در

مشارکت رروداران ،تدایز میان موارد زیر میتواند مفید باشد:
◄ آگاهسازی گروداران ،از طریق تأمین و فراهمآوردن اطالعات برای کدتک بته آنتان در درک مشتکالت،
فرصتها و پاسخها.
◄ رایزنی با گروداران برای درک دیدراهها و نررات آنها درباره مسائل ،اولویتها ،اهداف و راهحلها ،پیش
از تصدیمریری نهایی.
◄ دخالتدادن گروداران در تصدیمریریها در کل فرآیند به منرور اطدینانیافتن از اینکته دغدغتههتا و
منافع آنان مدنرر قرار ررفته است.
◄ همکاری با گروداران برای تصدیمریری مشترک که به اقتدامات مشتترکی هدچتون طراحتی اهتداف و
شناسایی راهحلهای اولویتدار میانجامد.
در مشارکت رروداران باید تفاوت میان سطوح مختلف شناسایی شده و دانست که هر یک از آنها در فرآیند
برنامهریزی حوضه برای رروههای مختلف ذینفع نقشی خاص دارند .الزم است میان آراهسازی رروهها و
اشخاص بسیار زیاد و دخالتدادن تنها آن دسته از رروداران که بیشترین ارتباط را دارند ،توازن الزم برقرار
رردد .ارر مشارکت رروداران به شکل اثربخش انجام ریرد ،پایه و اساسی برای تقویت ترتیبات نهادی و
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بوروکراتیک ایجاد میرردد که با شکلریری ساختارهای محلی حاصل از منابع و هدکاری رروداران(مانند
کدیتهها و جلسات هماندیشی) ،پیادهسازی برنامه به آن وابسته خواهد شد.

کادر :43مشارکت ذینفعان در طراحی استراتژی مدیریت آبخیز Breede-Overberg

در طراحی استراتژی مدیریت آبخیز  ،Breede-Overbergالزام به مشارکت رروداران برای دریافت دانتش و نرترات آنهتا ،و نیتز
ایجاد ح تهلق به استراتژی وجود داشت ،به دلیل آنکه نهایتاً پیادهسازی آن مستلزم تالش هداهنگ رتروداران مختلتف بتود.
فرآیند مشارکت رروداران پنج مسیر را در پیش ررفت:
◄ مشارکت رروداران در ابتدا از طریق رایزنیهای اولیه با رروههای رسترده آنها برای شناخت مسائل کلیدی آغاز شد و بتا
فنیتر شدن فرآیند ،از طریق رایزنیهای محدودتر با رروههای مرجع منتخب جامهه وسیع ذینفهان ادامه یافت.
◄ تشکیل یک تیم پشتیبانی با تدرکز بر تواندندسازی رروههای محتروم و ایجتاد آمتادری الزم بترای جلستات بتا توضتیح
مفاهیم فنی ،اهداف جلسه ،و نقشها و مسئولیتهای ذینفهان.
◄ مشارکت ویژه از جانب رروههایی که متهلق به بخشهای کلیدی هدچون کشاورزی و محیطزیستی هستتند کته منتافع
مهدی در مسائل مدیریت منابع آب دارند.
◄ مشارکت ویژه عوامل کلیدی مانند دولت استانی و محلی برای اطدینان از هدسویی برنامهها و هدکاری.
◄ ارتباطات ،از جدله خبرنامهها و به روزرسانی وبگتاه ،بترای اطدینتان از اینکته رتروداران از فرآینتد طراحتی استتراتژی و
یافتههای کلیدی مطلع میشوند.
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 -4-6بازبینی و انطباقپذیری برنامهریزی حوضه آبریز
با توجه به آنکه برنامه حوضه با رذشت زمان نیاز به اصالح خواهد داشت ،بته دالیتل زیتر استتفاده از الگتوی
مدیریت تطبیقی در مدیریت منابع آب رواج یافته است:
◄ پیچیدری حوضه بدین مهنا است که به ندرت کسب اطالعات ،درک ،دانتش و راهحتلهتای کامتل در
فرآیند برنامهریزی امکانپذیر خواهد بود.
◄ عدم قطهیت آینده بدین مفهوم استت کته پتیشبینتی دقیتق مستیرهای توستهه و اقلتیم در فرآینتد
برنامهریزی حوضه امکانپذیر نیست.
نرام مدیریت تطبیقی عدوماً حول نرامهای خوب پایش و اطالعات ،و انهطافپذیری در شیوه تهریف و تحقق
اهداف و اقدامات شکل می ریرد .ترکیتب فلستفه متدیریت تطبیقتی بتا مراحتل برنامتهریتزی ،مجدوعتهای از
حلقههای بازنگری و بازخورد را نتیجه میدهد .ماهیت تکرارشونده کلیت فرآیندهای برنامتهریتزی حوضته در
شکل 23نشان داده شده است.
◄ اصالح ساالنه .در وضهیتهای پویا ،مناسب است که با تدرکز بر اقدامات ،منتابع و مستئولیتهتا بترای
تحقق نتایج و اهداف استراتژیک مورد توافق (در برنامههای موضوعی و برنامههتای مربتوط بته محتدوده
خاص) ،اصالحات ساالنه در برنامههای پیادهسازی صورت ریرد.
◄ بازنگری پنج تا هفت سال .بیشتر فرآیندهای برنامهریزی در بازه پنج تا هفت سال بازنگری میشوند .در
این بازهها دستاوردهای برنامه ،ارزیابی شده و استراتژی بازنگریشده حوضه (احتداالً شتامل بتازبینی در
اهداف کوتاه تا میانمدت مدیریت) تهیه میشود .این کار شامل بازنگری در چشمانداز بلندمتدت نبتوده،
بلکه اولویتها و نیز پیشرفت در راستای تحقق آن را دربرمیریرد.
◄ بازنگری بیست ساله .به منرور حفپ پیوستگی و ثبات در پیادهسازی ،بازنگری در اهداف بلندمدتتر و
چشمانداز حوضه نباید در بازههای زمانی کدتر از بیست سال صورت ریرد ،مگر آنکه تغییترات عدتدهای
در حوضه پدید آمده باشد که فرضیات اولیه را بیاعتبار ساخته و اساساً فرآیند برنامهریتزی جدیتد آغتاز
میشود.
در آفریقای جنوبی ،قانون ملی آب الزام به بازنگری استراتژیهای مدیریت آبخیتز در هتر پتنج ستال دارد .در
استرالیا ،برنامه حوضه موری-دارلینگ و نیز برنامههای تخصیص آب ایالتهای واقع در این حوضه باید در هتر
ده سال بازنگری شود .در حوضه لرما -چاپاال« ،توافقنامه هدتاهنگی بترای بازیتابی و پایتداری حوضته لرمتا-
چاپاال» ( )2004باید هر دو سال یکباربه جهت ارزیابی اقدامات صورت ررفته و نتایج به دست آمده ،بازنگری
رردد .پیوستهای این توافقنامه ،در هر زمان که امضاکنندران لزوم آن را احساس کنند و یا هر زمان کته در
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خود پیوستها مشخص شده باشد ،بازنگری میشوند .برنامههای حوضه آبریز در اروپتا بایتد هتر شتش ستال
مطابق با نرامنامه اتحادیه اروپا بازنگری شوند.

شکل -23فرآیند ،مومی برنامهریزی ،تکرار و تطبی
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کادر :44گزارشدهی و بازنگری در چارچوب مدیریت آب اتحادیه اروپا
نرامنامه اتحادیه اروپا زمانبندی طراحی اهداف کدّتی و پیتادهستازی آنهتا را تهیتین کترده استت .در هتر دو متورد ،التزام بته
رزارشدهی و بازنگری وجود دارد .به طور مثال ،باید مطالهته فشتارها و اثترات بترای تدتام پیکترههتای آبتی تتا ستال ،2004
عدلیاتیشدن برنامههای پایش مطابق با نرامنامه تا سال  ،2009نهتاییشتدن برنامته حوضته آبریتز تتا ستال  ،2009و تحقتق
«وضهیت مطلوب» برای تدام پیکرههای آبی تا سال  ،2015حاصل شود.
سپ چرخه دوم برنامهریزی برای سال  2015تا  2021زمانبندی شده است که مستلزم بازبینی برنامه نخست حوضته استت.
چرخه سوم بازبینی و برنامهریزی برای سال  2021تا  2027زمانبندی شده است.
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کادر :45بازبینی برنامه آب سال  2013کالیفرنیا
برنامه آب کالیفرنیا باید در هر پنج سال بهنگام شود .ویرایش بهدی برنامه سال  2013استت .فرآینتد بتازنگری مستتلزم تهیته
سبدی از رزینهها ،سناریوهای آینده ،رزارش منطقهای ،استراتژیهای مدیریت منابع و برنامه پیادهسازی است .کدیته نرارتی و
کارشناسان دپارتدان منابع آب کالیفرنیا در فرآیند بهنگامسازی محوریت دارند ،و رایزنی بتا ذینفهتان و عدتوم متردم و نیتز بتا
خبرران فنی و علدی را تسهیل میکنند.
در بهنگامسازی  ،2013دپارتدان منابع آب امیدوار است بتواند سایر دستگاههای مسئول در جنبههای رونارون مدیریت منتابع
آب را به این فرآیند وارد کند تا برنامه به کارکردها و مسئولیتهای آنان نیز توجه ندایتد (ماننتد جریتانهتای محتیطزیستتی،
حقابهها و کیفیت آب) .هدچنین انترار میرود بهنگامسازی  2013تدرکز بیشتری بر توصتیه دربتاره استتراتژیهتای متدیریت
منابع و تأکید مشخصتر و منطقهای داشته باشد ،و مرجع به روز و راهنداهای فنی را فراهم آورد.
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فدل 7
برنامهریزی استراتژیک محیطزیستی حوضه آبریز

فشار فزاینده جهانی بر منابع آب شیرین ،به شکلریری سریع مفهوم پایداری محیطزیستی ،به عنتوان اصتل
زیربنایی برنامهریزی حوضه ،منتهی شده است .در بسیاری از متوارد ،بتروز بحتران محتیطزیستتی انگیتزه در
پیشررفتن رویکرد جامع و بههمپیوستهتر را در برنامهریزی حوضه فتراهم آورده استت .امتروزه برنامتهریتزی
استراتژیک محیطزیستی به یکی از ارکان فرآیند برنامهریزی حوضه آبریز تبدیل شده است.
تصدیدات اخذشده در فرآیند برنامهریزی حوضه میتواند طیفی از اثرات مهم بر اکوسیستمهتا و ختدمات آب
شیرین به جا رذارد .اجزای کلیدی فرآیند برنامهریزی و اثرات محیطزیستی بالقوه آنها عبارتند از:
◄ برداشت و برنامهریزی استفاده از آب .مکان ،رستره و زمانبندی برداشتت ،استتفاده و انحتراف آب ،بتر
حجم و زمانبندی جریانهای آب در رودخانهها ،دریاچهها ،تاالبها و مصبهتا تتأثیر متیرتذارد .رژیتم
هیدرولوژیکی حوضههای آبریز به طور فزایندهای برای سالمت محیطزیستتی و کارکردهتای آن ،حیتاتی
است.
◄ برنامهریزی توسعه زیرساخت .ساخت و بهرهبرداری زیرساختهای آب شیرین ،به ویتژه ستدها ،اثترات
مهم و فراریری بر سیستمهتای آب شتیرین دارد .برختی از ایتن اثترات عبارتنتد از اثترات بتر کدیتت و
زمانبندی جریانهای آب شیرین و پیوستگی دراکوسیستمهای آب شیرین ،به ویژه اثر بر توانایی رونهها
برای مهاجرت .سدهای ذخیرهای نیز میتوانند بر کیفیت آب در پائیندست اثراتی بر جای رذارند.
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◄ برنامهریزی توسعه .برنامههای حوضه مدکن است الگوهای برنامهریزی توسهه را در کریدور رودخانته و
سیستمهای پیوندیافته با آن ،پشتیبانی کنند که بتدین ترتیتب بتر اکوسیستتمهتای آب شتیرین تتأثیر
میرذارند.
◄ برنامهریزی کیفیجت آب .کیفیتت تنتزل یافتته آب ناشتی از منتابع شتهری ،صتنهتی و کشتاورزی ،بتر
اکوسیستمهای آبی ،مصارف ،و نیز بر هزینههای تصفیه (برای ندونه مناسبساختن آب برای آبیتاری یتا
بهرهبرداران صنهتی) ،تاثیررذار خواهد بود.
◄ برنامهریزی حفاظت از تنوع زیستی .در این فرآیند باید رونهها ،زیستگاهها و اکوسیستمهتای اولویتتدار
شناسایی شده و اقدامات الزم برای حفاظت آنها انجام شود.
هیچ رویکرد یا فرآیند منحصر به فردی برای رنجاندن اولویتهای محیطزیستی در برنامهریزی حوضه وجتود
ندارد .چندین رویکرد به هممرتبط وجود دارد که در مناطق مختلف جهان ،بسته به ویژریهتا و چتالشهتای
محیطزیستی حوضه ،بودجه موجود ،اطالعات و ظرفیت نهادی ،و شدت فشار بر محیطزیست ،به کتار ررفتته
شدهاند.
بسیاری از رویکردهای استراتژیک در برنامهریزی محیطزیستی حوضههای آبریز ،بر پایه فنونی هستند کته در
سالهای اخیر برای ارزیابی استراتژیک محتیطزیستتی ( )SEAدر بختش آب شتکل ررفتتهانتد .ارزیتابیهتای
استراتژیک محیطزیستی ،برای سیاستهای پیشنهادی جدید ،تهیه برنامه عدلهای محیطزیستی ،و هم برای
پشتیبانی طرحهای سرمایهرذاری خاص انجام میریرند.

 -1-7اکوسیستمهای آب شیرین و خدمات آنها
اکوسیستمهای آب شیرین ،طیفی از کاالها و خدمات را فراهم میآورند که اساس توستهه اقتصتادی را شتکل
میدهند .حفپ اکوسیستمهای آب شیرین را میتوان حفپ زیرستاخت طبیهتی دانستت ،و مهتادل ستاخت و
نگهداری زیرساختهایی است که خدمات تکنولوژیکی را برای جامهه فراهم میآورنتد .متأستفانه ،نقشتی کته
سیستمهای سالم آب شیرین ایفا میکنند ،هم از نرر خدمات اکوسیستم و هم به عنوان شالودهای که طیفتی
از خدمات آب شیرین بر آن مبتنی هستند ،غالباً تنها زمانی شناخته میشود که وضهیت آنها تنزل یافته یا از
دست رفتهاند.
رویکردهای مختلفی در شناخت خدمات اکوسیستم به کار ررفته شدهاند ،و تهداد بسیاری از آنها بتر رویکترد
اتخاذشده در ارزیابی هزاره اکوسیستم ( )Millennium Ecosystem Assessmentاستوار میشتوند .در ایتن رویکترد،
ختتدمات اکوسیستتتم بتته ختتدمات تتتأمینکننتتدری ،تنرتتیمکننتتدری و فرهنگتتی تقستتیم متتیشتتود .ختتدمات
128

فصل  :7برنامهریزی استراتژیک محیط یستی حوضه آبریز

تتتأمینکننتتدری آب شتتیرین ،بتته ویتتژه عبتتارت از غتتذا در قالتتب شتتیالت استتت .ختتدمات تنرتتیمکننتتدری
اکوسیستمهای آب شیرین اهدیت ویژهای داشته و به شتکل فزاینتدهای متورد توجته قترار متیریرنتد ،زیترا
سیستمهای آب شیرین رو به تنزل بوده و این دست خدمات دیگر در دسترس نیستند.

جدول -4خدمات تنویمکنندگی کلیدی سیستمهای آب شیرین

بسیاری از خدمات تنریمکنندری به عناصر مختلف رژیم جریان وابسته هستند و بته شتیوههتای مختلفتی از
دستکاری در این رژیم تأثیر میپذیرند .به طور مثال ،ظرفیت جذب پسداند مهدوالً تحتت تتأثیر تغییترات در
جریانهای کم در سیستم رودخانه قرار میریرد ،در حالیکه توانایی سیستمهای آب شیرین در حدل رسوب
یا تغذیه آبزیرزمینی مدکن است وابستگی بیشتری به وقایع سیالب یا پال ها داشته باشد.
سیستمهای آب شیرین خدمات تنریمکنندری مهدی را نیز برای محیطهای مصبی ،دلتایی و نزدیک ستاحل
فراهم میکنند .نگهداشت عناصر کلیدی جریان آب شیرین غالباً برای حفپ اکوسیستمهایی ماننتد حراهتا 1و
شیالت مصبی اهدیت دارد ،که به نوبه خود منافع بسیار عددهای را برای توستهه فتراهم متیآورنتد .بته طتور
مثال ،امروزه شناخت نقش جنگلهای سالم کرنا در کاهش ریسک سیل رو به افزایش است.
عالوه بر از دستدادن خدمات تنریمکنندری ،آلودهشدن سیستمهای آب شیرین میتواند هزینههتای بستیار
زیاد تصفیه را تحدیل ندوده ،موجودی آب را برای استفاده انسان کاهش داده ،منجر به شیو بیداری شده ،و
سبب تنزل وضهیت اکوسیستم ها رردد .در سطح جهان ،آلودری آب در حتال افتزایش استت .تنتزل کیفیتت
رودخانهها ،دریاچهها و آبخوانها در سراسر جهان ،بخش اعردی از این روند است که ختود متتأثر از افتزایش
شدت فهالیت های انسان از جدله کشاورزی ،استخراج مهدن ،انتشارات جتوی و دفتع پستداندهای صتنهتی و

mangroves
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انسانی است .مواد مغذی ،ماده اررانیک مقاوم ،پاتوژنهای میکروبتی ،نفتت ،رستوبات و فلتزات ستنگین تنهتا
ندونههایی از آالیندههایی هستند که ترکیب فیزیکی ،شیدیایی و بیولوژیکی آب را تغییر میدهند.
آلودهشدن سیستمهای آب شیرین اثرات دامنهداری بر سالمت اکوسیستم و انسان ،و نیتز توستهه اجتدتاعی-
اقتصادی میرذارد .هزینههای اقتصادی آن میتواند قابل توجه باشد .رستردهترین و مهمترین مشتکل کیفتی
آب در سطح جهان ،غلرت باالی مواد مغذی است که به تغذیهررایی و رشد زیتانآور جلبتکهتا

)(algae bloom

میانجامد .تنزل کیفیت آب میتواند پیامدهای ویرانگری برای سالمت و رفاه انستان داشتته باشتد؛ ستاالنه 3
میلیون نفر ناشی از بیداریهتای منتقتلشتده از آب در کشتورهای در حتال توستهه جتان ختود را از دستت
می دهند ،و آلودری میکروبی به تنهایی بیشترین علت مرگ و بیدتاری انستان در مقیتاس جهتانی بته شتدار
میآید .آلودری هدچنین میتواند هزینههای بسیار زیاد تصفیه را تحدیتل ندتوده و منتابع آب موجتود بترای
استفاده ایدن انسان را کاهش دهد.
اُفت سالمت اکوسیستمهای آب شیرین در بیشتر مناطق جهان ،و به تبع آن کاهش ختدمات اکوسیستتم ،در
سطح رستردهای رزارش شده است .پایگاه دادههای جهانی کته اطالعتات جتامع دربتاره ستالمت و وضتهیت
اکوسیستمهای آب شیرین فراهم کند ،موجود نیست .با این وجود ،بررسیهتای جهتانی نشتان متیدهتد کته
اکوسیستمهای آب شیرین ،با تغییر و تنزل بیشتری در مقایسه با دیگتر اکوسیستتمهتای کتره زمتین روبترو
هستند:
◄ جدعبندی ارزیابی وضهیت اکوسیستمها در سال  2005چنین بوده است« :زیستگاهها و رونههای آبی
در بدترین وضهیت در مقایسه با جنگلها ،مراتع یا سیستمهای ساحلی قرار دارند .کامالً مشتخص استت
که برای بسیاری از خدمات اکوسیستم ،ظرفیت سیستمهای آب داخلی در تولید این خدمات رو به اُفتت
است و به اندازه دیگر اکوسیستمها در وضهیت بدی قرار داشته و یا حتی بدتر از آنها است .تنو زیستتی
رونههای آبهای داخلی با بیشتترین تهدیدشتدری در میتان تدتام اکوسیستتمهتا روبترو هستتند ،و در
بسیاری از مناطق جهان ،این روند پیوسته ادامه داشته و بر شتاب آن افزوده میشود».
◄ صندوق جهانی حفاظت از محیطزیست در ستال  ،2010شتاخص جهتانی ختود را بته روز کترد .ایتن
شاخص بر اساس بررسی دادهها و آماری است که وضهیت جدهیت رونهها را در جهان نشتان متیدهتد.
شاخص آب شیرین ،تغییرات در جدهیت  2750رونه ماهی ،پرنده ،خزنده ،دوزیست و پستاندار را که در
اکوسیستمهای آب شیرین یافت میشوند ،ثبت میکند .شاخص سیستتمهتای آب شتیرین استتوایی در
فاصله سالهای  1970تا  ،2007تا  70درصد اُفت کرده که بیشترین کاهش در زیستتبتوم کتره زمتین
است.
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◄ در سال  ،2010کنوانسیون تنو زیستی ،چشمانداز جهانی تنو زیستی را منتشر ساخت .جدعبنتدی
آن چنین است« :رودخانهها و سیالبدشت آنهتا ،دریاچتههتا و تتاالبهتا ،تغییترات چشتدگیرتری را در
مقایسه با دیگر اکوسیستمها به خود دیدهاند».
پیشرانهای متهددی برای روند رو به تنزل وجود دارند که بازتاب دهنده طیفی از استفاده از سیستمهای آب
شیرین ،شامل برداشت آب برای آبیاری ،استفاده صنهتی و خانگی؛ ورود مواد مغتذی و دیگتر آالینتدههتا بته
سیستمهای آب شیرین؛ مسدودسازی رودخانهها برای مقاصد برقابی ،ذخیره و کنتترل ستیل؛ و دستتکاری و
زهکشی زیستگاهها و تاالبهای آب شیرین هستند.
ندونههای بسیاری را در سراسر جهان میتوان ذکر کرد که آشکارا هزینههای تنزل وضهیت محتیطزیستت را
در مقیاس حوضه نشان میدهند .در هر یک از این ندونهها ،مشکالت محیطزیستتی در نتیجته فهالیتتهتای
انسان و دستکاری در محیط ،در بخشهای زیادی از حوضهها به وجود آمده است .رستتردری ایتن مشتکالت
غالباً به بازاندیشی عددهای در فرآیندهای برنامهریزی حوضه به منرور طراحی راهحلهتای الزم منجتر شتده
است ،که بدین ترتیب در برخی موارد به تغییرات عدیق در رویکردهای برنامهریزی حوضه میانجامد.
ایندوس :پیامدهای محیطزیستی و انسانی تغییر رژیمهای جریان

زمانی که دستکاری جریانها منجر به از کارافتادری خدمات تنریمکننتدری متیشتود ،اثترات آن متیتوانتد
قابلمالحره باشد .در پاکستان ،جریانهتای آب شتیرین و حدتل رستوب بته دلتتای رودخانته اینتدوس ،در
دهههای اخیر به شکل قابلمالحرهای تحت تأثیر آبیاری در باالدست و توسهه زیرساختهای آب قرار ررفتته
است .برخی از پیامدهای کاهش جریان آب شیرین و رسوب ،اُفت سریع کیفیت محیطزیست دلتتا ،از جدلته
نفوذ شوری به ارضی دلتا و آبخوانها ،و اثررذاری بر شیالت دلتا و حراها بوده است .از آنجا که این محتدوده،
سکونتگاه جدهیت بسیار زیادی است ،پیامدهای انسانی و محیطزیستی از دستدادن این قبیل خدمات بسیار
شدید بوده است .اختالفات میان استتانهتای مهتم پاکستتان -ستند و پنجتاب -دربتاره شتیوه پیتادهستازی
جریانهای محیطزیستی مطابق با توافقنامه آبهای اینتدوس در ستال  1991هدچنتان بتاقی استت ،و ایتن
مشکالت هدچنان الینحل مانده است.
حوضه موری-دارلینگ :تاثیر نادیدهگرفتن نیازهای محیطزیستی بر کارکردهای اکوسیستم

چندین دهه تنریم رودخانه ،افزایش انحراف جریان و بیشبرداشت ،به شکل قابلمالحرهای حوضته متوری-
دارلینگ و رودخانههای آن را تغییر داده است .تنزل وضهیت اکوسیستمهای رودخانه ،مسائل کیفیت آب (بته
ویژه شوری شدید) و کاهش قابلیت اطدینان منابع آب موجود ،به عنوان چالشهایی ماندرار ظتاهر شتدهانتد.
هزینهها -مالی ،محیطزیستی و اجتداعی -شتدید بتوده استت .مشتکالت شتوری تتا انتدازه زیتادی متتأثر از
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روشهای کشاورزی بوده است :شوری طبیهی اراضی خشک در اثر فهالیتتهتای انستان ماننتد آبیتاری بترای
کشاورزی ،پاکتراشی پوشش بومی و تنریم رودخانه تشدید شده است ،و سبب باالآمدن سطح آبزیرزمینتی،
و تحرک ندکهای ذخیرهشده در خاکهای زیرین شده ،و اثرات قابلمالحرتهای بتر ستالمت اکوسیستتم بتر
جای رذاشته است .شوری نیز میتواند به زیرساختهای انسانساز خسارت بزند ،و آب را برای استتفادههتای
کشاورزی ،صنهتی و خانگی نامناسب سازد .کاهش جریانها مشکالت کیفیتت آب را تشتدید کترده ،و ستبب
الیهبندی در حوضچه بندها و افزایش رشد جلبک سبز-آبی شده است .هدچنین ،متواد ستدی (توکستینهتا)
تأثیر منفی بر سالمت انسان ،دام و حیات آبزیان میرذارند.
دولت نیوساوت ولز در سال  ،1991زمانی که بزررترین رشد جلبتک ستبز -آبتی در جهتان بته طتول 1000
کیلومتر در امتداد رودخانه دارلینگ ندایان شد ،وضهیت اضطراری اعالم کرد .متوسط جریان ساالنه در مصب
رودخانه موری نسبت به مقادیر طبیهی 61 ،درصد کاهش یافته بود ،و از سال  2002تتا اواختر  ،2010هتیچ
جریان قابلمالحرهای وجود نداشت .بررسی سالمت حوضه در سال  2007نشان داد که بیست و یتک آبخیتز
از بیست و سه آبخیز ،در شرایط بد یا خیلی بتد قترار داشتتند .بحتران محتیطزیستتی اصتلیتترین پیشتران
اصالحات در این حوضه در دهه رذشته بوده است .این اصالحات شامل اعدال سقف برای افتزایش بیشتتر در
برداشتهای آب در دهه  ،1990طیفی از سیاستها و استراتژیها برای بهبود سالمت اکولوژیکی آبخیتز ،و از
سال  ،2008تهیه نخستین برنامه در رستره حوضه بوده است.
رودخانه راین :کیفیت آب و هزینه محیطزیستی توسعه

صنهتی سازی و شهرنشینی پ

از پایان جنگ جهتانی دوم ،بته تنتزل ستریع کیفیتت آب در رودخانته رایتن

انجامید .فاضالبهای شهری ،صنهتی و کشاورزی به رودخانه ریخته میشد که ستبب آلتودری شتدید آب بتا
آفتکشها ،هیدروکربن ها ،فلزات سنگین و ترکیبات اررانیک کلرین شد .این روند تا بدانجا رسید که راین به
لوله فاضالب اروپا مشهور رردید .اهداف توسهه در ازای قربانیشدن سالمت اکوسیستم رودخانتهای هدچنتان
دنبال میشد ،تا آنکه تنزل وضهیت راین چنان وخیم شد که این رودخانه دیگر ندیتوانستت مطلوبیتت تدتام
استفادههایی را که از آن میشد برآورده سازد .تا انتهای دهه  ،1960آلودری ناشی از متواد اررانیتک ،میتزان
اکسیژن را به حدی شدید کاهش داد که تقریباً تدام آبزیتان ناپدیتد شتدند .تنتزل وضتهیت محتیطزیستتی،
استفاده از این رودخانه را برای تأمین آب شرب ،ماهیگیری و رردشگری تضهیف کرد .در ستال  ،1986نشتت
مواد شیدیایی از کارخانه ساندز ) (Sandezنزدیک بازل سوئی  ،سبب مرگ محیط اکولتوژیکی رایتن بته طتول
 200کیلومتر شد .این حادثه ،آسیبپذیری شدید رودخانه را نشان داد و کنش سیاسی فوری را برای کنتترل
آلودری برانگیخت .در نتیجه تالشهای هداهنگ  9کشور سهیم در رودخانه راین و تصویب قوانین مهم ملتی
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و در سطح اروپا درباره کیفیت آب ،کیفیت آب راین به شکل قابلمالحرهای بهبود یافته است .با ایتن وجتود،
اکولوژی سیستم رودخانه برای هدیشه تغییر کرده است.
چین :افزایش هزینههای اصتدادی و سالمت ،ناشی از اُفت کیفیت آب

کاهش کیفیت آب یکی از مهمترین مشکالت محیطزیستی ،در نتیجه رشد سریع اقتصادی دهههای اخیر بته
شدار میآید که البته رریبانگیر چین نیز شده است .منابع آب بته شتدت بتا کودهتای کشتاورزی ،پستداند و
فاضالب صنهتی آلوده میشود .برآورد میرردد که بیش از  70درصد رودخانهها و دریاچههتای ایتن کشتور و
 90درصد منابع آبزیرزمینی در شهرها آلوده میشوند .نیدی از رودخانهها و بیش از سه چهارم دریاچتههتا و
مخازن ،حتی بهد از تصفیه ،برای مصرف آب شرب مناسب نیستند .کدبودهای شدید آب و رقابت برای منابع
بدین مهنا است که آببران غالباً مجبور میشوند آب آلوده را استفاده کنند .سازمان جهانی بهداشتت بترآورد
میکند که نزدیک به  100,000نفر ساالنه به دالیل مرتبط با کیفیت آب جان خود را از دست میدهنتد .در
نواحی روستایی ،مرگ و میر ناشی از بیداریهای مرتبط با کیفیت آب (مانند سرطان مهده ،کبد و مثانه) بته
شکل قابلمالحرهای بیشتر از متوسط جهانی است.

 -2-7ویژگیهای مدیریت محیطزیستی در برنامهریزی استراتژیک حوضه آبریز
در حالیکه اثرات محیطزیستی مدتها دغدغه برنامهریزی حوضه بوده است ،شیوهای که مسائل محیطزیستتی
در فرآیندهای برنامهریزی حوضه رنجانده شده ،تحول مهدی را هدپای تغییر چالشهتای محتیطزیستتی بته
خود دیده است .این تکامل ،بازتاب تحوالت رستردهتر در رویکردهای برنامهریزی حوضه است.
به لحاظ تاریخی ،اثرات بر محیطزیست رودخانه موضهی بوده است و پاسخها نیز بر هدین اساس میتوانستت
موضهی باشد .هدچنانکه فشار بر سیستمهای رودخانه افزایش یافت ،نیاز به تدرکز بر دغدغههای رستردهتتر
در مقیاس حوضه نیز رشد ندود .در قرنهای نوزدهم و بیستم ،بیشترین بختش تدرکتز ایتن رویکترد متوجته
اثرپذیری کیفیت آب ناشی از شهرنشینی و صنهتیسازی رو به توسهه بتود .نخستتین رویتداد مهتم تصتویب
قانون درباره کیفیت آب در انگلستان ،قانون پیشگیری از آلودری رودخانه در سال  ،1876با تدرکتز ویتژه بتر
کنترل آلودری فاضالب بود .رشد اقتصادی در قرن بیستم منجر به اثرات فزایندهای بتر کیفیتت آب رودخانته
شد .در نیده دوم قرن بیستم ،این دست نگرانیها منجر به تصویب قتوانین جتامع دربتاره کیفیتت آب ماننتد
اصالحیه فدرال کنترل آلودری آب ( )1972و قانون آب سالم ( )1977در ایاالت متحده ،و تصویبنامه تصفیه
فاضالب شهری ( )1991در اتحادیه اروپا شد.
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کادر :46از استانداردهای کیفیت تا سالمت اکولوژیکی :تکامل صوانین آب و محیطزیست در اروپا
اتحادیه اروپا در تصویب قوانین کیفیت آب بسیار فهال بوده است .این فهالیت نشاندهنتده رونتد تکامتل رویکردهتای متدیریت
کیفیت محیطزیستی آب است .موج نخست تصویب قوانین در فاصله سالهای  1975تا  ،1980عددتاً بر استانداردهای کیفیت
برای انوا پیکرههای آبی تدرکز داشت .این موارد عبارتند از بخشنامه آبسطحی ( ،)1975بخشتنامه متواد خطرنتاک (،)1976
بخشنامه آب مناسب برای آبتنی ( ،)1976بخشنامه آبهای مناسب برای ماهیان ( ،)1978بخشتنامه آبهتای مناستب بترای
صدفداران ( ،)1979بخشنامه آبزیرزمینی ( )1980و بخشنامه آب شرب (.)1980
در سال  ،1988بازنگری قوانین موجود به موج دوم تصویب قوانین منتهی شد که بر استانداردهای انتشار تدرکز داشت و منتابع
کلیدی آلودری ناشی از فاضالب ،صنایع و کشاورزی را مورد توجه قرار میداد .بخشنامه نیتراتها در سال  1991برای حفاظتت
از کیفیت آب با پیشگیری از آلودهسازی آبهای سطحی و زیرزمینی از منشأ کشاورزی به تصویب رسید و کشورهای عضو را به
پیادهسازی اقدامات در راستای پایش و کاهش آلودری نیتراتی در پیکرههای آبی ملزم ساخت .بخشنامه تصفیه فاضالب شتهری
در سال  ،1991برای کاهش آلودری ناشی از فاضالب خانگی و صنهتی ،با تهیتین استتانداردهای جدتعآوری ،تصتفیه و تخلیته
تدوین رردید .بخشنامه کنترل یکپارچه و پیشگیری آلودری در سال  ،1996آلودری ناشی از تأسیسات بزرگ صتنهتی را متورد
توجه قرار داد.
از میانه دهه  ،1990آراهی فزایندهای درباره ضرورت فراتررفتن از فهرست رو به رشد بخشنامههای مجزا بته ستدت رویکتردی
منسجمتر در مدیریت محیطزیستی آب در اتحادیه اروپا شکل ررفتت .نرتامنامته آب ( )2000بترای جتایگزینی سیاستتهتای
پراکنده قبلی درباره آب با یک چارچوب منحصر به فرد تدوین رردید .عالوه بر ایتن ،نرتامنامته آب ،ستالمت اکولتوژیکی را بته
عنوان هدف خود ،جایگزین استانداردهای کیفیت آب کرد و الزام ندود که تدام آبهای اتحادیه اروپا بته «وضتهیت اکولتوژیکی
خوب» دست یابند .این نرامنامه هدچنین فرآیند جامهی را برای تهیه برنامههای حوضه آبریز مقرر میکند که هدف آن تهیین
اقداماتی برای دستیابی به «وضهیت مطلوب» است.

هدزمان ،آهنگ سریع توسهه به افزایش نگرانی در نیده دوم قرن بیستم درباره اثترات منفتی محتیطزیستتی
ساخت سازه های بزرگ انجامید .این نگرانی در ابتتدا بتر اثترات ستدها در باالدستت ،بته ویتژه محتدودههتای
غرقابشده و جابجایی جوامع محلی تدرکز داشت .با این وجود ،آراهی فزاینده درباره اثرات سدها و تأسیسات
بر اکوسیستمهای پائین دست نیز شکل ررفت .در بسیاری از کشورها ،این روند به الزام بیشتتر بترای ارزیتابی
اثرات محیطزیستی پیش از ساخت تأسیسات و سازهها منتهی رردیتد .اوج ایتن دغدغتههتا را بایتد تشتکیل
کدیسیون جهانی سدها ( )2000-1997دانست که بسیاری از این مسائل را مورد توجه قرار داد.
این رویکردها در مدیریت محیطزیستی آب ،ویژری بارز عصر مدیریت توسهه منتابع آب بته شتدار متیآینتد.
مدیریت محیطزیستی آب به طور کلی ویژریهای زیر را به ندایش رذاشت:
◄ متمرکز بر کاهش اثرات بود .اقدامات مدیریت محیطزیستتی ،بترای بته حتداقلرستاندن اثترات منفتی
فهالیتهای توسهه انسانی طراحی میشدند .این نگاه ،منجر به شروطی برای توسههدهندران یا آببتران
در حوضه برای کاهش اثرات فهالیتها ،از جدله الزام به تصفیه پسداند و زهاب ،شد.
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◄ مبتنی بر فشارهای مجزا بود .اقدامات مدیریت محیطزیستی به جای تدرکز بر نتیجته مطلتوب از نرتر
سالمت محیطزیستی ،بیشتر بر مجدوعهای از فشارها یا بخشهای منفرد متدرکز بتود .در ایتن شترایط،
اهداف مدیریت مهدوالً از استانداردهای مهینی ،مانند استانداردهای کیفیت آب تشکیل میشد کته بایتد
تحقق یابند.
◄ بعد از تهیه برنامه مدیریت حوضه یا منابع آب شکل میگرفت .نگرانیهای محیطزیستتی عدومتاً پت
تهیه پیشنوی

از

برنامه حوضه مورد توجه قرار میررفت .اقدامات کاهشدهنده پیشنهاد متیشتد ،یتا در

بهترین حالت به عنوان محدودیت عدومی که برنامهریزی حوضه باید در چارچوب آن انجام ریرد ،عدتل
میکرد.
در پاسخ به تهدیدهای رو به رشد و هدهجانبه که متوجه سیستمهای منابع آب است ،رویکردهای جدیدی در
مدیریت محیطزیستی آب در جهان به عنوان بخشی از جابجایی به سدت برنامهریزی استتراتژیک حوضته در
حال شکلریری هستند .در حالیکه بسیاری از این دست رویکردها هنوز در ابتدای راه قرار دارند ،شتداری از
تدابیر نوظهور مدیریت محیطزیستی ،در بستر برنامهریزی استراتژیک حوضه به کار ررفته شدهاند:
◄ درک کارکرد سیستم ،داراییها و خدمات ،پیش از تصدیمریری
◄ رنجاندن اهداف محیطزیستی در چشمانداز و هدفهای مشخص حوضه
◄ شکلریری اهداف اکولوژیکی حوضه
◄ تدوین اهداف و اولویتهای مختلف برای بخشهای مختلف حوضههای آبریز
◄ استانداردها و برنامههای مفصل برای طیفی از فرآیندهای محیطزیستی
درک کارکرد اکوسیستم ،داراییها و خدمات ،پیش از تدمیمگیری

برنامهریزی استراتژیک محیطزیستی ،با تحلیل سیستمها ،داراییها و خدمات کلیدی محیطزیستی حوضته و
الزامات نگهداری آنها آغاز میشود .این موارد شامل کارکردهایی مانند تغذیه آبزیرزمینتی ،جتذب پستداند و
جابجایی رسوب ،و نیز داراییهای کلیدی اکولوژیکی مانند شیالت و تاالبها هستند .ایتن کتار نیازمنتد درک
کارکردهای سیستم و چگونگی تأثیررذاری فهالیتهای مختلف در حوضته -برداشتتهتا ،جریتانهتا ،تخلیته
فاضالب و مانند آنها -بر این کارکردها است .بر این اساس ،نقطه آغاز فرآیند برنامهریتزی ،شتناخت رودخانته
وخدمات آن است .این کار مستلزم ارزیابی جامع محیطزیستی در ابتدای فرآیند است .بنابراین ،برنامتهریتزی
محیطزیستی پیش از برنامهریزی حوضه انجام میریرد ،و هدف آن ،تأثیررذاری بر چشمانداز و اهداف حوضه
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است .به عبارت دیگر ،به جای طراحی اقدامات کاهشدهنده بهدی ،برنامهریزی محیطزیستی تاثیرات بنیادی
بر اهداف و رزینههای در دسترس حوضه خواهد داشت.

جدول -5مدیریت محیطزیستی در برنامهریزی توسعه منابع آب و برنامهریزی استراتژیک حوضه

گنجاندن اهداف محیطزیستی در چشمانداز و اهداف حوضه

اهداف محیطزیستی غالباً در چشمانداز ،اهداف غایی و نیز هدفهای مشخص در برنامتهریتزی حوضته متورد
توجه قرار میریرند .اهداف محیطزیستی به شکلهای مختلف در تدام رزارههای چشتمانتداز ،هتدف غتایی و
هدف مشخص در مطالب فصل سوم حضور دارند .در واقع ،پاسخ بته بحترانهتای محتیطزیستتی و بترآوردن
اهداف کدّی محیطزیستی غالباً پیشران طراحی استراتژیهای جدید یا بازنگریشده حوضته بتوده استت ،و از
این رو ،محوریت هدف کلی برنامهریزی حوضه را تشکیل میدهد.
اهداف استراتژیک محیطزیستی نه تنها در استتراتژی هتای کتالن حضتور دارنتد ،بلکته مبنتای شتکلریتری
رزینههای اقتصادی و توسهه را پیریزی میکنند .بر این اساس ،اهداف محتیطزیستتی متیتواننتد بخشتی از
بنیاد فرآیند برنامهریزی حوضه باشند .همافزاییهای مهدی میان مدیریت غیر انفهالی محیطزیستی و توستهه
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اجتداعی و اقتصادی وجود دارد .به طور مثال ،یک حوضه آبریز سالم و خوب مدیریتشده مدکن استت بترای
سرمایهرذاران جذابیت داشته و یا ریسکهای تولید ناشی از عدم قطهیت کیفیت یا کدیت آب را کاهش دهد.
شکلگیری اهداف اکولوژیکی حوضه

برنامهریزی نوین حوضه به شکل فزایندهای به پیریزی اکولوژیکی اهداف توجته نشتان متیدهتد .تدرکتز بتر
رونهها و اکوسیستمها نشاندهنده تحول اهداف سنتیتر محیط آبی (به طور مثال اهداف کیفیتت آب) استت
که بر پایه اهداف آسان فیزیکی -شیدیایی بوده است.
تحقق نتایج سالمت اکولوژیکی و محیطزیستی در سطح حوضه نیازمنتد اقتدامات هداهنتگشتده نرتامهتای
مختلف در برنامه حوضه است .در نتیجه ،اهداف محیطزیستی و اکولوژیکی مهدتوالً در ستطوح چشتمانتداز و
هدفهای حوضه شناسایی میشوند ،و اهداف و برنامههای پیادهسازی و تحقق آن در استراتژیها و برنامههای
پیادهسازی حوضه رنجانده میشوند.
ندونههایی از اهداف اکولوژیکی عبارتند از هدفهای بازرشت جدهیت ماهی آزاد به راین در برنامههای متوالی
حوضه و اهداف مبتنی بر اکوسیستم در راهندای برنامه پیشنهادی حوضه موری-دارلینگ در سال  .2010در
مقیاس رستردهتر ،نرام نامه اتحادیه اروپا ،تحقق وضهیت مطلوب اکولوژیکی را هدف کانونی سیاست آب اروپا
قرار داده است.
تدوین اهداف و اولویتهای مختلف برای بخشهای متفاوت حوضههای آبریز

مدیریت محیطزیستی در برنامهریزی توستهه منتابع آب ،عدتدتاً متدرکتز بتر تحقتق آستتانههتای یکنواختت
تهریفشده برای کیفیت محیطزیستی است .در مقابل ،رویکردهای استراتژیک مدکن استت ستطوح مختلتف
حفاظت الزامی محیطزیستی را برای بخش های مختلف حوضته تهریتف نداینتد .ایتن شتیوه مبتنتی بتر ایتن
شناخت است که بخشهای مختلف حوضه مدکن است ویژریها یا استفادههای متفتاوتی داشتته باشتند .بته
طور مثال ،برخی بخشهای حوضه مدکن است اهدیت اکولوژیکی خاصتی داشتته یتا منتابع مهتم آب شترب
باشند که بنابراین نیاز به حفاظت دارند .در دیگر بخشهای حوضه مدکن است رودخانتههتایی وجتود داشتته
باشند که نیاز به استانداردهای محیطزیستی باالیی ندارند .چنین اولویتتبنتدی محتور تهتامالت و مبتادالت
رستردهتر در حوضه بوده که البته کانون اصلی برنامهریزی استراتژیک حوضه به شدار میآید.
فرآیند اولویتبندی که به دنبال شناسایی بخشهای مختلف حوضه باشد نیز میتوانتد آن دستته از ختدماتی
که مدکن است بیشترین اهدیت حفاظت برای تأمین نیازهای ملی یا محلی حوضه را داشته و نیز آستانههای
بحرانی را که نباید از آنها تخطی کرد را شناسایی نداید (به طور مثال پیشتگیری از نفتوذ شتوری بته نتواحی
مصبی ،یا نیازهای ویژه مهاجرت رونههای مهم).
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شناسایی اولویتها برای بخشهای مختلف حوضتههتای آبریتز ،رویکتردی نستبتاً جدیتد استت ،و روشهتای
رونارونی برای تحقق آن در مناطق مختلف جهان در پیش ررفته میشود .در سطح تصتویب قتوانین ،قتانون
رودخانههای وحشی و منررهای ایاالت متحده ( ،)1968شناخت و حفاظت ویژه رودخانتههتای منتختب را در
این کشور امکانپذیر ساخته و بخشنامه زیستگاههای اتحادیه اروپا ( )1992به حفاظت تهدادی از رودخانههتا
یا شاخههای فرعی در اروپا منجر شده است .در قلدرو روششناسیهای برنامهریزی حوضه ،نرام دستهبنتدی
آفریقای جنوبی و نرام پهنهبندی کارکردی در چین ،سازوکارهای سیستداتیکتری را برای شناسایی اهتداف
مختلف برای بخشهای مختلف حوضههای آبریز فراهم میآورند (برای جزئیات بیشتتر بته فصتل 11مراجهته
ندائید).
استانداردها و برنامههای مفدل برای طیفی از فرآیندهای محیطزیستی

هدچنانکه اهداف محیطزیستی در برنامهریزی حوضته محوریتت بیشتتری یافتتهانتد ،رستتردری و تفصتیل
هدفها و برنامههای محیطزیستی در فرآیند برنامهریزی حوضه افزایش یافته است .به عنتوان بخشتی از ایتن
روند ،به شکل فزایندهای اهداف مفصل محیطزیستی ،بخشی از اهداف کلی حوضه را تشکیل میدهند .مهمتر
از هده ،این کار میتواند شامل رژیمهتای تفصتیلی جریتان محتیطزیستتی بتوده و در عتین حتال متیتوانتد
دربرریرنده برنامههای پیوستگی در مقیاس حوضه نیز باشد .برنامههای حوضه مهدوالً با طیفی از برنامتههتای
موضوعی ،از جدله برنامههای تاالب ،برنامههای کیفیت آب ،و برنامههای مدیریت و حفاظت رونههای پرارزش
خاص ،هدراه میشوند که جزئیات پیادهسازی جنبههای کلیدی محیطزیستی فرآیند برنامتهریتزی حوضته را
مشخص میکنند.

کادر :47جریانهای محیطزیستی :چالشی جدید در مدیریت محیطزیستی در مقیاس حوضه
از آنجا که رشد اقتصادی در دهههای اخیر به افزایش تنش آبی منجر شده است ،نگهداری و احیای جریانهای محیطزیستی به
یکی از مسائل کلیدی در مدیریت محیطزیستی آب تبدیل شده است .حفاظت از جریانهای محیطزیستتی ،چالشتی جدیتد را
برای برنامهریزی حوضه سبب میشود :جریانهای محیطزیستی پیوند نزدیکتی بتا برنامتهریتزی منتابع آب و زیرستاختهتا در
حوضهها داشته و مستلزم اقدام در مقیاس حوضه هستند .این واقهیت ،متدایز با مسائل بلندمدتتر کیفیت آب است که مهدوالً
نیازمند اقدامات ترمیدی در فهالیتهای صنهتی و کشاورزی ،خارج از دغدغههای اصلی برنامهریزان منابع آب بوده و میتواند در
سطح محلی یا در سطح شاخه فرعی مورد توجه قرار ریرد.
ضرورت توجه به جایگاه جریانهای محیطزیستی در استراتژیها ،سیاستها و برنامههتای آب ،در بیشتتر کشتورهای جهتان ،از
جدله در بسیاری از قوانین آب ایالتها در امریکا ،نرامنامه اتحادیه اروپا ،توافقنامه آبهای ایندوس ،تأسی ستازمان متدیریت
حوضه رنگ ،و قوانین جدید در آفریقا ،آمریکای التین و استرالیا در سطح باالیی قرار دارد .هدزمان ،در بیشتر کشورها پیشرفت
محدودی در پیادهسازی این دست آرمانهای سیاسی وجود داشته است .این وضهیت نشان میدهتد کته پیتادهستازی ،یکتی از
چالشهای کلیدی در برنامهریزی محیطزیستی موفق در حوضه است.
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 -3-7هدف و محتوای برنامهریزی محیطزیستی حوضه آبریز
هدف کلی برنامهریزی محیطزیستی حوضه ،دستیابی به کیفیتت مطلتوب در محتیط آب شتیرین در حوضته
آبریز ،از طریق حفاظت کیفیت موجود ،یا بازسازی محیطهای آسیبدیده است .برنامتهریتزی محتیطزیستتی
حوضه غالباً بر حسب یک یا چند هدف فراریر و به هممرتبط زیر مورد توجه قرار میریرد:
◄ حفاظت از کارکردها و فرآیندهای کلیدی در حوضه آبریز .کارکردها و فرآینتدهای مهتین سیستتمهتای
رودخانه ،شامل کارکردهای تنریمکنندری کلیدی هدچون الگوهای جریان ،تغذیه آبزیرزمینتی ،حدتل
رسوب و حفپ شکل مجرا ،جذب پستداند ،و حفاظتت از کارکردهتای مصتبی ،دلتتا و ستاحلی ،اهدیتت
ویژهای دارند .برنامهریزی حوضه آبریز نیاز به شناسایی چنتین فرآینتدهای کلیتدی و نیتز اقتدامات الزم
برای اطدینان از تداوم آنها دارد.
◄ حفاظت از کیفیت آب ،هم برای مقاصد انسانی و هم نیازهای محیطزیستی .آببتران مختلتف در حوضته
نیاز به حفپ کیفیت آب مطابق با استانداردهای مهین دارند تا از هزینههای بتاالی تصتفیه یتا در برختی
موارد ،کاهش موجودی آب بترای استتفاده ،پیشتگیری نداینتد .استتانداردهای کیفیتت آب نیتز بایتد از
اکوسیستمها و سالمت انسان حفاظت ندایند .حفاظت کیفیت آب مستلزم شناخت اثرات ناشی از کاهش
کیفیت ،استانداردهای کیفیت مطلوب ،و اقدامات الزم در بخشهای مختلف برای تحقق این موارد است.
◄ حفاظت اکوسیستمها و گونههای کلیدی در حوضه .عدوماً نیاز به حفاظت از داراییهای اکولوژیکی خاص
در حوضه وجود خواهد داشت .این موارد شامل نواحی پرارزش از نرر حفاظتت در حوضته ،و رونتههتای
مهم از دید اجتداعی یا حفاظتی هستند .برنامههای حوضه نیز میتوانند برای اطدینان از اینکه هیچ یک
از رونهها یا اکوسیستمها از دست ندیروند ،به دنبتال حفاظتت از ندونتههتای مهترف اکوسیستتمهتای
مختلف در حوضه باشند .هدانند دیگر مقاصد برنامهریزی حوضه ،این کار مستلزم درک اکوسیستتمهتا و
رونههای حوضه و نیز شناسایی اهداف غایی و اقدامات پیادهسازی است.
به دلیل پیامدهای اهداف محیط زیستی برای بسیاری از آببران در حوضه ،این اهداف احتداالً باید در فرآیند
برنامهریزی حوضه محوریت یابند .مقصود اصلی برنامهریزی محیطزیستی حوضه متدرکز بر تهامالت و سازش
میان اهداف محیطزیستی و دیگر هدفهای اجتداعی و اقتصادی است .از این رو مهم استت کته هتم اهتداف
محیط زیستی با دیگر اهداف در برنامه حوضه هدخوانی داشته باشند ،و هم رامهای الزم برای تحقق اهداف و
پیامدهای آنها درک شود ،به ویژه از جانب تصدیمریرانی که مدکن است در خارج از بختش آب قترار داشتته
باشند.
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سلسلهمراتب چشماندازها و اهداف محیطزیستی

در فصل ،5سلسلهمراتب اهدافی که هسته اصلی برنامه حوضه را شتکل متیدهنتد ،از چشتمانتدازها و اهتداف
غایی ،هدفهای مدیریتی تا اقدامات استراتژیک ،تشریح رردید .هدان سلسلهمراتتب نیتز دربتاره مؤلفتههتای
محیطزیستی برنامهریزی حوضه به کار رفته و جنبههای محتیطزیستتی ،برجستتگی روشتنی در بستیاری از
ندونههای فصل 5خواهند داشت.
بسیاری از برنامههای نوین حوضه ،به عنوان بخشی از چشمانداز کلی حوضه ،شامل آرمانهای محتیطزیستتی
هستند .هدانند چشماندازها که نگاه رستردهتری را در برنامهریزی حوضه دارند ،چشماندازهای محیطزیستتی
نیز فلسفه یا رویکرد کلی را مشخص کرده ،و میتوانند مسائل اولویتدار را شناسایی نداینتد .بتا ایتن وجتود،
غالباً این چشماندازها میتوانند آرمانررا باشند و صرفاً اهداف روشنی که امکان پیادهسازی را دارند مشتخص
نکنند .این چشمانداز میتواند مهرف اولیه یک هدف سیاستی باشتد کته ذینفهتان متیتواننتد پتیش از آنکته
تصدیمهای دشوار در خصوص تهامالت و سرمایهرذاریها صورت ریرد ،بر محور آن به توافق برسند .بتر ایتن
اساس ،اررچه رزارههای چشمانداز مدکن است جهتریری روشنی را برای برنامه حوضته فتراهم نکننتد ،امتا
میتوانند با نشاندادن اهدیت نگهداری و حفاظت از محیطزیستت حوضته در تتدوین برنامته حوضته ،نقتش
مهدی در فرآیند توافق بر سر برنامه حوضه نیز ایفا ندایند.

کادر :48مؤلفههای محیطزیستی در چشماندازها و مأموریت حوضه
هدف مدیریتی در پیشنوی برنامه حوضه موری-دارلینگ ( )2011عبارت از «تحقق موری-دارلینگ سالم و کارآمد ،شامل
محیطزیست سالم ،جوامع محلی مقتدر و یک اقتصاد مولد ،از طریق مدیریت بههمپیوسته و کمهزینه منابع آب ».است.
ارزشها و فلسفه برنامه آب کالیفرنیا (« ،)2009ارتقاح مدیریت در راستای منابع پایدار بر پایه حوضه آبخیز» است.
چشمانداز  2020راین بیان میکند که «شبکه اولیه زیستگاههای راین (پیوستگی زیستگاهها) و عدم انسداد اکولوژیکی از
دریاچه  Constanceتا دریای شدال و شاخههای فرعی مشخصشده در برنامه ،باید برای ماهیان مهاجر برقرار رردد».
چشمانداز  2010برنامه جامع حوضه یانگتسه« ،حفپ رودخانه یانگتسه سالم ،با ارتقاح هداهنگی میان مردم و آب» است.
چشمانداز استراتژی مدیریت آبخیز  Breede-Overbergدر آفریقای جنوبی« ،حفاظت رودخانهها ،آبزیرزمینی ،تاالبها و
مصبها در وضهیت سالم و کارکردی برای طبیهت ،مردم و اقتصاد» است.

در حالیکه چشماندازهای حوضه میتوانند یک جهتریری سیاسی را نیز مشخص ندایند ،این چشتمانتدازها،
با آراهی از اهدیت محیطزیست آب شیرین ،باید به اهداف و اقدامات مشخصتر تبدیل شوند .اهداف مشخص
محیط زیستی آب غالباً بر حسب کیفیت مشخص آب و حجم یا پارامترهای حفاظت توصیف ندیشتوند ،بلکته
به صورت منرور یا نتیجه مطلوب محیطزیستی بیان میشوند .این شیوه غالبتاً یتک یتا چنتد هتدف فراریتر
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پیشرفته را دربر میریرد :حفاظت از کارکردهای کلیدی سیستتم ،اهتداف ختاص کیفیتت آب ،یتا حفاظتت
سیستمهای اکولوژیکی یا رونههای خاص.
مشخصکردن اهداف محیطزیستی بر حسب مقصود یا کارکرد ،به جای پارامترهتای ختاص ،تحتولی مهتم در
برنامهریزی استراتژیک حوضه به شدار میآیتد .ایتن شتیوه بترای ذینفهتان امکتان درک منرتور از اقتدامات
محیطزیستی و دالیل الزام به هزینهها و تهامالت در خصوص این اقدامات را فراهم میآورد.
هدچنین میتواند امکان طراحی اقدامات چندرانه برای تحقتق هتدفی ختاص بتا اهدیتتی ویتژه در خصتوص
وابستگی سالمت اکولوژیکی به طیفی از پارامترها مانند زیستتگاه ،کیفیتت آب ،پیوستتگی و رژیتم جریتان را
فراهم آورد .مهمتر آن است که میتواند امکان بازنگری اقدامات تفصیلیتر و برنامههای پیادهسازی آنهتا را در
شرایط عدم تحقق اهداف کالنتر نیز فراهم آورد.

کادر :49نمونههایی از مؤلفههای محیطزیستی در اهداف حوضه
در هر یک از این ندونهها ،اهداف محیطزیستی بر حسب منرور یا کارکرد خدمات محیطزیستی بیان میشوند .ایتن شتیوه نته
تنها امکان بازنگری اقدامات تفصیلیتر و برنامههای پیادهسازی آنها را در شرایط عدم تحقق اهداف غایی فتراهم متیکنتد بلکته
منجر به پشتیبانی سیاسی برای اهداف غایی میرردد.
اهداف غایی استراتژی مدیریت آبخیز Breede-Overberg

◄ کیفیت آب امور وابسته به رودخانه در سطح قابل قبول برای آبیاری میوه و سبزیجات حفپ میشود.
◄ برای تحقق اهداف اجتداعی در زمینه عرضه خدمات و عدالت ،آب کافی با کیفیت خوب تخصیص مییابد.
اهداف کمّی منابع آب در چشمانداز  2020راین

◄ کیفیت آب باید در حدی باشد که تولید آب شرب تنها با استفاده از روشهای تصفیه ساده شبه طبیهی امکانپذیر باشد.
◄ ترکیبات آب یا برهمکنش آنها نباید هیچ تأثیر منفی بر ریاهان ،حیوانات یا میکرواررانیسمها بگذارد.
◄ ماهیها ،صدفها و خرچنگهای صیدشده در راین باید برای مصرف انسانی مناسب باشند.
◄ امکان آبتنی در مکانهای مناسب در امتداد راین باید وجود داشته باشد.
اصدامات مشخصشده در برنامه جامع  2020رودخانه زرد

◄ استقرار سیستم کاهش تهنشست رسوب در بخش پائینی رودخانه زرد.
◄ کیفیت آب پهنههای مهم وابسته به آب ،به سطح سوم (یا بهتر) خواهد رسید.
◄ نیازهای اکولوژیکی -محیطزیستی بازههای مهم شاخه اصلی تأمین خواهد شد .تنزل وضتهیت اکوسیستتم آبتی کنتترل
خواهد شد.
◄ سیستم پایش و مدیریت پیشگیری و حفاظتت آب و ختاک کامتل خواهتد شتد .آب و فرستایش ختاک جدیتد ناشتی از
فهالیتهای انسان کنترل خواهد شد.
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استراتژیهای کلیدی محیطزیستی

به منرور تحقق اهتداف مشتخص محتیطزیستتی ،یکتی از مؤلفتههتای کلیتدی برنامتههتای حوضته ،تهتداد
استراتژیهای اصلی محیطزیستی خواهد بود .در حالیکه با توجه به چالشها و فشارهای خاص ،تدرکز اصلی
تغییر خواهد داشت ،برنامههای حوضه احتداالً استتراتژیهتای زیتر را بته عنتوان موضتوعات الزامتی در نرتر
میریرند:
◄ جریانهای محیطزیستی .جزئیات الزامات جریان محتیطزیستتی رودخانته ،از جدلته کدّیتتهتا و نیتز
زمانبندی نیازهای آبی محیطزیست .این استراتژی احتداالً به شناسایی اهداف تفصیلیتر قابتل تحقتق،
برای ندونه نگهداری شکل مجرا ،پیشگیری از نفوذ شوری ،یا پشتیبانی مهاجرت رونههتای ختاص ،نیتاز
خواهد داشت.
◄ اولویتبندی حوضه ،پهنهبندی یا محدودههای حفاظتشده .مواقهی که محدودههای متفاوت حوضه باید
مشدول سطوح مختلف حفاظت یا هدفی خاص قرار ریرند ،این نیازها باید در استتراتژی حوضته تهیتین
شوند .تهیین سطوح مختلف اهداف محیطزیستی برای بخشهای مختلتف حوضته ،بته عنتوان مؤلفتهای
کلیدی در برنامهریزی حوضه مطرح شده است ،و حفاظت بخشهایی از حوضته را کته اهدیتت ویتژهای
برای نگهداری فرآیندهای کلیدی یا حفاظت از اکوسیستمهای پرارزش یتا شتاخص دارنتد ،امکتانپتذیر
میسازد.
◄ حفاظت گونهها ،زیستگاهها و اکوسیستمها .این استراتژی باید رونهها ،زیستتگاههتا و اکوسیستتمهتای
اولویتدار ،و نیز اقداماتی را که برای اطدینان از حفاظت آنها پیاده خواهتد شتد ،شناستایی ندایتد .ایتن
اقدامات میتواند شامل محدودسازی فهالیتها در محدودههای بحرانتی و حفاظتت از رونتههتای ختاص
(مانند مدنوعیت صید ماهی) ،و نیز احیا و ترمیم باشد.
◄ توسعه زیرساخت .تأمین اهداف محیطزیستی حوضته مهدتوالً پیامتدهایی بتر ستاخت و بهترهبترداری
زیرساخت های موجود و آینده در حوضه خواهد داشت .این کار میتواند شامل مشخصکردن بخشهایی
از حوضه با مدنوعیت ساخت و ساز در آنها ،تهیین حد کلی ساخت و ساز در حوضته ،و جزئیتات قواعتد
بهرهبرداری زیرساختهای کلیدی در حوضه باشد.
◄ کیفیت آب .در استراتژی کیفیت آب الزم است که هتم اهتداف کدّتی کیفیتت آب بترای پارامترهتای
مرتبط (مانند اکسیژن محلول ،مواد مغتذی ،فلتزات ستنگین) و هتم اقتداماتی کته بایتد پیتاده شتوند و
بخشهای مسئول انجام و تأمین مالی اقدامات ،مشخص شوند.
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◄ حفاظت آبخیز .استراتژیها می توانند به حفپ پوشش ریاهی و کاهش فرسایش خاک و تنزل دامداری
در بخشهای مهم آبخیز ،به ویژه در کریدور رودخانه یا باالدست سرچشدههای آب شرب ارتباط یابند.
◄ توسعه فرهنگی و اجتما،ی .رودخانهها محتور طیفتی از فهالیتتهتای فرهنگتی و اجتدتاعی محستوب
میشوند و در بسیاری از مناطق ،رردشگری را پشتیبانی میکنند .استتراتژیهتا متیتواننتد حفاظتت از
ارزشهای خاص توأم با استفادههای مستقیم انسان از رودخانه را الزامی ندایند .این موارد متیتوانتد بته
حفپ زیبایی ،دسترسی ،کیفیتت آب (بترای ندونته ،شتنا) ،و پشتتیبانی فهالیتتهتای فرهنگتی و دیگتر
فهالیتهای تفریحی ارتباط یابد.
جریانهای محیطزیستی ،اولویتبندی و استراتژیهای مربوط به زیرساخت در حوضه ،پیامدهای عدیقتی بتر
طیفی از استراتژیهای دیگتر ،از جدلته تخصتیص آب در حوضته و استتراتژیهتای استتفاده از آب و توستهه
زیرساخت خواهند داشت .از این رو باید طراحی آنها با درک پیامدهای آنان بر دیگتر استتراتژیهتای حوضته
صورت ریرد.

کادر :50برنامهریزی محیطزیستی و صانون آب آفریقای جنوبی
قانون آب آفریقای جنوبی ( )1998یکی از بلندپروازانهترین تالشها برای رنجانتدن الزامتات محتیطزیستتی در قالتب رویکترد
برنامهریزی جامع و نوین حوضه در مدیریت آب به شدار میآید .این قانون بر این اصل مبتنی است که «حفاظت از کیفیت آب
برای اطدینان از پایداری منابع آب کشور در راستای منافع تدام آببتران ضتروری استت .».در ایتن قتانون تهتدادی از الزامتات
کلیدی محیطزیستی مهرفی میرردند ،از جدله آنکه نیازهای آبی محیطزیست باید به عنوان یک حق اولویتدار ،یا ذخیترهای،
پیش از استفادههای اقتصادی تهیین رردند ،و الزم است «اهداف کیفیت منابع آب» مشتخص شتده و ستطوح مختلتف اهتداف
محیطزیستی را برای بخشهای مختلف حوضههای آبریز به عنوان وسیلهای برای متتوازنستازی هتدفهتای توستهه و اهتداف
محیطزیستی لحاظ نداید .سازوکار اصلی برای پیادهسازی این قانون در قالب طراحتی مجدوعتهای از استتراتژیهتای متدیریت
آبخیز در محدودههای تازه تهریفشده مدیریت آب بر پایه آبخیز ،فراهم میشود.
پیشرفت در پیادهسازی این الزام قانون ،به ویژه به سبب چالشهای ظرفیت نهادی ،آهستتهتتر از انترتار بتوده استت .از جدلته
مسائل کلیدی جاری در این کشور ،سطح باالی فنی و پیچیتدری زیتاد پیتادهستازی الزامتات محتیطزیستتی ،و دشتواریهتای
یکپارچهسازی برنامهریزی محیطزیستی و برنامهریزی منابع آب در قالب مدیریت حوضه بوده است.

برنامههای پیادهسازی

تحقق اهداف محیطزیستی برنامه حوضه مستلزم برنامههای مشخص برای بخش محیطزیست ،و نیز طراحتی
اجزای محیطزیستی در فرآیندهای رستردهتر برنامهریزی حوضه است .برنامههای کلیدی پیادهسازی احتدتاالً
شامل برنامهریزی مدیریت کیفیت آب ،شیالت و تاالب است .در مورد جریتانهتای محتیطزیستتی و توستهه
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زیرساخت ،نیاز به توجه ویژه جنبههای محیطزیستی در برنامهریزی تخصیص آب حوضه و زیرساختها وجود
دارد.

 -4-7فرآیند برنامهریزی محیطزیستی حوضه و همسویی با اولویتهای توسعه
برنامهریزی محیطزیستی حوضه میتواند از نرر پیچیدری و دامنه متفاوت باشد .به طور مثال ،مدکتن استت
فرآیند در حدی ساده باشد که تنها بر یک مسئله مانند مکان زیرساخت تدرکز داشته باشد .به شتکلی دیگتر،
میتواند فرآیندی جامع باشد که مجدوعه بیشتتری از الزامتات احتدتالی را در راستتای تهیتین اولویتتهتای
محیطزیستی در حوضههای آبریز بزررتر در نرر بگیرد .هدانند دیگر جنبههای برنامهریزی حوضه ،مهم است
که این فرآیند متناسب با چالشهای حوضه و ظرفیت نهادی موجود باشتد .فرآینتدهای پیچیتده غیتر ضترور
برای حوضههای کوچک با ظرفیت نهادی پائین میتواند منجر به الزامات محیطزیستی رتردد کته رنجانتدن
آنها در فرآیند برنامهریزی حوضه بسیار پیچیده باشد.
در حالیکه مؤلفه محیطزیستی در برنامهریزی استراتژیک حوضه ،یکی از مولفههای عدلیاتی مهم است ،نباید
جدا از فرآیند اصلی برنامهریزی حوضه باشد .تحلیل و الزامات محیطزیستی محوریت برنامتهریتزی حوضته را
تشکیل میدهند .اجزای اصلی برنامهریزی محیطزیستی ،هدان اجزای فرآیند رستردهتر برنامهریتزی حوضته
است :درک وضع موجود و سناریوهای آتی با جزئیات کافی؛ شناسایی اولویتها؛ تهیین اهداف کالن و روشتن
برای حوضه؛ و تبدیل آنها به اقدامات در قالب برنامههای پیادهسازی.
شکل 24اجزای کلیدی برنامهریزی حوضه را که در فرآیند برنامهریزی وجود دارنتد نشتان متیدهتد .در ایتن
شکل ،چهار مرحله اصلی در چارچوب برنامهریزی حوضه تفکیک شده است:
◄ بررسی وضع موجود .به عنوان بخشی از بررسی وضع موجود حوضه ،مجدوعهای از تحلیلها باید درباره
وضهیت کنونی منابع محیطزیستی ،به هدراه بررسی الزامات کلیدی حفاظت این سیستتم انجتام ریترد.
محوریت این بررسی ،دستیابی به درک عدیق درباره ماهیت برهمکنشها در این سیستم ،و کارکردهتا و
خدمات کلیدی فراهمشده در حوضه است .این کار احتداالً شامل بررسی جریان محیطزیستی ،و بررسی
الزامات پیوستتگی رونته هتای اصتلی در حوضته استت .هدچنتین نیتاز استت ارتبتاط بتین آینتدههتای
محیطزیستی و آیندههای توسهه شناخته شود ،به ویژه شترایطی کته اهتداف اجتدتاعی و اقتصتادی بته
سالمت محیطزیستی وابسته هستند (به طور مثال ،الزامات کیفیتت آب صتنهتی یتا کشتاورزی ،تهذیته
آبزیرزمینی و شیالت).
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◄ طراحی چشمانداز و اهجداف حوضجه .بتر پایته بررستی وضتع موجتود ،بایتد اولویتتهتای استتراتژیک
محیطزیستی حوضه ،بر حسب فشارهایی که باید مورد توجه قرار ریرند ،مانند آلتودری ،یتا کارکردهتا و
محدودههای کلیدی حوضه که اهدیت ویژهای دارنتد ،شناستایی شتوند .اهتداف محتیطزیستتی مهدتوالً
بخشی از چشمانداز کالن و اهداف حوضه را تشکیل میدهند .این هدفها میتوانند در قالب اهداف قابل
تحقق محیطزیست آبی ،مانند استاندارد کیفیت آب یا رژیم جریان محتیطزیستتی باشتند .متواقهی کته
پهنهبندی حوضه در قالب محدودههای مختلف حفاظت صورت میریرد (برای ندونه ،در چین و آفریقای
جنوبی) ،این کار میتواند هدزمان با شناسایی اهداف حوضه انجام شود .بررسی و درک تهامالت و روابط
درونی میان هدفهای کالن محیطزیستی و اهداف توسهه ،در فرآینتد برنامتهریتزی استتراتژیک حوضته
محوریت دارد.

شکل -24فرآیند برنامهریزی محیطزیستی حوضه

◄ استراتژی حوضه .اهداف محیطزیستی باید در استراتژیهای کلیدی حوضه بازتاب یابند .این کار غالبتاً
مستلزم طراحی هدفهای کدّیتر در مقایسه با چشم انتداز و اهتداف کتالن استت .استتراتژی حوضته بتا
برنامههای موضوعی پشتیبانی میشود که برای پرداختن به مسائل محیطزیستی کلیدی ماننتد کیفیتت
آب ،حفاظت آب و خاک ،حفاظت کریدور رودخانه ،و تنریم جریان محیطزیستی طراحی میشوند.
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◄ پیادهسازی .هدانند دیگر جنبههای برنامه حوضه ،اهداف محیطزیستی باید به برنامههای پیتادهستازی
تفصیلی تبدیل شوند .درباره برخی از اهداف ،این کار مستلزم یکپارچگی نزدیک با اقدامات اصلی حوضته
و برنامههای موضوعی مانند تخصیص آب و توسهه زیرساخت است .در مورد دیگر اهتداف ،مدکتن استت
برنامههای مشخصی ،مانند برنامههای تصفیه فاضالب شهری یا برنامههتای مربتوط بته شتیالت طراحتی
شوند.
محور فرآیند برنامهریزی استراتژیک حوضه ،سازرارساختن سناریوهای آتی توسهه با تصدیدات درباره اهتداف
محیط زیستی حوضه است .این کار مهدوالً مستلزم تصدیدات سیاسی در ستطوح عتالی دربتاره اولویتتهتای
توسهه ،برنامههای مهم سرمایهرذاری ،و تهامالت بین اهداف رقیب است .ارزیتابی و برنامتهریتزی استتراتژیک
محیطزیستی میتواند چارچوبی فراهم آورد که توسط آن ،برنامهریزی حوضه این چالشها را مورد توجه قترار
داده و نیز چارچوبی را برای تصدیمریری درباره اولویتهای رستردهتر اقتصادی برای حوضه فراهم آورد.
در حالیکه هدسوسازی اهداف محیطزیستی و توسهه در برنامهریزی استراتژیک حوضه محوریت دارد ،با ایتن
حال دستیابی به آن چالش مهدی به شدار میآید .این کار مهدوالً مستلزم فرآیند تکرارشونده بررسی ارتبتاط
بین اولویتهای توسهه و محیطزیستی ،شناسایی مستائل کلیتدی ،و تصتدیمریتری دربتاره تهتامالت استت.
استفاده از سناریوها میتواند نقش مهدی در این فرآیند ایفا نداید ،و امکتان آزمتودن پیامتدهای رویکردهتا و
رزینههای مختلف مدیریت را فراهم نداید.
شکل 25فرآیند شناسایی هدفهای توسهه و اهداف محیطزیستی ،بررسی تهتامالت و توافتق دربتاره اهتداف
مدیریتی را نشان میدهد .این شیوه را میتوان بر حسب چندین رام درک کرد .نخست ،به عنتوان بخشتی از
ارزیابی وضهیت ،اولویتهای توسهه و اولویتهای محیطزیستی میتوانند شناستایی شتوند .دوم ،ستناریوهای
مدکن آینده برای حوضه شناخته شده ،و پیامدها و نتایج آنها ارزیابی میشود .مواقهی که پیامدها قابل قبتول
نباشند ،سناریوهای دیگر را میتوان طراحی کرده و آزمود .ایتن ستناریوها متیتواننتد بته شتکل ستناریوهای
محیطزیستی با آزمودن پیامدها بر توسهه و اقتصاد؛ سناریوهای توسهه با آزمودن پیامدهای محیطزیستتی؛ و
یا سناریوهای ترکیبی محیط زیستی و توسهه باشند .در نهایت ،بر پایه این سناریوها ،میتوان درباره متدیریت
آتی حوضه تصدیمریری کرده ،و اهداف مدیریتی برای حوضه را تهیین ندود.
این فرآیند تکرارشونده در شکل 25نشان داده شده است و میتواند به شکل رسدی به عنوان بخشی از فرآیند
برنامه ریزی ،به هدراه تحلیل پشتیبان تفصیلی اقتصادی و محیطزیستی برای طراحتی طیفتی از ستناریوهای
مختلف توسهه حوضه ،منرور رردد .به شکلی دیگر که البته بیشتر انجام میشود ،زمتانی کته تصتدیمریتران
اهداف مختلف را برای مدیریت حوضه طراحی کرده و میآزمایند ،این فرآیند بته رونتهای برنامتهریتزینشتده
صورت میریرد.
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فرآیند شناخت اولویتهای توسهه و اولویتهای محیطزیست ،و استتفاده از آنهتا بته عنتوان مبنتای طراحتی
سناریوهای آینده حوضه ،میتواند به سازوکار کلیدی برای دخالتدادن طیفی از تصدیمریتران و ذینغهتان در
تصدیمریری درباره آینده حوضه نیز تبدیل شتود .ایتن رویکترد متیتوانتد امکتان تهیتین روشتن پیامتدهای
تصدیمهتای مختلتف ،از جدلته تهتامالت کلیتدی میتان ستناریوهای توستهه را فتراهم آورد .تهیتین اهتداف
محیطزیستی و تهامالت در قالب فرآینتد مبتنتی بتر ستناریو ،یکتی از فنتون کلیتدی در قالتب برنامتهریتزی
استراتژیک حوضه به شدار میآید.

شکل -25ارزیابی تکرارشونده اهداف محیطزیستی و هدفهای توسعه
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کادر :51رویکرد بر پایه سناریو ،در سازگارساختن اهداف محیطزیست و توسعه در حوضه موری-دارلینگ
بیشبرداشت و خشکسالی در سیستم موری-دارلینگ به اثرات بلندمدت مهدی بر حوضه و اکوسیستمهای مصتبی منجتر شتده
است .قانون آب سال  2007استرالیا ،سازمان مدیریت حوضه موری-دارلینگ را تأسی و مأمور به تهیه برنامه حوضه برای این
رودخانه با نتایج بهینه اجتداعی ،اقتصادی و محیطزیستتی ندتود .از ایتن رو ،برنامته حوضته بته صتراحت بایتد اهتداف رقیتب
محیطزیستی و اقتصادی را سازرار میکرد (چگونگی متوازنسازی منافع ،منشأ مجادله بود).
در تهیه پیشنوی برنامه حوضه ،سازمان مدیریت حوضه موری-دارلینتگ طیفتی از ستناریوها را بته عنتوان ستازوکار ارزیتابی
پیامدهای رزینههای مختلف برای کاهش برداشتتهتای آب و بازرردانتدن آب بته محتیطزیستت متورد توجته قترار داد .بترای
نخستینبار ،ارزیابی مفصل برای تهیین کاهش برداشتهتا در حوضته کته بترای حفتپ دارایتیهتای کلیتدی محتیطزیستتی و
کارکردهای اکوسیستم الزم بود ،انجام شد .بر پایه این ارزیابی ،سازمان با جزئیات بیشتر سه ستناریوی تخصتیص آب را شتامل
کاهش برداشتها به میزان  22( 3000درصد) 26( 3500 ،درصد) ،و  29( 4000درصد) ریگالیتر در سال مورد توجه قرار داد.
سپ  ،پیامدهای اجتداعی -اقتصادی کاهشها برای جوامع محلی مختلف ،مناطق و بخشهای اقتصادی در حوضه ارزیابی شد.
درس مهدی که از این تجربه بینالدللی به دست میآید این است که فرآیند تکرارشونده ارزیابی سناریوها و بازنگری در اهتداف
میتواند مدت زمانی به طول انجامد ،و به هر دو شیوه رسدی و غیر رسدی صورت ریترد .ایتن رونته تهتامالت اساستاً سیاستی
هستند .در سیستم موری نیز چنین بود .در پی انتشار راهندای برنامه پیشنهادی حوضه در اکتبر  ،2010مخالفتها در حوضته
با کاهشهای پیشنهاد شده در برداشتها به انجام مطالهات اجتداعی -اقتصادی بیشتر توسط دولتت منجتر رردیتد ،کته بترای
تصدیمریری درباره تهامالت در پیشنوی و نهایت در برنامه نهایی به کار ررفته خواهد شد.
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فدل 8
محیط مسا،د و پیادهسازی

تهیه و پیادهسازی برنامه استراتژیک حوضه ،چه بر اساس مصوبه قانونی و یا بر اساس نگرانیهای حوضه انجام
ریرد ،فرآیندی هدراه با چالش است .تغییر در شیوه مدیریت حوضهها مهدتوالً فرآینتدی بلندمتدت استت ،و
تهیه برنامه حوضه عدوماً به صورت مجدوعهای از تکرارها (آزمون و خطا) است .در صورت وجود سیاستهتای
پشتیبان ،بسترهای حقوقی ،سازوکار نهادی روشن و نرام اثربخش پایش پیتادهستازی ،فرآینتد برنامتهریتزی
حوضه میتواند از فرصت منسجمماندن و قابل پیگیری بودن در این قبیل تکرارها بهرهمند رتردد .از ایتن رو،
توجه به بستر حقوقی و نهادی و درک موانع احتدالی در برابر پیادهسازی موفق ،بسیار اهدیت دارد.
آنچه درباره زمینه برنامهریزی حوضه در فصل سوم رفته شد برای درک بهتر ترتیبات حقتوقی و نهتادی کته
برنامه حوضه در فضای آنها تهیه و پیاده میشود ،ارزش یادآوری دارد:
◄ انگیزههای متفاوت تهیه برنامههای حوضه ،از انگیزههای سیاسی ررفته تا الزامات قانونی.
◄ طیف ترتیبات مختلف فرامرزی ،از نهادهایی که مأموریت روشنی برای مدیریت رودخانههای مشتترک
میان استانها یا بینالدللی دارند ،تا وضهیتهایی که مستلزم ترتیبات هدکاری بر پایه مذاکره است.
این موارد را میتوان یک فضای دوبهدی پنداشت که هر یک از فرآیندهای برنامهریزی حوضه امکتان ترستیم
در دوره زمانی مشخص را دارند .باید دانست که شرایط حاکم بر یک حوضه ختاص مدکتن استت بتا رذشتت
زمان تکامل یافته و ترتیبات حقوقی و نهادی فرآیند برنامهریزی حوضه تغییتر کنتد .ندونتههتای زیتر چنتین
وضهیتی را نشان میدهند:
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◄ برنامه حوضه  )2004( Delawareنتیجه فرآیند هدکتاری بتا انگیتزه سیاستی میتان ایالتتهتا بتود کته
کدیسیون منصوبشده حوضه به آن کدک ندود.
◄ برنامهریزی حوضه موری-دارلینگ به عنوان یک فرآیند هدکاری با انگیزه سیاسی میان ایالتها بترای
پرداختن به مشکالت موجود حوضه آغاز شد ،ولی به الزام قانونی برای تشکیل سازمان مدیریت حوضه با
مأموریت قانونی تحول پیدا کرد.
◄ برنامهریزی حوضه راین به عنوان یک فرآیند هدکاری با انگیزه سیاستی میتان کشتورها آغتاز شتد ،و
اکنون الزامات مشخص حقوقی درباره محتوا و فرآیند در سطح اروپا بر آن حاکم است .این برنامه باید بتا
هدکاری کشورها پیاده شده و سازمان حوضه آبریز به آن کدک نداید.
◄ سیاست و قوانین آفریقای جنوبی ،تأسی

سازمانهتای حوضته را میستر ستاخته و مأموریتت آنهتا را

مشخص کرده است .این سازمانها بر اساس قانون ملزم شدند برنامههای حوضه را با محتتوای مشتخص
تهیه ندایند.
◄ در سوی دیگر این طیف ،به نرر میرسد محرک تدوین برنامه حوضته زامبتزی ،سیاستی بتوده استت
(بیرونی) که در قالب هدکاری در یک پروژه در چتارچوب حقتوقی منطقتهای ،ولتی در غیتاب ستازمان
حوضه با مأموریت روشن ،تهیه شده است.
مهم است بدانیم که برنامههای حوضه قویاً متأثر از ترتیبات حقوقی و نهادی و ظرفیت موجود هستند کته در
چارچوب آنها طراحی و پیاده میشوند ،ولی در مقابل ،خود ترتیبات حقوقی -نهتادی تحتت تتأثیر پاستخ بته
نیازها و درسآموختهها در طول فرآیندهای برنامهریزی حوضه قرار داشته و تکامل مییابند.

 -1-8سیاست و صوانین
در حالیکه پشتیبانی سیاسی برای آغاز مؤثر ،تصدیمریری و تخصیص منابع برای تهیه و پیادهستازی برنامته
حوضه ضروری است ،در حالت ایدهال باید از پشتیبانی سیاستها و قوانینی که راهندتایی و قطهیتت را بترای
تصدیمریران و ذینفهان درباره قصد دولت از برنامه حوضته و ستازوکارهای پیتادهستازی آن فتراهم متیآورد،
برخوردار باشد .به ویژه ،چارچوب سیاستی -حقوقی باید:
◄ منرور فراریر ،اصول و نتایج برنامهریزی حوضه ،از جدله ماهیت و محتوای برنامه و شخصیت حقتوقی
آن را روشن سازد.
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◄ فرآیند طراحی ،تصویب و بازنگری برنامه حوضه را بته رونتهای تهریتف ندایتد کته در عتین اینکته از
رامنداها و نتایج ملدوس اطدینان مییابد ،انهطافپذیری را در سطح محلی فراهم سازد.
◄ نهاد (نهادهای) مسئول طراحی و پیادهسازی برنامههای حوضته را مشتخص و تواندنتد ستازد (شتامل
نقش دیگر بخشها و سازمانهای دولت).
◄ سازوکارهای رسدی را برای مشارکت ذینفهان ،استدا نارضایتیها و حل تهارضات الزامی سازد.
◄ سازوکارها و ابزارهایی را که برای پیادهسازی مدیریت حوضه بر اساس برنامه حوضه الزم است مستتقر
سازد.
کادر :52چارچوب حقوصی تسهیلکننده برای برنامهریزی حوضه در آفریقای جنوبی
قانون ملی آب در آفریقای جنوبی ،چارچوب حقوقی را برای تأسی سازمانهای مدیریت آبخیز و تهیته استتراتژیهتای آبخیتز
مقرر میکند ،و الزامات حقوقی روشنی را از نرر محتوا و فرآیند طراحی استراتژی مشخص مینداید .بر این اساس ،نکات خاص
درباره محتوا و فرآیند تهیه استراتژی مشخص میشود ،با این وجود برای رنجاندن محتوا و فرآیند اضتافهتتر (در صتورت نیتاز)
انهطافپذیری دارد.
بخش  80قانون ملی آب ،سازمان مدیریت آبخیز را به موارد زیر ملزم میکند:
الف .بررسی و توصیه به اشخاص عالقهمند درباره حفاظت ،استفاده ،توسهه ،مدیریت و کنترل منابع آب.
ب .طراحی استراتژی مدیریت آبخیز.
ج .هداهنگسازی فهالیتهای آببران ،و نهادهای مدیریت آب در امور مربوطه.
د .کدک به هداهنگی پیادهسازی استراتژی مدیریت حوضه و پیادهسازی دیگر برنامههای توسهه.
هت .کدک به مشارکت جوامع محلی در انجام وظایفشان.
بنابراین ،تأسی سازمان مدیریت آبخیز ،مسئولیت اصلی آن است .از نرر محتوا ،قانون ملی آب مقترر متیکنتد کته استتراتژی
آبخیز نباید در تهارض با استراتژی ملی منابع آب باشد ،برنامتههتای ملتی و منطقتهای را بته حستاب آورد ،دربرریرنتده برنامته
تخصیص آب باشد ،و اصولی را برای تخصیص آب تهیین نداید .از نرر فرآیند ،قانون ملی آب مقرر میکند که سازمان متدیریت
آبخیز باید به دنبال هدکاری و توافق با ذینفهان رونارون باشد.

در غیاب چارچوب روشن سیاستی و حقوقی در سطح ملی یا منطقهای ،خود برنامه حوضه باید این جنبهها را
پیرو توافق ذینفهان حوضه روشن سازد .این موضو به ویژه برای حوضتههتایی اهدیتت دارد کته در چنتدین
ایالت مشترک هستند ،اعم از کشور فدرال که مسئولیت مدیریت آب بر عهده ایالت یتا استتان قترار دارد ،یتا
میان کشورهای مختلف.
چارچوب حقوقی ،فرآیند تصویب یا تأئید برنامه را مشخص میکند .فرآیندهای الزامی از نرر حقتوقی مهدتوالً
مستلزم تصویب رسدی سیاسی در سطح ملی یا ایالتی هستند ،در حتالیکته نهادهتای اختیاریافتته ملتزم بته
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تصویب از جانب مرجع حسابرسی سازمان هستند (هیئت مدیره یا مدیر آن) .با توجته بته اهدیتت پشتتیبانی
ذینفهان برای پیادهسازی برنامههای حوضه ،بیشتر برنامههای حوضه که از نرر حقوقی الزامآور هستند نیز بته
دوره ای برای دریافت و توجه به نررات ذینفهان درباره برنامه حوضته ،پتیش از تصتویب رستدی ،نیتاز دارنتد.
فرآیندهای هدکاری که محرک سیاسی دارند ،فرآیندهای پیچیدهتر تصویب داشته که مهدوالً مستتلزم تأئیتد
سیاسی و حتی تأئید برنامه توسط طرفهای دخیل (ایالتها یا کشورها) هستند.

کادر :53ترتیبات نهادی به ،نوان بخشی از برنامه حوضه Delaware
برنامه منابع آب حوضه آبریز ) ،Delaware (2004به عک الزام قانون ملی ،به صورت داوطلبانته توستط ایالتتهتای ستهیم در
حوضه به منرور فراهمآوردن چارچوبی متحد برای پرداختن به مسائل منابع آب تهیه شد .از آنجا که ایتن برنامته در دو ستوی
مرزهای ایالتی قابلیت کاربرد دارد ،چارچوب حقوقی مربوطه شامل قوانین هر یک از ایالتها و قوانین ملی است.
پ از سالها مدیریت مجزا ،ح مالکیت مشترک نسبت به رودخانه  Delawareپدید آمد و در نتیجه آن ،کدیستیون حوضته
آبریز  Delawareدر سال  1961تشکیل رردید .این کدیسیون از ندایندران دولت فدرال و دولتهای ایالتی بته عنتوان عتامالن
همرتبه برای مدیریت هداهنگ منابع آب تشکیل رردید .با اینکه این کدیسیون بسیار زود تشکیل شتد ،تتا ستال  1999طتول
کشید تا ایالتهای سهیم در حوضه توافق کردند برنامه جامع حوضه را تهیه ندایند.
تدوین برنامه حوضه  Delawareیک الزام قانون ملی نبود ،بلکه توسط ایالتهای سهیم در حوضه بر اساس توافق هدکاری آغتاز
شد .با این وجود ،برنامه حوضه باید هم با الزامات حقوقی ایالتها و هم فدرال مطابقت داشته باشد.

 -2-8ظرفیت و ترتیبات نهادی
برنامهریزی استراتژیک اثربخش در مقیاس حوضه ،بدون وجود یک نهاد راهبری و با اختیارات قانونی برای
پیشبرد این فرآیند ،بسیار دشوار است .این رفته بدین مهنا نیست که این نهاد باید لزوماً تدام اختیارات و
کارکردهای تصدیمریری و پیادهسازی را دارا باشد ،بلکه منرور آن است که داشتن اختیار برای راهاندازی و
تسهیل فرآیند برنامهریزی هدکارانه در مقیاس حوضه به رسدیت شناخته شود .مواقهی که سازمان حوضه
آبریز وجود دارد ،محدل نهادی طبیهی برای برنامهریزی حوضه به شدار میآید .در غیاب سازمان حوضه،
نهادی با صالحیت درباره حوضه یا یک کدیته مشترک رسدی که طرفهای ذیربط به رسدیت میشناسند
میتواند این هدف را به انجام رساند.
افزایش پیچیدری و عدم قطهیت در حوضهها به برنامهریزی پیچیدهتر و چندرشتهای حوضه انجامیتده استت.
در نتیجه ،نیازمند ظرفیت نهادی بیشتر از جانب مدیران و دستاندرکاران مسئول تهیه و پیادهستازی برنامته
حوضه است .تجربه جهانی نشاندهنده اهدیت بنیادی متناسببودن برنامه حوضه با ظرفیتت نهتادی موجتود
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برای پیاده سازی آن است .در صورتی که چنین تطبیقی وجود نداشته باشد ،برنامه حوضه هدچون «فهرستت
آرزوها» در قفسه باقی مانده و اجرایی ندیشود.

کادر :54تشکیل و توانمندسازی سازمان حوضه موری-دارلینگ
مسئولیتهای نهادی مدیریت حوضه موری-دارلینگ به شکل قابتلمالحرتهای در قترن رذشتته تکامتل یافتته استت .نخستت
کدیسیون حوضه در سال  1917برای عدلیاتی کردن توافقنامه آبهای موری تشکیل رردید ،با اینکه اختیارات این کدیستیون
عددتاً محدود به هداهنگسازی و پایش محدود بود .با رذشت زمان ،اختیارات کدیسیون به تدریج در پاسخ به رشد چتالشهتا
رسترش یافت -به طور مثال ،این کدیسیون مسئولیتهای مهینی درباره کیفیت آب در سال  1982در پاسخ به مسائل شتوری
رو به افزایش را عهدهدار شد .این کدیسیون از بنیاد (در شکلهتای رونتارون آن) ستازمانی شتناخته متیشتد کته کتارکرد آن
هدچنان هداهنگسازی و پایش بود ،و به شکل قابلمالحرهای ،ذینفهان مختلفی از جدله ایالتهای مختلف استترالیا و دولتت
فدرال داشت.
علیرغم تالشهای قابلمالحره برای بهبود ترتیبات مدیریت در این حوضه ،اُفت سالمت رودخانه در رستره حوضه در دهههای
 1990و  2000تداوم داشت ،و در نتیجه ترکیبی از بیشتخصیص و خشکسالی طوالنی ،امنیت آبی در این رودخانه مورد تهدید
قرار ررفت .این موارد و عوامل دیگر در نهایت به این شناخت منجر رردید که ترتیبات فهلی متدیریت -کته شتامل دولتتهتای
ایالتی با مسئولیت اصلی مدیریت منابع آب در حوضه بود -ناپایدار است .ترکیب سیاستورزیهای محلی و اقدامات ایالتهتا در
راستای منافع خود ،ظرفیت ترتیبات نهادی موجود را برای دستیابی به نتایج الزم در مقیاس حوضه محدود کرده بود.
این وضهیت منجر به در اختیارررفتن مدیریت منابع آب حوضه توسط دولت فدرال رردید .این کار با توافق دولتتهتای ایتالتی
ذیربط درباره وارذاری اختیارات مهین درباره حوضه به دولت فدرال به انجام رسید .بتدین ترتیتب ،راه بترای تأستی ستازمان
مدیریت حوضه موری-دارلینگ مطابق با قانون فدرال هدوار رردید .این سازمان جایگزین کدیسیون پیشین میشد .در حالیکه
سازمان جدید ملزم به رایزنی با دولتهای ایالتی است ،مستقیداً تنها به وزیر آب دولت فدرال پاستخگو استت .قتانون آب ستال
 2007هدچنین حُکم بسیار قویتری را برای این سازمان در مقایسه با پیشینیان آن صارد کترد .ایتن ستازمان ،مستئول تهیته
نخستین برنامه در مقیاس حوضه است که شامل حدود الزامی درباره برداشت آب در هر یک از زیرحوضهها ،و نیز تهیته برنامته
مدیریت کیفیت آب و شوری حوضه است.

دو جنبه درباره این مشکل قابل طترح استت .نخستت ،برنامتهریتزی اقتدامات استتراتژیک و مشتخصکتردن
مسئولیت ها در برنامه حوضه ،با در نررررفتن ظرفیت و منابع احتدالی موجود برای پیتادهستازی استت .ایتن
موارد را نباید به عنوان ظرفیت و منابع موجود تفسیر کرد ،بلکه مواردی هستند که میتواننتد واقتعبینانته در
دوره زمانی برنامه ساخته شوند .دومین جنبه ،تقویت نهادی به عنتوان استتخوانبنتدی اصتلی برنامته استت.
تقویت مدکن است در مقیاس حوضه ،با تدرکز بر ظرفیت نهاد صاحب اختیار حوضه باشد ،و /یا مدکن استت
بر تدرکززدایی تأکید کند ،به ویژه مواقهی کته نهادهتای زیرحوضته بترای پیتادهستازی بستیاری از اقتدامات
الزامشده در برنامه مورد نیاز باشند.
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کادر :55تقویت ملی برنامه حوضه دانوب
برنامه مدیریت حوضه آبریز دانوب ( )2009در کشورهایی اجرا میشود که از نرر ظرفیت و توانایی دریافت کدکهتای اتحادیته
اروپا متفاوت هستند .با توجه به این تنو  ،برنامه حوضه از دشواریهای بالقوه برای برخی دولتتهتا در کستب تتأمین متالی یتا
کاهش آلودری آراهی دارد .در کوتاهمدت ،بودجه نهاد مدیریت ،یهنی کدیسیون بینالدللی حفاظت رودخانه راین ،از کشورهای
واقع در حوضه به فراخور توان مشارکتشان تأمین میشود .به بیانی دیگر ،کشورهای ضهیفتر سهم کدتری دارند.
با این وجود ،برنامه حوضه دانوب به تقویت نهادی کشورهای واقع در حوضه کدک میکند .به طور مثال ،تتأمین متالی اتحادیته
اروپا برای اقداماتی که آلودری را کاهش میدهند و کاهش کیفیت را متوقف میسازند ،در دستترس کشتورهای عضتو اتحادیته
اروپا قرار دارد .عالوه بر این ،کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند ،مدکن است از بودجههای حاصل از منابع بیرونتی ماننتد
بانک جهانی برای ظرفیتسازی نهادی و تأمین مالی بهرهمند شوند.

در انجام این کار ،مهم است به ماهیت چندوجهی ظرفیت نهادی توجه داشت که شامل حداقل هفت بُهد زیتر
است:
◄ ظرفیت سیاستی و حقوصی :چارچوب مستاعد بترای برنامتهریتزی حوضته ،از جدلته احکتام مقتضتی و
ابزارهای مدیریت برای پیادهسازی برنامه حوضه ،و نیز جایگاه (تأیید) حقوقی خود برنامه.
◄ ظرفیت برنامهریزی و مدیریتی :توانایی پیشبرندران فرآیند در تسهیل فرآیند برنامهریتزی حوضته بته
شکل استراتژیک در محیطهای نهادی پیچیده و تبدیل نتایج به فهالیتهتای قابتل پیتادهستازی توستط
سازمانها و افراد.
◄ ظرفیت انسانی و زیرساختی :افراد با مهارتهای فنی و اطالعات ،ارتباطات و زیرساخت لجستتیکی الزم
برای تهیه (پایش) ،ارزیابی و تلفیق اطالعات متنو آب ،محیطزیست ،اجتداعی ،اقتصتادی و نهتادی بته
منرور پیریزی توصیهها و پیادهسازی اقدامات در راستای مدیریت حوضه.
◄ ظرفیت سازمانی و رویهها :ساختارها و نرامهای الزم برای پشتیبانی پیادهسازی برنامه حوضه ،از طریق
کنترل مستقیم مقرراتی ،مشوقهای اقتصادی ،مشارکت و هدکاری نهادی.
◄ ظرفیت مالی :منابع مالی الزم برای تهیه برنامه حوضه و پیادهسازی اقدامات مشتخصشتده در ستطوح
الزم و توسط طرفهای مسئول ،که شامل توانایی تضدین و مدیریت اثربخش منابع است.
◄ ظرفیت شبکه :پیوند با رروهها و تشکلها و به اشتراکرذاری تجربه با دیگر برنامتهریتزان حوضته کته
بدین ترتیب به تقویت دیگر ابهاد ظرفیت نهادی برای برنامهریزی حوضه کدک میکند.
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◄ پشتیبانی ذینفعان :مشروعیت نهادهای راهبری و اعتبار برنامه حوضه نزد ذینفهان رونارون که مسئول
اقدام برای پیادهسازی آن هستند ،چه عدومی و چه بخش خصوصی یا بازیگران جامهه مدنی ،کته بتدون
پشتیبانی آنها ،هزینه پیادهسازی برنامه حوضه به شکل چشدگیری افزایش مییابد.

 -3-8تأمین مالی پیادهسازی
پیادهسازی برنامههای حوضه میتواند بسیار هزینهبر باشد و به ویتژه متواقهی کته چتالشهتای درآمتدزایی از
استفادهکنندران آب وجود داشته و یا مبالغ بودجه ملی یا ایالتی ناکافی باشتد ،تتأمین متالی پایتدار اقتدامات
مربوطه آسان نخواهد بود .عالوه بر این ،مدکن است پرسشهایی درباره ارزش منافع حاصتل از پیتادهستازی،
نسبت به هزینهها وجود داشته باشد .اطدینان از تأمین بودجه اثربخش و پایدار برای پیادهسازی باید مالحره
اصلی در فرآیند برنامهریزی باشد .در واقع ،تأمین منابع مالی میتواند رام کلیتدی در راستتای تحقتق نتتایج
واقهی در حوضه باشد.
برنامههای حوضه مدکن است شامل برنامههای مالی جدارانه بوده و یا با آنها پشتیبانی شوند ،برنامههایی کته
جزئیات رویکرد پیشنهادشده برای تأمین مالی اقدامات برنامه را مشخص میکنند .منرتور کتردن متوارد زیتر
الزم است:
◄ هزینه مالی فعالیتهای مختلف .این هزینهها میتواند شامل هزینتههتای تتوأم بتا ستاخت زیرستاخت،
بهرهبرداری و نگهداری ،بازترمیم و احیای رودخانه ،پیادهسازی نرام مقررات ،و پایش و رعایتت مقتررات
باشد.
◄ منابع بالقوه تأمین بودجه :اقدامات مدکن است مستقیداً توسط دولتها ،از جدلته از طریتق کدتک بته
کشورهای در حال توسهه ،تأمین بودجه شوند .دولتها به شکل فزاینتدهای در پتی بازیتابی هزینتههتای
برنامه ریزی و مدیریت حوضه از کسانی که از منافع سیستم رودخانه بهرهمند میشوند برمیآیند (ماننتد
بهای استفاده آب یا بهای آلودهسازی).
◄ سازوکارها و نهادهای مناسب برای جمعآوری و هجدایت بودججه .در حالتت ایتدهآل ،ستازمانهتایی کته
مسئولیت تهیه و پیادهسازی استراتژیها مطابق برنامه را عهدهدار هستند باید تتا انتدازهای بتر ترتیبتات
تأمین بودجه خود کنترل داشته باشند.
کادر 56برخی رویکردها و مسائل مربوط به تأمین بودجه را در تجربیات بینالدللی توصیف میکند.
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کادر :56تأمین بودجه پیادهسازی برنامه حوضه آبریز
توافقنامه حوضه موری-دارلینگ ( )2011شامل مواد تفصیلی درباره چگونگی تهیین مشارکتهای متالی امضتاکنندران توافتق
درباره بررسیها ،هزینههای ساخت و اداری ،و نیز هزینههای نگهداری زیرساختهای مشترک در حوضه توسط شتورای وزیتران
است .این توافقنامه هدچنین توصیف میکند چگونه بودجهها اداره خواهد شد .جدا از این توافقنامه ،طرحهتای تتأمین بودجته
فدرال ،مانند برنامه عدل ملی درباره کیفیت آب و شوری ،با اقدامات حوضه  -مانند استراتژی مدیریت شوری در حوضه -بترای
اطدینان از پیوند تأمین بودجه و اقدامات ،هدسو شده است.
در مکزیک ،تأمین مالی برنامه مدیریت منابع آب ،عددتاً در قالب کدیسیون ملی آب و توسط دولتت فتدرال صتورت متیریترد.
رویکردهای تأمین مالی شامل افزایش درآمد آب در قالب هزینتههتای مجتوز آب ،و وارتذاری زیرستاخت بته زارعتان (در واقتع
وارذاری مسئولیت در قبال هزینههای نگهداری) است .یکی از اهداف کلیدی در برنامه ملی آب« ،بهبود جنبههای فنی ،اداری و
مالی بخش آب» است .این الزام در سطح حوضه بازتاب مییابد .به طور مثال ،توافقنامه هدکاری سال  2004در حوضته لرمتا-
چاپاال شامل چهار استراتژی است که یکی از آنها «پایداری و مدیریت آب» است .اقدامات در نرتر ررفتتهشتده مطتابق بتا ایتن
استراتژی شامل بازنگری در تهرفهها و پیشبرد اصالحات در قوانین برای استقرار سازوکارهای مالی در پیوند با حقوق و تههدات،
برای پشتیبانی از بازیابی و پایداری حوضه است.
در آفریقای جنوبی ،ظرفیت نهادی ،به هدراه فقتدان منتابع متالی کتافی بترای پشتتیبانی برنامتهریتزی و پیتادهستازی ،عامتل
محدودکننده اصلی در پیادهسازی برنامههای حوضه بوده است .برای ندونته ،ستازمان متدیریت حوضته آبخیتر بریتد-اووربترگ
) (BOCMAبه تخصیص بودجه از وزارتخانه فدرال آب وابسته است ،چراکه جدتعآوری هزینته متدیریت آب بته ستازمانهتای
مدیریت آبخیز تفویض نشده است .این وضهیت ،تا اندازه زیادی به دلیل فقدان قطهیت از این نرر که چته میتزان و چته زمتان
بودجه دریافت خواهد کرد ،نگرانیهایی را درباره پایداری مالی سازمانهای متدیریت آبخیتز بته وجتود آورده استت .از ایتن رو،
سازمان مدیریت آبخیز به فرآیندهای ملی (مانند موارد مربوط به اصالح تهرفه) برای امکانپذیری مالی وابستته استت ،و چنتین
فرآیندهایی مدکن است به اندازه کافی پاسخگوی نیازها و فرصتهای واقهی نباشند.
در دانوب ،نرامنامه اتحادیه اروپا مشخص میکند که تأمین مالی برنامه مشترک اقدامات ،یک مسئولیت ملی است .با این وجود،
این برنامه نشان میدهد که منابع مالی الزم برای پیادهسازی و کاهش آلودری مدکن است در کوتاهمدت از ظرفیتهای برختی
کشورهای عضو بیشتر باشد ،و پشتیبانی مالی اتحادیه اروپا برای اعضای ضهیفتر فراهم است .هدچنین تأمین مالی اقتدامات در
کشورهای غیر اتحادیه اروپا نیز یک مشکل است ،و در این موارد ،سازمان حفاظت رودخانه دانتوب مدکتن استت دسترستی بته
نهادهای بینالدللی تأمین مالی مانند بانک جهانی را تسهیل نداید .در نتیجه ،تههد به اقدامات متدیریت بترای کشتورهای غیتر
اتحادیه اروپا مدکن است با وعده پشتیبانی مالی پیروی از برنامه مشترک اقدامات تقویت شود.
در چین ،سیاست ملی آب ،استقرار سازوکار جبرانی را برای تقسیم هزینههتا و منتافع حاصتل از بهترهبترداری ،و فهالیتتهتای
حفاظت در حوضه الزامی میکند .تأمین مالی عددتاً با سرمایهرذاری دولت ،و تکدیل آن با سرمایهرذاری عدومی صورت خواهد
ررفت .از جدله اقدامات ،دولت چین انرژی قابلمالحرهای را در طراحی سازوکارها برای «جبران اکولوژیکی» ،به منرور تقسیم
هزینهها و منافع توأم با مدیریت حوضه صرف کرده است .چنین ترتیباتی برای ندونه میتواند پرداختتهتای تشتویقی را بترای
ایالتهایی که اهداف کدّی خاص کیفیت آب را محقق سازند به دنبال داشته باشد ،و هدزمان مستلزم آن است که پرداختتهتا
توسط استانهای پائیندست منتفع از بهبود کیفیت آب صورت ریرد.
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 -4-8پایش و گزارشدهی
هدف نهایی برنامه حوضه ،کدک به تحقق مدیریت منسجم و استراتژیک منابع آب حوضه بترای پشتتیبانی از
نرامهای اجتداعی ،اقتصادی و اکولوژیکی مرتبط با آنها استت .در حتالیکته حتداکثر تتالشهتا بترای تهیته
برنامهای اثربخش و قابل پیادهسازی صورت میریرد ،اقدامات مشخصشده مدکن است به اندازه کتافی پیتاده
نشده و پیاده سازی آنها مدکن است در نتایج مورد نرر تأثیر نداشته باشد ،و یا محیط مدکن است به صتورت
غیر منتررهای تغییر کند .از این رو ،پایش بته هدتراه ارزیتابی و رتزارشدهتی دربتاره نتتایج ،جنبته حیتاتی
پیادهسازی برنامه حوضه به شدار میآید.
پایش رسترده مدکن است به اطالعات منابع آب ،محیطزیست ،اجتداعی ،اقتصادی یا نهادی ارتبتاط یابتد ،و
نقشهای متهددی را در پیادهسازی برنامه حوضه ایفا کند:
◄ پایش ،ملیاتی :پایش شرایط کنونی در حوضه به تصدیمریریهای عدلیتاتی و پیتادهستازی اقتدامات
استراتژیک توسط مدیران آب ،ذینفهان و دیگر نقشآفرینان ،مهدوالً در چارچوب زمانی روزانه ،هفتگی یا
ماهانه ،کدک میکند.
◄ پایش ر،ایت ضوابط :پتایش (مهدتو ًال در مقیتاس زمتانی ماهانته تتا ستاالنه) اقتدامات و فهالیتتهتای
استفادهکنندران آب یا آنهایی که بر منابع آب تأثیر میرذارند ،و نیز کستانی کته مستئول پیتادهستازی
اقدامات استراتژیک مطابق برنامه حوضه هستند.
◄ پایش استراتژیک :پایش (مهدوالً در مقیاس زمانی چندساله) وضهیت حوضته بتا رذشتت زمتان بترای
درک سیستم یا پرکردن خأل اطالعات به منرور پشتیبانی برنامهریزی بلندمدت ،بهبود یا بازنگری برنامه
حوضه.
از دید پیادهسازی برنامه حوضه ،پایش بر سه حوزه تدرکز دارد:
◄ پیادهسازی اقدامات مشخصشده در چارچوب زمانی توافقشده (بر پایه ساالنه)
◄ تحقق اهداف تهریفشده در برنامه ،در نتیجه اقدامات مشخصشده در برنامه (بر پایه یک تا پنج سال)
◄ هدکاری در الزامات رستردهتر اجتداعی ،اقتصادی و اکولوژیکی مترتبط بتا چشتمانتداز (در چتارچوب
زمانی برنامه -مهدوالً پنج تا بیست سال).
از بین سه حوزه تدرکز مذکور ،حوزه نخست و دوم به طور مهدول در نرام پایش منرور میرردند ،اما بررسی
حوزه سوم مهدوالً دشوارتر است .برای منهک کردن اقدامات ،اهداف یتا ضتروریات ،بتر استاس اولویتتهتای
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پیادهسازی برنامه باید شاخصهایی طراحی شوند .در تدوین نرام پایش برای برنامه حوضه ،موارد زیر باید در
نرر ررفته شود:
◄ هدف نرام پایش
◄ هزینهها و منافع پایش
◄ مسئولیتهای پایش
◄ تضدین کیفیت و مدیریت اطالعات
◄ دقت و دوره پایش.
در نهایت ،ارزیابی و تهیه رزارش درباره پیاده ستازی برنامته ،و نیتز وضتهیت منتابع آب و شترایط اجتدتاعی،
اقتصادی و اکولوژیکی ،چرخه برنامهریزی را کامل میکند .مفهوم کارت امتیاز ساالنه برنامتهریتزی حوضته در
برخی آبخیزها با تدرکز بر تحقق اقدامات و اهداف به کار ررفته شده است .این رزارشهتا متیتوانتد بتا ارائته
مهیار شفافیت و پاسخگویی ،اطدینان به برنامه حوضه را در شرکای هدکار و ذینفهان به وجود آورد .به شکلی
دیگر ،رزارشهای وضهیت حوضه میتوانند درباره نتایج پیتادهستازی برنامته حوضته و متدیریت آب رتزارش
دهند .الزامات رزارش باید بر پایه مخاطبان ،نو و عدق اطالعات الزم ،و بهترین روشهای ارتباطی ،متناستب
با وضهیت موجود باشد.

کادر :57نوام پایش و تهیه گزارش در برنامه حوضه راین
برنامه  2020توسهه پایدار راین ( ،)2001موفقیت کنترل ،یا بررسیها و پایش را بخش اساسی برنامه متیدانتد .بررستیهتا بتر
اساس نرامنامه اتحادیه اروپا انجام میشوند ،و برنامههای پایش در کشورهای سهیم در حوضه مشخص شتده استت .عتالوه بتر
رزارشهای ملی درباره برنامههای پایش که نرامنامه آنها را الزام کرده است ،کشورهای واقع در حوضه راین پیشنوی خالصه
رزارش مشترک درباره هداهنگی برنامههای پایش را نیز تهیه کردهاند.
این برنامه هدچنین طراحی ابزارهای جدید بررسی و پایش را که به اهداف خاص مربوط میشتود ،الزامتی ندتوده استت .بترای
ندونه ،در این برنامه آمده است:
◄ ابزار جدیدی باید در راستای کنترل پیشرفت در زمینه ایجاد پیوستگی زیستگاه طراحی شده و باید با الزامات بخشنامه
زیستگاه و پرندران ترکیب شود.
◄ اثربخشی اقدامات با هدف کاهش ریسکهای خسارت سیل باید قابل محاسبه باشد .مدلهای محاسباتی در حال طراحی
هستند .نقشههایی که نواحی مستهد سیل و در مهرض خطر سیل در اراضی پست راین را نشان میدهند ،ریسکهای خستارت
و هدف کدّی کاهش در آنها را مشخص مینداید.
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کادر :58برنامه پایش سالمت اکوسیستم جنوب شرق کوئینزلند
برنامه پایش سالمت اکوسیستم ( ) EHMPدر جنوب شرق کوئینزلند ،بررسی وضهیت رودخانهها و مصبهای این منطقه ،و نیز
خلیج مورتون را مدنرر قرار میدهد .این منطقه شتامل بریستبین و رلدکاستت استت و در ستاحل شترقی استترالیا قترار دارد.
استراتژی آبراهههای سالم جنوب شرق کوئینزلند ( )2012-2007برخی از اقدامات را برای حفپ و بهبود ستالمت آبراهتههتای
این منطقه مشخص کرده است .این استراتژی بر پایه سندهای قبلی تهیه شده است که چشمانداز منطقه ،و نیز ارزشهایی کته
باید حفپ و حفاظت شوند مشخص کرده و با رایزنی با ذینفهان تهیین شدهاند EHMP .ابزار مهدی در پیادهسازی این استراتژی
است.
 EHMPبرای هدایت استراتژیهای مدیریت و بررسی اثربخشی آنها طراحی شده استت .ایتن بررستی بتر مبنتای پتنج رتروه از
شاخصها قرار دارد :ماهیها ،بیمهرهران آبی بزرگ ،فرآیندهای فیزیکی /شیدیایی ،رردش ماده مغذی ،و اکوسیستم ،به هدتراه
ندونهبرداری که دو بار در سال در  135نقطه آب شیرین انجتام متیشتود 254 .مکتان دیگتر مصتبی و دریتایی ماهانته پتایش
میشوند .اهداف برای مقادیر شاخصهای مختلف ،بر مبنای الزامات حفاظت از ارزشهای از پیش تهریفشده ،تهیین میشوند.
امتیاز هر شاخص استاندارد میشود تا امتیاز از  0تا  1به دست آید (امتیاز  1از روی وضهیت مرجع به دست متیآیتد) .ستپ
این امتیازها میتواند تجدیع و برای مکانهای مختلف ،رروههای شاخص و آبخیزها رتزارش شتود .آبخیزهتا از ( Aعتالی) تتا F
(ناموفق) رتبهبندی میشوند .این بررسی ساالنه توسط پانل مستقل علدی انجام میریرد و نتایج بته صتورت عدتومی در قالتب
«کارت رزارش سالمت رودخانه» انتشار مییابد .کارتهای رزارش به روشنی نشان میدهند آیا ستالمت آبخیتز در دوازده متاه
رذشته بهبود یا تنزل یافته ،و توجه رسانهای قابلمالحرهای را به خود جلب میکند یا خیر.
 EHMPدر کسب پشتیبانی جامهه محلی برای اقدامات مدیریتی ،و نیز هدایت اقدامات ،بسیار مهم بوده است .این برنامه منتابع
بارهای زیاد ماده مغذی را در خلیج مورتون شناسایی میکند که به سرمایهرذاری در تاسیسات جدیتد تصتفیه فاضتالب منجتر
شده است .به هدین صورت ،مطالهات نشان دادهاند که  10درصد آبخیز در  65درصد ورود بار رسوب به خلتیج مورتتون نقتش
دارد .این یافته ،به اقدام هدفدند برای کاهش اُفت وضهیت اراضی در بخشهای مورد نرر در آبخیز منجر شده است.

159

برنامهریزی حوضه آبریز

 -5-8موانع پیادهسازی
در حالیکه تهیه برنامه حوضه مدکن است از نرر فکری و رویهای پیچیده باشد ،چالش بسیار بزررتتر را بایتد
در پیادهسازی آن دنبال کرد .این چالش حتی در حوضههایی که تحت فشار قرار دارند و یا اینکته در فرآینتد
برنامهریزی تهامالتی صورت ررفته ،دشوارتر است ،بدین مهنا که برخی رروهها یا نهادها مجبور خواهنتد بتود
فهالیت ها یا رفتار خود را به منرور اتخاذ اقدامات استراتژیک تغییر دهنتد .بزررتترین تهدیتد ایتن استت کته
برنامه حوضه ،صرفاً برنامهای روی کاغذ باقی بداند و راه و رسم مدیریت ،اقدامات یا رفتارها را در حوضه تغییر
ندهد.
نخستین رروه از موانع پیادهسازی برنامه حوضه ،در طراحی خود برنامه است .راههتای پرهیتز بیشتتر از ایتن
موارد در سرتاسر این کتاب مورد بحث قرار میریرند ،و تدرکز قواعتد طالیتی فصتل دوم هستتند .بته ویتژه،
پیادهسازی زمانی با چالش روبرو میشود که برنامه حوضه:
◄ بسیار مبهم بوده یا تدرکز ضهیفی داشته باشد ،و نتواند مسائل را اولویتبندی کرده و بکوشتد کته بته
مسائل زیادی بپردازد.
◄ بسیار پیچیده یا نامنسجم و فاقد هدسویی میان اقدامات و اهتداف در حتوزههتای مختلتف موضتوعی
باشد.
◄ جزئیات کافی را مشخص نکرده ،و اقدامات به روشنی بر حسب فهالیتها و مسئولیتها تهریف نشتده
باشد.
◄ برای تغییردادن بسیار نتامنهطف بتوده ،و اقتدامات آن عدتدتا تجتویزی بتوده و در برابتر آینتدههتای
جایگزین ،باثبات نباشند ،و نرام پایش ،سازراری را مدکن نسازد.
بسیاری از مسائل کامالً حیاتی درباره شرایط موجود وجود دارد که میتواند مانع پیادهسازی شود .مهم استت
بدانیم که این موارد به ندرت فنی یا حتی مالی هستند ،بلکه خاستگاهشان در حتوزههتای سیاستی ،نهتادی و
اجتداعی قرار دارد .این مسائل را میتوان در قالب دستهبندی زیر مورد توجه قرار داد:
◄ تعهد و آگاهی سیاسی :راهبری ناکافی برای پیشبرد پیادهسازی و تخصیص منابع بدین مهنا استت کته
دیگر نقش آفرینان مدکن است تغییرات الزم را در پیش نگیرند .مواقهی کته تصتدیدات ستخت و تغییتر
نهادی الزم باشد ،مستلزم پشتیبانی رهبران سیاسی خواهد بود .در نتیجه به آرتاهی آنتان از مستائل یتا
تصورشان از اهدیت دغدغههایی که در برنامه حوضه مورد توجه قرار متیریترد وابستته استت .بته طتور
خالصه ،این درد مشترک که ناشی از بیتوجهی به این مشکل (یا منتافع متصتور از پیتادهستازی برنامته
حوضه) است باید بر هزینههای منفرد اتخاذ اقدامات استراتژیک برتری یابد .راهبری به ویتژه در متواقهی
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که مدکن است تهامالت و دوقطبیشدن منافع محیطزیستی و ذینفهان قدرتدنتد وجتود داشتته باشتد،
اهدیت مییابد .این مسئله به بهترین شیوه میتواند با آراهیرسانی هدفدنتد بترای رهبتران سیاستی بتا
تدرکز بر دغدغههای واقهی آنان تسهیل شود.
◄ مشرو،یت و همکاری ذینفعان :افراد به منرور پیادهسازی برنامه حوضه تالشی برای تغییر نکترده و یتا
کارکردها و فهالیتهای خود را سازرار ندیکنند .پیادهسازی برنامه حوضه به ندرت متیتوانتد تدامتاً بتر
مبنای مقررات موجود یا دستوری باشد ،چراکه مهدوالً مستلزم کنش جدی هزاران مقام مسئول و متدیر
است .برای آنکه چنین چیزی عدلی شود ،برنامه حوضه و اقدامات الزم باید به روشنی انگیزهبخش بتوده
و درک شوند ،ولی این رروه ها هدچنین نیاز دارند ح

مالکیت داشته باشند تا نیاز به تغییر را در ذهن

بپرورانند .در این مسیر میتوان از پشتیبانی سازوکارهای ساده تشویق به هدکاری بهتتر کدتک ررفتت.
این کار به بهترین شیوه ،با فرآیندهای مناسب ایجاد شده توسط مشارکت ذینفهتان ،در پیونتد بتا تهیته
برنامه ،تسهیل میشود.
◄ حُکم مسئولیت و ظرفیت نهادی :ناتوانی نهادهای کلیدی در ایجتاد و تستهیل ستازوکارهایی کته بترای
عدلی ندودن اقدامات استراتژیک برنامه حوضه الزم هستند ،از دیگتر مستائل مهتم بته شتدار متیآینتد.
نهادهایی که ملزم به پیشبرد پیادهسازی برنامه در سطح حوضه ،منطقه یا محلی هستند ،باید اختیتارات
حقوقی متناسب ،و مسئولیتها و منابع الزم را داشته باشند تا سازوکارهایی را که بته رعایتت ضتوابط ،و
اتخاذ یا هدکاری دیگر رروهها و نهادها کدک میکند ،به وجود آورده و /یا پیاده کنند .این مهم ،نیازمند
محیط مساعدی است که با سیاست ،قوانین و یا بته شتکل استتراتژیک در ختود برنامته حوضته تهریتف
میشود ،و هدچنین مستلزم تقویت نهادی و ظرفیتسازی ،با تدرکز بر سازمان عالی حوضه متولی است،
نیازمند است .در غیاب حُکم قانونی ،سازمان حوضه نیاز خواهد یافت جایگاه ختود را از طریتق ترتیبتات
هدکاری با دستگاههای صاحب اختیار قانونی تقویت نداید.
◄ ارتباطات و اطال،ات مدیریتی :اطالعات ناکافی برای تصدیمریری ،پیادهسازی عدلیاتی و تطبیق برنامه
را محدود میسازد .هدانرونه که برای اصالح یا تطبیق اقدامات ،در پاسخ بته تغییتر شترایط ،اطالعتات
مورد نیاز است ،پیادهسازی اقدامات برنامه حوضه نیز مستلزم فراهم بودن به موقع اطالعات مناسب برای
تصدیمریران است .طیف این نیاز از تهیه و مدیریت پایش شرایط در حوضه ،اطتال رستانی برنامتههتا و
اقدامات در میان نهادهای مختلف ،تا انتشار اطالعات بترای آرتاهیبخشتی ذینفهتان رونتارون را شتامل
میشود .برای این منرور ،استفاده از نرامهای مناسب پایش ،استراتژیهای ارتباطی ،ارتباطات رستدی و
سازوکارهای مشارکت ذینفهان ،به اشتراکرذاری بهتر اطالعات برای پشتیبانی از اقدامات ،موثر خواهتد
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
تبدیل آنها به امور غیر قابل کنترل در دوره پیادهسازی جلوریری شود .هدتانرونته کته در جتای جتای ایتن
بخش از کتاب رفته شد ،پیادهسازی مدکن است با موارد زیر پشتیبانی شود:
◄ درک فهالیتهای تهریفشده از نرر ساختاری و نهادی
◄ شناسایی دستگاههایی که در جبهه مقدم پیاده سازی قترار دارنتد ،و جلتب موافقتت آنتان ،بته ختاطر
مالکیت و پشتیبانی پیادهسازی
◄ انتخاب سبد اقدامات بیمناقشه و مفید که سریعتر به نتیجه میرسند و میتوانند بالفاصله برای ایجاد
حرکت آغاز شوند.
◄ جلب اعتداد اجتداعی هدفدند ،ترویج رسترده و آراهیبخشی.
کادر :59ناکامی پیادهسازی :برنامه ،مل رودخانه گنگ
در پاسخ به اُفت شدید کیفیت آب در رودخانه رنگ ناشی از آلودری صنهتی و فاضالب ،دولت هند برنامه عدل رنگ را در سال
 1985اعالم کرد .برنامه عدل ،برنامهای بسیار مبهم برای بهبود کیفیت آب از طریق سرمایهرذاری در ظرفیت تصفیه بود .دولت
هند نهادهای جدیدی را برای مدیریت و پیادهسازی این برنامه تأسی کرد ،که از آن جدله میتوان به سازمان مرکتزی رنتگ
در فوریه سال ( 1985در سپتامبر  1995به سازمان ملی حفاظت رودخانه تغییر نام یافت) ،تحت ریاستت نخستت وزیتر اشتاره
کرد .دولت هدچنین هیئت مدیره پروژه رنگ را در ژوئن  1985به عنوان بازوی وزارت محیطزیست در اجرای پتروژههتا ،ذیتل
راهندایی و نرارت سازمان مرکزی رنگ تأسی کرد .علیرغم پشتیبانی سیاسی در سطح عالی ،بسیاری مهتقدنتد کته برنامته
عدل نتوانسته است اهداف خود را محقق سازد .تا سال  2000تنها  39درصد ظرفیت تصفیه مورد نرر نصب شد ،و حتتی پت
از آن ،بسیاری از این تأسیسات به طور کامل بهرهبرداری نشده و یا تا اندازهای بهرهبرداری متیشتدند .کیفیتت آب در عدتل در
فاصله سالهای  1993و  1999تنزل یافت .در پی ناکامی پیادهسازی برنامه عدل ،تالشهای بهدی ،از جدله تأستی ستازمان
ملی جدید حوضه آبریز رنگ در سال  2009به ریاست نخست وزیر ،آغاز شد.
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فدل 9
ارزیابی وضعیت مبنا

اصول ،رویکردها و فرآیندهایی که در برنامهریزی حوضه آبریز اتخاذ میشتوند ،بایتد بازتتاب ماهیتت حوضته،
تحول تاریخی آن و انگیزه برنامهریزی باشند .ارر به این موارد توجته نشتود ،زمتان و تتالش زیتادی بته هتدر
میرود.
ارزیابی وضهیت مبنا فرصت متدرکزتر کردن استراتژی را به وجود متیآورد و بته درک نگرانتیهتای کلیتدی
مدیریت کدک میکند .شرو این بررسی باید با غربال جامع مسائل باشد و به دنبتال آن تلفیتق شتناختهتا
صورت ریرد ،و در نهایت با اولویتبندی نگرانیهایی که الزم است در برنامه حوضه به آنها پرداختته شتود بته
جدعبندی برسد .در این فرآیند ،هم تحول تاریخی حوضه تا شرایط کنونی آن و هم روندهای توسهه آتی باید
در نرر ررفته شود.
در پاسخ به اولویتهای نوظهور باید تحلیل و درک تفصیلی در سرتاسر فرآیند برنامهریزی تداوم داشته باشتد.
بدین مفهوم که در دوره بررسی وضهیت مبنا ،به صورت مداوم اطالعات بهنگام شده و تنهتا در پایتان فرآینتد
برنامهریزی کامل میشود ،نه زمانی که تدوین چشمانداز آغاز میرردد .به عبارت دیگر ،بررسی وضتع موجتود
را میتوان مرحلهای مستدر به موازات مراحل دیگر در فرآیند برنامهریزی استراتژیک حوضه قلدداد کرد.
شکل 26فرآیند ارزیابی وضهیت را در برنامهریزی استراتژیک نشان میدهد .فهالیتهای هر بخش بتا تفصتیل
بیشتر در ادامه بحث میشوند .به منرور سادهسازی ،فرآیند به صورت خطی به ندایش درآمتده استت ،بتدین
مهنا که تدام اطالعات فهالیتهای پیشین از طریق فهالیتهای بهدی منتقل میشود .در عدتل ،بازتکرارهتای
مهدی میان بررسی وضهیت مبنا ،توسهه آتی و اولویتبندی مسائل وجود دارد.
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شکل -26فرآیند آغاز پروژه برنامهریزی حوضه و ارزیابی وضعیت

دامنه بررسی وضعیت

بررسی وضهیت چندین نقش دارد:
◄ نخست ،هدف آن درک ماهیت و وضهیت حوضه آبریز ،چرخه هیتدرولوژیکی و بترهمکتنشهتا میتان
چرخه هیدرولوژیکی رودخانه ،چشمانداز طبیهی ،اکوسیستمهای رودخانه و فهالیتهای انسانی است.
◄ نقش دوم آن ،درک منابع آب در رذشته و حال ،شرایط موجود محیطزیستی ،اجتدتاعی ،اقتصتادی و
نهادی در حوضه است.
◄ هدف سوم آن ،ترسیم توسهه آینده و امکانات آبی مربوطه است که برنامه حوضه پیرامتون آنهتا تهیته
میشود.
◄ چهارم ،شناسایی و اولویتبندی مسائلی که تدوین برنامه حوضه را هدایت میکنند و هدچنین تهیین
کننده دامنه بررسی است (خالصهشده در شکل.)26
رویهها و فنون به کاررفته در ارزیابی وضهیت ،ارتباط مستقیدی با هدف غایی فرآیند برنامهریزی حوضه دارد.
ارزیابیهای حداقلی وضهیت جهت پشتیبانی از فرآیندهای فنی برنامهریزی حوضه ،بر ارزیابی منابع آب ،اعتم
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از هیدرولوژیکی ،استفاده آب و تحلیل سیستم ،یا مدیریت کیفیت آب متدرکتز هستتند .بررستیهتای جتامع
وضهیت مبنا برای پشتیبانی فرآیندهای استراتژیک برنامهریتزی حوضته ،متدایتل بته تأکیتد رستتردهتتر بتر
ارزیابیهای منابع آب ،محیطزیستی ،اجتداعی -اقتصادی و نهادی هستند.

کادر :60ارزیابی وضعیت در حوضه آبریز دانوب
سازمان حفاظت حوضه آبریز دانوب در سال  ،2004ارزیابی حوضه دانوب را به انجام رساند .این بررسی ،وضهیت کلی رودخانته
را با استفاده از رویکردهای مقرر در نرامنامه اتحادیه اروپا ،و با رردآوری رزارشهای تهیهشده در تدام کشورهای عضتو غیتر از
مولداوی جدعبندی کرده است .این رزارش ،نخستین بررسی آبهای سطحی و زیرزمینی کل حوضته آبریتز دانتوب بته شتدار
میآید .در این رزارش ،پیکرههای آبی که در مهرض خطتر قترار دارنتد ،پیکترههتایی کته احتدتاالً در مهترض خطتر هستتند و
پیکرههایی که در مهرض خطر نیستند ،از نرر ناتوانی در رسیدن به «وضهیت مطلوب» الزامشتده در نرتامنامته اتحادیته اروپتا،
مشخص شدهاند.
این رزارش ،چهار مسئله مدیریت آب را شناسایی کرده است :آلودری اررانیک ،آلودری ماده مغذی ،مواد خطرناک ،و تغییترات
هیدرومورفولوژیکی .آبزیرزمینی به عنوان مسئلهای جدارانه مورد توجه قرار ررفت .پ از آن ریسکهای اصلی زیربنایی ایتن
مسائل شناسایی شد ،که عددتاً با تصفیه ضهیف یا عدم تصفیه فاضالب شهری و صنهتی ،یا شیوههای ضهیف کشاورزی ارتبتاط
داشت .در موارد مهدودی ،ریسکهای توأم با بیشبرداشت آبزیرزمینی اشاره شده بود.
این بررسی با نتایج پیدایش مشترک دانوب که در ستال  2001انجتام شتد ،پشتتیبانی رردیتد .ایتن پیدتایش تفصتیلی ،تدتام
جنبههای کیفیت منابع آب ،و نیز موادی که به طور منرم در سازمانهای ذیصالح آنالیز میشد را در بر میررفت .این فرآینتد
هدچنین برای اشتراکرذاری اطالعات ندونهبرداری و رویههای آنالیز به کار رفت که در نهایتت بته بهبتود کیفیتت جدتعآوری
دادهها کدک ندود.
تحلیل جدارانهای در خصوص ریسک حوادث آلودهکننده نیز انجام شد .این کار با شبیهسازی نشت اتفاقی ستیانید در رودخانته
 Tiszaدر فوریه  2000صورت ررفت .در این فرآیند ،ریسک آلودهشدن اتفاقی در سرتاسر حوضه بر پایه حجم پسداند ،ماهیتت
پسداند و ریسک آلودهشدن رودخانه بررسی شده است.
بر اساس الزامات نرامنامه اتحادیه اروپا ،این بررسی شامل تحلیل اقتصادی نیز بود .با این وجتود ،ارزیتابی دقیتق امکتانپتذیری
اقتصادی و پایداری اقدامات کنترل آلودری در حوضه را دربر نگرفت.
نتیجه مهم این بررسی ،امضاح بیانیه دانوب در دسامبر  2004بود و تدام کشورهای عضو متههد شدند مسائل شناساییشتده در
این بررسی را مورد توجه قرار دهند.

در شکل 26تدایز روشنی میان بررسی وضتهیت در ارزیتابی مبنتا و ترستیم رونتدها و ستناریوها ،بته منرتور
برجستهکردن فنون مختلف در هر فهالیت ،نشان داده شده استت .در عدتل ،بررستیهتای موضتوعی ،برختی
اطالعات در خصوص روندها و پیشبینیها که در بررسی تحوالت آینده و سناریوها ،رنجانتده شتده و تلفیتق
میشوند را فراهم میآورند.
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باید دانست که بررسیهای انجامشده برای پشتیبانی تهیه برنامه حوضه لزوماً در بخش توصیف آبخیز بازتتاب
ندییابند .این توصیف مهدوالً به هدراه برنامه حوضه انتشار مییابد .این توصیف میتواند در قالب یتک فصتل
درباره وضهیت منابع آب ،شرایط اجتداعی -اقتصادی و ترتیبات نهادی حوضه ،یا توصیفهای تفصیلی مسائل
رنجانده شده در رزینههای استراتژیک در بخشهای پایانی مستندسازی برنامه حوضه آورده شتود .آنچته در
عدل مشاهده میشود نشان میدهد که هر برنامهای ،ارزیابی وضهیت را به شیوهای متفاوت انجام داده و ارائته
میکند ،البته برخی ویژریهای مشترک نیز وجود دارد.
در بخش های بهدی ،فنون به کاررفته برای پشتیبانی اجتزای محتیطزیستتی ،اجتدتاعی-اقتصتادی ،نهتادی-
سیاستی و توسهه آینده در ارزیابی وضهیت تشتریح متیرتردد .در خصتوص ارزیتابی منتابع آب ،تنهتا مترور
خالصهای ارائه میشود (این موضو به تفصیل در نوشتارهای دیگر توصیف شده است).

 -1-9تعیین دامنه ،طراحی و تشریح حوضه
تدوین یک برنامه پروژه

چهار عنصر در برنامه پروژه وجود دارد که باید پیش از آغاز واقهی فرآیند برنامهریزی حوضه مشتخص شتوند.
این مرحله را میتوان فاز آغازین فرآیند برنامهریزی در نرر ررفت:
◄ شفافکردن انگیزه یا منوور از برنامهریزی حوضه .این مرحله باید مفهوم فرآیند برنامهریتزی بتا انگیتزه
حقوقی ،سیاسی یا اررانیکی (از جدله تکلیف قانونی و مسئولیتهای برنامهریزی) را تفسیر کرده ،برنامته
را در بافت رستردهتر توسهه اجتداعی -اقتصتادی و حفاظتت منتابع قترار داده ،رویکترد کلتی (فنتی یتا
اقتصادی) که در پیش ررفته خواهد شد را بررزیده و اصول کلیدی هدایتکننده فرآیند برنامتهریتزی را
تدوین نداید.
◄ تعیین دامنه چالشها و فرصتهای کلیدی برای برنامهریزی حوضه .درک مقتدماتی موجتودی اطالعتات
حوضه ،چالش های مهم مدیریت منابع آب ،ضروریات توسههای و ترتیبات نهادی بترای طراحتی فرآینتد
اثربخش برنامهریزی حوضه و تدرکز بر فاز ارزیابی وضهیت ،بسیار مهم هستند .ایتن کتار تدامتاً بتر پایته
اطالعات ثانوی و مذاکره با مدیران منتخب و متخصصان کلیدی آب که شناخت خوبی از حوضته دارنتد،
خواهد بود.
◄ طرحریزی کلی فرآیند برنامهریزی حوضه .این فرآیند ،فازها و کارهای الزم برای تهیه برنامه حوضته در
چارچوب زمانی الزم یا پیشنهادشده (مهدوالً از یک تا چهار سال برای تهیه استراتژی /برنامه حوضته) را
تهیین میکند .این کار غالباً شامل تحلیل ذینفهان در نهادهای مهم هدکار و رروههای ذینفهان است که
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در پیادهسازی برنامه حوضه ذینفع بوده و یتا مدکتن استت بتر آن تتأثیر بگذارنتد ،و مهدتو ًال بته برنامته
مشارکت نهادی و /یا ذینفهان برای پشتیبانی پیشرفت فرآیند برنامهریزی حوضه میانجامد.
◄ پیریزی ترتیبات مدیریت برنامهریزی حوضه .مدیریت برنامهریزی حوضه ،فرآیندی پیچیتده و مستتلزم
ترتیبات مدیریتی است تا بتواند هدایت فنی را با مناسبات سیاسی متوازن ستازد .متواقهی کته ستازمان
حوضه وجود دارد ،این سازمان راهبری را بر عهتده خواهتد داشتت ،ولتی مدکتن استت الزم باشتد ایتن
اطدینان حاصل شود که دپارتدانهای کلیدی برنامهریزی یا دولت استتانی /محلتی نیتز بخشتی از ایتن
فرآیند خواهند بود .الزم است تدایز مهدی بین ترتیبات مدیریت عدلیاتی پتروژه و هتدایت استتراتژیک-
سیاسی آن قائل شد.
این عناصر به وسیله فهالیتهای زیر محقق میشوند:
◄ الزامات سیاستی و حقوصی ،شامل مسائل مربوط به مأموریت قانونی نهادی و ترتیبات مدیریتی
◄ مرور اطال،ات ،به شکل جامع ،دامنه اطالعات موجود را مشخص کرده و بدین ترتیب ،چالشها ،خألها
و ناهدخوانیهای بالقوه شناسایی میشود.
◄ تشریح حوضه ،زونهای مدیریت حوضه را که بر اساس آنها اطالعات ارزیابی و ارائه شده ،و در نهایتت
برنامه تدوین خواهد شد ،تهیین میکند.
◄ اصول برنامهریزی ،برای فرآیند برنامهریزی حوضه ،که بازتاب مقصتود حقتوقی ،سیاستتی و استتراتژی
برنامهریزی در کشور و منطقه مورد نرر است.
◄ برنامه پروژه ،که تدام اطالعات آغازین را برای راهبری مدیریت فرآینتد برنامتهریتزی حوضته تجدیتع
میکند.
مهدوالً برای هدایت فاز آغازین برنامه حوضه (یا تدوین پروژه) ،یک تسهیلرر با درک برنامتهریتزی حوضته و
شناخت فرآیندهای چندرشتهای الزم است .این نیاز به ویتژه در حوضتههتایی متورد نیتاز استت کته در آنهتا
مأموریتهای قانونی مشترک ،حساسیتها ،یا بیاعتدادی میان ذینفهان کلیتدی وجتود دارد .تتدوین برنامته
پروژه میتواند از دو ماه تا یک سال در حوضههای پیچیده از نرر نهادی به طول انجامد.
اصول برنامهریزی

دو نو مختلف اصول برنامهریزی در تهیه برنامه حوضه قابل طرح است:
◄ اصول رویهای ،هدایتکننده مسیر فرآیند برنامهریزی حوضه است ،و بایتد شترایط نهتادی ،سیاستی و
تاریخی مدیریت در حوضه را منهک

نداید.
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◄ اصول بنیادی ،هدایتکننده تدوین استراتژیک برنامه حوضه است ،که باید اولویتهتای برنامتهریتزی و
ضروریات توسهه از دید ذینفهان کلیدی را نشان دهد.

کادر :61اصول رویهای
موارد زیر از رهندودهای تسهیالت محیط زیست جهانی ) ،(GEF’sتحلیل آسیبشتناختی آبهتای فرامترزی ) (TDAو برنامته
عدل استراتژیک ) (SAPاقتباس شدهاند:
◄ مشارکت کامل ذینفهان در طراحی اهداف و رزینههای استراتژیک در تهیه برنامه حوضه
◄ شفافیت در اشتراکرذاری اطالعات و تصدیمریری ،و در دسترس عدوم قراردادن اطالعات از جانب سازمانهای حوضته
آبریز.
◄ حقیقتیابی مشترک میان سازمان حوضه ،دیگر نهادها و ذینفهان که اعتبار و اعتداد میان رروهها را به وجود میآورد.
◄ مدیریت بههمپیوسته بر ماهیت به هممرتبط سیستمهای هیتدرولوژیکی ،اکولتوژیکی ،اجتدتاعی و اقتصتادی ،هدستو بتا
سیاست و قوانین آب اذعان دارد.
◄ مدیریت تطبیقی مستلزم انهطافپذیری در رویکردها در پاسخ به شرایط پیشبینینشده یا تصدیدات نامناسب متدیریتی
است.
◄ درک علت و مهلولی پیشرانهای زیربنایی اقتصادی و اجتداعی ،و توازن میان عدالت ،پایداری و کارآیی به روشنی متتأثر
از مدیریت بههمپیوسته و تطبیقی است.
◄ مدیریت باید در پائینترین سطح مقتضی پیاده شود ،به ویژه توسط نهادهای دیگتر ،متواقهی کته ایتن نهادهتا اختیتار و
ظرفیت قانونی و ظرفیت مناسب دارند.
◄ تدرکز میانبخشی (و فرابخشی) ،با وقوف بر روابط (بر حسب تأثیررذاری) بخشهای دیگر با مدیریت منابع آب.
◄ دستیابی رام به رام به اجدا  ،که با دستاوردهای کوچک و توافق در هر رام این فرآیند آغاز میشود.
◄ عدلررایی در انتخاب رزینههای قابل پیادهسازی ،با در نررررفتن ظرفیت و منابع موجود در کوتاه و میانمدت.
◄ پاسخگویی روشن از جانب سازمان حوضه آبریز ،دولت و ذینفهان در قبال پیادهسازی اجزای توافقشده استراتژی.
◄ تههد مشترک به استراتژی و اجزای آن از جانب ذینفهان کلیدی ،از جدله تأئید رسدی در مواقهی که منابع الزم هستند.
◄ نهادینهسازی فرآیند با پیوند ساختارهای موجود ،تأسی نهادهای مشارکتی بخش آب و تواندندسازی ذینفهان.

تشریح حوضه (تعریف محدودههای مدیریتی)

مرز حوضه آبریز مهدوالً پتیش از آغتاز فرآینتد برنامتهریتزی مشتخص متیشتود ،و مهدتوالً متنهک

کننتده

هیدرولوژی سطحی حوضه است (با این وجود ،آبخوانها نیز مدکن است در نرتر ررفتته شتوند) .آبخیزهتای
کوچک ساحلی میتوانند در یک برنامه ترکیب شوند ،چراکه مدکن است دامنه شهرها غالباً به چندین آبخیتز
کوچک کشیده شود.
غالباً حوضه آبریز به عنوان یک واحد برای تحلیل و مدیریت ،بسیار بزرگ و پیچیتده استت .حوضته بایتد بته
«محدودههای مدیریتی» زیرحوضه تقسیم شود ،به منرور:
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◄ مدیریت تنو و پیچیدری مسائل و اطالعات در مقیاس حوضه ،با تقسیم حوضه به بخشهای منسجم
و نسبتاً هدگون.
◄ تسهیل برنامهریزی و پیاده سازی اثربخش مدیریت منابع آب در سطح حوضه ،با پشتیبانی برنامهریزی
محلی که بازتابدهنده امکانات و دغدغههای محلی است.
◄ بازتاب اختیارات قانونی نهادها در بخشهای مختلتف حوضته ،بترای امکتانپذیرستاختن تدرکززدایتی
فرآیند برنامهریزی.
محدودههای مدیریتی عددتاً بر پایه مرزهای هیدرولوژیکی و غالباً با متدایزستاختن انشتهابات اصتلی ،تهریتف
میشوند ،با این حال بسیاری از عوامل زیر نیز در نرر ررفته میشود:
◄ الگوهای استفاده آب
◄ آبخوانها
◄ کارکرد اکوسیستم
◄ شرایط بیوفیزیکی آبخیز
◄ پیوستگی زیرساختهای آب
◄ خصوصیات اجتداعی و اقتصادی
◄ ظرفیت و ترتیبات نهادی
◄ مرزهای اداری وابسته به اختیارات امور آب
هدف از این کار ،تهریف عدلگرایانه شداری از زیرحوضهها (مهدوالً بین پنج تتا بیستت) بتا شترایط ،مستائل و
ترتیبات مدیریت مشابه است .بنا به مقاصد تحلیل هیدرولوژیکی یا اکولوژیکی ،تفکیک بیشتری نیز متیتوانتد
انجام شود ،ولی این تفکیکها به صورت واحدهایی درون محدودههای سطح بتاالتر متدیریت در نرتر ررفتته
میشوند.
هدچنین برنامه حوضه میتواند برای تهدادی از رودخانههای ساحلی کوچکتر در زون مدیریت منتابع آب نیتز
تهیه شود .در این حالت ،چندین رودخانه با خصوصیات مشابه مدکن است به عنوان یتک محتدوده متدیریتی
تهریف شوند.
مواقهی که مرزهای اداری با اختیارات قانونی ،حوضه را تقسیم میکنند ،مرزهای هیدرولوژیکی مهدوالً حفتپ
میشوند ،ولی مدکن است این مرزبندیها بنا به اهداف مدیریتی تخصیصهای مختلف ،بیشتر تفکیک شوند.
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با این وجود ،مواقهی که برنامه حوضه بر کیفیت آب یا سیالب متدرکز بوده است ،مرزهتای آبخیتز لزومتاً بتر
اساس مرزهای اداری تفکیک ندیشوند.

کادر :62زونهای مدیریتی در استراتژی مدیریت آبخیز Breede-Overberg
محدوده مدیریت آب  Breede-Overbergبه شش زون مدیریت بر اساس مرزهای آبخیز ،و نیز با در نررررفتن پیوستتگیهتای
فیزیکی و مسئولیتهای نهادی مدیریت طرحهای محلی ،تأمین تقسیم شده است .رودخانه  Breedeبه سه زون در شاخه اصلی
و یک شاخه فرعی بزرگ تقسیم شد ،در حالیکه  9رودخانه کوچک ساحلی در قالتب دو زون بتر استاس ارتباطتات اجتدتاعی-
اقتصادی و نیز دولت محلی ترکیب شدند.
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کادر :63آبخیزهای تعریفشده برای برنامه حوضه Delaware
حوضه آبریز  Delawareبه هفت آبخیز شاخه اصلی و سه آبخیز شاخه فرعی تقسیم شده و بر مبنای آن ،تحلیل و برنامتهریتزی
حوضه متدرکز شده است .این تقسیمبندی تا اندازهای بازتاب مرزهای ایالت است ،ولی در برخی بخشهای حوضه ،مرزبندیهتا
از مسیر رودخانه پیروی میکند.
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کادر :64مناط برنامه حوضه در برنامه حوضه موری-دارلینگ
حوضه موری-دارلینگ در برنامه حوضه به هجده منطقه بر اساس خصوصیات هیدرولوژیکی تقسیم شده استت .بتا ایتن وجتود،
برای احتساب مرزهای ایالتها به منرور تهیین حدود برداشت پایدار (تخصیص آب) ،تفکیک بیشتری نیز صورت ررفته است.

کادر :65زیرحوضهها در برنامه مدیریت حوضه راین
حوضه آبریز راین بر اساس خصوصیات فیزیکی به  9زیرحوضه تقسیم شده است .شش محدوده در شاخه اصلی و سته محتدوده
در شاخههای فرعی تهریف شدهاند .این شیوه از این نرر مناسب است که بر کیفیت آب تدرکز دارد ،بنابراین مدیریت تخلیه در
زیرحوضههای فرامرزی از طریق سازوکارهای هدکاری نهادی مورد توجه قرار میریرد.
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 -2-9ارزیابی منابع آب
تا کنون این جنبه از برنامه حوضه به خوبی در تجارب جهانی رزارش شده است و به طتور ستنتی در بیشتتر
فرآیندهای برنامهریزی منابع آب در قالب «ارزیابی وضهیت منابع آب» یتا «مونتورراف حوضته» پوشتش داده
میشود .از این رو این مؤلفه به تفصیل در این بخش مورد بحث قرار نگرفته و تنها خالصهای از نرترات آورده
شده است.
مؤلفه ارزیابی منابع آب مهدوالً از مطالهات موضوعی رونارون دربتاره مستائل موجتود یتا نوظهتور در حوضته
تشکیل میشود .این مطالهات از طیفی از فنون خاص شبیهسازی و /یا بهینتهستازی استتفاده متیکننتد کته
ماهیت آنها تقریباً برای بیشتر فرآیندهای برنامهریزی حوضه ،استاندارد استت .محتدودیت دادههتا بزررتترین
چالش این دست مطالهات به شدار میآید .اجزای متداول ارزیابی منابع آب عبارتند از:
◄ الزامات تقاضای آب (و استفاده آب) از جدله کارآیی استفاده از آب
◄ تحلیل هیدرولوژیکی (تاریخی و امروزی)
◄ بیالن آب (مقایسه موجودی ساالنه یا فصلی و نیازها)
◄ تحلیل سیستم (بر پایه بهرهبرداری زیرساخت در سطح مشخص تضدین تأمین)
◄ ارزیابی کیفیت آب (تأثیر منابع نقطهای و غیر نقطهای بر کیفیت جریان)
◄ ارزیابی ریسک سیل
دیگر مطالهات بالقوه در برخی حوضهها به شرح زیر هستند:
◄ تحلیل برقابی (مرتبط با استراتژی انرژی)
◄ الزامات کشتیرانی (مرتبط با استراتژی حدل و نقل)
این فرآیند تحلیل مهدوالً مراحل مختلفی را طی کرده و منجر به ارزیابی غربالررانه جتامع (ستطحی) تدتام
مسائل شده ،و پ

از آن به تحلیل تفصیلیتر موضوعی و جغرافیایی (عدیقتر) مسائل مشخص میانجامد.

در این بررسیها تدرکز بر وضهیت رذشته و امروز است ،ولی پیشبینی روندهای مدکتن و اثترات آینتده ،بته
منرور استفاده در فرآیند سناریوسازی ،غالباً در فرآیند تحلیل رنجانده میشود .باید دانست که تطبیق منابع
آب موجود و تقاضای آب غالباً با عدم قطهیت هدراه است (حتی بدون منرور کردن شکلهای مدکتن تغییتر
اقلیم) ،چراکه عدم کفایت پایش منابع آب در رذشته مدکن است درک موجودی منابع آب را محدود ساخته،
و پایش ناکافی استفاده و مصارف واقهی آب و محدودیتهای منابع آب موجود مدکن است تقاضا را با ظاهری
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متفاوت نشان دهد .با این وجود ،این تحلیل ،به جای آنکه تنها عدم قطهیت را بازتتاب دهتد ،بایتد بته ستدت
اطدینان برآوردها پیش رود.
جنبه پایانی و بسیار مهم ارزیابی منابع آب به نرام پایش و اطالعتات ارتبتاط متییابتد کته مبنتای متدیریت
تطبیقی و بازنگری را فراهم میآورد .کفایت این نرامها باید با توجه بته نیازهتای متدیریت اطالعتات حوضته
ارزیابی شود.

 -3-9ارزیابی محیطزیستی
ارزیابی محیطزیستی ،رکن مهم ارزیابی وضهیت به شدار میآید ،و اهدیت رو به رشتدی در ستطح جهتان در
برنامهریزی حوضه پیدا کرده است .به طور سنتی ،ارزیابی محیطزیستی در برنامه حوضه بر پایته رویکردهتای
ارزیابی آثار محیطزیستی ) (EIAقرار داشته است .خانواده فنون ارزیتابی آثتار محتیطزیستتی شتامل ارزیتابی
پیامدهای پیشنوی

استراتژیها و برنامه حوضه بوده که پ

از تصدیمریریهای اساسی درباره برنامهریتزی

حوضه انجام میشده است .از این رو ،رویکردهای ارزیابی آثار محیطزیستی به شکل قابتلمالحرتهای از نرتر
میزان مشارکتی که میتوانستند در تصدیدات کلیدی مدیریت حوضه داشته باشند ،بسیار محدود بودند ،و در
بهترین حالت مهدوالً تنها میتوانستند تتدابیر و اقتدامات کتاهش اثترات را شناستایی نداینتد .هدچنتان کته
حوضهها زیر فشار فزاینده محیطزیستی قرار میریرند ،در بسیاری از موارد اقدامات کاهش اثرات ،دیگر بترای
تضدین کارکردها و شرایط کلیدی محیطزیستی در حوضه کفایت ندارند .به این ترتیب ،بر اساس رویکردهای
استراتژیک در برنامهریزی حوضه ،ارزیابی آثار محیطزیستی پیش از تصدیمریریها درباره مدیریت و توستهه
آینده حوضه انجام میریرد .از این رو ،مسائل محیطزیستی نقش مهدی در شکلدادن به رویکرد و استتراتژی
کلی حوضه ایفا میکنند.
بسیاری از فنون موجود ارزیابی محیطزیستی برای استفاده در برنامتهریتزی استتراتژیک حوضته ،مبتنتی بتر
رویکردهایی هستند که با تکامل ارزیابی استراتژیک محیطزیستی ظهور کردهاند ،از جدله ارزیابی استتراتژیک
محیطزیستی در حوزه برنامتهریتزی و سیاستتهتای منتابع آب .ارزیتابی استتراتژیک محتیطزیستتی طیتف
رستردهای از فنون را در بر میریرد؛ و به جای آنکه تکرویکردی باشد ،جدهی از رویکردها را شامل میشود.
بسیاری از اهداف ارزیابی استراتژیک محیطزیستی در بخش آب ،از جدله رترایش بته درک کتارکرد و اثترات
محیطزیستی در مقیاس حوضه ،تالش برای بههمپیوستگی برنامهریزی محیطزیستی و منابع آب و اولویتها،
و رنجاندن طیف رستردهتر ذینفهان در برنامهریزی ،مشابه انگیزههای تکامل برنامهریزی استتراتژیک حوضته
هستند .برخی از رویکردهای تکاملیافتهتر ارزیابی استراتژیک محیطزیستتی ،ماننتد تحلیتل آستیبشتناختی
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فرامرزی ( ،)TDAبه شکل مؤثری هدان برنامهریزی استتراتژیک حوضته هستتند .در حتالیکته ارزیتابیهتای
استراتژیک محیطزیستی ،بررسیهای مستقلی به شتدار متیآینتد کته بته دنبتال تتأمین بستیاری از اهتداف
برنامهریزی استراتژیک حوضه هستند ،با این حال هدان فنون میتوانند مؤلفههتای برنامتهریتزی استتراتژیک
رستردهتر حوضه را شکل دهند.
ارزیابی محیط زیستی باید خصوصیات کلیدی ارزیابی کلی وضهیت حوضه ،از جدله از طریق ارزیابی وضتهیت
مبنا در حوضه و نیز شناسایی اولویتهای کلیدی که باید در برنامه حوضه مورد توجه قترار ریرنتد را بازتتاب
دهد .در حالیکه ارزیابیهای وضهیت مبنا نسبتاً به خوبی جا افتادهاند ،شکلریری ابزارهتا و رویکردهتا بترای
اولویتبندی مسائل محیطزیستی و استتراتژیهتای متدیریتی بته عنتوان مؤلفتهای کلیتدی در برنامتهریتزی
استراتژیک حوضه ،در حال تکامل هستند.
ارزیابی وضعیت مبنا

رام نخست در ارزیابی محیطزیستی ،بررسی شرایط محیطزیستتی موجتود در حوضته استت .ایتن بررستی را
میتوان به سه حوزه تفکیک کرد:
◄ تهیین محدودههای محیطزیستی
◄ اکوسیستم آبی و کارکردهای آن:
 مورفولوژی و رسوب
 کیفیت آب
 شیالت
 داراییهای اکولوژیکی و رونهها
 تاالبها
◄ اثرات انسان و وابستگی به اکوسیستمهای آبی:
 فشارها و اثرات بر اکوسیستمها و کیفیت آب
 ارزشهای اقتصادی و اجتداعی ،از جدله استفاده مستتقیم ،ارزشهتای غیتر مصترفی ،شتیالت،
ارزشهای مهنوی و فرهنگی و مانند آنها.
در حالیکه ارزیابیهای وضهیت مبنا از نرر مفهومی آسان هستند ،با این حال در عدل با تهدادی از چالشها
روبرو هستند .نخست ،غالباً برای بسیاری از متغیرها ،یا دادههتای ضتهیف و انتدکی وجتود داشتته و یتا هتیچ
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دادهای وجود ندارد .این وضهیت مدکن است نیازمند استفاده خالقانه از دادههای موجود باشد (به طور مثتال،
سوابق صید شیالت) .مواقهی که خألهای دادهای مهم شناسایی میشتود ،متیتوانتد راهندتایی بترای تتدوین
برنامههای جامعتر پایش قرار ریرد که باید در پیادهسازی برنامه حوضه برقرار شوند .هدچنین باید دانست که
اغلب الزم است تصدیدات بر پایه هدین دادههای ضهیف ررفته شوند.
دوم ،اولویتبندی مسائل کلیدی که بر اساس ارزیابیهای وضهیت مبنا مشخص شدهاند بستیار اهدیتت دارد.
در ارزیابی وضهیت مبنا احتداالً باید حجم بسیار زیتادی داده جدتعآوری شتود و ایتن خطتر وجتود دارد کته
شناسایی اولویت اقدامات به خوبی انجام نشود.
به عنوان بخشی از ارزیابی وضهیت ،میتوان حوضه آبریز را به پهنههتای محتیطزیستتی تقستیم ندتود .هتیچ
مطالههای ندیتواند تدام طول رودخانه ،یا تدام افرادی را که در یک حوضه زندری میکننتد بررستی کنتد .از
این رو ،محدودههای مهرف به عنوان نداینده کل محدوده مطالهه به کار میروند .این محدودهها باید منطقاً از
نرر ماهیت و /یا کارکرد اکولوژیکی هدگن باشند .مشخصکردن محیطزیست بیوفیزیکی بتا هتدف شناستایی
بازههایی از رودخانه صورت میریرد که با دیگری متفاوت بوده اما از نرر درونی و از نرتر اکولتوژیکی مشتابه
هستند .این شیوه با مشخصکردن محدوده مدیریتی که در باال توصیف شد متفاوت است .محدوده متدیریتی
بر پایه عوامل دیگری مشخص میشود و مقیاس بزررتری دارد.
زمانی که واحدهای محیطزیستتی مشتخص شتدند ،یتک یتا چنتد مکتان شتاخص متیتواننتد در هتر واحتد
محیطزیستی انتخاب شوند تا محل تدرکز فهالیتهای جدعآوری دادهها قرار ررفته ،و نتایج به دستآمتده از
آنها به کل واحد تهدیم داده شود .این واحدها ،تدرکتز ،طراحتی ،تتالش ،و دامنته کارهتای بهتدی ارزیتابی و
مدیریت محیطزیستی را تهیین میکنند ،با این حال باید با فهالیتهای رستردهتر برنامهریزی حوضه هدستو
باشند .بنابراین ،تهریف واحدهای محیطزیستی باید به مدیریت حوضه نیز توجه داشته باشد.
در سالهای اخیر ،رویکرد جامع تری در ارزیابی و پایش سالمت رودخانه در بسیاری از منتاطق شتکل ررفتته
است .به طور مثال ،پایش و ارزیابی دادههای اکولوژیکی به شکل فزایندهای در ارزیابی وضهیت اهدیتت یافتته
است .در حالیکه مؤلفههای پیشین محیطزیستی در برنامهریزی حوضه به تدرکز بر مجدوعته محتدودتری از
دادههای کیفیت آب تدایل داشتند ،با این حال امروزه تدرکز بیشتری بر شاخصهای اکولوژیکی وجتود دارد.
به طور مثال در انگلستان ،پیادهسازی نرتامنامته اتحادیته اروپتا منجتر بته طراحتی مجدوعته جتامعتتری از
شاخصهای اکولوژیکی نسبت به شاخصهای ارزیابی کیفی عدومی پیشتین شتده استت .جدتعآوری بیشتتر
دادههای اکولوژیکی منتج به آشکارشدن طیف بستیار رستتردهتتر فشتارهای وارد آمتده بتر اکوسیستتمهتای
آبشیرین شده است.
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کادر :66واحدهای محیطزیستی در حوضه مکونگ
صندوق جهانی حفاظت از طبیهت ،کار مشخصکردن واحدهای محیطزیستی را برای زیرمنطقه مکونتگ ،بتر پایته خصوصتیات
هیدروژئومورفیکی ،و شامل نو سیستم ،ارتفا  ،زمینشناسی ،پوشش ریاهی و خصوصیات شبکه نهرها ،هداهنگ ندود.
هر دسته به زونهای ارتفاعی مختلف تقسیم شد ،و سپ هر یک از این ترکیبهای متدایز ،بر اساس زمتینشناستی ،پوشتش
ریاهی و مانند آن ،بیشتر تقسیمبندی شد .سپ این تقسیمبندی مقدماتی در کارراه متخصصان تهدیل رردید.
ارزیابی حاصل نشاندهنده توزیع انوا مختلف زیستگاههای اصلی در این حوضه آبریز بود.

به شیوهای مشابه ،رویکردهای تکاملیافتهتر بیشتری در ارزیابیهای جامع «سالمت رودخانته» شتکل ررفتته
است .یک رودخانه «سالم» مهدوالً رودخانهای است که یکپارچگی و بههمپیوستگی اکوسیستم آن حفپ شده
است ،و بنابراین ظرفیت حفپ ساختار و کارکرد ،و نیز پشتیبانی جانداران و جوامع وابستته ،از جدلته جوامتع
انسانی را دارد .ارزیابی سالمت رودخانه غالباً به عنوان بخشتی از برنامتههتای مهدتول و جتاری پتایش انجتام
میشود که در آن ،وضهیت آبراهه را با استفاده از شتاخصهتای از پتیش تهریتفشتده و مقتادیر مرجتع آنهتا
میسنجند .شاخصهایی که مهدوالً استفاده متیشتوند عبارتنتد از :پارامترهتای فیزیکتی و شتیدیایی (ماننتد
اکسیژن محلول ،pH ،قابلیت هدایت یا شوری) ،جانداران (به طور مثال ،تهداد ،غنتیبتودن یتا تنتو ماهیتان،
بیمهرهران بزرگ یا تجدع جلبک ،و نیز پوشش ریاهی ساحلی) ،هیدرولوژی (غالباً با ارجتا بته تغییترات در
الگوی جریان طبیهی) و شکل فیزیکی (سنجههای مربوط به ساختار و شکل مجرای رودخانه).
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در حالت ایدهآل ،شاخصهایی انتخاب میشوند که برای شرایط مورد نرر مناسب هستتند و محتیط محلتی و
طبیهی ،داراییهای کلیدی یا اولویتهای آبخیتز ،و فشتارهای شتناختهشتده را متنهک

متیکننتد ،انتختاب

میشوند .مهمتر آنکه شاخصها باید طبق انترار به بروز اختالالت در آبخیز پاسخ دهنتد (ماننتد تغییترات در
کاربری اراضی ،یا آلودهشدن) که بدین ترتیب به آنان امکان میدهد برای سنجش تغییرات در وضتهیت کلتی
حوضه به کار روند.
مقادیر مرجع برای هر شاخص بر پایه مقادیری تهیین میشوند که از یک رودخانته در شترایط ختوب انترتار
میرود ،و غالباً مبتنی بر مهیارهای اخذشده از مکتانهتای «مرجتع» دستتنختورده هستتند .مقتادیر مرجتع
هدچنین میتوانند به عنوان وضهیت «پذیرفتنی» تهریف شوند (که مدکن است کدتتر از مقتادیر مربتوط بته
مکانی بکر باشند) .متداولترین شیوه در خصوص پارامترهای کیفیت آب ،تهیین مقادیر مورد نرتر بتر استاس
مقادیر مناسب با نو استفاده از آب رودخانه ،از جدله تأمین آب شرب ،آبیاری و مانند آنها است.
ارزیابی سالمت رودخانه میتواند اطالعات ارزشدندی درباره ستالمت آبراهته و نیتز تغییترات در ستالمت آن
فراهم آورد .مهمتر آنکه ،این ارزیابیها با هدفی آسیبشناسانه طراحتی متیشتوند و در حالتت ایتدهآل قتادر
خواهند بود علت اُفت سالمت رودخانه را بررسی ندایند .این ارزیابیها مدکن است بتوانند بته شناستایی ایتن
موارد بپردازند :آیا آلودری از منبع نقطهای یا غیر نقطهای است که ستبب بتروز مشتکالت کیفیتت آب شتده
است؛ آیا پسداند انسان یا دام است که حجم زیاد بار ماده مغذی را به وجود آورده است؛ یا چه بخشهتایی از
آبخیز بیشترین سهم را در بار رسوب رودخانه دارند.
این نو ارزیابیها برای فراهمآمدن اطال عات درباره وضهیت کنتونی رودخانته ،مصتب یتا آبخیتز ،و نیتز بترای
هدایت اقدامات مدیریتی ،از جدله تهیین اولویت فهالیتهای احیا ،طراحتی متیشتوند .هدچنتین در بررستی
اثربخشی اقدامات مدیریتی نیز بسیار ارزشدند هستند.
برنامه جامع ارزیابی سالمت رودخانه میتواند نه تنها برای تدوین اهداف برنامه حوضه ،بلکه برای ایفای نقتش
عدده در پایش موفقیت اقدامات برنامه در دستیابی به اهداف تهیینشده ،و اطال رسانی پیشرفت به ذینفهتان
به شیوهای آسانفهم ،به کار آید.
فنون اولویتبندی و برنامهریزی محیطزیستی

فاز ارزیابی وضهیت در برنامهریزی حوضه نه تنها به مشخصشدن شترایط محتیطزیستتی موجتود در حوضته
آبریز ،بلکه عالوه بر آن به شناسایی مسائل اولویتدار برای برنامهریزی آینده حوضه نیاز دارد .این اولویتتهتا
نقش مهدی در ارزیابی تهامالت با دیگر اهداف غایی برنامهریتزی حوضته و شناستایی چشتمانتداز ،اهتداف ،و
اقدامات استراتژیک برای برنامه حوضه ایفا میکنند.
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برنامهریزی محیطزیستی در مقیاس حوضه مهدوالً به دنبال دستیابی به دو هدف فراریر است:
◄

ترسیم وضعیت ،که هدف آن ،دستیابی به حفاظت کافی تنو کامل زیستی در حوضه آبریز است .این

ویژری مستلزم حفاظت یا احیای ندونه مهرف انوا اصلی زیستگاهها و رونتههتا در حوضته آبریتز ،و نیتز
حفاظت مکانهایی است که اهدیت ویژهای دارند.
◄ تداوم ،که هدف آن ،نگهداری فرآیندهای طبیهی در حوضه آبریز است که زیربنای کارکردهای کلیدی
حوضه آبریز را تشکیل داده ،و اکوسیستمها و تنو زیستی حوضه را حفپ میکنند.
فنون برنامهریزی محیطزیستی حوضه کته در ادامته مهرفتی متیشتوند ،هتر یتک در تحقتق اهتداف فراریتر
پیشرفته نقش دارند .فنون مناسب برای برنامهریزی به شرایط ختاص و تغییترات در حوضته آبریتز بستتگی
خواهند داشت .سه تکنیک ارزیابی در این بخش متورد بحتث قترار متیریرنتد :پهنتهبنتدی و اولویتتبنتدی
محیطزیستی ،ارزیابی جریان محیطزیستی ،و ارزیابی پیوستگی و زیرساخت .در حوضههتای پیچیتده کته بتا
فشارهای رونارون روبرو هستند ،احتداالً هر یک از این فنون میتوانند به ایفای نقش بپردازنتد ،و نتتایج هتر
ارزیابی در سایر ارزیابیها مورد استفاده قرار میریرند.
پهنهبندی محدودههای اولویتدار محیطزیستی

هدف از فنون پهنهبندی و اولویتبندی محیطزیستی ،شناسایی محتدودههتایی از حوضته استت کته اهدیتت
ویژهای برای حفاظت دارند ،و باید در تهیه برنامه حوضه آبریز به آنها توجه ندوده و یا حفاظت ویتژهای بترای
آنان در نرر ررفت .مهیارهای رزینش اولویت اکوسیستمهای آب شیرین متفاوت هستند ،ولی میتواند شامل
موارد زیر باشد:
◄ حفاظت از ندونه بکر انوا زیستگاههای اصلی که در حوضه یافت میشوند.
◄ وجود رونههایی که از نرر جهانی ،ملتی یتا منطقتهای مهتم هستتند (بته ویتژه رونتههتای بتومی یتا
تهدیدشده)
◄ محدودههای مهم از نرر جهانی ،ملی یا منطقهای که در آنها بیشترین رونههای طبیهتی در الگوهتای
طبیهی توزیع و فراوانی وجود دارند.
◄ محدودههایی که به طور رسدی حفاظت شدهاند (مانند سایتهای رامسر و پارکهای ملی)
◄ اکوسیستمهای نادر ،تهدیدشده یا در مهرض انقراض که به طور رسدی حفاظت ندیشوند.
◄ محدودههایی که برای تأمین نیازهای جوامع محلی (به طتور مثتال ،بترای غتذا ،ستالمت ،آب شترب)
اهدیت بنیادی دارند.
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◄ محدودههایی که برای اقتصاد منطقهای یا ملی اهدیت بنیادی دارند (مانند شیالت)
◄ محدودههایی که خدمات اکوسیستم را در وضهیتهای بحرانی فراهم میآورند (مانند کاهش ستیالب،
زیستگاههای پرورشی ،حفپ جریانهای پایه فصل خشک)
این ارزیابیها به دنبال شناسایی مهمترین محدودهها ،فرآیندها و کارکردهتا در حوضته هستتند کته نیتاز بته
حفاظت در برنامه حوضه آبریز دارند .هدچنین ،میتوانند نقشههای توزیع اکوسیستمهای آب شیرین که بایتد
در راستای دستیابی به اهداف کدّی توافقشده درباره تنو زیستی و /یا حفاظت خدمات حیتاتی اکوسیستتم،
مانند کاهش سیل حفاظت شوند ،را فتراهم آورنتد .از ایتن رو ،اولویتتهتای محتیطزیستتی بایتد مبتنتی بتر
پهنهبندی محیطزیستی باشند که به عنوان بخشی از ارزیابی وضهیت انجام میریرند.
در برخی رویکردهای برنامهریزی حوضه ،یکی از اهداف برنامه حوضه میتواند استقرار نرام جامع پهنتهبنتدی
محیطزیستی ،با سطوح مختلف حفاظت در بخشهای مختلف حوضه باشد .رویکردهای جامع از این دست در
آفریقای جنوبی و چین در حال شکلریری هستند و با جزئیات بیشتر در فصل 12مورد بحث قرار میریرند.
رویکردهای مختلف فراوانی وجود دارند که در ارزیابی ارزش تنو زیستی حوضههای مختلف در دنیا بته کتار
ررفته شدهاند .مهدوالً از نرمافزارهای پشتیبانی تصدیم ( )DSSبترای ارزیتابیهتایی کته بتر پایته  GISهستتند
استفاده میکنند ،و از مهیارهایی استفاده شده است که منهک

کننده رروههای منتخب رونهها هستند ،هتر

چند که از مهیارهای دیگری نریر غنیبودن رونهها مانند انتوا  /زونهتای رودخانته ،یکپتارچگی زیستتگاه و
رستره تهدیدهای انسانساخت نیز استفاده شده است.
ارزیابی جریان محیطزیستی

زمانبندی و حجم جریان آب در حوضههای آبریز ،نقش محوری در پشتیبانی از کارکردهای سیستمهتای آب
شیرین و تنو زیستی آنها ایفا میکند .هدف ارزیابی جریان محیطزیستی ،درک نقش رژیم جریان در حفتپ
کارکرد محیطزیست آب شیرین است .نتایج ارزیتابیهتای جریتان محتیطزیستتی غالبتاً بترای فرآینتد کلتی
برنامهریزی حوضه محوریت داشته و بر حجم آبتی کته بترای استتفاده در دستترس قترار دارد و زمتانبنتدی
جریانهای آب در این سیستم تأثیر میرذارند ،و پیامدهای مهدی برای برقابی و نیز زیرساخت کنترل ستیل
دارند.
در حالیکه جریانهای محیطزیستی دانش نسبتاً جدیدی به شدار میآیند ،امروزه شدار بسیار رستتردهای از
روشهای مختلف وجود دارند که برای ارزیابی جریان محیطزیستتی در طیفتی از شترایط در جهتان بته کتار
ررفته شدهاند .طیف این روششناسیها از رویکردهای ابتدایی که میتوانند تصویر مقتدماتی را در یتک دوره
زمانی کوتاه فراهم آورند ،تا فرآیندهای بسیار پیچیدهای که اطالعات تفصیلی با ستطوح بتاالتر قطهیتت را بته
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دست دهند ،متغیر است .رزینش تکنیک مناسب برای ارزیابی جریان محیطزیستی به شرایط حوضه بستتگی
خواهد داشت .به طور مثال ،در حوضههایی که نسبتاً کدتر توسهه پیدا کردهاند ،و زیرساخت محتدود و تتنش
آبی نسبتاً نامکرری دارند ،ارزیابی نسبتاً سریع مدکن است مناستب باشتد .در حوضتههتایی کته کارکردهتای
محیطزیستی کلیدی و توسهه قابل توجه زیرساخت وجود دارد ،روشهای پیچیتدهتتر و تفصتیلیتتر ارزیتابی
جریان ،احتداالً مناسب خواهد بود.
کادر :67نوام ملی دستهبندی اکوسیستم آبی در استرالیا
نرام ملی دستهبندی اکوسیستم آبی استرالیا ( )ANAEبرای استفاده در ارزیابی توزیع و رسترش زیستگاههای آبتی مختلتف و
روابط آنها با توزیع جانداران طراحی شده است .این کار به شناسایی محدودههایی که اهدیت زیادی برای حفاظت دارند کدتک
میکند (به شکل زیر مراجهه کنید).
ویژری مهم این نرام این است که زیستگاهها یا انوا سیستمهای آبی را که با جنبههتای هیتدرولوژی پیونتد دارنتد شناستایی
میکند .به طور مثال ،تاالبهای داخلی نیازمند جریان کرانهای برای آبگرفتگی هستند .با شناخت وجود چنین سیستمهای آبی
در آبخیز ،در صورت الزام برای حفاظت آنها ،بته روشتنی متیتتوان لتزوم رنجانتدن ستیلررفتگتی را در برنامتهریتزی جریتان
محیطزیستی مشخص ندود .این نرام برای شناسایی و به نقشهدرآوردن تنو و توزیع سیستم آبی در استترالیا بته کتار ررفتته
شده است .جدیدترین کاربرد آن ،شناسایی اکوسیستمهای آبی پرارزش برای حفاظت در شدال استرالیا بوده است.
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ارزیابی جریان محیطزیستی میتواند به صورت تجویزی باشد (بیان کند چه میزان آب برای حفپ اکوسیستم
نیاز است) و یا بر پایه سناریو باشد (توصیف کند چنانچه جریانهای مختلف برای حفتپ رودخانته تخصتیص
یابد ،چه بر سر اکوسیستم خواهد آمد) .در برخی از این ارزیابیها ،امرار مهاش مردمی که از ایتن سیستتمهتا
استفاده میکنند نیز در نرر ررفته میشود.
بحث تفصیلیتر درباره ارزیابی جریان محیطزیستی را در کتاب برنامهریزی تخصیص حوضه میتوان یافت.
پیوستگی و برنامهریزی زیرساخت

اثرات زیرساخت بر اکوسیستمهای آب شیرین ،از جدله غرقابشدن زیستگاهها ،تغییرات در رژیمهای جریتان
و رسوب ،اثرات کیفیت آب در بازههای پائیندست ،و مختلشدن مهاجرت و پیوستتگی در سیستتم رودخانته
میتواند بسیار عدیق باشد .حفپ کیفیت و کارکرد اکوسیستم آب شتیرین متیتوانتد محتدودیتهتایی را بتر
ساخت و بهرهبرداری زیرساختها در برنامه حوضه آبریز اعدال نداید .تهدادی از این جنبهها در اولویتبنتدی
عدومیتر محیطزیستی پوشش داده میشود :پهنهبندی اولویتهای محتیطزیستتی مستتلزم مشتخصکتردن
محدودههایی در حوضه آبریز است که توسهه زیرساخت در آنها مدنو بوده ،یا باید محدود شود و با هشتدار
انجام ریترد؛ نیازهتای جریتان محتیطزیستتی اثترات عدتدهای بتر موقهیتت ،طراحتی و قواعتد بهترهبترداری
زیرساختهای حوضه خواهند داشت.
عالوه بر مسائل رستردهتر محیطزیستی حوضه ،میتوان به پیامدهای محیطزیستتی ختاص ناشتی از ستاخت
زیرساختها بر پیوستگی در حوضه آبریز اشاره کترد .متواقهی کته زیرستاخت ،از ویژرتیهتای مهتم فرآینتد
برنامهریزی حوضه باشد ،ارزیابی پیوستگی حوضه میتواند بخش مهدی از ارزیابی محیطزیستی را شکل دهد.
بسیاری از متخصصان ،پیوستگی را خصوصیت بنیادی تدام اکوسیستمها میدانند .در سیستمهتای رودخانته،
پیوستگی به جریان ماده ،انرژی و اررانیزمهای درون و بین مجراها ،سیالبدشتهتا ،آبختوانهتای آبرفتتی و
دیگر بخشهای اکوسیستم اطالق میرردد که توسط جریان آب تسهیل میشود ،و در ابهاد طتولی ،جتانبی و
عدودی ،و در رذر زمان عدل میکند .این روابط ،پشتتیبانیکننتده و محترک ستاختار و کتارکرد اکوسیستتم
است ،و بر فرآیندهایی مانند الگوهای جریتان ،استتراتژی هتای چرخته عدتر و تتأمین غتذا تتأثیر متیرتذارد.
سیلبندها ،کانالیزه کردن ،سدها ،بندها یا کاهش جریان ،هدگتی بتر ایتن ارتباطتات و هدزمتان بتر کتارکرد،
یکپارچگی و تنو زیستتی تتأثیر متیرذارنتد .در بستیاری از منتاطق ،مهتمتترین مستائل پیوستتگی از دیتد
برنامه ریزی حوضه ،احتداالً پیوستگی باالدست و پائیندست استت کته غالبتاً اهدیتت فراوانتی در پشتتیبانی
مهاجرت ماهیان دارد.
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کادر :68ارزیابی پیوستگی در رودخانه دانوب
در تهیه برنامه مدیریت حوضه آبریز دانوب مطابق با نرامنامه اتحادیه اروپا ،موانع پیوستگی ،به ویژه برای مهاجرت ماهی خاویار،
از مسائل محیطزیستی کلیدی شناسایی شده بود .سازمان حفاظت رودخانه دانوب که مسئولیت تهیه برنامه مدیریت حوضته را
برعهده دارد ،تالشی را برای شناسایی مکانهای اولویتدار برای احیای پیوستگی در حوضه آغاز کرد .ایتن ارزیتابی ،مکتانهتای
اولویتدار را بر پایه تهیین ترکیب وزنی حاصل از میزان بازبودن زیستگاه مهاجرتی ،فاصله از دهانه رودخانه ،و وضهیت حفاظتت
زیستگاههایی که مجدداً مرتبط شدهاند ،شناسایی کرد .برای نشان دادن محدودههای اولویتدار برای اقدام به عنتوان بخشتی از
برنامه مدیریت حوضه آبریز دانوب در  2009نقشهای انتشار یافت .با اینکه این بخش از برنامته از نرتر حقتوقی کشتورها را بته
برنامهریزی اقدامات سختگیرانه بر پایه این روششناسی الزام ندیکند ،با این وجود ،ابزار پشتیبانی تصدیم مهدی برای مدیریت
آتی در این حوضه بوده است.

از این رو ،حفاظت اکوسیستمها در یک حوضه یا بخشهایی از آن ،مستلزم آن است که این قبیل پیونتدهای
حیاتی حفپ شده و حدودی قابل قبول برای زیرساخت و یا دستکاری در مجرا قترار داده شتود .ایتن ارزیتابی
پیوستگی ،پیوندهای جانبی و طولی اصلی که از اکوسیستمهای آب شیرین پشتیبانی متیکننتد را شناستایی
مینداید .این پیوندها عبارتند از:
◄ جابجایی جانبی و طولی حیوانات و ریاهان ،مانند مسیرهای مهتاجرت ماهیتان ،تختمریتزی و الرو ،و
دسترسی به پناهگاهها
◄ جابجایی رسوب در سیستم

185

برنامهریزی حوضه آبریز

◄ در برخی موارد ،پیوندهای جانبی و طولی که رژیم جریان را تهدیل میکنند ،مانند سیالبدشتها که
شدت سیلها را کاهش میدهند ،و پیوند با آبزیرزمینی که جریانهای پایه را تأمین میکند.

 -4-9ارزیابیهای نهادی و اصتدادی
تحلیل نهادی و اجتداعی -اقتصادی ،به دلیل فراهم آوردن شرایط درک پیوندهای آب با حوزههای رستردهتر
توسهه و اقتصادی ،در فرآیند ارزیابی وضهیت از اهدیت باالیی برخوردار است.
ارزیابی اجتما،ی و اصتدادی

مهدوالً ارزیابی وضهیت مبنا ،شرایط اجتداعی و اقتصتادی را در حوضته توصتیف متیکنتد و درکتی از رشتد
احتدالی در آینده در بخشهای کلیدی استفادهکننده آب ایجاد متیندایتد .تحلیتلهتای مشتابهی نیتز بترای
بررسی پیامدهای بالقوه اجتداعی و مالی رزینههای مختلف مدیریتی بته کتار متیرود (بته عنتوان بخشتی از
فرآیند تدوین استراتژی) .از این رو ،هدانند ارزیابی محیطزیستی ،بررسی اجتداعی و اقتصادی به طور کلی به
دو بخش مطالب توصیفی پایه درباره خصوصیات اجتداعی اقتصادی در حوضه ،و تالشهای تحلیلتیتتر بترای
درک اولویتها و روندها در حوضه تقسیم میشود.
بر حسب ارزیابیهای اقتصادی و اجتداعی مبنا ،اطالعات زیر مهدوالً در مقیاس منطقهای ،حوضه یتا پهنتههتا
رردآوری میشود:
◄ ساختار اقتصاد ،شامل تفاوتهای جغرافیایی در حوضه
◄ رشد اقتصادی و تدایزات بخشی
◄ خصوصیات اشتغال
◄ توزیع و نابرابری درآمد
◄ توسهه انسانی (شاخصها)
◄ وضهیت سالمت و آموزش
◄ بهرهمندی از خدمات
عالوه بر این دست دادههای مبنا ،تحلیلهای پیچیدهتر دیگری نیز میتواند برای درک اولویتهای اجتداعی و
اقتصادی توأم با استفاده آب در حوضه انجام شود:
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ارزش اصتدادی آب

روششناسیهای اقتصادی مختلفی برای تهیین ارزش نسبی اقتصادی آب در مکانها و بختشهتای مختلتف
اقتصاد وجود دارد .این بررسیها میتواند تفاوتهای زیاد میان ارزشافزوده اقتصادی و اشتتغال حاصتل از آب
استفادهشده را در بخشهای مختلف اقتصاد نشان دهد .به عنوان ندونهای از این دست مطالهات که در ستطح
جهان انجام شده است میتوان ارزیابی سال  2007رودخانههایی در شدال چین را نام برد .این مطالهه ،ارزش
اقتصادی آب را در صنایهی مانند مهدن ،انرژی ،تولید و ساخت 19 ،یوآن در متر مکهتب ،در مقایسته بتا 4/2
یوآن در متر مکهب در بخش کشاورزی ،برآورد کرد .عالوه بر مقایسه ارزشهای متفاوت استفادههای مصترفی
خارج از جریان آب ،ارزشگذاری اقتصادی میتواند ارزش حاصل از دیگر استفادههای درونجریان آب ،به ویژه
برقابی و نیز کشتیرانی را نیز ارزیابی نداید.
درک ارزش نسبی اقتصادی آب در بخشهای مختلف میتواند اطالعات مهدی برای برنامهریزی حوضه ایجتاد
نداید .با این وجود ،اتکا بر این اطالعات به عنوان اطالعاتی مستقل در تصدیمریریهای برنامهریزی ،چنتدین
اشکال دارد .نخست ،در واقهیت به ندرت تنها بر پایه ارزشافزوده اقتصادی تصدیمریتری صتورت متیریترد.
حتی ارر تأثیر سیاسی را کنار بگذاریم ،برنامههای حوضته احتدتاالً تدایتل بته منرتور کتردن مجدوعتههتای
رستردهتری از مسائل اجتداعی اقتصادی ،به طور مثال اشتغال ،عدالت ،عواید ارزی ،امنیت غتذایی و اهدیتت
استراتژیک برای پشتیبانی رروههای محروم اقتصادی را دارند .این موارد در ارزشگذاری اقتصادی بته حستاب
آورده ندیشوند .دوم ،این تحلیلها ،سناریوها و ضتروریات توستهه آینتده را در نرتر ندتیریرنتد .در نتیجته،
مطالهات ارزشگذاری اقتصادی و تحلیل سود -هزینه ،به عک

ایفای نقش اثررذار و مهم آنها ،بته نتدرت بته

عنوان ابزار اصلی در برنامهریزی حوضه به کار میروند.
سناریوهای توسعه اصتدادی آینده

نیاز به درک سناریوهای رشد اقتصادی آینده و پیامدهای آن برای تقاضای آب ،محوریت فرآیند برنامتهریتزی
استراتژیک حوضه را تشکیل میدهد .این کار میتواند شامل ارزیابی تحلیلی تفصیلی پتیشبینتیهتای رشتد
تولید ناخالص داخلی ،ارزیابی رشد بخشی ،و درک پیامدهای آنها بر تقاضای آب در بخشهای مختلف حوضه
باشد .عالوه بر چنین تحلیل کدّی روندهای آتی تقاضای آب ،برنامههای حوضه نیاز بته درک استتراتژیهتای
اقتصادی ،توسهه و برنامهریزی در حوضه ،و پیامدهای آنها بر استفاده آب دارند .درک اولویتهای اقتصتادی و
برنامهریزی در حوضه ،احتداالً نیازمند تهامل برنامهریزان حوضه و تصدیمریران اقتصتادی و برنامتهریتزی در
حوضه در سرتاسر فرآیند تهیه برنامه حوضه است.
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ارزیابی آثار اجتما،ی و وابستگی

از آنجا که برنامههای حوضه به دنبال دستیابی به توازن میان استفادهکنندران موجود و بتالقوه آب در آینتده
هستند ،نیاز فزایندهای به فراتتررفتن از صترفاً تحلیتل ارزشافتزوده اقتصتادی آب ،و درک شترایط اجتدتاعی
اقتصادی رستردهتر استفاده از آب احساس میرردد .درک این آثار از طریق ارزیابی اثرات اجتداعی اقتصادی
برنامههای پیشنهادشده حوضه ،میتواند اثرات اجتداعی -اقتصادی منفی را کاهش داده و منافع را به حداکثر
برساند .مفهوم وابستگی غالباً به عنوان بخش مهدی از این ارزیابیها به کار میرود .این مفهوم تالش میکنتد
درک مناسبی از رسترهای که به عنوان جایگزین فهالیتهای موجود استفادهکننده آب ،در دسترس بخشهتا
و مناطق قرار دارد ایجاد نداید .هدچنین این مفهوم به شناسایی رروههتایی کته از اثترات نتامطلوب ناشتی از
کاهش تخصیصهای آب رنج خواهند برد نیز کدک مینداید.

کادر :69برآورد اطال،ات اصتدادی در هلند
از زمان ابالغ نرامنامه اتحادیه اروپا ،در هلند سه تحلیل اقتصادی انجام شده است .این تحلیلها در کل کشتور انجتام شتدهانتد.
نخستین تحلیل که در سال  2005انجام شد ،برآورد کالن از هزینههای بالقوه پیادهسازی نرامنامه در هلند را فراهم آورده ،امتا
به دلیل فقدان جزئیات درباره اقداماتی که عدالً باید انجام شود ،محدود بوده است.
پ از آن ،یک تحلیل هزینه -فایده استراتژیک در سال  2006انجام شد .این تحلیل با این فرض آغاز شد که اهداف نرامنامته
تا سال  2015محقق خواهد شد .این تحلیل بر پایه دادههای رردآوریشده از هشت حوضه آبریز و در سطح ملی انجتام شتد ،و
هزینهها و منافع اقدامات مختلف و سطوح مختلف پیادهسازی را در نرر ررفت .محدودیتهای قابلمالحرهای برای این ارزیابی
وجود داشت ،چراکه سناریوهای تهیهشده توسط مراجع منطقهای ،ماهیتاً در حوضههتای مختلتف تفتاوت داشتتند ،و اطالعتات
هزینهها غالباً مبهم و تردیدآمیز بودند .در نتیجه ،برخی اطالعات را میبایست برونیابی یا برآورد کرد.

هزینههای خارجی توأم با کیفیت آب

در خصوص هزینههای اقتصادی خارجی توأم با کیفیت آب در حوضه ،به ویژه هزینههایی ماننتد هزینتههتای
تصفیه کیفیت پائین آب ،نیز ارزیتابی الزم صتورت متیریترد .ایتن ارزیتابی متیتوانتد بته تهیته برنامتههتای
سرمایهرذاری برای پرداختن به اُفت کیفیت آب کدک کرده و انگیزه مهدتی بترای تصتدیمریتران در جهتت
تصویب چنین برنامههایی را ایجاد نداید.
بحث بیشتر در خصوص برخی از روشهای ارزیابی اقتصادی در برنامهریزی منابع آب و تخصیص را متیتتوان
در کتاب برنامهریزی تخصیص آب حوضه یافت.

188

فصل  :۹ار یابی وضعیت مبنا

فنون نوظهور بر اساس رد پای آب در مقیاس حوضه ،احتداالً مسیر امیدوارکنندهای برای پیوند بین استتفاده
از آب و اقتصاد هستند .ردپای آب یک حوضه به صورت مجدو مقدار آبی تهریف متیشتود کته بترای تولیتد
کاالها و خدمات در محدوده مورد نرر استفاده میشود .وقتی رد پای آب به دست آید ،این امکتان بته وجتود
می آید که استفاده از آب و جریان آب پنهان به درون و بیرون آبخیز توصیف شده و سپ

با استتفاده /ارزش

اجتداعی و اقتصادی منابع آب پیوند زده شود.
بزررترین چالش در تدام شیوههای تحلیل ،به فقدان اطالعات در مقیاس الزم برای تحلیتل ارتبتاط متییابتد.
کشورهای مهدودی خارج از اروپای غربی و آمریکای شدالی وجود دارند که دادههای قابل اتکتای اقتصتادی و
جدهیتی در مقیاس محلی داشته باشند ،به وی ژه متواقهی کته تغییتر جدهیتتی (رشتد و مهتاجرت) و توستهه
اقتصادی (رشد و جابجایی بخشی) بسیار پویا باشد .این وضهیت با تفاوتهتای میتان دادههتای رتزارششتده
اجتداعی و اقتصادی در مقیاس اداری پیچیدهتر نیز میشود.
در نهایت ،شایان ذکر است که علتیرغتم انجتام ایتن قبیتل ارزیتابیهتای اجتدتاعی و اقتصتادی ،بستیاری از
فرآیندهای برنامهریزی هنوز هم از تحلیلهای فنی و مالی و مالحرات سیاسی به عنوان مبنای تصدیمریتری
استفاده میکنند .با این وجود ،ارر این تحلیل ،پیامدهای اجتداعی و اقتصادی را برای حوضه مشتخص کنتد،
برنامهریزی استراتژیک میتواند جنبههای توسهه را در نرر بگیرد.
ارزیابی نهادی ،حقوصی و حکمرانی

برنامه استراتژیک حوضه احتداالً تأثیر عدیقی بر محیط نهادی حوضه آبریز و سایر محیطهای نهادی مترتبط
با آن خواهد داشت .بنابراین ،درک کامل شرایط نهادی تاریخی ،کنونی و نوظهتور اهدیتت فراوانتی دارد .ایتن
مهم بدین مفهوم است که ارزیابی نهادی باید ذینفهان کلیدی بخش آب و دیگر بختشهتا ،اختیتارات قتانونی
آنها و روابط با سازمان صاحب اختیار قانونی مدیریت آب حوضه آبریز ،اقدامات سیاستی و برنامهریزی آنها که
باید در برنامه حوضه مورد توجه قرار ریرد ،ترتیبات مالی آنها و نهایتاً ظرفیت آنها را شناسایی و درک ندایتد.
این ارزیابی مستلزم:
◄ ارزیابی نقشها ،کارکردها و ظرفیتهای سازمانهای مختلف در حوضه است.
◄ درک برنامههای دیگر بخشها است .مهم است که مشخص شود تا چه اندازه بتا ارزیتابی ستناریوهای
اجتداعی -اقتصادی آینده تفاوت دارد.
ارزیابی نهادی ،جنبههای مهم پیادهسازی من جدله اختیارات قانونی ،اهداف سیاستی ،ترتیبتات حکدرانتی ،و
تأمین مالی و ظرفیت سازمانی را در نرر میریرد .این بررسی ،شناستایی ذینفهتانی کته بایتد دربتاره مستائل
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نوظهور کلیدی مشارکت کنند را هدایت کرده و نیز موانع خاصی را که مدکن است بر سر راه پذیرش برنامه و
به کارریری آن پدید آید برجسته میسازد.
یکی از جنبههای مهم این بررسی وابسته به ناهدسویی بالقوه میان سیاست و هتدف برنامتهریتزی توستهه در
بخشهای مختلف دولت است .این ارزیابی ،شرایط شناسایی شکافهتا و نتاهدخوانیهتا میتان سیاستتهتا و
برنامهها ،و نیز ناهدخوانیهای بالقوه در برنامهها در خصوص موجودی آب در حوضه را ایجاد متیندایتد .ایتن
بررسی به مشخصشدن تصویر نهادی نقشها و روابط دپارتدانهای دولت ،دستگاهها و سطوح مختلف دولت،
به هدراه تهامالت آنها با بخش خصوصی و سازمانهای غیر دولتی در خصوص مسائل مرتبط بتا آب و توستهه
منتهی میشود .مولفههای مهدول وضهیت نهادی عبارتند از:
◄ نهادهای مدیریت آب :درک نقشها و روابط میان نهادها و ساختارهایی (هم تأسی شده قانونی و هتم
غیررسدی) که در مدیریت آب دخیل هستند .طیف این نهادها از دپارتدانهای ملی آب و دستگاههتا یتا
مراجع ملی ،تا سازمانهای سطح حوضه و دپارتدتانهتای استتانی ،و نهادهتای دخیتل در بهترهبترداری
طرحهای آبیاری در سطح محلی ،سامانههای تأمین آب شهری و خانگی ،و مدیریت محلتی منتابع آب را
شامل میشود.
◄ دولت استانی و محلی :درک نقشها و روابط بخش آب با اختیارات دولت استانی و محلتی در خصتوص
توسهه فضایی ،اجتداعی و اقتصادی ،و نیز مدیریت و حفاظت محیطزیستی .این کار باید شتامل ارزیتابی
عدلگرایی و تناسب برنامهها و اقدامات در سطوح مختلف باشتد ،چراکته غالبتاً برنامتههتا بتر روی کاغتذ
مهنادار نبوده و یا نهادهای ذیربط ظرفیت کافی برای پیادهسازی آنها ندارند .از این رو ،این ارزیتابی بایتد
تصویر روشنی از الزامات مرتبط با آب ،اثرات ،چالشهای مدیریت و فرصتها را برای تهیه برنامه حوضته
فراهم آورد ،و مهدوالً به دخالت مستقیم دولت استانی و محلی نیاز خواهد داشت.
◄ نهادهای دیگر :تهدادی از نهادهای دیگر نیز بر قلدرو مدیریت منابع آب تأثیر میرذارنتد کته بایتد در
بررسی نهادی مورد توجه قرار ریرند .از جدله آنها میتوان به دیگر دپارتدانهتای ملتی و دستتگاههتای
ذیربط آنها و در برخی موارد طرحها اشاره ندود .مقاصد بتالقوه بختش خصوصتی ،از جدلته در پیونتد بتا
کسب و کار کشاورزی ،و نیز مشارکت و مقاصد سازمانهای فهال غیر دولتی و مردمنهاد نیز باید در نرتر
ررفته شوند.
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 -5-9شناسایی مسائل و اصالح اصول برنامهریزی
هدانرونه که در باال رفته شد ،برنامهریزی حوضه در وضهیتهای پیچیده ندیتواند به تدام مسائل و در تدام
مکانها بپردازد .الزم است مسائل کلیدی منابع آب شناسایی و اولویتبندی شوند (هم برای ارزیابی وضتهیت
و هم در تدوین برنامه) .این مسائل باید در مرحله پایانی ارزیابی وضهیت شناستایی شتوند .ایتن مرحلته پلتی
میان ارزیابی وضهیت و طراحی استراتژی حوضه خواهد بود .شناسایی و اولویتبندی مسائل مهدوالً با ترکیبی
از موارد زیر به انجام میرسد:
◄ اولویتها /مذاکره سیاسی به دستور رهبران سیاسی در پاسخ به رویدادها و وقایع حوضه یا کشور
◄ دیدراههای کارشناسی مدیران و دستاندرکاران آراه ،به دستآمتده از طریتق فرآینتدی ماننتد روش
دلفی
◄ تحلیل فنی /اقتصادی و غربال مسائل توسط تیم کوچکتر پروژه در طول ارزیابی وضهیت
◄ دخالتدادن ذینفهان محلی از طریق جلسات رایزنی و بررسی فنی و جدعبندی نررات آنان.
شناسایی و اولویتبندی مسائل مرتبط با منابع آب مهدوالً فرآیندی تکرارشونده است ،و اولویتتهتا در طتول
ارزیابی وضهیت مبنا و تحلیل سناریوهای آینده ظهور میکنند .در طول این فرآیند ،سطح درک ایتن مستائل
بهبود مییابد ،به ویژه وقتی به مشکالت و پهنههای خاص در حوضه ارتباط دارند .در برخی موارد ،روابط علّی
برای توصیف مبنا و علل بالفصل یک مسئله مورد کند و کاو قرار میریرد .مالحرات مهم در بررستی اولویتت
مسائل عبارتند از:
◄ وخامت اثرات اجتداعی ،اقتصادی یا اکولوژیکی کنونی مربوط به مسئله
◄ وخامت مورد انترار درباره مسئله در آینده با تغییر شرایط
◄ عدم قطهیت درک کنونی یا پیامدهای آینده
◄ امکانپذیری و سطحی که برنامهریزی حوضه میتواند به مسئله بپردازد.
مسائل اولویتدار در سه شیوه متدایز در فرآیند استراتژی حوضه استفاده میشوند:
◄ اصالح و بهبود اصول اساسی که مابقی فرآیند بر آنها مبتنی است ،بته منرتور بازتتاب ماهیتت ختاص
چالشهای برنامهریزی حوضه و فرصتها
◄ تدرکز بر فرآیند طراحی چشمانداز و اهداف حوضه
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◄ مشخصشدن حوزههای موضوعی مورد نیاز که باید به عنوان بخشتی از فرآینتد برنامتهریتزی حوضته
تدوین شوند که در نهایت در قالب برنامههای موضوعی عرضه خواهند شد.
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فدل 10
لحاظ کردن روندها و ،دمصطعیتها

 -1-10هدف از بررسی آینده
برنامهریزی حوضه به روشنی نیاز به توجه به مسائل کنونی مدیریت آبی دارد که در ارزیابی وضتهیت حوضته
مشخص شدهاند ،ولی هدزمان باید مسائل نوظهور و تهدیدهای بالقوه آینده را نیتز شناستایی ندایتد .بررستی
آینده به ویژه برای برنامهریزی استراتژیک حوضه بسیار مهم است چراکه در محیط پویتا و نتامهین اقلیدتی و
توسهه آینده ،نگرشی بلندمدت ایجاد میکند.
دو راه متدایز در پرداختن به بررسی آینده وجود دارد که بازتاب نگاههای مختلف به آینده است .در نخستتین
روش فرض میشود که آینده تا اندازه زیادی قابل پیشبینی بوده (در چارچوب محدودیتها) و احتداالً بتا در
نررررفتن مسیرهای مختلف آینده با احتدال وقو برآوردشده آنها ،پاسخ مدیریتی به آنها قابل بهینته کتردن
است .شیوه دوم ،با درک اینکه آینده بسیار نامهین استت متیدانتد کته پاستخهتای متدیریتی بایتد در برابتر
مسیرهای رونارون جایگزین (بدون نشاندادن احتدال وقو آنها) ،در حوزه آیندههای مدکتن پایتدار باشتند.
برنامهریزی سنتی منابع آب تا اندازه زیادی بر شیوه اول مبتنی بوده است .با این وجود ،شتیوه دوم بته شتکل
فزاینده ای در پاسخ به این شناخت که توسهه و تغییرات اقلیم به مهنای عدم قطهیتت بنیتادی آینتده استت،
مورد توجه قرار میریرد.
از این رو ،برنامهریزی استراتژیک حوضه ،به جای آنکه بکوشد یک یا چند آینده محتدل را پیشبینتی کنتد و
برای آن برنامهریزی نداید ،رو به تکامل بوده تا پارادایم عدم قطهیت آینده را بازتاب دهد .این شتیوه مستتلزم
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تدوین راهحلهای باثبات است که بتواند آیندههای مختلف را که متأثر از دو عدم قطهیت کلیدی زیر هستتند
در نرر بگیرد:
◄ تغییر سریع اجتما،ی ،جمعیتی و اصتدادی در چندین حوضه مشاهده شده است (به ویژه در کشتورهای
در حال توسهه) .این روند میتواند منتهی به نیازهای آبی یا الگوهای مصرفی شود که با وضهیت کنتونی
یا پیشبینیشده در زمان برنامهریزی متفاوت باشند .وقتی برنامه حوضه بسیار صُلب طراحی شده باشد،
تغییرات غیرمنترره منجر به بروز چالشهایی میشوند .به طور مثال ،حوضه رودخانه زرد بته سترعت از
یک اقتصاد عددتاً کشاورزی به یک اقتصاد صنهتی در انتهای قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم تغییر
کرد .این وضهیت به الگوهای بسیار متفاوت توستهه و استتفاده آب در مقایسته بتا پتیشبینتی در زمتان
توافقنامه تخصیص آب سال  1987منجر شد.
◄ تغییر اصلیم مدکن است سبب تغییر در بارندری و دما شود که بر موجودی منتابع آب تتأثیر رذاشتته،
فراوانی و شدت سیلها و خشکسالیها را افزایش داده ،و در اکوسیستتمهتایی کته کیفیتت آب را حفتپ
میکنند اختالل به وجود میآورد .پیشبینی درجه تغییر در محدودهای مشخص و در چتارچوب زمتانی
بروز تغییر بسیار دشوار است ،در نتیجه ،عدم قطهیت قابلمالحرهای را پدید میآورد.
دو راه متدایز برای ارزیابی میزان تأثیر آب و مدیریت آن بر پیشرانهای تغییر رستردهتر توستهه اجتدتاعی و
اقتصادی وجود دارد .مدیریت سنتی منابع آب فرض میکند که آینده توستهه مستتقل از آینتده آب استت ،و
بنابراین ،برنامهریزی حوضه باید به این دست پیشرانهای برونزای نیازهای آبی پاسخ دهد .به شتکلی دیگتر،
وقتی منابع آب زیر فشار قرار می ریرد ،موجودی و مدیریت منابع آب تتأثیر بیشتتری بتر مستیرهای توستهه
اقتصادی و اجتداعی دارند ،و نقش آب به عنوان تسریعکننده یا محدودیت بترای توستهه ،از طریتق بتازخورد
برای درک نیازهای آتی آب در برنامهریزی استراتژیک حوضه مورد توجه قرار میریرد.
امروزه درک اینکه در برنامهریزی استراتژیک حوضه باید به آیندهای سرشار از عدم قطهیتها چشم دوختت،
و هدزمان از شرایط حاکم بر آب در اقتصاد سیاسی به صورت رستردهتر آراه بود ،رو به افزایش استت .شتیوه
حفاظت ،توسهه و استفاده از منابع آب ،تأثیر عدیقی بر ریسکها و فرصتهای بختش رستتردهتتر عدتومی و
خصوصی دارد ،و از این رو ،پیامدهای مهدی بر فهالیت اقتصادی ،توسهه اجتداعی و ثبات سیاسی دارد.
درک و ارزیابی این عدم قطهیتها و اثرات آنها بر الگوهای توسهه ،هیدرولوژی و تقاضای آب در آینده ،بختش
بنیادی مرحله ارزیابی وضهیت در برنامهریزی استراتژیک حوضه به شدار میآیتد .تتا کنتون فنتون رونتارونی
برای بررسی این قبیل تغییرات و عدم قطهیتها به کار ررفته شده و یا پیشنهاد شده است که برختی از آنهتا
در سه دسته زیر توصیف میشوند:
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◄ تأثیر توسهه آتی بر منابع آب (و بالهک )
◄ تأثیر نوسان و تغییر اقلیم بر منابع آب و آسیبپذیری آن
◄ تأثیر عدم قطهیت توسهه و اقلیم بر ثبات تصدیمریری
هدف نهایی از شناخت آینده ،کدک به تصدیدات به عنوان بخشی از فرآیند برنامهریزی حوضه استت .از ایتن
رو ،رویکردهایی که برای ارزیابی وضهیت آینده به کار میروند نیز مهدتوالً از تصتدیمریتریهتایی پشتتیبانی
میکنند که اهداف و اقدامات منتخب را با توجه به آینده ،در نرر ررفته یا بهینه میکنند .بتا ایتن وجتود ،بتا
اینکه این تدایز ساختگی است ،این فصل بر شناخت شرایط آینده تدرکز دارد ،در حالیکه فصل 12رویکردها
و فنون تصدیمریری و متوازنسازی تهامالت (بسیاری از آنها بستط فنتون متورد بحتث در ادامته هستتند) را
بررسی میکند.
پیش از شرح رویکردهای مختلف ،مهرفی سه جزح پایه در هر نو تحلیل برنامهریزی حوضه مفیتد استت .هتر
یک از این اجزا مدکن است به روشهای مختلف از تغییرات آینده تأثیر بپذیرند.
◄ نخست ،تاثیررذاری الگوهای کاربری اراضی ،نوسانات اقلیدی و فرآیندهای هیدرولوژیکی ،بتر جریتان،
کیفیت آب و پاسخ رودخانهها ،تاالبها ،دریاچهها و مصبها به وقو ستیالب استت .توستهه اجتدتاعی-
اقتصادی و تغییرات اقلیم بر کیفیت و کدیت نفوذ ،رواناب و تخلیه آب در منابع آبسطحی و زیرزمینتی
تأثیر میرذارد .ارزیابی این دست آثار آینده مدکن است توسط طیفی از روشهای اکتشافی ،قطهیترترا
یا استوکستیک انجام شود که به دنبال برآوردهای «ساختگی» درباره آینده هیدرولوژی و کیفیت آب ،با
توجه به شرایط امروزی یا طبیهیشده هستند.
◄ دوم ،خصوصیات هیدرولیکی و پیکربندی آبسطحی ،محیطزیست آبی و سیستم مخزن تهیین کننده
کیفیت ،کدیت و زمانبندی آب جتاری در حوضته هستتند .تغییتر اقلتیم ،ورودیهتای هیتدرولوژیکی و
کیفیت آب و /یا توسهه زیرساخت در درون جریان و دستکاری زیستگاه میتواند ایتن خصوصتیات و بته
تبع آن پاسخ سیستم را تغییر دهد .فنون ارزیابی این پاسخها ،به مستئله متورد نرتر بستتگی دارد ،و از
تحلیل سیستمهای بزرگ برای تخصتیص آب و تولیتد برقتابی ،تتا متدلستازی کیفیتت آب و رونتدیابی
هیدرولیکی ریسک سیل و کشتیرانی تغییر میکند.
◄ سوم ،نیازهای این سیستم از نرر کارکرد اکوسیستم ،تأمین آب ،و کیفیت آب یا سیل ،تهیین کننتده
تقاضاها از منابع آب بوده و نیز پیوند با ضروریات اجتداعی ،اقتصادی و اکولوژیکی را برای توسهه برقترار
می سازد .این الزامات با تغییر الگوهای توسهه و نوسان اقلیم در حوضه ،دامنهای از افزایشهتای مشتهود
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در تقاضای آب با افزایش تولید ،افزیش ریسک سیل با تغییر کاربری اراضی ،و نیز تغییرات کدتر مشهود
مانند تبخیرتهرق ریاه با تغییر دما و دی اکسید کربن را دربر میریرد..
این سه مولفه به روشنی با یکدیگر برهمکنش دارند ،و تنها با ترکیب آنها میتوان تصتویر کتاملی از تغییترات
آینده در حوضه را ارزیابی کرد .با این وجود ،باید دانست که هیچ مدل یا تکنیکی به تنهایی ندیتواند به هده
مسائل مدکن پاسخ دهد ،بلکه باید فنون و مدلهای تحلیل موضوعی متناسب با هدف ختاص دربتاره مستائل
اولویتدار تدوین شوند .هدف برنامه ریزی حوضه ،اطدینان از این است که فرضیات و اصتول زیربنتایی فنتون
مختلف هدخوانی داشته و برهمکنشهای میان آنها در نرر ررفته میشود.

 -2-10تلفی آیندههای توسعه
از مراحل بسیار مهم در برنامهریزی استراتژیک حوضه که غالباً دست کم ررفته میشود ،تفسیر و تلفیق افتق
دید در دیگر برنامههای (یا فرآیندها) توسهه اقتصادی ،اجتداعی ،محتیطزیستتی و بخشتی ،دربتاره آینتده در
مقیاسهای ملی ،منطقهای و محلی است (شکل .)27در این کار باید ضتروریات توستههای و محتیطزیستتی،
اولویتها و اقدامات مرتبط با حوضه نشتان داده شتده ،و بتر استاس آن ،چشتمانتدازها یتا نتتایج توستههای و
محیطزیستی حاصل رردد .این برنامهها هدچنین میتوانند الزامات مترتبط بتا منتابع آب بترای پشتتیبانی از
پیادهسازی آنها را مشخص سازند ،که این موضو  ،نیاز به رنجاندن برنامههای موجود ملی ،حوضهای و محلی
را از نرر ضروریات و اقدامات توسههای و محیطزیستی آنها برجسته میکند.
در حالیکه این قبیل برنامهها عددتاً برنامههای بخش عدومی هستتند ،بتا ایتن حتال ،در برختی حوضتههتا،
شرکتهای خاص یا مجدوعهای از شرکتها ،استراتژیهایی دارند که میتواند پیامدهای مهدی بترای توستهه
حوضه داشته باشد .اصلیترین مصتداقهتای ایتن وضتهیت مربتوط بته مهتادن بتزرگمقیتاس ،شترکتهتای
پتروشیدی ،انرژی ،تولید و کشاورزی است که فهالیتهایشان اثرات عددهای بر فهالیتهتای کتاربری اراضتی،
نیازهای آبی یا تخلیه پسداند در حوضه دارد.
با این وجود ،باید دانست که این برنامهها به ندرت انسجام و هدسویی افقی میان بخشهتا یتا حتتی عدتودی
میان سطوح مختلف دارند .غالباً این برنامهها تنها رزارههای کالنی در خصوص قصتد و هتدف ایجتاد کترده و
مدکن است حتی از نرر درونتی نیتز هدختوانی نداشتته باشتند .در بستیاری از وضتهیتهتا ،استتراتژیهتای
(واقدامات) توسهه بخش خصوصتی ،از برنامتههتای پشتتیبانیشتده عدتومی انحتراف دارنتد ،و شترکتهتا از
ناهدخوانیهای میان سطوح و بخشها در راستای افزایش منافع خود بهرهبرداری میکنند .برنامههای توستهه
غالباً در مورد فرصتها و محدویتهای منابع آب ،تههدی را به عهده نگرفته یا حتی آنها را در نرر ندیریرند،
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بلکه در آنها عدوماً موجودی آب و تخلیه پسداند در دسترس فرض میرردند .از این رو ،تفسیر و تلفیتق افتق
دید آینده در برنامههای دیگر میتواند کاری پیچیده و مستلزم حجم زیادی ذهنیتات فتردی در رستیدن بته
تصویر منسجم درباره آینده (یا آیندههای جایگزین) باشد.

شکل -27برنامههای محیطزیستی و توسعهای در مقیاسهای مختلف که باید در برنامهریزی حوضه در نور گرفته شوند.

ارزیابی دیدراهها درباره آینده در دیگر فرآیندهای برنامهریزی باید چارچوبی برای ارزیابی آینتدههتای توستهه
مرتبط با آب ایجاد کرده و در تدوین چشمانداز یا اهداف غایی حوضه تأثیر بگذارد .با این وجود ،نکته مهمتتر
آن است که شکافها و ناهدخوانیهای بالقوه میان این برنامهها در خصوص منابع آب بایتد مشتخص شتده و
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برای تهامل میان فرآیند برنامه ریزی حوضه و نهادهای صاحب اختیار قانونی که مسئولیت این قبیل برنامههتا
را دارند ،با هدف تسهیل هدسویی بیشتر میان این برنامهها ،به کار ررفته شوند.

کادر :70همسویی با برنامهریزی توسعه در استراتژی مدیریت حوضه Breede-Overberg
تشویق به رشد اقتصادی و بهبود امرار مهاش اجتداعی در آینده توسهه محدوده  Breede-Overbergمحوریت داشته ،و بنابراین
برای استراتژی مدیریت حوضه نیز اصل بوده است .نقتش آب در پشتتیبانی توستهه ،بته ویتژه در محتدوده Breede-Overberg
اهدیت ویژهای دارد ،به این دلیل که اقتصاد و جدهیت این منطقه ،پیوند اجتناب ناپذیری با کشاورزی دارد ،و منابع آب موجود
آن محدود است.
این استراتژی ،با تهامل و رنجاندن اصول سیاستهای متدرکز بر توسهه در استراتژی حوضه ،خود را با برنامهریزی رستتردهتتر
توسهه هدسو ندوده است .این استراتژی دربرریرنده اسناد توسهه در سطح ایالتی مانند استراتژی رشد و توسهه ایتالتی ،مترور و
دورندای اقتصادی ایالتی ،و چارچوب توسهه فضایی بوده است .استراتژی حوضه هدچنین خود را با اقدامات توسهه اقتصتادی و
اجتداعی محلی ،مانند برنامه یکپارچه توسهه دولت محلی و برنامه توسهه خدمات آب ،هدسو ندتوده استت .استتراتژی حوضته،
پیوند میان مدیریت منابع آب و مسائل و چالشهای توسهه را شناسایی کرده ،و آنها را در چشمانتداز ختود رنجانتده و مبنتای
اقدامات استراتژیک ندوده است.
به طور مثال ،چشمانداز «تقسیم عادالنه و کارآی منابع آب موجود برای حفپ فهالیتهای موجتود ،پشتتیبانی توستهه جدیتد و
اطدینان از جبران ،و هدزمان ،سازراری با تغییرات اقلیدتی و جهتانی» بازتتاب نیازهتای توستهه در راستتای تشتویق بته رشتد
اقتصادی و جبران نابرابریهای اجتداعی رذشته است .این چشمانداز ،با اقدام استراتژیک تخصیص آب بر اساس اصول زیتر کته
این قبیل اولویتهای توسهه را در نرر میریرد ،پشتیبانی میشود:
◄ بازتخصیص آب برای ذخیره محفوظ و زارعان ،از طریق سازوکارهای رونارون و نوآورانه تنریدی ،اقتصادی و فنتی ،پیترو
درک ارتقایافته در خصوص استفاده آب و هیدرولوژی سیستم.
◄ اجازه آبیاری کشاورزی جدید با مؤلفه ( HDIشاخص توستهه انستانی) بزررتتر از  50درصتد ،و هدزمتان ،در نرررترفتن
کاربردهای بیش از  30درصد  ،HDIمستلزم کارآیی دقیق استفاده از آب.
◄ ترویج توسهه کشاورزی تجاری از طریق بهبود کارآیی ،سهیمشدن در سرمایهرذاریهتای مشتترک و طترحهتای تحقتق
عدالت ،با  HDIو انتقال حقابههای مجاز مهتبر.

 -3-10ارزیابی اثرات توسعه آینده
پیشبینی شرایط هیدرولوژیکی و نیازهای آبی آینده هدیشه بخش اساسی برنامهریزی منابع آب بتوده استت.
این فنون ،با پیچیدری روابط میان آب و اقتصتاد ،بته شتکل فزاینتدهای پیچیتدهتتر شتدهانتد .اولتین تدرکتز
پیشبینی های آینده مهدوالً بر نیازهای آبی (متأثر از الگوهای متغیر توسهه اقتصتادی و جدهیتی)بتوده ،و در
ادامه متدرکز بر هیدرولوژی (متأثر از الگوهای متغیر کاربری اراضی و در این اواخر ،تغییر اقلیم) است .اثترات
احتدالی تغییر تکنولوژی نیز باید در نرر ررفته شود (مانند رونههایی از ریاه که نیاز آبتی کدتتری دارنتد یتا
رزینههای شیرینسازی) ،که البته عدوماً کدتر در این ارزیابیها رنجانده میشوند .در این بخش از کتاب ،در
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سطحی کالن ،طیفی از فنونی که مهدوالً برای پیشبینی یا محدودستازی تغییترات آینتده در هیتدرولوژی و
نیازهای آبی در برنامهریزی حوضه به کار میروند ،مهرفی میشود.
تغییرات در خصوصیات هیدرولیکی سیستمهای رودخانه بیشتر مختص به روندیابی ستیل ،متدیریت کیفیتت
آب ،بهرهبرداری سیستم مخازن ،و نیز در پاسخ به تغییر جریان یا توسهه زیرساخت است .این متوارد مهدتوالً
در دامنه برنامه حوضه قرار دارند ،و بنابراین ارزیابی آنها به ارزیابی اقدامات استتراتژیک ارتبتاط متییابتد کته
موضو دو فصل بهدی است.
در ترسیم آینده ،سناریوها غالبتاً بترای نشتاندادن آینتدههتای مدکتن مختلتف و انهکتاس عتدم قطهیتت در
پیشرانهای آیندههای مختلف به کار ررفته میشوند .در این مرحله از بحث ،مهم است از نرر مفهومی میتان
سناریوهای برنامهریزی که مستقل از پاسخهای متدیریت آب هستتند (متتأثر از عوامتل بترونزا ماننتد رشتد
اقتصادی) و سناریوهای توسهه که بازتاب پاستخ متدیریت هستتند (متتأثر از عوامتل درونزا ماننتد متدیریت
تقاضا) ،تدایز قائل شویم .هر دو نو سناریو (غالباً در ترکیب) در برنامهریزی منابع آب به کار میروند ،ولی در
این فصل ،بحث درباره سناریوی نو اول صتورت متیریترد (ستناریوی نتو دوم در دو فصتل بهتدی مطترح
میشود).
پیشبینی روندهای استفاده آب و کاربری اراضی

ترسیم سناریوهای آتی منابع آب بر اساس روندهای رذشته ،روش سنتی و ساده شکلدادن بته ستناریوها بته
شدار میآید که تنها به شکل حداقلی عدم قطهیتها را منرور مینداید .ترسیم رونتد مدکتن استت از فنتون
رررسیون ،از روی یک یا چند متغیر برونزا که بازتاب ویژریهای جدهیتی یتا رشتد اقتصتادی استت ،بترای
ارزیابی متغیر /متغیرهای وابسته منابع آب (مهدوالً تقاضاها /الگوهای آب بر پایه بخش یا محتدوده مشتخص)
استفاده کند .اوایل در مطالهات صرفاً روندهای تقاضای آب ترسیم میشد ،اما به تتدریج بتا ترستیم رونتدهای
رشد اقتصادی و جدهیتی جایگزین رردیتد (احتدتاالً بتا متدایزستاختن رشتد روستتایی -کشتاورزی از رشتد
شهری -صنهتی) .عدم قطهیت در این ترسیمها مهدوالً با تهریف حدود ،بر حسب سناریوی رشد زیاد ،متوسط
و پائین ،که مهرف پیشبینیهای استفاده آب هستند ،بازتاب مییابد .در برختی متوارد ،پیامتدهای فرضتیات
مدیریت تقاضا نیز به عنوان سناریوهای اضافه منرور میرردند.
پیشبینی ورودی های هیدرولوژیکی (و کیفیت آب) در این سیستم به طور مشابه با ترسیم تغییترات آتتی در
کاربری اراضی ،توسهه اقتصادی و تغییرات جدهیتی ،و مدلسازی پیامدهای آنها برای رواناب سطحی ،تغذیته
آبخوان ،آلودری آب و پیکهای سیل انجام میشود .در حالیکه سناریوهای رونارونی میتواند تدوین شود ،با
این حال ،تفاوت میان آنها در مقیاس حوضه ،به ویتژه وقتتی بتا تغییتر نیازهتای آبتی مقایسته شتود ،نستبتاً
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بیاهدیت است .بنابراین ،مهدوالً تنها یک آینده هیدرولوژیکی به کار میرود .با این وجتود ،تغییترات کتاربری
اراضی و اقتصادی ،تأثیر مهم تری بر روندیابی سیل و تخلیه پسداند دارند (به ویژه در مقیاس آبخیز) ،و از این
رو مدکن است در مواقهی که مسئله اصلی باشند ،توجه بیشتری به آنها مبذول شود.
به طور سنتی ،در ارزیابی هیدرولوژیکی آینده ،اقلیم ثابت فرض شده (رژیتمهتای پایتدار بارنتدری و دمتا) ،و
تغییرات را نتیجه فهالیتهای مستقیم انسانی میدانتد ،ولتی در ستالهتای اخیتر ،تغییتر اقلتیم نیتز در ایتن
ارزیابیها رنجانده شده است (ارزیابی اثرات عدم قطهیت اقلیم با جزئیات بیشتر در بخش بهدی متورد بحتث
قرار میریرد).
تدام ارزیابیهای فوقالذکر نیازمند سطحی از مدلسازی تحلیلی هستند تا بر مبنای آنها ترسیم آینده صورت
ریرد .در حالیکه طیفی از فنون و مدل ها به کار ررفته شده است ،اما به طور کلی این فنتون بته یکتی از دو
دسته زیر تهلق دارند:
◄ فنون صطعیتنگر ،بدین مهنا که روابط علّی پیشران نوسانات آینده بته شتکل کتافی درک متیشتوند و
برنامهریزی شامل شناسایی اثربخشترین راه دستیابی به هدف غایی است .متدلستازی قطهتی مهدتوالً
برای شبیهسازی شرایط آینده سیستم ،به هدراه فرضیاتی درباره هیدرولوژی و توستهه آینتده (نیازهتای
آبی) به کار میرود.
◄ فنون استوکستیک ،نوستان تصتادفی (مهدتوالً باثبتات) در سیستتم را متیپذیرنتد و ستهی در یتافتن
مناسبترین راه دستیابی به هدف غایی با در نررررفتن تفسیر احتداالتی از نوسانات را دارند .مدلسازی
استوکستیک مهدوالً برای بازندود شرایط سیستم از طریق ندایش روابط آماری با هیدرولوژی یتا توستهه
به کار میرود.
دسته سوم مدلهای فیزیکی (که در آنها نسخه بدل سهبهدی ساخته میشود) برای ارزیابی اثرات هیدرولیکی
تغییرات ،به جای ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی سیستم یا نیازهای آبی آینده استفاده میشود.
پیشبینیهای اصتدادی آینده

پیشبینیهای نسبتاً پیچیدهتر ،مبتنی بر پیشبینی نیازهای آبی با استفاده از مدلهای اقتصادی کالن بترای
ارزیابی پیامدهای رشد مدکن آتی در بخش های کلیدی است که بتر تقاضتای آب (و احتدتاالً روانتاب) تتأثیر
میرذارند .در این نو از مطالهات ،تحلیلهای مشابهی برای ارزیابی پیامدهای اجتداعی و متالی بتالقوه بترای
رزینههای مختلف مدیریتی (به عنوان بخشی از فرآیند تدوین استراتژی) استفاده میشود.
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کادر :71پیشبینیهای تقاضا در سیستم رودخانه Vaal
تحلیل روند سیستم رودخانه  Vaalکه توسط وزارت امور آب آفریقای جنوبی انجام شد ،نشاندهنده سناریوی تقاضای زیتاد آب
است که با خط قرمز در شکل زیر مشخص شده است .این سناریو بر پایته رشتد جدهیتت زیتاد در نتیجته پیتادهستازی موفتق
برنامههای  HIV/AIDSو مهاجرت داخلی به سبب رشد اقتصادی ،افزایش در آب مورد نیاز برای تولید و تأمین نیازهتای انترژی
در سرتاسر کشور است ،و نیز افزایش اولیه تقاضا ناشی از پایاندادن به آبیاری غیر مجتاز را در برمتیریترد .ستناریوی مبنتا بتر
اساس روندهای جاری ترسیم شده ،و سناریوی حداقلی بر اساس رشد پائینتر جدهیت و اقتصاد ،برآورد شده و کدّی رردید.
سناریوی تقاضای زیاد ،برای اطدینان از اینکه اقدامات کافی عرضه برای تأمین این نیازها فراهم است ،استتفاده شتد .ستناریوی
حفاظت آب و اقدامات مدیریت تقاضا نیز با خط سیاه نشان داده شده ،و شامل کاهش تقاضاهای شهری ،صنهتی ،مهدنی ،و نیرو
در آینده است که با ارتقای کارآیی و مدیریت هدررفت محقق میشود.

این ارزیابی و مدلسازی ارتباط بسیار نزدیکی با ارزیابی مسیرهای توسهه آینده دارد کته در قستدت پیشتین
( )2-10مهرفی شدند .چالش کار ،شناسایی و رزینش پیشران های کلیدی توسهه اجتداعی ،اقتصادی ،نهادی
و زیرساخت در دیگر بخشهایی است که بر نیازهای آبی و هیدرولوژی تأثیر خواهند داشت.
در جدعبندی باید رفت که فنونی برای ارزیابی پیامدهای بتالقوه آتتی اجتدتاعی و اقتصتادی بتر موجتودی و
استفاده منابع آب وجود دارد .رویکردهای مدلسازی اقتصادی عبارتند از:
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◄ مدلسازی کالن اقتصتادی اثترات اولیته و ثانویته استتفاده آب در تولیتد و مصترف اقتصتادی ،ماننتد
ماتری های تطبیقیافته حسابداری اجتداعی و تحلیل داده -ستانده
◄ مدلسازی اقتصادی خُرد درباره ارزشگذاری اثترات اولیته و افتزوده آب استتفادهشتده در بختشهتای
مختلف ،که بر اساس آن درک جامهی از پیامدهای اقتصادی مدکن شناخته شود.
برای کدک به برنامهریزی حوضه ،این موارد باید با ارزیابی رستتردهتتر پیامتدهای استتفاده از آب در توستهه
اقتصادی و اجتداعی پیوند یابند ،که به پیامدهای نیاز آبتی و هیتدرولوژی بتازمیرتردد .ارزیتابی ایتن قبیتل
فرآیندهای بازخوردی ،پیچیده بوده و هنوز به خوبی در برنامهریزی حوضه شکل نگرفته است.

 -4-10ارزیابی نوسان ،تغییر و آسیبپذیری اصلیمی
در سالهای اخیر ،اثرات (یا سناریوهای) تغییر اقلیم در قالب پیشبینیهای موجودی آب ،مهدوالً با استتفاده
از برآوردهای ریزمقیاس در سریهای زمانی بارندری و دمای آینده با مدلهای هیدرولوژیکی قطهی متنهک
شدهاند.
ارزیابی آسیبپذیری شامل بررسی سیستداتیک در جهت شناخت حساسیت سیستم آب به تهدیدهای بالقوه،
و شناسایی اقدامات الزم برای کاهش پیامدهای وخیم آنها ،در صتورت تحقتق ایتن تهدیتدات استت .ارزیتابی
آسیبپذیری ،شیوهای متدرکز بر ریسک برای توجه به عدم قطهیت به شدار میآید.
واژه آسیبپذیری 1در مدیریت منابع آب به ضهفها و نقصهای سیستم منابع آب اطالق میشود کته مدکتن
است کارکرد سیستم را در رویارویی با تغییر اجتداعی اقتصادی و محیطزیستی تضهیف نداید .مؤلفههای زیر،
آسیبپذیری یک سیستم را تهیین میکنند:
◄ در معرضبودن :قرار ررفتن سیستم منابع آب در مهرض عوامل تنشزا.
◄ حساسیت :میزان حساسیت سیستم به عوامل تنشزای بیرونی ،بدون در نررررفتن ظرفیت سازراری.
◄ ظرفیت سازگاری :ظرفیت سازراری اکوسیستم و جامهه برای غلبه بر تهدیدهایی که متوجه کارکردهتا
است.
کتاب روششناسیهای ارزیابی آسیبپذیری منابع آب شیرین در برابر تغییر محیطزیستی 2که توسط برنامته
محیطزیست سازمان ملل ( )2007تهیه شده ،یکی از رویکردهای ارزیابی آسیبپذیری را تدوین کرده استت.
Vulnerability
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نخست ،درک جامع وضهیت موجود منابع آب باید حاصل رردد .دوم ،روندهای سناریوهای آینده درباره منابع
آب باید تدوین شود .هم وضهیت کنونی و هم روندها باید مجدو منابع آب موجود ،توسهه و استفاده منتابع،
سالمت اکولوژیکی ،و ظرفیت مدیریتی ،از جدله سیاستها و رویههای عدلیاتی ،را توصیف کنند.
با درک وضهیت کنونی و روندها ،رام سوم ،تحلیل برای شناسایی مسائل کلیتدی یتا آستیبپتذیریهتا آغتاز
میرردد .مسائل کلیدی باید توانایی منابع آب را در پشتیبانی توسهه اجتداعی -اقتصتادی در نرتر بگیرنتد ،و
هدچنین باید نوسانی را که مدکتن استت بتر ثبتات منتابع تتأثیر بگتذارد ،متورد توجته قترار دهنتد .میتزان
آسیبپذیری مدکن است با بیان آن به عنوان تابهی از موارد زیر مشخص شود:
◄ تنش وارد بر منابع
◄ فشارهای توسهه
◄ عدم امنیت اکولوژیکی
◄ چالشهای مدیریتی.

کادر :72نمونه ارزیابی آسیبپذیری در حوضه آبریز رودخانه زرد
جدول زیر دو مسئله کلیدی را در ارزیابی آسیبپذیری حوضه آبریز زرد در چین نشان میدهد .برای هر مسئله کلیدی ،پیشران
اجتداعی ،اقتصادی ،یا محیطزیستی ،به هدراه فشار و تغییر حاصل در وضهیت منتابع آب شناستایی متیشتود .در ایتن متورد،
کمآبی متأثر از رشد جدهیت است ،و بر مبنای آن ،فشارها عبارتند از رسترش شهرنشینی و توسهه اقتصادی ،که فشار بیشتری
را بر منابع آب وارد میآورند .اثرات دیگر تنشها عبارتند از فقر و تنزل وضهیت محیطزیستی ،و بته تبتع آن ،اثترات اجتدتاعی،
اقتصادی و محیطزیستی .سیاست آبی به عنوان پاسخ کلیدی شناسایی شده است.
دو مسئله شناساییشده در این ارزیابی ،ندونههایی از مسائل پایهای منابع آب و نوسان آن به شدار میآیند .کمآبی ،یک مستئله
پایهای مرتبط با رشد کلی جدهیت است .در مقابل ،بیثباتی منابع آب مسئله نوسانات و تغییرات است که در اثر تغییر اقلیم به
وجود میآید.
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چهارم ،برای هر یک از مسائل کلیدی یا آسیبپذیری ،باید رامهای زیر بترای درک ماهیتت آستیبپتذیری و
تهیین عک

الهدل مناسب برداشته شود .رایزنی با خبرران غالباً به عنوان روش تحلیل به کار میرود.

 -1تهیین پیشرانهای پدیدآورنده آسیبپذیری ،از جدله تغییرات اجتداعی ،اقتصادی و محیطزیستی.
 -2برآورد فشارها ،یهنی فشارهای عدده ناشی از پیشرانها که بر منابع آب تأثیر میرذارند.
 -3درک تغییرات ناشی از فشارها ،در وضهیت و روندهای کنونی.
 -4تحلیل اثرات تغییرات در وضهیت کنونی ،از جدله اثرات محیطزیستی ،اجتداعی و اقتصادی.
 -5تهریف و تدوین عک

الهدلها در مقابله با آسیبپذیریهای سیستم.

در نهایت ،ارزیابی آسیبپذیری ،به تدوین فهرست اولویتبندیشده اقدامات الزم منابع آبی برای حفاظتت در
برابر پیامدهای تهدیدها و به حداقلرساندن آنها ،میانجامد.

 -5-10برنامهریزی سناریویی و ارزیابی ثبات
در دهه نخست قرن بیست و یکم ،مفهوم عدم قطهیت در پیشبینیهای آینده برای برنامهریزی منتابع آب ،از
تدرکز بر نوسانات پیرامون مسیرهای تهریفشده آینده ،به عدم قطهیت بنیادیتر درباره ماهیت و جهت ختود
مسیرهای آینده تحول یافته است .این تحول به سبب تجربه تغییر سریع و چشدگیر اجتداعی و اقتصتادی در
حوضههایی که به طور فزاینده تحت فشار قرار می ررفتنتد ،و شتناخت اثترات تغییتر اقلتیم بتر هیتدرولوژی،
نیازهای آبی ،فرآیندهای محیطزیستی و توسهه اقتصادی و اجتداعی در دیگر بخشها پدید آمد.
افزایش عدم قطهیت ،برنامهریزی را از بهینهسازی شرایط پیشبینیشده آینده با فرضیات زیربنایی مشابه ،بته
سدت شناسایی رویکردهای مدیریتی باثبات در برابر طیفی از سناریوهای بسیار متفتاوت آینتده ،بتا احتدتال
وقو ناشناخته ،سوق میدهد.
اتخاذ رویکرد «بدون پشیدانی »1یا «پشیدانی اندک »2در ارزیابی اقدامات محتدل آینده ،بازتاب ایتن فلستفه
نوظهور است که ذاتاً سهی در شناسایی اقداماتی دارد که برای طیفی از وضهیتهای محتدتل آینتده مناستب
باشد (به بیانی دیگر ،باثبات باشد) .در حالیکته ایتن شتیوه مدکتن استت بته عنتوان یتک غربتال اضتافه در
فرآیندهای پیشین انجام شود ،سطحی از طراحی سناریو یا حتی برنامهریزی سناریویی برای ارزیتابی احتدتال
عدم تناسب اقدام در نرر ررفتهشده برای آیندهای مشخص ،الزم است.
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برنامهریزی سناریویی

برنامهریزی سناریویی ابزاری برای بررسی پیامدهای آیندههای مختلف و با احتدتال وقتو یکستان بته شتدار
میآید ،و از این رو تکنیکی است که از تحلیل روندهای برونزا به سدت برنامهریتزی در قبتال عتدم قطهیتت
روی میآورد .به بیانی دیگر ،تکنیکی برای رنجاندن آیندههای بالقوه پیچیتده توستهه و اقلیدتی در حوضته و
برهمکنش آنها با استراتژیهای مدیریتی است .برنامهریزی سناریویی ،مبتنتی بتر تحلیتل دقیتق شتکلهتای
امکانپذیر آینده ،در ترکیب با دانش و بینش افرادی است که حوضه را شناخته و درک میکنند.

کادر :73سناریوهای برنامه آب کالیفرنیا
سناریوهای قابل تحقق تقاضای آتی آب در برنامه آب کالیفرنیا برای سال  2050تدوین شده و مهرف موارد زیر است:
◄ پیشبینیها بر اساس رشد کنونی
◄ رشد کدتر جدهیت و توسهه بر مبنای استفاده کدتر از منابع
◄ رشد زیاد جدهیت و توسهه در جهت استفاده بیشتر از منابع
مجدو تغییر ساالنه تقاضا در هر سناریو ،که در سدت راست شکل زیر نشان داده شده ،بر پایه تغییترات محاستبهشتده از روی
هر یک از پیشرانهای کلیدی تقاضا است (تقاضاهای شهری ،کشاورزی و محیطزیستی) .نوسان ناشی از تغییر اقلیم ،با توجه به
تأثیر بالقوه تغییر اقلیم بر هر یک از پیشرانهای کلیدی تقاضا ،که با سطوح هاشورخورده در هر میله در ندودار مشخص شتده،
منرور شده است.
به جای برنامهریزی صرفاً برای یک آینده ،دامنه تغییرات تقاضا در سناریوها بر نیاز به استفاده تصتدیمریتران و برنامتهریتزان از
طیفی از مالحرات و اهرمهای مدیریتی با توجه به آینده نامهین ،تأکید داشته و اطالعات را برای درک چگونگی انجام اقتدامات
مدیریتی در سناریوهای قابل تحقق آینده فراهم میآورد.

برنامهریزی سناریویی با شناسایی عدم قطهیتهایی در آینده (در مقیاسهای رونارون) آغاز میشتود کته بتر
توسهه اجتداعی،اقتصادی ،محیطزیستی و منابع آب حوضه تأثیر خواهند رذاشت .بررسی سطح عدم قطهیتت
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در برابر سطح تأثیر بر منابع آب ،شناسایی مسائل فوقالهاده نامهین و پرتأثیری که بر اساس آنهتا آینتدههتای
مختلف تدوین میشوند را امکانپذیر میسازد .مهدوالً آیندههای مختلف در قالب سه تا چهار ستناریوی قابتل
تحقق تدوین میشوند که منهک

کننده آیندههای مختلف (بدون مشخصبودن احتدال وقو آنها) ،به هدراه

روایتی درباره مسیر و پیشرانهای کلیدی از وضهیت کنونی به وضهیت آینده هستند.
این سناریوها ،چشماندازی را ایجاد میکنند که بر اساس آن ،برنامهریزی میتواند نقاط اهرمی کلیتدی را کته
باید تدرکز اقدامات برنامهریزی باشند شناسایی کرده ،و سطح تابآوری اقدامات مدکن را در برابر تغییر آینده
ارزیابی نداید .به شکلی دیگر ،آنها مدکن است چشماندازی فراهم سازند که در آن ،توسهه مرتبط با آب بتواند
بدون عبور از مرزهای توافقشده صورت ریرد .به طور مثال ،چهار سناریو برای حوضته پتائیندستت مکونتگ
شناسایی شده است :توسهه کم و زیاد آبیاری ،و توسهه کم و زیاد ظرفیت ذخیره (مرتبط با برقابی).
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فدل 11
تدوین برنامه حوضه آبریز

 -1-11رویکرد تدوین برنامه حوضه آبریز
هدف اصلی برنامهریزی حوضه آبریز ،ایجاد استراتژی منسجم برای پرداختن به دغدغههای اولویتتدار منتابع
آب در حوضه است که عدوماً با اهداف حفاظت و توسهه پایدار سر و کار مییابد .این کار مستتلزم هدستویی،
هداهنگی یا یکپارچگی موضوعات و تخصصهای متهدد مدیریتی به منرور ایجاد برنامته کتلنگتر و منستجم
حوضه است .دو شیوه مفهومی متدایز برای انجام این کار وجود دارد که هر یتک بازتتاب رویکترد و فرضتیات
متفاوت برای فرآیند برنامهریزی حوضه است:
◄ طراحی چشمانداز استراتژیک ،بر پایه مسائل اولویتدار و سناریوهای آینده که در طول فرآیند ارزیتابی
وضهیت حوضه شناسایی شده است .مدکن است بین بخشهای مختلف حوضه بر اساس شرایط محلتی،
تدایزهایی قائل شود .اهداف و اقدامات استراتژیک با توجه به این چشمانداز منسجم پیریزی متیشتوند.
این شیوه ،امکان در نررررفتن تفاوتهای رشتهای (موضوعی) و محدودیتهای محلی (محتدوده) را بته
وجود میآورد ،ولی هدواره به چشمانتداز انستجامبختش بتازمتیرتردد .بتدین ترتیتب ،هداهنتگستازی
غیرمنفهالنه در سطح حوضه را تسهیل میکند .این شیوه ،فرآیند تدوین چشمانداز را با تفکیک مکانی و
موضوعی نشان میدهد.
◄ طراحی موضو،ی بر پایه اصدامات و اهداف ذیربط ،بتا در نررداشتتن ستناریوهای توستهه آینتده و بترای
مسائل اولویتداری که در ارزیابی وضهیت شناسایی شدهاند .پ

از آن ،طراحی مجدوعتهای منستجم از

اقدامات استراتژیک ،اهداف کدّی (هدفهای مشخص) و نتتایج (اهتداف غتایی) در حوضته ،بتا تلفیتق و
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تجدیع برنامههای نوظهور و نیز در برخی موارد برنامههای از پیش موجود در اهداف استراتژیک حوضه تا
انتهای این فرآیند ،به کارکرد مدیریت پروژه (هدسوسازی فرآیندهای موضوعی متدایز) تبدیل میشود.
این شیوه ،مهرف فرآیند هدسویی با تجدیع فضایی و موضوعی است.
در عدل ،در حالیکه فرآیند برنامهریزی حوضه مدکن است عناصری از هر دو رویکرد را در خود داشته باشتد،
با این حال ذاتاً بر پایه یکی از این دو فلسفه خواهد بود .از یک سو ،فرآیندهای مبتنی بر تتدوین چشتمانتداز
مهدوالً از هیچ آغاز ندیشوند ،بلکه باید اهداف موضوعی و برنامههای پیشین حوضه را در نرر ررفته و با آنهتا
هدسو شوند .از سوی دیگر ،فرآیند هدسوسازی غالباً مستلزم دیدراهی درباره تهیه چشتمانتداز زیرحوضته یتا
حوضه ،برای متوازنسازی نیازهای بالقوه رقیب است.
هر دو رویکرد برنامهریزی حوضه باید با فرآیندهای برنامهریزی موضوعی موازی که مدکتن استت در مقیتاس
حوضه انجام شوند ،مقایسه رردند .این شیوه در محیطهای برنامهریزی ستنتیتتر ،متواقهی کته برنامتهریتزی
سیل،کشتیرانی ،برقابی ،آبیاری و برنامهریزی تأمین آب شهری جدارانه توسط وزارتخانههای مختلتف انجتام
میشود ،کامالً مهدول است .نتیجه آن است که این برنامه ها غالباً از نرر درک ،اهداف و الزامات متدیریت آب
در تهارض قرار میریرند.
در حالیکه تدام این رویکردها مدکن است در برخی شرایط قابل کتاربرد باشتند ،بتا ایتن حتال ،رویکردهتای
استراتژیک غیرمنفهالنه در تهیه چشمانداز و هدسوسازی ،اثربخشتر نشتان دادهانتد و بته عنتوان راه و رستم
متداول در برنامهریزی حوضههایی که پیچیدری بیشتری داشته ،مستلزم تهامتل میتان استتفادههتای رقیتب
منابع آب حوضه بوده ،و به هدسویی با ضروریات رستردهتر توسهه اقتصادی و اجتداعی نیاز دارنتد ،شتناخته
میشوند.
فرآیند استراتژیک ،مومی برای تدوین برنامه حوضه

زمانیکه فرآیند نسبتاً خطی ارزیابی وضهیت ،درک و اولویتبندی کافی مسائل و اصول را فراهم کرده باشتد،
فرآیند تکرارشونده و غیرخطی تدوین برنامه حوضه باید آغاز شود .در ادامه تالش میشتود راههتای رونتارون
انجام برنامهریزی استراتژیک حوضه در توصیف این فرآیند چارچوبمند شوند .در عدل ،با اینکته فرآینتدهای
برنامهریزی حوضه بسیاری از این عناصر را دارند ،با این حال ،تهداد مهدودی از آنها هدته جنبتههتا را شتامل
میشوند.
باید دانست که بیشتر فرآیندهای برنامه ریزی حوضه با برنامه کالن نسبتاً روشن پروژه آغاز شده ،و بتا برنامته
ساختاریافته نسبتاً منسجم حوضه پایان مییابند ،کته هتر دوی آنهتا از تتوالی منطقتی برنامتهریتزی پیتروی
میکنند .با این وجود ،باید توجه ندود که فرآیند مورد نرر ،مدکن است شباهت زیادی بتا هتیچ یتک از آنهتا
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نداشته باشد ،چراکه تنها در پیچ و خم مسیر ،با شناسایی بنبستها و بازرشت به مسیر پیدودهشتده پیشتین
است که سطح الزم درک مشترک میان ذینفهان کلیدی و هدسویی الزم میان اهداف و اقتدامات امکتانپتذیر
خواهد شد.
ویژری مشترک فرآیندهای برنامه ریزی استراتژیک حوضه ،تالش برای ترکیب مسائل اولویتدار منابع آب (بتا
در نررررفتن وضهیت کنونی و آینده آنها) ،با ضروریات رستردهتر اجتداعی ،اقتصادی و اکولوژیکی است .این
فرآیندها مهدوالً بین نیت آرمانی و بلندمدتتر (چشمانداز) و اهداف کدّی سنجشپتذیر کوتتاهمتدت (اهتداف
مشخص) که آغاز مسیر به سدت این آرمان را توصیف میکنند ،تدایز قائل میشوند .هر فرآیند برنامتهریتزی
حوضه به شیوهای متفاوت بدین موضو میپردازد .برختی از آنهتا چشتمانتداز منستجم و روشتنی را تهریتف
میکنند که استراتژی بر مبنای آن شکل میریرد ،و برخی دیگر اهداف غایی یا رزارههای تبیینکننده قصتد
و نیت را تدوین میکنند ،و مابقی نیز مجدوعه منسجدی از اهداف را پیریزی میندایند.
هده آنها در تهریف هدفهای مشخص که بازتاب ضروریات مدیریت حوضه است ،ونیز در تفسیر ایتن اهتداف
در قالب اقداماتی که امکانپذیری فنی ،مالی و ظرفیت نهادی پیادهسازی را در نرر میریرند ،اشتراک دارنتد.
به هدین دلیل است که هدفهای مشخص ،در نقطه باریک ساعت شنی فرآیند برنامتهریتزی حوضته ،کته در
فصل 6نشان داده شده است ،جای میریرند .از دید مفهومی ،برنامهریزی استراتژیک حوضه مدکتن استت بته
دو فاز به هممرتبط ولی متدایز تفکیک شود:
فاز نخست شامل تهیین آن چیزی است که باید محقق شود ،یا به طتور مشتخصتتر ،شتامل تهیتین اهتداف
استراتژیکی است که در دستیابی به ضروریات حوضه به شیوهای منسجم و زمانمنتد نقتش دارنتد .ایتن کتار
دربرریرنده برخی از رامهای زیر است:
◄ تدوین چشمانداز آرمانی تبیینشده در قالب اصول /مهیارهای اجتداعی و اقتصادی در ستطح حوضته،
بر اساس ضروریات توسههای و محیطزیستی.
◄ تهریف رزارههای کدّی (اهداف غایی یا نتایج) ،بازتابدهنده مستائل اولویتتدار و اصتول تهریتفشتده
برای برنامهریزی.
◄ پهنهبندی (یا دستتهبنتدی) کتارکردی بتازه هتای رودخانته یتا آبخیزهتا (و پیوستتگی درونتی آنهتا)،
متوازنکننده سطوح حفاظت و توسهه.
◄ تبدیل چشماندازها ،اهداف غایی یا پهنهها به هدفهای سنجشپذیر محتیطزیستتی آب کته بایتد در
طول و /یا فراتر از چارچوب زمانی برنامه حوضه محقق شوند.
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◄ بررسی اثرات (توسههای) رستتردهتتر اجتدتاعی و اقتصتادی اهتداف محتیطزیستتی آب ،بتا پتاالیش
تکرارشونده احتدالی اهداف غایی یا پهنهبندی.
فاز دوم به چگونه تحققیافتن ارتباط مییابد ،یا به طور مشخصتر ،پیریزی اقدامات استراتژیکی که در کنتار
هم ،دستیابی به اهداف استراتژیک را در دوره برنامه حوضه امکانپذیر میسازند .این کار شامل رامهتای زیتر
است:
◄ تبدیل (چشمانداز و) اهداف محیطزیستی آب به هدفهای ملدوس مدیریتی درباره توسهه آبخیز و /یا
استفاده آب
◄ شناسایی اقدامات استراتژیک امکانپذیر از نرر فنی کته در کنتار هتم ،در تحقتق اهتداف متدیریتی و
هدفهای محیطزیستی آب نقش خواهند داشت.
◄ ارزیابی امکانپذیری اجتداعی ،نهادی و مالی اقدامات استراتژیک و پایداری پیادهسازی آنها در تحقتق
اهداف مشخصشده
◄ بررسی پیامدهای رستردهتر اجتداعی و اقتصادی (و تهامالت) مجدوعه اهداف تهریفشتده و اقتدامات
استراتژیک متناظر.
ارزیابی خاص و بررسی رستردهتری که در دو رام باال مهرفی شدند مدکن است به ترتیب بته اصتالح اهتداف
مدیریتی و اقدامات استراتژیک ،یا بازنگری اهداف غایی حوضه و هدفهای محیطزیستی آب منجر شوند.
این قابلیت تکرار شونده اصالح اهداف غایی ،هدفهای مشخص و اقدامات حوضه ،مدکن است تا زمانی ادامته
یابد که بین حالت مطلوب تهریف شده با اهداف ،و پیادهسازی الزامات مربوط به اقدامات استراتژیک متنتاظر،
تهادل قابل قبولی برقرار رردد .فرآیند توصیفشده در باال به شکل ندتوداری در شتکل 28ندتایش داده شتده
است.

 -2-11طراحی اهداف منسجم و همسو
تهیین اهداف در سطح حوضه (محیط زیستی یا مدیریتی) ،نقطه مهم مشترک در تتدوین برنامته استتراتژیک
حوضه به شدار میآید .با این وجود ،مسیرهای مختلفی برای رسیدن به این اهداف وجود دارد که هتر یتک از
آنها برای شرایط و رویکردهای مختلف برنامهریزی حوضه مناسب هستند .سه مسیر متدایز در ادامه توصتیف
میشود که لزوماً جامع نبوده و بازتاب طیف رسترده رویکردهای مدکن در برنامهریزی استراژیک حوضته بته
شدار میآیند.
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شکل -28روال تدوین چشمانداز ،اهداف و اصدامات حوضه

در درک قابلیت کاربرد این مسیرها ،باید دو جنبه کلیدی را برجسته کرد که شرایط فرآیندهای برنامتهریتزی
حوضه را متدایز میسازد.
جنبه نخست به سطح درک مشترک درباره حوضه و مسائل مهم آن ارتباط مییابد ،که مهدوالً به این بستگی
دارد که آیا در رذشته برنامهریزی حوضه تکرار شده است یا نه .مواقهی که درک مشترکی وجتود دارد ،رفتتن
به سراغ اهداف از طریق فرآیندهایی که ابتدا نیاز به یافتن زمینه مشترک بین ذینفهان دارد ،نستبتاً آستانتتر
است.
جنبه دوم به ماهیت تهامالت الزم در فرآیند برنامهریزی حوضه ارتباط مییابد ،که به ویژری حوضه و مستائل
مهم آن بستگی دارد .در حوضههایی که با تنش بیشتری روبرو هستند ،و اولویتهای متنتو و رقیتب وجتود
دارد ،این تهامالت و بدهبستانها مدکن است میان اهداف یا موضوعاتی باشد که از بنیاد تفتاوت دارنتد (بترای
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ندونه میان تخصیص آب ،برقابی و سیالب) ،که مستلزم دیدراه مشترک درباره آینده مطلتوب و اولویتتهتای
حوضه است .مواقهی که اولویتها روشن بوده و بر یک یا دو منرور تدرکتز داشتته باشتند ،ایتن تهتامالت بتر
چگونگی تحقق وضهیت آینده و مطلوببودن یا نبودن آن تدرکز مییابد.
تحلیلهای الزم برای پشتیبانی تهیین اهدافی که توازن تهامالت و بدهبستانها میان اولویتتهتای مختلتف را
محقق میسازند در فصل 12مورد بحث قرار میریرد .این تحلیلها شامل دامنهای است که از مدلهای فنتی
و اقتصادی که پیامدهای منتابع آب ،محتیط زیستتی ،اجتدتاعی و اقتصتادی اتختاذ اهتداف مختلتف را نشتان
میدهند ،تا سیستمهای پشتیبانی تصدیم که به برنامهریزی در دستیابی بته مهیارهتای چندرانته بتا اهتداف
سنجشناپذیر کدک میکنند ،را دربرمیریرد.
به نرر میرسد که پیشرفتی طبیهی از «شناخت خوب» و «ابزارهای خوب» به ستدت یتک «برنامته ختوب»
وجود دارد ،در حالی که هدیشه اینچنین نخواهد بود .برنامهریزی بسیار پیچیدهتر از این است ،و غالباً رویکرد
علدی به تنهایی برای تصدیمریریهای سنجیده کافی نیست .هیچ راه علدی برای انتخاب بین یک راهحل بتا
هزینهها و منافع متهادل و رزینه دیگر با هزینهها و منافع باالتر وجود ندارد ،با اینکه ابزارهای بستیاری بترای
نشاندادن پیامدهای این انتخاب ،یا حتی شبیهسازی انتخاب بر پایه مهیارهای رونتارون در دستترس استت.
تصدیمریری در خصوص اولویت های حوضته ذاتت ًا یتک تصتدیم سیاستی استت ،و مهدتو ًال نتیجته فرآینتدی
تکرارشونده و غیر خطی بوده و مستلزم سطحی از مذاکره میان رهبران سیاسی ،اداری و /یا ذینفهان است.
تدوین چشمانداز حوضه

چشمانداز (و اصول) حوضه مهدوالً رزارهای عدومی و کیفی درباره مقصتود و هتدف بلندمتدت استت ،چراکته
هدف آن است که چیزی تهیه شود که بتواند در سطح اصول ،مورد پشتیبانی تدام ذینفهان قرار ریرد .مزیتت
این شیوه آن است که پیامدهای مشخص چشمانداز برای تکتک استفادهکنندران آب در ابتدا روشن نیستت،
لذا ذینفهان بهجای اینکه به فکر خودشان باشند ،بر وضهیت مطلوب حوضه تدرکز میکنند .در مرحله تبدیل
به اهداف است که این فرآیند کدّیتر شده و متدرکزتر میرردد (به هدراه روشنترشدن پیامدها برای افتراد)،
در حالی که در مسیر تدوین چشمانداز ،نگرش و اصول جدهی اتفاق میافتد.
چشمانداز ،پیوسته در طول فرآیند برنامهریزی حوضه بررستی و اصتالح متیشتود ،و رتزارههتای تفصتیلیتتر
چشمانداز ،اهداف غایی و هدفهای مشخص مدکن است به نسبت بهبود شتناخت و یتافتن زمینته مشتترک،
بیشتر روشن شوند .از این رو ،تفسیر چشمانداز ارائهشده در برنامه کاملشده حوضه ،به عنوان چشماندازی که
در آغاز این فرآیند طراحی شده ،اشتباه است .مسلداً چشماندازی کته در اوایتل فرآینتد برنامتهریتزی حوضته
تدوین میشود ،دقیق نیست.
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فرآیند تدوین چشمانداز مهدوالً ترکیبی از یک مذاکره نهتادی-اداری ،در یتک موقهیتت سیاستی متدرکتز ،و
رایزنی نامتدرکز با ذینفهان ،به هدراه ایجاد توازن میان آنها است که هم به شرایط برنامهریزی و هم وضتهیت
خاص حوضه وابسته است .در عدل ،این کار ذاتاً فرآیندی سیاسی است کته بایتد توستط تستهیلرتر فرآینتد
برنامهریزی حوضه به دقت مدیریت شود .تحلیلهای فنی و اقتصادی عددتاً برای پشتیبانی طراحتی اهتداف و
ارزیابی رزینههای مدیریتی برای تحقق چشمانداز به کار میروند.
فرآیند تدوین چشمانداز نیازمند تسهیلرر خبره است که هده ذینفهان او را صتاحب صتالحیت فنتی بداننتد
(مسائل را درک کند) ،و از نرر سیاسی هوشدند (نسبت به فرآیند حساس باشد) و مستقل باشد (ررایش بته
منافع خاصی نداشته باشد) .این ویژریها ،نشان دهنده فردی خارج از سازمان مدیریت حوضه (مسئول برنامه
حوضه) است.
اهدیت تدوین چشمانداز حوضه به ویژه در شرایطی است که پیچیدری قابلمالحرهای در حوضه ،و تهتامالت
و بدهبستانهای بالقوه دشواری میان دیدراههای محیطزیستی و توسهه درباره حوضه وجود دارد .مواقهی کته
شداری از ذینفهان رونارون با درک مشترک محدود درباره حوضه باید کنار هم ررد آمده و برنامته حوضته را
تهیه ندایند .هدین موضو دلیلی است بر اینکه چرا فرآیندهای پیشین برنامهریزی حوضه ،بته جتای ماهیتت
استراتژیک ،بیشتر رویکرد فنی و زیرساختی داشتهاند.
پهنهبندی یا دستهبندی آبخیز

رویکرد جدید در پهنهبندی آبخیز ،فرآیند نامتدرکز «شبهطراحی چشمانداز» در محدودههتای نستبتاً هدگتن
آبخیز یا بازههای رودخانه را ندایندری کرده ،و هدزمان ،ارتباطات درونی میان آبخیزهای فرعی حوضته را در
نرر میریرد .این رویکرد ،مبتنی بر تهریف هدف مورد نرر مدیریت برای هر پهنه حوضه است که توازن میان
بهره برداری از آب برای توسهه اجتداعی و اقتصادی و حفاظت محیطزیستتی آب بترای ختدماتی کته فتراهم
میآورد را مشخص میکند .پ

از آن ،این توازن به اهداف محیطزیستی آب که در هر پهنته مشتخص شتده

است تبدیل شده ،و پیامدهای اجتداعی و اقتصادی را برای هر پهنه ،حوضه و حتی منطقه در نرر میریرد.
پهنهبندی آبخیز ،محیطزیست آبی را در چارچوب شرایط رستتردهتتر توستهه اجتدتاعی و اقتصتادی ،محتور
کلیدی تصدیمریری منرور میکند .بخشهای مختلف حوضه آبریز مدکن استت بته حفاظتت متفتاوتی نیتاز
داشته باشند ،و برخی محدوده های حساس ،نیازمند سطوح باالتر کارکرد اکولوژیکی بوده و برخی دیگر نیز به
شدت بهرهبرداری شده و متأثر از اهداف توسهه اجتداعی و اقتصادی باشند.
پهنهبندی آبخیز ،به ویژه در حوضههای متنو و ناهدگن ،بسیار مفید بوده و آبخیزهای حوضته مدکتن استت
ضروریات متفاوتی برای حفاظت محیطزیستی یتا توستهه اجتدتاعی -اقتصتادی داشتته ،و مستتلزم وضتهیت
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مطلوب کامالً متفاوتی باشند .فرآیند پهنهبندی با جزئیات بیشتر به عنوان یکی از روشهای برقتراری تتوازن
میان استفادههای رقیب ،در فصل 12توصیف میشود .پهنهبندی حوضه ،هم برای تستهیل تصتدیمریتری در
ردههای مدیریتی و هم برای در نررررفتن پیوستگی باالدست -پائیندست میان پهنهها ،به تحلیلهای فنتی
و اقتصادی در سطح هر پهنه وابسته است.
همسوسازی هدف غایی

مدکن است در ابتدا بدون آنکه چشمانداز فراریر و آرمانی تدوین شود ،مجدوعهای از اهتداف غتایی یتا نتتایج
مدیریت حوضه (رزارههای کدّی و /یا کیفی درباره مقاصد) تهیین رردند .این رزارهها مهدوالً موضوعی بتوده،
و از روی اصول حوضه و مسائل کلیدی مدیریت به دست میآیند ،و مستلزم ستطحی از هدستویی و انستجام
هستند .در برخی موارد ،اهداف غایی در قالب چشماندازهای موضوعی برای حوضه تهریف میشوند ،که تفاوت
آنها در این است که توازن میان موضوعات مختلف را نشان ندیدهند .از این رو ،فرآیند برنامتهریتزی حوضته،
در یک چارچوب تکراری تهیین اهداف غایی و هدفهای مشخص ،و ارزیابی اقتدامات استتراتژیک الزم بترای
تحقق آنها ،صورت میریرد.
اهداف غایی یا نتایج حوضه مهدوالً مجدوعه روشنتری از هدفهای حوضته را ایجتاد متیندایتد ،در حالیکته
نیازمند شناخت حسابشده کارکرد و مسائل حوضه هستند .اطدینانیافتن از هدستویی میتان اهتداف غتایی
میتواند یک چالش باشد ،چراکه مدکن است اولویتهای روشنی میان این اهداف به منرتور هتدایت فرآینتد
تهامالت منافع رقیب را مهرفی کند .از این رو مهم است که تهداد اهداف غایی به اولویتهای کلیدی محتدود
شده (بین چهار تا هفت هدف) و بازتاب درک ضدنی وضهیت مطلوب حوضه باشد.
طراحی اهداف غایی یا نتایج حوضه مدکن است مناسب حوضههایی باشد که سابقه برنامهریزی حوضه داشته،
و تا اندازهای درک مشترکی در خصوص فرآیندهای حوضه ،مسائل حیاتی و جهتریری ضدنی استراتژیک در
آنها وجود دارد .بنابراین ،در این حوضهها ،بدون آنکه نخست فرآیند تدوین چشمانداز طی شتود متیتتوان بتا
توجه به این شناخت ،به سراغ طراحی اهتداف غتایی رفتت  ،بته ویتژه متواقهی کته تهتارض محتدودی میتان
قلدروهای مختلف موضوعی در حوضه وجود داشته باشد.
تهامالت و بدهبستانهای اصلی مدکن است بین هدفهای منهک

کننده اهداف غایی در یک موضو (ماننتد

کیفیت آب) و یا بین اقدامات استراتژیک الزم برای تحقق اهداف ،صورت ریرد .رویکرد این شتیوه در قستدت
بهدی در خصوص پیریزی اقدامات الزم جهت تحقق اهداف ،مهرفی میشود .هدسویی هتدفهتای مشتخص
میان موضوعات ،بیشتر مربوط به کنترل هدخوانی است تا مدیریت تهامالت و بتدهبستتانهتا .تحلیتل فنتی و
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اقتصادی باید بر هدخوانی و /یا بدهبستانها در طراحی اهداف متدرکز باشد ،و هدزمتان ،اهتداف غتایی را بته
عنوان مهیارهای چندرانهای که باید با توجه به یکدیگر متهادل شوند ،در نرر ررفته شوند.

کادر :74تدوین نتایج برنامه حوضه موری-دارلینگ
در فرآیند طراحی نتایج مطلوب برای برنامه حوضه موری-دارلینگ ،اولویتهای زیر شناسایی شد:
◄ اکوسیستمهای وابسته به آب در حوضه ،توانایی بیشتری برای تتابآوری در برابتر تغییترات کوتتاهمتدت و بلندمتدت در
رژیمهای جریان آب ناشی از اقلیم متغیر و رو به تغییر خواهند داشت.
◄ استفاده از منابع آب حوضه تأثیر منفی از کیفیت آب ،از جدله سطوح شوری ،ندیپذیرد.
◄ در ترتیبات مدیریت آب در حوضه شفافیت بیشتری وجود داشته ،و بدین ترتیب قطهیت بهتری در بهرهمنتدی از منتابع
موجود ایجاد خواهد شد.
◄ حقابهداران و جوامع محلی ،با کاهش منابع آب سازراری بهتری پیدا میکنند.

شناخت فرآیندها و شرایط مقدم (اسناد باالدستی)

در بسیاری از فرآیندهای برنامهریزی حوضه ،مدکن است اهداف غایی یا هدفهای مشتخص پتیش از فرآینتد
برنامهریزی حوضه ،در قالب استراتژیهای ملی ،برنامههای موضوعی پیشین یا دستور سیاستی ،تهیتین شتده
باشند .برنامه حوضه باید پیرامون این قبیل اهداف و احتداالً با اندکی اصالح در صورت نیاز ،تتدوین شتود .در
این مورد ،فرآیند برنامهریزی حوضه شبیه فرآیندهای هدسوسازی هدف غایی است که در بتاال بته آن اشتاره
شد.
در حالیکه در سرتاسر این کتاب رفته شده است ،باز هم یادآوری آن الزم است که ماهیت اهداف و اقتدامات
استراتژیک الزم برای تحقق آنها که در برنامته حوضته طراحتی متیشتوند ،بازتتابدهنتده شترایط و مرحلته
توسههیافتگی فرآیند برنامهریزی حوضه خواهد بود .به طور مثال:
◄ برنامههای حوضه که در پاسخ به یک مشتکل مشتخص منتابع آب تهیته متیشتوند ،مشتکلی کته در
دورههای پیشین برنامهریزی شناسایی شده ،و اهداف و اقدامات روشنی را که مستقیم و عینی به مشکل
مورد نرر پاسخ میدهند را مشخص خواهد کرد.
◄ نسخه اول برنامه های حوضه مدکن است بر بررسی و رردآوری اطالعات تدرکز داشته باشد ،و اهتداف
هدکاری نهادی و اقدامات باید بر اساس درک مشترک پیریزی شوند تا اقدامات عدلی را در فرآینتدهای
برنامهریزی آتی میسر سازند.
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◄ برنامههای الزماالجرای حقوقی حوضه ،به الزامات حقوقی مندرج در برنامه پاسخ خواهند داد ،و مدکن
است برای استوار سازی مشروعیت نهاد صاحب اختیار قانونی ،اهداف و اقدامات جدی بر پایته هدکتاری
داشته باشند.
◄ برنامههای حوضه در شرایط اختیارات نامتدرکز (فرامرزی) ،بر شفافسازی اختیارات نهتادی و تقویتت
ظرفیت و روابط تدرکز خواهند داشت ،و هدزمان ،به مهدودی از مسائل در سطح حوضه میپردازنتد کته
ماهیتشان فرامرزی است.

 -3-11طراحی اهداف صابل تحق و اصدامات صابل پیادهسازی
مجدوعه اولیه اهدافی که در پی این فرآیندها طراحی میشوند ،ضرورتاً مقدماتی خواهند بود ،چراکه پتیش از
آنکه بتوانند اتخاذ شوند ،نیاز است با توجه به شدنیبودن اقدامات الزم بترای تحقتق آنهتا ،آزمتوده شتوند .در
حالیکه مرحله پیشین تدوین چشمانداز -هدفرذاری ،ذاتاً سیاستی و دستتورالهدلی استت ،مرحلته ارزیتابی،
فنیتر و تحلیلیتر است.
طراحی اهداف مدیریتی

به جهت شناسایی اقدامات مورد نیاز ،مدکن است الزم باشد اهداف محیطزیستی آب به هدفهتای متدیریتی
تبدیل شوند .برای تشریح این نکته ،توصیف چند ندونه مفید است:
◄ هدف محیطزیستی آب مدکن است نیاز جریان محتیطزیستتی بترای رودخانته و احتدتاالً منتابع آب
موجود برای تخصیص به استفادهکنندران رونارون را مشخص نداید .با این وجود ،بترای تصتدیمریتری
درباره تخصیص آب ،پیشنیازهایی وجود دارد که میتوان به اهداف مدیریتی استفاده از آب مانند متازاد
احتدالی منابع آب یا تأمین اضافهتر مورد نیاز برای تخصیص جدیتد ،کتاهش الزامتی در تخصتیصهتای
موجود در سیستمهای بیش تخصیصیافته ،و یا تخصیص الزامی سیاسی به رروههای خاص ،اشاره ندود.
◄ هدف محیطزیستی آب مدکن است غلرت یا دامنه مشخصتی را بترای متغیتر مهینتی از کیفیتت آب
مشخص ندوده ،و احتداالً حتی میتواند مجدو باررذاری مجاز در این سیستتم در رژیتمهتای مختلتف
جریان را تهیین نداید .تصدیدات مدیریت کیفیتت آب مستتلزم بترآورد کتاهش در بتار تخلیتهشتده در
آبخیزهای مختلف ،یا به شکلی دیگر ،تهیین ظرفیت مدکن باررذاری اضافهتتر استت ،کته متیتوانتد بته
عنوان هدف مدیریتی مقرر رردد.
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به شکلی دیگر ،مدکن است اهداف مدیریتی وجود داشته باشند که پیادهسازی آنها الزام قانونی داشته باشتد،
با این حال الزم است تأثیر آنها بر اهداف محیطزیستتی آب ارزیتابی رتردد .ایتن اهتداف مهدتوالً مترتبط بتا
اقداماتی مانند استانداردهای تخلیه فاضالب ،الگوی کارآیی استفاده از آب ،یا پهنههای حفاظت سیل هستند.
این فرآیند ،نیازمند تحلیل (مدل سازی) فنی سیستم هیدرولوژیکی حوضه یا آبخیز ،کیفیت آب یتا رونتدیابی
سیل برای تهیین روابط میان اهداف محیطزیستی و مدیریت آب است.
شناسایی و غربال اصدامات ،ملی مدیریتی

اهداف حوضه تنها از طریق اقدامات هداهنگ ،منسجم و مناسب تحقق خواهند یافت .بنابراین ،قابلیت تحقتق
یک هدف ،نخست با توجه به اقدامات (رزینه های) محتدلتی کته مدکتن استت پیتاده شتوند ،و دوم ،بررستی
عدلیبودن و پایداری این اقدامات از دیدراههای فنی ،مالی ،اجتداعی ،محیطزیستتی و نهتادی ،بایتد بررستی
رردد.
در برنامه ریزی استراتژیک حوضه ،ترکیبی از اقدامات بیوفیزیکی ،زیرساختی ،اجتداعی ،اقتصادی و /یا نهتادی
مهدوالً برای تحقق هدف مشخصشده محیطزیستی و /یا مدیریتی آب الزم هستند .برای برنامه آب ،توصتیف
این اقدامات در سطح امکانپذیری مفهومی (به جای طراحی) کفایت میکند ،ولی باید جزئیتات کتافی بترای
ارزیابی اثرات مدیریتی و عدلیبودن آنها وجود داشته باشد.
فرآیند غربال رزینهها مستلزم ارزیابی و رتبهبندی اقدامات شناساییشده بر استاس مهیارهتای ذیتربط فنتی،
مالی ،اجتداعی ،اکولوژیکی و مدیریتی ،هم در دوره برنامته حوضته (مشتخصکننتده عدلتیبتودن) و هتم در
بلندمدت (مشخصکننده پایداری پیادهسازی) است .پ

از آن ،مجدوعهای از امکانپذیرترین (و پایتدارترین)

رزینهها که به هدراه هم در تحقق اهداف تأثیر میرذارند ،به عنوان اقدامات استراتژیک انتخاب میشتوند .بتر
این اساس ،فرضیات واقعبینانه در خصوص منابع موجود برای پیادهسازی آنها صورت متیریترد .متواقهی کته
رزینههای امکانپذیر برای تحقق یک هدف در چارچوب زمانی برنامه حوضه کتافی نیستتند ،بایتد بتا اصتالح
هدف مورد نرر یا تهویق زمانبندی آن،شرایط تحقق آن هدف را ایجاد ندود.
فرآیند تدوین اهداف و اقدامات استراتژیک باید تهادلی بین میزان مطلوبیت اهداف و نیاز اقتدامات بته منتابع
ایجاد نداید .این فرآیند تکرارشونده در رامهای زیر ارائه شده است .از طریق ایتن رتامهتا ،هدگرایتی الزم در
تهیین راهحل مناسب و قابل انجام ایجاد میرردد:
 -1کدکررفتن از رروه خبرران برای شناسایی رزینههای احتدالی مدیریتی ،با پشتیبانی نررات ذینفهان
مختلف و آراه.
 -2بررسی نقش هر رزینه در تحقق اهداف مقدماتی مورد توافق ،و پیشنهاد اصالح اهداف در صورت لزوم.
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 -3ارزیابی و رتبهبندی رزینهها با توجه به مهیارهای مشخص فنی ،مالی ،اجتداعی ،اکولوژیکی ،اقتصتادی
و نهادی.
 -4ارزیابی سطح ثبات در برابر آیندههای مدکنی که در سناریوهای مبتنی بر عدم قطهیت تهریف شدهاند.
 -5رایزنی با ذینفهان مربوطه برای استخراج دیدراهها و ترجیحات رونارون.
 -6رزینش مجدوعهای از امکانپذیرترین (و پایدارترین) رزینههتا ،و پیشتنهاد اصتالح اهتداف در صتورت
لزوم.
 -7بررسی پیامدهای اقتصادی ،اجتداعی و اکولوژیکی اهداف اصالحشتده ،و اصتالح مجدوعته اقتدامات در
مواقهی که منابع الزم برای پیادهسازی آنها افزون بر منابع موجود است.
فنون و ابزارهای تحلیل رستردهای مدکن است برای پشتیبانی این فرآیند به کار رونتد .ندونتههتایی از آن در
فصل 12ارائه شده است .برخی از آنها مختص جنبههای فنی بوده ،برختی دیگتر بیشتتر ماهیتت اجتدتاعی و
اقتصادی داشته ،و مابقی از فرضیه مدیریت تصدیمریری مشتق میشوند.
تلفی اصدامات و اهداف استراتژیک

تحلیل های پیشین ،بنا به ماهیت آنها ،بر قلدروهای موضوعی تدرکز دارند .با ایتن وجتود ،یتافتن هدپوشتانی
میان اقدامات الزم برای تأمین اهداف موضوعی مختلف ،امر متداولی است .به طور مثال:
◄ احیای کارکرد تاالب و پیوستگی سیستمهای دریاچهای میتواند بر اهداف کیفیت آب ،تخصیص آب و
مدیریت سیل تأثیر بگذارد.
◄ اقدامات ارتقای بهرهوری و کارایی مصرف آب مدکن است با کتاهش تقاضتا و نیتز بتا کتاهش تخلیته
فاضالب ،به ترتیب بر اهداف تخصیص آب و اهداف کیفیت آب ،به صورت هدزمان تاثیر بگذارد.
◄ پاکسازی پوشش ریاهی بیگانه و مهاجم از پهنه ساحلی مدکن است بر منابع آب موجود و نیز کارکرد
اکولوژیکی تأثیر بگذارد.
◄ اقدامات کاهشدهنده شوری بر اهداف کیفیت آب تأثیررذار است ،و هدزمان به شکل بالقوه ،با توجته
به کاهش نقش رقیقکنندری الزم ،آب را برای تخصیص به دیگر آببران آزاد میسازد.
کامالً موجه است که اقدامات رزینششده برای تأمین یک هدف در یک قلدرو موضوعی ،با اقدامات یا اهتداف
در قلدرو موضوعی دیگر هدخوانی نداشته باشد .چنانچه فرآیند هدفرذاری ،جامع ،منسجم و باثبتات رتردد،
تأثیر چنین مسئلهای باید محدود باشد .با این وجود ،مواقهی که چنین مسئلهای پدید آید ،ناهدخوانیها بایتد
با تکرار بیشتر فرآیند هدفرذاری و رزینش اقدامات حل شود.
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تلفیق اهداف و اقدامات موضوعی مستلزم بهینهسازی اقدامات متناظر ،حتل نتاهدخوانیهتا و برجستتهستازی
برهمکنشها است .توجه ویژه به طراحی استراتژیهای مساعد نهتادی و متالی ،بته عنتوان بخشتی از «نرتام
مدیریت» ضرورت دارد ،چراکه اقدامات این حوزه مهدوالً پشتیبان بسیاری از اقدامات فنتی استت .از ایتن رو،
تلفیق اقدامات و اهداف در برنامه منسجم حوضه مستلزم رامهای زیر است:
 -1مقایسه و رفع زوائد و ناهدخوانیهای اقدامات پیشنهادشده.
 -2اصالح اهداف در صورت لزوم ،برای ایجاد مجدوعه اهداف قابل تحقق.
 -3طراحی مجدوعهای منسجم از اهداف و اقدامات استراتژیک وابسته به آنها برای برنامه حوضه.
 -4پیریزی اقدامات مساعد برای پیادهسازی سازوکارهای برنامه حوضه.
 -5بازنگری در چشمانداز در پرتو اصالح اهداف.
تدوین برنامه پیادهسازی

برنامه حوضه چارچوب منسجدی برای مدیریت منتابع آب در حوضته فتراهم متیآورد ،بتا ایتن وجتود ،بترای
مشخص کردن جزئیات ،مهدوالً برنامههای موضوعی ،برنامههای آبخیز -منطقهای و برنامههتای نهتادی ،آن را
هدراهی میکنند .اهداف ،اصول و اولویتهای این برنامهها و هدچنین بررسیهتای کلیتدی بایتد در اقتدامات
استراتژیک رنجانده شوند.
آمادهسازی نهایی برنامه حوضه نیازمند جزئیات بیشتری در خصوص فهالیتتهتا ،رتامنداهتا ،مستئولیتهتا و
احتداالً منابع الزم برای پیادهسازی هر یک از اقدامات است .برنامه پیادهسازی غالباً بته صتورت جتدول ارائته
شده و درونمتن به نقشی که اقدام مورد نرر در دیگر اهداف دارد ارجا داده میشود.
در برنامه پیادهسازی ،ترتیبات نهادی و مالی الزم برای پشتیبانی پیادهستازی برنامته حوضته ،از جدلته نقتش
نهادهای مختلف و رروههای ذینفهان در عدلیسازی برنامه ،تهریف میشود .در نهایت ،نرام پتایش و فرآینتد
بازنگری نیز باید تهریف رردد.

 -4-11ساختار برنامه حوضه آبریز
شیوه مستندسازی و ساختاریافتگی برنامه نهتایی حوضته ،بستته بته هتدف و رویکترد اتخاذشتده در فرآینتد
برنامهریزی حوضه ،تغییرات قابلمالحره ای دارد .باید دانست که ساختار سند برنامه حوضته ،مهترف فرآینتد
واقهی برنامهریزی حوضه نیست (حتی با اینکه غالباً از رویه آن پیروی میکند) .برنامه حوضه مهدوالً در یتک
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سند خالصهشده تدوین مییابد (که میتواند با مجدوعهای از رزارشهای موضوعی یتا جغرافیتایی پشتتیبانی
شود :به شکل 16مراجهه ندائید) .این سند خالصه باید شامل موارد زیر باشد:
◄ توصیف حوضه ،مهرف جنبههای کلیدی ارزیابی وضهیت
◄ چشمانداز حوضه ،نشانگر ضرورت برنامه حوضه و وضهیت مطلوب حوضه در قالب چشمانداز ،اصتول و
اهداف غایی.
◄ استراتژی حوضه ،مشخصکننده اهداف مشخص و اقدامات استراتژیک در قالب سیستم موضوعات.
◄ برنامه پیادهسازی ،مشخصکننده جزئیات فهالیتهتا ،مستئولیتهتا ،منتابع و نرتام پتایش الزم بترای
عدلیسازی برنامه.
این موارد ،محتوای عدومی خود برنامه حوضه را تشکیل میدهند ،ولی ترکیب و ترتیب آنها متیتوانتد تغییتر
کند ،هدانطور که در بسیاری از برنامهها ،توصیف حوضه در استراتژیهای حوضه منرور میرردد.

کادر :75ساختار برنامه حوضه Delaware
ساختار برنامه  Delawareبه عنوان نخستین برنامه تکاملی به شرح زیر بود:
 -1مقدمه :چالش و چشمانداز
 -2برنامه حوضه :هدف ،ساختار و کاربرد
 -3اصول هدایتکننده
 -4نتیجه کلیدی :1استفاده و تأمین پایدار
 -5نتیجه کلیدی :2مدیریت کریدور آبراهه
 -6نتیجه کلیدی :3پیوند مدیریت منابع آب و مدیریت اراضی
 -7نتیجه کلیدی :4هداهنگی و هدکاری نهادی
 -8نتیجه کلیدی :5آموزش و مشارکت
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شکل -29ساختار برنامه حوضه آبریز

کادر :76ساختار استراتژی مدیریت حوضه Breede-Overberg
ساختار برنامه  Breede-Overbergبه عنوان برنامهای که از نرر نهادی پیوستگی داشته ،به شرح زیر است:
 -1مقدمه
 -2الزام قانونی
 -3چشمانداز
 -4قلدرو استراتژیک :1حفاظت از مردم و طبیهت
 -5قلدرو استراتژیک :2مشارکت برای عدالت و توسهه
 -6قلدرو استراتژیک :3هدکاری در رعایت ضوابط و تابآوری
 -7برنامه پیادهسازی
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کادر :77ساختار برنامه حوضه دانوب
ساختار برنامه دانوب به عنوان برنامهای متدرکز بر کیفیت آب /سیل به شرح زیر است:
 -1مقدمه و سابقه
 -2فشارهای عدده شناساییشده در محدوده حوضه آبریز دانوب
 -3نواحی حفاظتشده در محدوده حوضه آبریز دانوب
 -4شبکههای پایش و وضهیت اکولوژیکی /شیدیایی
 -5اهداف محیطزیستی و موارد مجاز و مهافیتها
 -6تحلیل اقتصادی استفادههای آب
 -7برنامه اقدامات
◄ آبهای سطحی :رودخانهها
◄ آبهای سطحی :دریاچهها ،آبهای واسط و آبهای ساحلی
◄ آبزیرزمینی
◄ تأمین مالی برنامه اقدامات
◄ جدعبندیهای کلیدی
 -8مدیریت ریسک سیل و تغییر اقلیم
 -9اطال رسانی و رایزنی عدومی

کادر :78ساختار برنامه حوضه آبریز یانگتسه
 -1مقدمه
 -2سیدای کلی حوضه آبریز
 -3پیشبینی توسهه اجتداعی و اقتصادی و تحلیل تقاضا در حوضه آبریز
 -4برنامه کلی حوضه آبریز
 -5برنامه سیستم حوضه آبریز:
◄ برنامه کنترل سیل و کاهش بالیا
◄ برنامه بهرهبرداری بههمپیوسته منابع آب
◄ برنامه حفاظت منابع آب و اکولوژیکی -محیطزیستی آب
◄ برنامه مدیریت بههمپیوسته حوضه آبریز
 -6برنامه تنریم ،توسهه و حفاظت رودخانه اصلی
 -7برنامه تنریم ،توسهه و حفاظت شاخههای مهم و دریاچهها.
 -8ارزیابی تأثیر بر محیطزیست
 -9توصیههایی درباره پیادهسازی برنامه و تحلیل تأثیر پیادهسازی
 -10توصیههایی درباره رامهای بهدی
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کادر :79ساختار برنامه حوضه آبریز زامبزی
ساختار برنامه حوضه زامبزی به عنوان برنامه توسهه /مدیریت بههمپیوسته منابع آب فرامرزی به شرح زیر است:
 -1مقدمه
 -2خالصه وضهیت موجود
 -3چالشها و مسائل
 -4استراتژیهای اصلی
◄ توسهه بههمپیوسته و هداهنگ منابع آب
◄ مدیریت محیطزیستی و توسهه پایدار
◄ سازراری با نوسان و تغییر اقلیم
◄ هدکاری و یکپارچگی در مقیاس حوضه
 -5برنامه پیادهسازی
 -6رامهای بهدی
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فدل 12
متعادلسازی اهداف و مدیریت تعامالت

محوریت برنامهریزی استراتژیک حوضه ،تهیین اهداف قابل تحققی است که الزامات و منافع رقیب منتابع آب
حوضه را متهادل میسازند .در حوضههای پیچیده و چندمنروره ،یا بسیار تحت فشار ،این کار مهدوالً مستلزم
سطحی از تهامل و بدهبستان میان ضروریات یا اهداف مختلف اجتداعی ،اقتصادی و محیطزیستی است.
در حالیکه این کار ذاتاً یک فرآیند سیاسی است که مدکن است مستلزم تهامل با ذینفهان رونارون باشد ،بتا
این حال ،رویکردها و فنون تصدیمریری بسیاری برای کدک به یافتن راهحل قابل قبول ،بهینه و /یتا باثبتات،
بر پایه اطالعات یا تصورات فنی و اقتصادی به کار ررفته شده است.
برخی رویکردها در برنامهریزی حوضه ،تهامالت و بدهبستانها را بر محور وضهیت مطلوب محیطزیست آبی و
پیامدهای آن برای توسهه اجتداعی و اقتصادی و بهرهبرداری از منابع آب حوضه سازماندهی میکنند.
در سوی دیگر این طیف ،باید تهامالت و بدهبستانهای فنی ،مالی ،اقتصادی و نهادی میان هزینههتا و منتافع
رزینههای مختلف در تحقق اهداف مشخصشده صورت ریرد.
پیچیدری برنامهریزی حوضه آبریز میتواند سبب عدم درک مناسب پیامدهای یک راهحتل و یتا عتدم توافتق
درباره انتخاب ضروریات شود .در این مورد ،اتخاذ رام به رام اهداف و اقدامات مناسبتر بتوده و تصتدیمهتای
بزرگ میتوانند تا زمانی که قطهاً ضرورت نیافتهاند ،به تهویق انداخته شوند.
این فصل به کند و کاو در خصوص طیفی از رویکردهای پشتیبانی کننده فرآیندهای رونارون تصدیم دربتاره
این تهامالت ،میپردازد .تصدیمریری درباره تهامالت و بدهبستانهتا بختش بنیتادین برنامتهریتزی حوضته را
تشکیل میدهد.
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 -1-12رویکردهای مدیریت تعامالت
چهار دسته کلی از این روش هتا وجتود دارد کته مدکتن استت بترای پشتتیبانی تصتدیم دربتاره تهتامالت و
بدهبستانهای میان اهداف رقیب به کار روند:
◄ رویکردهای سلسلهمراتبی /اولویترذاری
◄ ارزیابی استراتژیک سناریو
◄ پشتیبانی تصدیم چندمهیاره
◄ بهینهسازی
دو چالش اساسی در تدامی این رویکردها وجود دارد:
◄ تعریف مساله :تبدیل منافع و ضروریات به اهداف غایی یا مهیارهای پشتیبان تصدیم کته بته روشتنی
تهریف شدهاند .مدکن است تدام اینها در یک مهیتار متناستب (ماننتد ارزش پتولی) ترکیتب شتده و یتا
پذیرفت که مهیارهای ارزیابی مختلف ،در تهارض و نامتناسب منرور رردند.
◄ حل مساله :یافتن مجدوعهای از اهداف و مانند آن که به بهتترین شتکل ،اهتداف غتایی یتا مهیارهتا را
محقق سازند .این کار نیازمند شناسایی و ارزیابی رزینههای مدکن است.
در حالیکه فنون زیر برای کدک به تصدیمریری و یا به عنوان توصیه استفاده میشوند ،تصدیم نهایی باید با
مذاکره میان ندایندران ذینفهان انجام ریرد.
رویکردهای مبتنی بر سلسلهمراتب

این رویکرد مستلزم سطحی از اولویت رتذاری استت کته بتوانتد بتا مقتدم شتدردن برختی نرترات سیاستی،
استراتژیک یا اقتصادی ،به ضروریات یا اهتداف نستبت داده شتود .شتیوه ندتایش آن بته رونتهای استت کته
تصدیدات الزم برای تحقق ضروریات شناساییشده در یک یا چند بخش ،بر دیگر بخشها ارجحیت مییابتد.
برای ندونه ،تولید انرژی (برقابی) ،تأمین آب شهری یا مدیریت ریسک سیل مدکن است هدف غالتب در یتک
حوضه باشد ،و این نیازها با هزینه تامین آب یا الزامات کیفیت برای دیگر مقاصد ،تحقق یابد.
هیچ منطق فنی یا اقتصادی دیگری بته عنتوان مبنتای اولویتت الزامتات متورد نیتاز نیستت ،بتا ایتن وجتود،
بررسیهای موضو محور مدکن است برای تهریف خود الزام ،نیاز باشد .در این رویکرد ،الزامات یا مقاصدی که
اولویت پائینتر دارند ،تنها تا حد مدکن برآورده میشوند ،به شرطی که الزامات اولویتدار را تحت تتأثیر قترار
ندهند.
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کادر :80ارزیابی اجتما،ی -اصتدادی تخدیص جریان محیطزیستی در حوضه موری-دارلینگ
بیشبرداشت و خشکسالی در سیستم موری-دارلینگ به اثرات بلندمدت مهدی در حوضه و اکوسیستتمهتای مصتبی آن منجتر
شده است .قانون آب سال  2007استرالیا ،سازمان مدیریت حوضه موری-دارلینگ را مأمور به تهیته برنامته حوضته بترای ایتن
رودخانه کرد .برنامهای که نتایج اجتداعی ،اقتصادی و محیطزیستی را بهینه سازد .از این رو ،برنامه حوضه به صراحت ملتزم بته
تطبیق اهداف محیطزیستی و اقتصادی رقیب شد.
برنامه حوضه از سناریوها به عنوان سازوکار تهامالت و بدهبستانها استفاده میکند .نخستت ،بررستی تفصتیلی دربتاره کتاهش
برداشتها در حوضه که برای احیای کارکرد سیستمهای محیطزیستی الزم بود ،انجام شد .بر اساس این مطالهته ،سته ستناریو
شناسایی شد :کاهش برداشتها به میزان  3000ریگالیتر در سال ( 22درصد) 3500 ،ریگالیتر ( 26درصد) ،و  4000ریگالیتر
در سال ( 29درصد) .سپ  ،پیامدهای اجتداعی -اقتصادی کاهشها برای جوامع محلی ،مناطق و بخشهای اقتصادی مختلتف
حوضه بررسی شد .با توجه به ارزیابی این نتایج ،پیشنوی برنامه حوضه در سال  ،2010اتخاذ سناریوی نخست ،یهنی کتاهش
 3000ریگالیتر در سال را توصیه کرد .ارزیابی پیامدهای اجتداعی -اقتصادی دو سناریوی دیگتر نشتان متیداد کته پتذیرفتنی
نیستند .ارزیابی سناریوها هدچنین تدابیر الزم برای کاهش اثرات را نیز شناسایی کرد.
درسآموخته مهم از این تجربه بینالدللی آن است که فرآیند تکرارشونده بررسی سناریوها و بازنگری در اهداف میتواند متدتی
طوالنی زمان ببرد ،و به هر دو شیوه رسدی و غیر رسدی انجام شود .این قبیل تهامالت از اساس سیاستی هستتند .در سیستتم
موری نیز چنین است :در پی انتشار برنامه حوضه در اکتبر  ،2010مخالفت با کاهشهای برداشت پیشنهادشده ،منجر به انجتام
مطالهات اجتداعی -اقتصادی بیشتر توسط دولت شد .بنابراین ،فرآیند تکرارشونده تدوین و آزمتودن ستناریوها ختارج از دامنته
برنامهریزیشده اولیه در فرآیند برنامهریزی حوضه ،امروزه هدچنان ادامه مییابد.

ویژریهای این سلسله مراتب مدکن است توسط ندایندران سیاسی دیکته شتده ،از طریتق نرترات خبررتان
تدوین شده (مانند فرآیند دلفی) ،و یا از طریق رایزنی با ندایندران ذینفهان مورد توافق قرار ریرد .در هر یک
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از این موارد ،رویکردی کاوشررانه به حساب آمده و به ندرت از پشتیبانی تحلیل تفصیلی اقتصادی پیامدهای
اولویتبندی در حوضهای خاص برخوردار است.
بررسی استراتژیک سناریوها

هدچنانکه فشار بر حوضهها افزایش یافته و تصدیمریتریهتا از نرتر سیاستی پیچیتدهتتر متیشتوند،غالباً از
مدلهای ارزیابی تأثیر اقتصادی (و اجتداعی) برای بررسی پیامدهای اقتصادی سناریوهای مختلتف حفاظتت،
بهرهبرداری و توسهه منابع آب استفاده میشوند .ایتن ستناریوها مهدتوالً بتر استاس تهریتف اهتداف کلیتدی
محیط زیستی آب و پیامدهای استفاده از منتابع آب ،بتا استتفاده از نرترات فنتی متخصصتان در رشتتههتا و
موضوعات مربوطه ،تدوین میشوند.
مدلهای ارزیابی اقتصادی مهدوالً مبتنی بر مدلهایی هستند که در دوره ارزیابی وضهیت به کار متیرونتد (و
کالیبره میشوند) .ندونههای فنون اقتصادی مورد استفاده عبارتند از تحلیل اقتصادی منابع ،تحلیل افزایشتی،
رویکرد ارزش تولید و رویکرد نهاده -ستانده ،و ماتری های حسابداری اجتدتاعی .ایتن فنتون مهدتوالً تتأثیر
اقتصادی را بر حسب تغییر در اقتصاد با مولفه تولید ناخالص و اشتغال (بر اساس بخش و /یا منطقته) بازتتاب
میدهند .این قبیل تحلیلهای اقتصادی بر پایه مدلهای برنامهریزی سیستم منابع آب استوار متیشتوند کته
نشانگر وضهیت محیطزیستی ،توسهه زیرساخت و استفاده آب در بخشهای مختلتف ،متنتاظر بتا هتر رزینته
هستند .دشواری موجود در این رویکردها آن است که پرهزینه و نیازمند اطالعات زیاد هستند ،و اعتبتار آنهتا
به نسبت انحراف شرایط از وضهیت کنونی کاهش مییابد.
این نو ارزیابی رزینهها مدکن است مبنای فرآیند تصدیمریری تتکمهیتاری هدچتون تهیتین رزینتهای بتا
بیشترین تأثیر در توسهه اقتصادی ،باشد .این ارزیابی ،بسطیافتته ارزیتابی ستنتی تتأمین متالی در مطالهتات
برنامهریزی منابع آب است .به شکلی دیگر ،مدلهای اجتداعی -اقتصادی مدکن است برای طراحی طیفتی از
شاخصهای پیامدهای هر رزینه ،مانند رشد و اشتغال ،به کار رونتد کته اطالعتات پایته را بترای رویکردهتای
تصدیمریری چندمهیاری فراهم میآورند (در ادامه توصیف میشوند).
در نهایت ،رزینش سناریوی برتر مستتلزم مقایسته پیامتدهای (بتر استاس ارزیتابی) هتر یتک از ستناریوهای
شناساییشده است ،که احتداالً بر اساس درک حاصل از ارزیابی ،اصالح شدهاند.
پشتیبانی تدمیم چندمعیاره

رروههای رونارون ذینفهان در فرآیندهای برنامه ریتزی حوضته ،بته نتدرت دیتدراه مشتابهی دربتاره اهدیتت
ضروریات یا مهیارهای اقتصادی ،اجتداعی یا محیطزیستی دارنتد .بنتابراین ،بترای آنکته تهتامالت الزم میتان
اهداف محیط زیستی آب در برنامه حوضه محقق شود ،باید بیش از یک مهیتار در نرتر ررفتته شتود .در ایتن
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شرایط ،مدکن است با نرر خبرران ،رزینههای (یا سناریوها) مختلف ،در پتی ارزیتابی پیامتدهای آنهتا بترای
مهیارهای شناساییشده درباره سالمت محیطزیست آبی ،توسهه اقتصادی ،تولید انرژی ،کاهش ریسک سیل و
مانند آن ،تدوین شود.
ابزارهای رونارون پشتیبانی تصدیم برای کدک به انتخاب رزینه برتر ،با در نررررفتن مهیارهای مختلتف ،تتا
کنون پیشنهاد شده است .به طور خالصه میتوان رفت که در سطح کالن ،این فنون عدوماً بر پایه موارد زیر
هستند:
 -1وزندهی به مهیارهای مختلف برای تهیین امتیاز وزنی در جهت ایجتاد قابلیتت مقایسته بتا رزینتههتا
(سناریوها).
 -2استنتاج اولویتهای نسبی مهیارها برای کاهش رزینههایی که پایینتر از سایر رزینهها هستند.
 -3تهریف آستانه برای مهیارها ،برای کاهش رزینهها ،با کنار رذاشتن رزینههایی کته حتداقل الزامتات را
محقق ندیکنند ،و یا فراهمآوردن شیوهنامهای کاربرپسند بترای کدتک بته ذینفهتان در خصتوص منتافع
تهریف شده صریح (یا تلویحی) یا اولویت مبتنی بر این مهیارها برای رسیدن به اجدا .
بهینهسازی و برنامهریزی آرمانی

فنون بهینهسازی مستلزم تبیین مساله به صورت تابع هدف (یتا آرمتان و هتدف غتایی) ،بته هدتراه روابتط و
قیوداتی است که بر کارکرد یک سیستم حاکم هستند .با استفاده از این فنون ،جوابهای بهینتهای کته تتابع
هدف را حداکثر یا حداقل میسازند (یا هدفهای نهایی الزم را برآورده میسازند) حاصل میرردد .هدچنین،
این فنون میتوانند برای تولید جوابهای بهینه موضتهی تتامین کننتده اهتداف غتایی و آرمتانی (یتا آستتانه
مهیارها) نیز مورد استفاده قرار ریرند.
مشکل موجود در استفاده از این روشها برای پشتیبانی تصدیمریری در حوضههای پیچیده ،چتالش منرتور
کردن پیچیدری الزم (از جدله روابط و غیرخطی بودن) درباره تهامالت و بدهبستانها و تهریتف توابتع هتدف
کدّی (یا اهداف غایی و آرمانی) است که بازتاب الزامات و ضروریات هستند .هدانرونته کته اشتاره شتد ،ایتن
فنون و ابزارها ،روشهای سودمندی برای غربال جوابها ایجاد میندایند که قابلیت یافتن طیفتی از امکانتات
مدکن و رضایتبخش را با احتساب درک کدّی تصدیمریران ارشد از الزامتات ،ضتروریات ،روابتط و قیتودات،
دارند.
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 -2-12تدمیمگیری باثبات در شرایط ،دم صطعیت
دالیل مختلف برای وجود عدم قطهیت در برنامهریزی حوضه وجود دارد که طیفی از شتناخت ناکتافی روابتط
میان اجزای سیستم ،تا نوسان طبیهی در سیستمهای هیدرولوژیکی ،اجتداعی و اقتصادی ،و توانتایی محتدود
در پیشبینی تغییرات آینده در پیشرانهای اقلیدی و توسهه در این سیستمهتا را دربترمتیریترد .روشهتای
رونارونی برای پرداختن به این عدم قطهیتها پیشنهاد شده است.
تحلیل ،دم صطعیت

تحلیل عدم قطهیت ،مبتنی بر ارائه احتداالتی پارامترها یا روابط کلیدی مدل و ارزیابی پیامتدهای ایتن عتدم
قطهیت بر نتایج تحلیل است .در این تحلیل ،در حالیکه شتاخص کلتی از پیامتدهای عتدم قطهیتت در یتک
ارزیابی فراهم میرردد ،با این حال فرض بر این است که توزیع احتدال عدم قطهیت مهلوم است ،که البته در
عدل بهید به نرر میرسد.
تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت ،عدوماً با هدف توصیف چگونگی تغییر نتیجه تحلیلهای ذکر شتده ،تحتت تتاثیر تغییتر در
شرایط ،قیودات یا فرضیات مدلها انجام میشود .این کار تصدیمریر را قادر به شناسایی مسائل بتا بیشتترین
تأثیر بر نتایج مینداید .بدین ترتیب ،توجه به درک و مدیریت این مسائل میتواند در اولویت قرار ریرد.
برنامهریزی سناریویی

برنامه ریزی سناریویی با شناسایی عدم قطهیتهای آینده (در مقیتاسهتای رونتارون) تاثیررتذار بتر توستهه
اجتداعی ،اقتصادی ،محیطزیستی و منابع آب در حوضه ،آغتاز متیرتردد .پت

از ارزیتابی ستطح ایتن عتدم

قطهیتها ،با توجه به سطح اثررذاری بر منابع آب ،قابلیت شناسایی مسائلی که باالترین عدم قطهیت و تتأثیر
را داشته و محور تنریم آیندههای مختلف خواهند بود ،ایجاد میرردد .مهدوالً آیندههای مختلتف در سته تتا
چهار سناریوی قابل قبول (بدون مشخصبودن احتدتال مختلتف وقتو آنهتا) ،بته هدتراه روایتتی از مستیر و
پیشرانهای کلیدی از وضع کنونی تا آینده مورد نرر ،مدنرر قرار میریرند.
پ

از آن ،این پیشرانها و مسیرها میتوانند با هدف مناسب ساختن آن در جهت مدیریت آب ،برای

شناسایی اهرمهای مهم مدیریتی که بر نتایج تأثیر خواهند رذاشت ،به کار روند .طراحی استراتژی حوضه
متدرکز بر این اهرمها بوده و میتواند با توجه به این سناریوها ،به منرور ارزیابی ثبات آن در برابر تحوالت
مدکن آینده ارزیابی شود.
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کادر :81استفاده از سناریوها در هدایت برنامهریزی حوضه در Breede-Overberg
فرآیندهای مختلف برنامهریزی سناریویی از سال  ،1997در طی پانزده سال ،در آفریقای جنوبی انجام شده ،و با توجته بته ایتن
پیشینه و تحلیل عدم قطهیتها ،سه روایت /دیدراه (سناریو) درباره آینده برای حوضه  Breede-Overbergتوصیف شده استت.
این سه سناریو عبارت بودند از:
◄ همه در کنار هم :این سناریو بازتاب آیندهای توأم با هدکاری ،با پشتیبانی توسهه و رشد مستدر و تقویتت نهتادی استت.
این وضهیت ،مطلوبترین محیط را برای حفاظت ،توسهه ،تقسیم متوازن و اثربخش منابع آب ،و استفاده کارآ فراهم میآورد.
◄ مسابقه برای رسیدن به صعر :مشخصه این سناریو ،در حالیکه سطحی از رشد حفپ میشود ،نابرابری و هدکاری محدود
است .ظرفیت نهادی ناکافی منجر به مقررات محدودی درباره استفاده آب یا تخلیه پسداند شده ،که البته ایتن موضتو در اثتر
هدکاری محدود ،تشدید نیز میشود.
◄ از همپاشیدن امور :مشخصه این وضهیت ،فروپاشی اجتداعی و رشد اقتصادی بیرونق ،به هدراه ظرفیت نهادی محدود و
سیاست فاقد اثربخشی است .رشد و سرمایهرذاری محدود به مهنای افزایش اندک نیازهای آبی استفادهکننتدران کشتاورزی یتا
شهری است ،و استفاده موجود مدکن است کارآیی کدتری نیز داشته باشند.
سناریوی نخست به روشنی با پارادایم جدید مدیریت آب در حوضه  Breede-Overbergمطابقت دارد ،ولی مسئله این است کته
دو سناریوی دیگر ،چه مهنایی برای استراتژی مدیریت آبخیز و سازمان مدیریت آبخیز  Breede-Overbergدارند .سناریوی دوم
نیازمند اختیارات قویتر برای پرداختن به تخلفات آشکار است ،ولی مستتلزم اولویتتبنتدی بیشتتر در توجته بته مستائل مهتم
مدیریت منابع آب است .سناریوی سوم ،نیازمند تواندندسازی و پشتیبانی بهرهبرداران و نهادهایی خواهد بود کته مدکتن استت
منابع کافی برای اقدام مناسب نداشته باشند.
به طور خالصه ،این سه سناریو مستلزم تدرکز نسبتاً متفاوت و در عین حال مکدل در استراتژی مدیریت آبخیز است که توسط
سازمان مدیریت آبخیز قدرتدند هدایت میشوند .این تدرکز عبارت است از مدیریت مشارکتی و هدکاری به عنتوان اولویتت در
سناریوی نخست ،مدیریت و کنترل مقررات به عنوان اولویت در سناریوی دوم ،و تواندندسازی و مدیریت با رویکرد پشتیبانی به
عنوان اولویت در سناریوی سوم .هده اینها بازتاب روح پارادایم جدید بوده و ارکان استراتژی باثبات و نهتاد تتابآوری را فتراهم
میکنند که باید در هر رونه شرایط آینده حفپ شود .پرواضح است کته ایتن شتیوه بایتد از پشتتیبانی اطالعتات کتافی دربتاره
تغییرات ملی و جهانی و چالشهای نوظهور در این محدوده برخوردار باشد.
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شکل -31اجزای برنامهریزی سناریویی مورد استفاده در برنامه آب کالیفرنیا2009 ،

 -3-12پهنهبندی و دستهبندی محیطزیستی
امروزه ،در بسیاری از کشتورهای جهتان ،بته ویتژه در چتین و آفریقتای جنتوبی ،رویکترد جتامعتتری بترای
یکپارچهسازی برنامهریزی توسهه و برنامهریزی محیطزیستی در مقیاس حوضته یتا منطقتهای ،شتکل ررفتته
است .این قبیل رویکردهای پهنهبندی یا دستهبندی ،به دنبال شناسایی اهداف محیطزیستی صریح برای هتر
یک از زیرواحدهای مختلف حوضه آبریز هستند .در این راستا ،برای تامین هدف کلی ،در خصوص بسیاری از
پارامترهای الزم باید مجدوعهای از اهداف محقق رردند .این قبیل اهداف محتیطزیستتی ،پیامتدهایی از نرتر
توسهه حوضه و سرمایهرذاری دارنتد .بتر ایتن استاس ،پهنتهبنتدی محتیطزیستتی صترفاً مربتوط بته آینتده
محیطزیستی حوضه نیست ،بلکه به اهداف توسهه نیز ارتباط دارد.
در یک توسهه عدده از رویکردهای سنتیتر به مدیریت محیطزیستی ،این رویکردها شناخت اهداف رونتارون
در بخشهای مختلف حوضه آبریز را امکانپذیر میسازند .ایتن رویکترد تشتخیص متیدهتد کته بختشهتای
مشخصی از حوضه آبریز احتداالً قسدتهای «پرتالش »1رودخانه هستند که توسهه اقتصتادی و اجتدتاعی را
پشتیبانی میکنند ،در حالیکه دیگر بخشهای رودخانته اهدیتت بتاالیی از نرتر اکوسیستتمهتا یتا حفاظتت
Hard-working
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کارکردهای رودخانه دارند .این نواندیشی ،رام مهدی به سدت جابجایی از رویکردهای برنامتهریتزی فنتی بته
فرآیندهای استراتژیک پیچیدهتر به شدار میآید که میتواند بر شناسایی و تتأمین اولویتتهتای توستههای و
محیطزیستی تدرکز نداید.
فرآیندهای پهنهبندی یا دستهبندی مهدوالً رامهای متهددی دارند .الزم است حوضه یا منطقه به پهنتههتای
مناسب تقسیم شود .پ

از آن میتوان تهدادی ستناریو بتا اهتداف متفتاوت بترای هتر پهنته تتدوین ندتود.

دستهبندی بالقوه این اهداف مهدوالً بر اساس قوانین یا سیاستهای ملی تهیتین خواهتد شتد ،و طیتف آن از
پهنههای دستنخورده با حفاظت باال تا بازههای شدیداً بهرهبرداریشده رودخانه را شامل میشود .در فرآینتد
برنامهریزی حوضه ،سناریوهای مختلف میتواند با نرام نهایی پهنهبندی که بخشی از استراتژی نهایی حوضته
را شکل میدهد ،آزموده و مقایسه شود .نتیجه فرآینتد پهنتهبنتدی ،صترفاً مجدوعتهای از دستتهبنتدیهتای
محیطزیستی و استراتژیهای محیطزیستی متناظر آنهتا نیستت بلکته اهدیتت آن در تهیتین مجدوعتهای از
اهداف و قیودات ،از جدله کیفیت آب ،جریانهای محیطزیستی و زیرساختها ،درباره توسهه در حوضه است.
بنابراین ،دستتهبنتدی بتدین شتیوه ،قالتب کلتی برنامتهریتزی تدتام جنبتههتای حوضته ،و حتل تهتامالت و
بدهبستانهای میان اهداف رقیب در حوضه را ایجاد میکند.
مواقهی که از چنین شیوههایی استفاده میشود ،انتخاب اهداف پهنهبندی یا دستهبندی ختاص ،پتیشزمینته
اهداف استراتژیک برنامه حوضته خواهتد بتود .مجدوعتهای شتفاف و کدّتی ،اهتداف محتیطزیستتی را بترای
قسدتهای مختلف حوضه فراهم آورده و انجام آن هدایتکننده رزینههتای توستهه و سترمایهرتذاری آینتده
خواهد بود .بنابراین ،این قبیل شیوههای پهنهبندی یا دستهبندی میتواند سازوکار جامع و رسدی را در جهت
تدوین و آزمودن سناریوهای مختلف برای برنامه حوضه ایجاد نداید.
یک تجربه :نوام پهنهبندی بر مبنای کارکرد در چین

چین در سالهای اخیر ،نرام پهنهبندی کارکردی را برای استفاده به عنتوان بخشتی از فرآینتد برنامتهریتزی
حوضه آبریز طراحی کرده است .این نرام مبتنی بر خصوصیات پایه رودخانهها ،استفاده کنونی و بالقوه منتابع
آب در آینده ،نیازهای آبی برای حفاظت محیطزیست ،و توسهه اجتدتاعی -اقتصتادی استت .در ایتن شتیوه،
حوضه به مقاطع مختلف رودخانه تقسیم میشود ،و به هر یک از آنها ،یک یا چهار نو کارکرد تخصتیص داده
میشود :منطقه ساخت و ستاز مدنتو  ،منطقته حفاظتت شتده ،منطقته تترمیم و بتازتوانی و منطقته توستهه
(شکلهای  32و .)33
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شکل -32نوام پهنهبندی کارکردی در چین

پ

از تهیین کارکرد هر مقطع رودخانه ،ارتباط میان مقاطع رودخانه با کارکردهای مختلتف ،بتا بختشهتای

مختلف هداهنگ شده ،و سپ

شرایط و شاخص کنترلکنندهای مشخص میشوند کته مبنتای پیتادهستازی

مدیریت بههمپیوسته حوضه آبریز را با پیریزی اقدامات مدیریتی و تدوین برنامه متدیریت حوضته بته وجتود
میآورند.
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شکل -33رویکرد منطقهبندی در فرآیند برنامهریزی در چین

◄ کارکرد منجاط ممنجوع بجرای سجاخت و سجاز عدتدتاً بترای حفاظتت از کارکردهتای طبیهتی و اکتو-
محیطزیستی حوضه آبریز است .در این پهنهها ،فهالیتهای ساخت و ساز ،به استثنای فهالیتهایی که با
هدف حفاظت محیطزیست یا منابع آب صورت میریرد ،و ساخت و سازهای کوچکمقیاس مقتضی کته
نیازهای پایه ساکنان محلی را تأمین میکنند ،مدنو است.
◄ کارکرد مناط حفاظت شده عددتاً برای حفاظت از خدمات طبیهی و اکو-محتیطزیستتی رودخانته بتا
حفپ توسهه اجتداعی -اقتصادی کنونی و آمادهسازی برای توسهه پایدار است .در این پهنهها ،پروژههای
جدید توسهه مستلزم فرآیند سختریرانه تأئید بوده ،و فهالیتهای توسهه بتزرگمقیتاس مدنتو استت.
فهالیتهای توسهه با ضرورت زیاد ،فرآیند تأئید ویژهای دارند.
◄ کارکرد منطقه ترمیم و بازتوانی برای حل تهارض میان بهرهبرداری و حفاظت ،و احیای کارکرد طبیهی
و اکو-محیطزیستی رودخانه است .در این مناطق مسائلی مورد توجه قرار میریرند که به بهرهبترداری و
حفاظت ارتباط دارند ،و هدف آنها ،بازتهدیل رابطه میان توسهه و حفاظت در این پهنهها است.
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◄ کارکرد منطقه توسعه برای استفاده از خدمات رودخانه بوده ،در حتالیکته مبنتای حفاظتت هدچنتان
برقرار است .بر اساس ظرفیت بُرد منابع آب و محیطزیست آبی ،فهالیتهای عدده بترای توستهه تهیتین
میشوند .برای مناطقی که از دید حفاظت اکولوژیکی مهم هستند و اهدیت طبیهی یا فرهنگتی ویتژهای
دارند ،توسهه باید در چارچوب محدودیتهای مهین ،بر پایه اصل مدیریت علدی و توسهه متهادل انجتام
شود.
یک تجربه :نوام دستهبندی در آفریقای جنوبی

نرام دسته بندی منابع آب آفریقای جنوبی یکی از جامعترین تالشهایی است که تا به امتروز بترای طراحتی
یک نرام دستهبندی کامل ،به عنوان بخشتی از فرآینتد برنامتهریتزی حوضته صتورت ررفتته استت .در ایتن
دستهبندی ،تدرکز ویژهای بر جریانهای محیطزیستی وجود دارد ،چراکه فشار محیطزیستی ،عامل کلیدی و
منشأ تهارض در فرآیند برنامه ریزی حوضه است .شناسایی شش دسته مختلف وضهیت محیطزیستی شتالوده
این نرام را تشکیل میدهد :از دسته ( Aدستنخورده) تا دستههای  Eو ( Fشدیداً تنزلیافتته) .در ایتن نرتام،
این دستهها مبنای نرام دستهبندی را بر پایه سه دسته مختلف (جدول ،)6شکل میدهند.
جدول -6الزامات وضعیت اکولوژیکی برای سه دسته مدیریتی در نوام دستهبندی آفریقای جنوبی

در تهیه برنامههای توسهه آبخیز بر اساس قانون ملی آب آفریقای جنوبی ،این نرام دستهبندی به عنوان پایته
تصدیمریری درباره تهامالت و بدهبستانهای میان اولویتهای محیطزیستی و استفاده آب کشاورزی ،صنهت
و خانگی قرار میریرد .در این فرآیند ،وضهیت اکولوژیکی کنونی آبخیز بررسی شده ،و تهدادی ستناریو بترای
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وضهت آینده رودخانه تدوین میشود .بر پایه این سناریوها ،پیامدهایی از نرتر الزامتات محتیطزیستتی بترای
رودخانه و منابع آب موجود برای دیگر مقاصد تهیین میشود .بسیاری از مدلها ،از جدله متدل برنامتهریتزی
منابع آب برای تهیین آبدهی ،مدل کیفیت آب برای بررسی پیامدهای کیفیت آب (متناسب با استفاده) بترای
تدام استفادهکنندران ،نیازهای جریان محیطزیستی برای حفپ شرایط اکولوژیکی مختلف ،و متدل اقتصتادی
برای بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتداعی ،می توانند برای درک پیامدهای سناریوهای مختلف به کار رونتد.
پ

از آن ،این سناریوها به هدراه ارزیابی پیامدهای آنان ،برای بحث و مذاکره در فرآیند برنامهریزی حوضته،

به ذینفهان ارائه میشود.
در ندونه زیر که برررفته از سازمان مدیریت آبخیز  Breedeدر آفریقای جنوبی است ،نرتام دستتهبنتدی نقتش
مهدی در طراحی استراتژیهای مدیریت آبخیز داشته است .این فرآینتد نشتان داد کته وضتهیت اکولتوژیکی
آبخیز در حال اُفت است .چندین سناریو برای وضهیت اکولوژیکی مطلوب آینده در این آبخیز تتدوین شتد ،و
برای تدوین اولویتها و اهداف برنامه حوضه ،از جدله ضرورت پیشگیری از هر رونه تنزل بیشتتر در وضتهیت
اکولوژیکی در حوضه ،نیاز به حفپ وضهیت نهرهای کوهستانی با کیفیت خوب در رده یک ،و اهدیت حفتپ و
احیای مصب به سبب اهدیت اجتداعی ،محیطزیستی و اقتصادی در مقیتاس منطقتهای و ملتی آن ،استتفاده
شدند .کارکرد مصب رودخانه ،به الگوی جریان آب شیرین و سیالبهای آبخیز وابسته است ،و بنتابراین ،ایتن
هدف پیامدهای مهدی برای مدیریت حوضه دارد.

شکل -34حوضه آبریز  Breedeو محدودههای اکولوژیکی مشابه
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جدول -7برآورد وضعیت اکولوژیکی (پیشبینی  )2020رودخانهها در حوضه  Breedeدر سه سناریو

 -4-12مقایسه و انتخاب گزینههای مدیریتی
تدمیمگیری بر اساس هزینه -فایده

تصدیمریری سنتی در مباحث منابع آب ،برای مقایسه اقدامات مشتخص از تحلیتل هزینته -فایتده استتفاده
میکند .این تحلیل در ابتدا ماهیت اقتصادی داشته ،و تدام فایدههای قابل کدّیشدن اقتدام متورد نرتر را بتا
هزینههای پیادهسازی هدان اقدام مقایسه میکرد .هزینهها و فایدههتا بتر حستب واحتد پتولی یکستان بیتان
میشود .مواقهی که فایدهها از هزینهها بیشتر شوند ،نر ساالنه بازرشت را میتوان تهیین و برای مقایسه نر
بازرشت چندین رزینه استفاده کرد.
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کادر :82تحلیل هزینه -فایده پروژه مدیریت آلودگی آب و آلودگی ساحلی  - Espirito Santoبانک جهانی
بانک جهانی ،تحلیل هزینه -فایده را برای تهیین اینکه آیا تأمین بودجه اضافهتر برای پتروژه متدیریت آلتودری ستاحلی آب در
 Espirito Santoدر برزیل ،از نرر مالی و اقتصادی امکانپذیر است یا خیر ،انجام داد .این پروژه از دو مؤلفه تأمین آب و تصتفیه
فاضالب تشکیل میشود که جدارانه برای تهیین هزینهها و فایدهها تحلیل شدهاند.
تحلیل مالی و اقتصادی انجام شد .تحلیل مالی متدرکز بر عواید دریافتی و مختارجی کته ستازمان دولتتی تتأمین آب متحدتل
میشد ،بود .تحلیل اقتصادی شامل هزینهها و فایدههایی بود که بترای کلیتت اقتصتاد حاصتل متیشتد .هزینتههتا مبتنتی بتر
برآوردهای سرمایهرذاری ،بهرهبرداری و نگهداری بود .منافع مالی نیز شامل تهرفههای مبتنی بر تهداد مشترکان و سرانه مصرف
بود ،در حالیکه منافع اقتصادی ،شامل تأمین اساسی آب و صرفهجویی مشترکان بود .منافهی مانند کاهش هزینههتای درمتانی
ناشی از کاهش بیداریها حاصل از آب تصفیهشده ،یا بهبودها در کیفیت زندری ،در این تحلیلها منرور نشده بود.
فرضهایی شامل جدهیت محدوده تحت پوشش ،درصد جدهیت دارای انشهاب ،و سرانه مصرف آب و فاضتالب ،بته کتار ررفتته
شد .پ از آن ،ارزش خالص کنونی ( ) NPVهزینهها و فایدهها با استفاده از نر تنزیل  10درصتد محاستبه ،و نتر بازرشتت
داخلی تهیین شد .در این مورد NPV ،در هر دو تحلیل مالی و اقتصادی ،مثبت بود که نشاندهنده توجیهپذیری سرمایهرتذاری
است.

کادر :83ارزیابی اصتدادی اهداف کیفیت آب برای دانوب و راین
تحلیل اقتصادی در رستره حوضه ،برای برنامه حوضه دانوب ،متدرکز بر اقدامات کیفیتت آب بترای تحقتق الزامتات نرتام نامته
اتحادیه اروپا بود .این کار پیوند نزدیکی با رویههای ملی داشته و تنها آن دسته از مستائل اقتصتادی را کته بتا مقیتاس حوضته
مرتبط بودند در نرر ررفته ،و بدین ترتیب مقایسه بینالدللی را امکانپذیر میساخت .این شیوه ،مسائل اقتصادی افقی خوانتده
میشود ،و بر تحلیل مالی بازیابی هزینه ،اثربخشی هزینه و هزینه -فایده اقدامات مختلف در کشتورهای ستهیم در حوضته ،بته
منرور تحقق سناریوی مبنای  2015تدرکز دارد.
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امروزه تحلیل هزینه -فایده برای منرور کردن هزینههای غیر قابل سنجش ،از جدله ارزیابیهای نهادی و آثار
اجتداعی ،تکامل یافته و بسیاری از مالحرات پیچیده در چنین تحلیلتی بته حستاب آورده متیشتوند .بترای
شناسایی کسانی که در دولت ،تحت تاثیر تأمینکنندران مالی و منافع خصوصی قرار خواهنتد ررفتت ،و نیتز
برای شناخت کسانی که مناسبترین پشتیبان برای اقدام مورد نرتر هستتند ،هزینتههتا و فایتدههتا تفکیتک
میشوند .فایدههای موثر بر سالمت و محیطزیست نیز در نرر ررفته میشوند ،هر چند کته ایترادات بستیاری
هدچنان بر شیوه احتساب چنین عواملی وجود دارد.
با اینکه تحلیل هزینه -فایده از نرر طیف مالحرات آن پیچیده است ،با این حال ،تا اندازه زیتادی رویکتردی
ایستا به عدم قطهیتها دارد ،چراکه هزینهها و فایدهها بته عنتوان تتکمقتدار یتا طیفتی از مقتادیری تهیتین
میشوند که برای بیان ارزش خالص کنونی ( )NPV1تنزیل مییابند.
گزینههای واصعی

2

امروزه ارزشیابی رزینههای واقهی به عنوان یک ابزار تصدیمریری در مدیریت منابع آب در حال تکامل استت
که در زمان ارزیابی مجدوعهای از رزینهها ،عدم قطهیت را به رسدیت شناخته و از این رو میتواند بر تحلیتل
باثباتتر هزینه -فایده تأثیر بگذارد .مواقهی که سرمایهرذار ،به جای تههد به خرید یا فروش سهمها به قیدت
ثابت در زمانهای آتی ،رزینه وارذاری حق مالکیت را انتخاب میکند ،این رویکرد تحلیل تصدیم را با مفهوم
رزینههای مالی ترکیب میکند .این شیوه ،مدیریت ریسک را با سرمایهرذاری کوچتک در زمتان حتال بترای
سرمایهرذار امکانپذیر ساخته ،و تصدیم به سرمایهرذاری بیشتر را تا زمان مهلوم شدن اطالعات اضافهتتر بته
تهویق میاندازد.
با وقوف بر دو واقهیت زیر در سرمایهرذاریهای بزرگ ،ارزشیابی رزینههای واقهی میتواند به عدم قطهیتت و
حل آن پاسخ دهد:
◄ تدمیمات مرکب :در تدام مراحل پروژههایی کته چنتدین مرحلته سترمایهرتذاری دارنتد ،ارزشتگذاری
رزینههای واقهی ،تصدیمریری انهطافپذیر را امکانپتذیر متیستازد .مدکتن استت حفتپ رزینته بترای
سرمایهرذاری کامل در زمان آتی مستلزم سرمایهرذاری مقدماتی باشد ،اما سرمایهرذاری اولیه ،تههتدی
برای سرمایهرذاری آتی نیست .به طور مثال ،در انجام رامهای مقدماتی برنامهریتزی توستهه منتابع آب
جدید یا زیرساخت مدیریت سیل ،سرمایهرذاری میتواند صورت ریرد ،در حالیکه پ

از آن امکتان بته

تهویقانداختن یا کناررذاشتن ساخت وجود خواهد داشت.
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◄ اطال،ات جدید :در ارزشیابی رزینتههتای واقهتی ،بتا شتناخت و یتادریری اطالعتات در آینتده ،عتدم
قطهیتها منرور میرردد .به طور مثال ،مدکن است در ده سال آینده ،خصوصیات اقتصادی و نیازهتای
آبی محدوده در حال توسهه یا تغییرات در الگوهای اقلیدی روشنتر شتود کته ختود منجتر بته تصتدیم
متفاوتی میرردد.
منافع رویکرد رزینههای واقهی نسبت به  NPVآن است که به جهت آنکه انهطافپذیری برای تصدیدات بهدی
بر اساس شرایط و اطالعات جدید در تحلیل  NPVدر نرر ررفته ندیشود NPV ،غالباً به شکل سیستتداتیک،
سرمایهرذاری دست پائینی را نتیجه میدهد.
استفاده از رزینههای واقهی در مدیریت منابع آب هنوز چندان رسترش نیافته ،و ندونههای عدلتی انتدکی از
آن وجود دارد .با این وجود ،استفاده از این رویکرد در منابع آب رو به رشد بوده و در شرایطی مشتابه ،ماننتد
تصدیمریری درباره اینکه آیا منابع مهدنی خریداری شده و توسهه یابد یا خیر ،به کار رفته است .کاربرد ایتن
رویکرد شامل تدوین درخت تحلیل تصدیم ،از جدله رره هتای تصتدیدات آینتده و عتدم قطهیتت استت کته
میتواند حل رردد .پ

از آن NPV ،محاسبه میشود تا توانایی تصدیمریری آراهانه در آینده منرور شود.

شکل -35تدمیمگیری تطبیقی با گزینههای واصعی برای مدب رودخانه تایمز در سال 2100
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کادر :84مدیریت ریسک سیل در رودخانه تایمز
سازمان محیطزیست انگلستان از سال  2004تا  ،2010برنامه مدیریت ریسک سیل ناشی از جزر و مد را برای مصتب رودخانته
تایدز برای  100سال بهد تدوین کرد .سیالبدشت مصب رودخانه  1/25میلیون نفر (یکششتم جدهیتت لنتدن) ،حتدود 200
میلیارد پوند دارایی ،و داراییهای کلیدی حدل و نقل و زیرساخت ،از جدله مترو لندن 16 ،بیدارستتان و هشتت نیرورتاه را در
خود جای داده است .ارزش داراییهای در مهرض خطر و زمان طوالنی الزم برای برنامهریزی راهحتلهتا ،تأکیتدی بتر ضترورت
برنامهریزی قبلی برای اثرات تغییر اقلیم ،از جدله افزایش تراز دریا و افزایش فراوانی امواج توفانی است.
عدم قطهیت زیاد در خصوص اثرات آتی تغییر اقلیم بدین مهنا است که توانایی اتخاذ استراتژی انهطافپذیر و ارزشیابی رستدی
این انهطافپذیری در فرآیند تصدیم ،بسیار ضروری است .تیم برنامهریزی ،تحلیتل رزینتههتای واقهتی را بته عنتوان چتارچوب
رنجاندن عدم قطهیت تغییر اقلیم و انهطافپذیری در تصدیمریری بررزید .با در نررررفتن رزینتههتای واقهتی (رزینتههتا یتا
انتخابهایی هستند که از طریق فرصت یا تصدیم سرمایهرذاری در دسترس قرار متیریرنتد) ،تتیم برنامتهریتزی ،رزینتههتای
رویارویی با ترازهای مختلف افزایش سطح آب دریا ،و آستتانههتای ضتروری را شناستایی کترد .ایتن رزینتههتا ،نخستت بترای
پیادهسازی تغییرات کوچک تدریجی در تدام رزینهها طراحی شدند ،و تصدیمهای بررشتناپذیر عدده ،تا حد امکان بته آینتده
وارذار شد تا بهترین استفاده از اطالعات موجود صورت ریرد.
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هدانرونه که در باال عنوان شد ،پاسخهای منفرد به افزایش ریسک سیل ناشی از افزایش تراز دریا ،در قالب سبد پاسخها بترای
رویارویی با سطوح مختلف تغییر اقلیم تجدیع رردید.
تحلیل رزینههای واقهی نشان داد که اطالعات درباره عدم قطهیت ،مانند یادریری یا پژوهش ،با زمان تغییر میکند .از ایتن رو،
برنامه  2100شامل استراتژی پایش و ارزیابی است .چنانچه پایش آشکار ستازد کته تغییتر اقلتیم ستریعتتر (یتا آهستتهتتر) از
پیشبینی ر میدهد ،پیامدهای آن برای نقاط تصدیم مشخص میشود .ایتن استتراتژی متیتوانتد در پرتتو اطالعتات جدیتد،
ارزشیابی شده و رزینههای جدید پیشنهاد شود (یا به تهویق انداخته شود) .این کار به اطدینتان از اختذ تصتدیدات ستازرار در
زمان درست کدک میکند .در تهیه برنامه  ،2100مهم بود که انهطافپذیری ،از عدلکرد استراتژی کم نکند.
تجربه به کارریری رویکرد رزینههای واقهی در رودخانه تایدز ،تأئیدکننده آن است که این رویکرد مناسب تهیه استتراتژیهتای
مدیریت سیل است که نیاز به انهطافپذیری در رویارویی با عدم قطهیتهای فراوان در تغییتر اقلتیم و تغییترات جدهیتتی ،بته
نسبتی که واقهیت این قبیل تغییرات مهلوم میشود ،دارند.
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فدل 13
طراحی برنامههای موضو،ی

 -1-13مقدود از برنامههای موضو،ی
برنامههای موضوعی مدیریت آب ،سازوکارهایی برای شناستایی و پترداختن بته مستائل اولویتتدار ختاص در
حوضه به شدار میآیند .این برنامهها ،فرصت توجه بیشتر به ارزیابی برخی مسائل ختاص و تتدوین اهتداف و
اقدامات را بیش از آنچه در طول تهیه برنامه استراتژیک حوضه امکانپذیر است ،فراهم میآورند.
فرآیند طراحی و ارزیابی رزینههای مدیریتی مهدوالً به شیوه زیر انجام میشود:
 -1شناسایی رزینهها و بررسی نقش آنها در تحقق اهداف توافقشده.
 -2ارزیابی و رتبهبندی رزینهها با توجه به مهیارهای روشن فنی ،مالی ،اجتداعی ،اکولوژیکی ،اقتصتادی و
نهادی.
 -3ارزیابی سطح ثبات در برابر آیندههای مختلف ،در قالب سناریوهای مبتنی بر عدم قطهیت.
 -4رایزنی با ذینفهان برای استخراج دیدراهها و ترجیحات رونارون.
 -5انتخاب شدنیترین رزینهها.
در طراحی رزینه ها ،در نررررفتن پیامدهای رویکردهای مختلف که با برنامه حوضه آبریز و دیگر برنامههتای
موضوعی (موجود یا آینده) مرتبط هستند ،اهدیت دارد .این کار فرآیندی تکرارشونده است ،و بتر استاس آن،
هدگرایی درباره برنامههای موضوعی و اهداف شدنی و انجامپذیر حاصل میشود.
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این فصل شش دسته مختلف و در عین حال به هممرتبط برنامههای موضوعی را مورد توجه قرار میدهد کته
مهدوالً زیر چتر مدیریت منابع آب رنجانده میشوند:
◄ برنامههای تخصیص آب
◄ برنامههای مدیریت تقاضا و استفاده آب
◄ برنامههای محیطزیست و حفاظت
◄ برنامههای مدیریت کیفیت آب
◄ برنامههای مدیریت ریسک سیل
◄ برنامههای زیرساخت و توسهه
هدف و محتوای برنامههای موضوعی مختلف با توجه به پیچیدری مسائل و رزینههتا در هتر حوضته ،تفتاوت
خواهد داشت .در بسیاری از حوضهها مدکن است داشتن برنامه های جدارانه درباره تدام مسائل باال ضترورت
نداشته باشد ،در حالیکه در برخی حوضهها نیز مدکن است سلسلهمراتبی از برنامههتایی کته بته تتدریج بتر
تفصیل آنها افزوده میشود ،درباره هر یک از موضوعات فهرستشده باال ،ضرورت داشته باشد .به طور مشتابه،
اهدیت حیاتی این موضوعات مدکن است با جزئیات در خود برنامه حوضه مورد توجته قترار ریترد .بنتابراین،
هیچ قاعده محکم و سریهی وجود ندارد و مدیران آب باید برنامه حوضه و برنامههای موضوعی را متناستب بتا
وضهیت ساختاربندی ندایند.
در بخشهای زیر ،نقش و منرور این دسته از برنامهها ،ندونه فرآیند تتدوین یتک برنامته ،موضتوعاتی را کته
مهدوالً در برنامه به آنها پرداخته میشود ،و چند مثال توصیف میرردد .هدچنین بته مستئله مهتم چگتونگی
تهامل و هدپوشانی با دیگر برنامههای موضوعی و با برنامه حوضه آبریز نیز پرداخته میشود.

 -2-13ارتباط بین برنامههای موضو،ی
پرواضح است که روابط عددهای بین برنامههای موضوعی مختلف وجود دارد .در حالت ایدهآل ،برنامه حوضته،
هدایت چگونگی اولویتبندی اهداف رقیب در میان برنامهها را بر عهده خواهد داشتت .جتدا از ایتن ،در تهیته
برنامه مهم است که به چگونگی تأثیررذاری برنامه و تأثیرپذیری آن از دیگر فهالیتهای حوضته توجته شتود.
این موارد عبارتند از:
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◄ در نررررفتن چگونگی ساختار برنامته هتای موضتوعی بترای پشتتیبانی از اهتداف دیگتر برنامتههتای
موضوعی .به طور مثال ،حفاظت و مدیریت تاالبها (در برنامههای حفاظت) باید به رونهای انجتام شتود
که نتایج مدیریت سیل را نیز بهبود دهد.
◄ اطدینان از اینکه برنامهها با یکدیگر تداخل نداشته باشند .به طور مثال ،زیرساخت جدید آب نباید در
مکانی ساخته شود که به عنوان محدوده حفاظتشده در نرر ررفته شده است.
◄به طور کلی ،اطدینان از اینکه اهداف برنامههای مختلف با یکدیگر هدخوانی دارند .به طور مثال ،بایتد
اطدینان یافت که کیفیت آب (به شکلی که در برنامههای حفاظت کیفیت آب مدیریت میشود) مناسب
هدف برنامه تخصیص آب (مانند تأمین آب شرب) باشد.
برخی از روابط کلیدی بین برنامههای موضوعی مختلف در شکل 37نشان داده شده است.

شکل -36ارتباط بین برنامه حوضه آبریز ،برنامههای موضو،ی و دیگر برنامهها
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شکل -37ارتباط بین برنامههای موضو،ی

 -3-13حفاظت و احیای محیطزیست
در این بخش ،برنامههای مرتبط با حفاظت یا احیای اکوسیستمهای حساس یا مهم مورد توجه قرار میریترد.
این برنامهها میتوانند دربرریرنده برنامههایی در مقیاس حوضه ،یتا برنامتههتای متدیریتی و برنامته عدتل در
سطح محلی باشند ،و شامل فهالیتهایی میشوند که هم در مجرای رودخانه و هم در محدوده بزررتر آبخیتز
صورت میریرند .برنامههای خاص مدکن است برای پرداختن به مسائل مربوط به موارد زیر تهیه شوند:
◄ اکوسیستمهای واقع در مجرا و کرانه رودخانه
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◄ تاالبها
◄ مدیریت در محدوده رستردهتر آبخیز
◄ رودخانههای شهری و محیط شهری
◄ بهبود پیوستگی در سیستم رودخانه ،مانند برنامتههتای مترتبط بتا حتذف یتا اصتالح ستدها و دیگتر
زیرساختهای درون جریان.
نقش و هدف

امروزه هدف محوری در بیشتر نرامهای مدیریت منابع آب ،حفاظت از سالمت محیط طبیهی استت ،و غالبتاً
هم در برنامههای حوضه و هم برنامههای تخصیص آب به رسدیت شناخته متیشتود .برنامتههتای حفاظتت و
احیای محیطزیست جزئیات بیشتری درباره اولویتها و اهداف اکولوژیکی مشخص و اقدامات و استراتژیهایی
که باید برای تحقق این اهداف پیاده شوند ایجاد میندایند.
باید رفت که مقصود این برنامهها ،حفاظت و /یا احیای داراییهای رودخانته و ختدماتی استت کته ارزشتدند
تشخیص داده شدهاند .این برنامهها میتوانند در حفاظت و بهبود طیف رسترده دارایتیهتا و ختدمات فتراهم
شده توسط رودخانه ها نقش ایفا ندایند .این کار مدکن است شامل حفاظت ارزشهای اکولوژیکی حوضته ،بتا
حفاظت یا احیای محدودهها یا رونههای پرارزش از نرر حفاظت باشد .به شتکلی دیگتر ،هتدف غتایی برنامته
مدکن است بهبود قابلیت باروری در حوضه ،برای ندونه با افزایش زیستگاهها و ذخایر ماهی باشد .برنامههتای
حفاظت هدچنین میتوانند برای بهبود ظرفیت کاهش سیل حوضه ،برای ندونته بتا احیتای تتاالبهتایی کته
میتوانند نقش نگهداشت سیالب را ایفا ندایند ،عدل کرده و یا برای بهبود کیفیت آب ،برای ندونه با مدیریت
باالدست آبخیز برای کاهش آلودری چندنقطهای ،ایفای نقش ندایند.
برنامههای حفاظت مدکن است به مسائل مرتبط با موارد زیر بپردازند:
◄ حفاظت -حفپ داراییها و کارکردهای رودخانه و پیشگیری از فهالیتهایی که آسیبزننده هستند.
◄ احیا -بازررداندن داراییها و کارکردهای رودخانه به وضهیت طبیهی آنها پیش از دخالت انسان.
◄ ترمیم -بهبود داراییها و کارکردهای رودخانه تا وضهیت مطلوب (نه لزوماً در حد طبیهی آنها)
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کادر :85کارکردهای برنامهریزی مدیریت تاالب
دبیرخانه کنوانسیون رامسر در رهندودهای خود برای مدیریت تاالبها ،ده کارکرد زیر را برای برنامهریتزی متدیریت تتاالب بتر
میشدارد:
 -1شناسایی اهداف مدیریت محدوده.
 -2شناسایی عواملی که بر ویژریهای تاالب تأثیر رذاشته و یا مدکن است تأثیر بگذارند.
 -3حل تهارضات
 -4شناسایی الزامات پایش
 -5شناسایی و توصیف اقدامات الزم مدیریتی برای تحقق اهداف.
 -6حفپ و استدرار مدیریت اثربخش.
 -7جذب منابع (به طور کلی بودجه)
 -8ایجاد ارتباط ،درون و بین مکانها ،سازمانها و ذینفهان.
 -9نشاندادن اثربخشی و کارآیی مدیریت.
 -10اطدینان از رعایت سیاستهای محلی ،ملی و بینالدللی.

اجزای کلیدی برنامه حفاظت

برنامه حفاظت مدکن است از طریق اقدامات حفاظتی و /یا اقتدامات احیاکننتده عدلتی شتود .ایتن راهکارهتا
میتواند شامل اقدامات در آبراههها و نیز در محدوده بزررتر آبخیز باشد.
اقدامات حفاظتی میتواند شامل راهکارها یا قواعدی برای اجتناب از اثرات منفی بر دارایتیهتا و کارکردهتای
ارزشدند باشد .این کار میتواند شامل جلوریری از انجام فهالیتهای زیانبتار (بته طتور مثتال ،جلتوریری از
ساخت و ساز جدید) ،یا حذف علل فقر سالمت (به طتور مثتال ،برچیتدن کارخانتههتایی کته تخلیته کننتده
آالیندهها هستند) باشد .برنامه مدکن است این کار را با محدودسازی یا مدنو سازی موارد زیر انجام دهد:
◄ دسترسی مردم یا وسایل نقلیه به مناطق مهین
◄ ساخت و ساز ،کشاورزی یا موارد دیگر
◄ تخلیه آالیندهها
◄ ماهیریری ،استخراج مهدن ،حذف پوشش ریاهی ،یا هر رونه صنهت استخراجی دیگر.
بسته به هدف و مسائل مورد نرر ،برنامهها مدکن است طیفی از مسائل را پوشش دهند ،و یا مدکن استت بتر
یک تهدید سالمت اکوسیستم تدرکز کنند .استراتژیها میتوانند شامل مدنوعیت فهالیتهای مهتین (ماننتد
جلوریری از حذف هر چیزی در پهنههای حفاظتشده) ،استانداردهایی که باید رعایت شوند (به طتور مثتال،
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درباره تخلیه آالیندهها) ،یا محدودسازی رستره فهالیتهایی که میتوانند انجام شتوند (ماننتد تهیتین ستقف
برای میزان پاکسازی پوشش ریاهی در محدوده آبخیز) ،باشند.

کادر :86برنامه مدیریت تاالب Reedy Creek
تاالبهای  Reedy Creekدر بازههای پائینی رودخانه موری در استرالیا قرار دارند .برنامه مدیریت سال  2006برای این تاالبها
با هدف «حفپ و بهبود ارزشهای اکولوژیکی تاالب ،مانند زیستگاه (کرانههای تاالب و ریاهان آبی) به نفع مرغتابیهتا ،ماهیتان
بومی ،قورباغهها و بیمهرهران بزرگ از طریق احیای پوشش طبیهی» تهیه شده است.
این برنامه ،اهداف رونارون مدیریتی ،اولویت آنها ،و اقدامات پیشنهادشده برای تحقق هر یک از ایتن اهتداف را مشتخص کترده
است .جدول زیر خالصهای از جنبههای مختلف این برنامه را نشان میدهد.

مواقهی که برنامه حفاظت شامل هدف احیا یا ترمیم اکوسیستمها است ،برنامه مدکتن استت اقتدامات زیتر را
مقرر کند:
◄ گیاهکاری مجدد در کرانه رودخانهها -به طور مثال ،کاشت درختان در محدودههایی که به خاطر چرای
نامناسب تنزل پیدا کردهاند.
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◄ احیای دوباره جانوران -به طور مثال ،از طریق احیای دوباره رونههایی از ماهیتان کته بته دلیتل صتید
بیش از اندازه یا از بینرفتن زیستگاه ،منقرض شدهاند.
◄ حذف ،وامل محدودکننده فیزیکی ،به طور مثال ،با ساخت پلکان ماهیرو یا حذف سدها ،برای احیتای
پیوستگی طولی ،یا کاهش اثرات حرارتی سدها با تغییر قواعد بهرهبرداری یا تهدیر اساسی زیرساخت.
◄ بازسازی شکل مجرا -به طور مثال ،با حذف سیلبند برای بهبود زیستتگاه و احیتای پیوستتگی میتان
مجرا و تاالبهای مجاور ،یا با بازررداندن پیچانرودها به حالت اولیه ،یا دیگر عوارض طبیهی مجرا کته از
بین رفتهاند.
◄ سازههای بهبود زیستگاه درونجریان -برای فراهمآوردن تنو فیزیکی و یتا زیستتگاه مصتنوعی ،بترای
جبران زیانهای ناشی از دستکاریهای قبلی ،به طور مثال با ساخت پناهگاه ماهیان.
مالحوات کلیدی

در تهیه برنامه حفاظت ،مسائل زیر باید در نرر ررفته شود:
◄ کارآترین استفاده از منابع آب چیست؟ در فرآیند برنامهریزی ،با توجه به محدودیتهای متالی و ستایر
محدودیتها ،باید اقداماتی که به بهترین نتایج (به طور مثال از نرر بهبود کارکرد اکوسیستم) میرستند
در نرر ررفته شوند .به عنوان یک قاعده عدومی ،حفاظت از رودخانههایی که در حال حاضر در وضهیت
خوبی قرار دارند ،آسانتر ،سریعتر و از نرر هزینه ،اثربخشتر از احیای رودخانههایی است که هماکنتون
در وضهیت تنزلیافته قرار دارند .بر این اساس ،غالباً مناسب خواهد بتود کته تدرکتز اصتلی در ابتتدا بتر
پیشگیری از اُفت بیشتر در وضهیت رودخانه یتا آبخیتز باشتد و پت

از آن بترای احیتای محتدودههتای

تنزلیافته تالش شود.
◄ ،وامل محدودکننده سالمت رودخانه چیست؟ سالمت یک رودخانه و داراییهای آن با عوامل رونتارونی
تهیین میرردد .در برنامه حفاظت باید مشخص شود که مدیران ظرفیت تاثیررذاری بر کتدامیک از ایتن
عوامل را دارند ،و چه عواملی خارج از دامنه تاثیر آنها است .به طور مثتال ،در برنامته متدیریت تتاالب (و
نهادهای پیادهکننده آن) مدکن است درباره فهالیتهایی که در خود تاالب انجتام متیریترد ،اختیتارات
وجود داشته باشند ،ولی کنترل آنها بر میزان آبی که به تاالب میرسد ،یا کیفیت این آب ،ناچیز بتوده و
یا مدکن است هیچ کنترلی نداشته باشند .در این شرایط ،چنانچه علتت ریشتهای اُفتت ستالمت تتاالب،
کدبود آب باشد ،و چنانچه آب برای حفپ محدوده ریاهکاریشده فراهم نباشد ،مدکن است صرف زمان
و پول قابل توجه در ریاهکاری دوباره تاالب تخریبشده ،محلی از اعراب نداشته باشد.
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◄ چه سطحی از سالمت رودخانه واصعبینانه است؟ اهداف حفاظت و احیا هم وضهیت کنونی رودخانه و هم
توسهه موجود یا برنامهریزیشده (به طور مثال ،مطابق آن چیزی کته در برنامته حوضته پیشتنهاد شتده
است) در آبخیز را باید در نرر بگیرند.
کادر :87تواف بر سر احیای بخش پائینی رودخانه Penobscot
توافقنامه بخش پائینی رودخانه  ،Penobscotمبنای پروژه مهم حذف سد و احیای زیستگاه ماهیها شد .این توافقنامه در سال
 2004به امضای شرکت ( PPLمالک /بهترهبتردار ستد و تأسیستات برقتابی) ،برختی از دولتتهتای فتدرال ،ایتالتی و قبایتل ،و
مجدوعهای از رروههای حفاظت محیطزیست رسید .این توافقنامه ،نقشه احیا و مدیریت بختش پتائینی رودخانته ،Penobscot
بزررترین حوضه آبریز در ایالت  Maineآمریکا به شدار میآید.
بر اساس این توافقنامه ،صندوق احیای رودخانه  Penobscotمیتواند سه سد موجود را از شرکت  PPLخریداری ندایتد .خریتد
سدها در نوامبر  2010به هزینه  24میلیون دالر انجام شد .دو سد باید برچیده شده ،و پیشرفتهترین پلکان ماهی در سد ستوم
ساخته شود .پلکان ماهی در چهار سد دیگر نیز باید ارتقا داده شود .در مقابل ،شترکت  PPLمتیتوانتد تولیتد نیترو را در شتش
مخزن موجود افزایش دهد .تأئیدات مختلف دولتی پیش از پیادهسازی بخشهای مختلف این توافقنامه الزم است .با این وجود،
این توافقنامه سطحی از قطهیت را برای تدام طرفهای دخیل درباره برنامهها و اهداف آینده حوضه فراهم میآورد.
هدف از این کارها ،احیای زیستگاه برای طیفی از ماهیتان ،بتا احیتای اتصتال میتان رودخانته و اقیتانوس و امکتانپذیرستاختن
دسترسی ماهیان مهاجر به مکانهای تخمریزی پیشین است که با ساخت سدها مسدود شده بود .با کاملشتدن پتروژه ،انترتار
میرود زیستگاه ماهیان نزدیک به  1600کیلومتر افزایش یابد.
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ارتباط بین برنامه حوضه و دیگر برنامههای موضو،ی

برنامهریزی حفاظت باید تحت هدایت برنامه استراتژیک محیطزیستتی حوضته یتا منطقته باشتد .بته هدتین
صورت ،برنامه کلی حوضه باید راهندای اهداف غایی و اولویتهای اکولوژیکی و حفاظت حوضه باشد.
برنامههای حفاظت مدکن است بر بسیاری دیگر از برنامههای موضتوعی تتأثیر رذاشتته ،و نیتز از آنهتا تتأثیر
بپذیرند:
◄ برنامههای توسعه :به حدی که اهداف حفاظت و توسهه سازرار باشند تا اطدینان الزم حاصل رردد که
توسهه در محدودههایی که ارزش حفاظتی باالیی دارند برنامهریزی نشده ،یا محدودههای حفاظت شتده
در نواحیای تهریف ندیشوند که احتداالً متأثر از مناطق توسهه در آینده باشند.
◄ برنامههای کیفیت آب و تخدیص آب :این برنامهها میتوانند بر میزان وجود رژیم جریان مناستب ،و آب
با کیفیت مناسب ،برای پشتیبانی اکوسیستمهای وابسته تأثیر رذار باشند .بر این اساس ،ایتن برنامتههتا
برای حفپ اکوسیستمهایی که در برنامه حفاظت قرار دارند بسیار مهم هستند .به هدین شکل ،حفاظتت
و احیای اکوسیستمها می توانتد نقتش مهدتی در حفتپ یتا بهبتود کیفیتت آب و دستتیابی بته اهتداف
تهیینشده در برنامه های تخصیص و کیفیت آب ،مرتبط با تأمین آب مناسب برای استفادههای مصترفی
ایفا نداید.
◄ برنامههای مدیریت ریسک سیل :محدودههای حفاظتشده میتوانند به عنوان محدودههای نگهداشتت
طبیهی سیالب نیز عدل کنند و میتوانند مولفه مهدی در استراتژی مدیریت ریسک سیل باشتند .نقتش
تاالبها به ویژه در مدیریت سیل میتواند توجیه مهدی برای پشتیبانی از حفپ یا ترمیم آنها باشد.

 -4-13مدیریت کیفیت آب
ماهیت به همپیوسته کدیت و کیفیت آب غالباً یکی از ارکان یکپارچهنگتری و بتههتمپیوستتگی در متدیریت
منابع آب شناخته میشود .افزایش جریان در رودخانهها ،زهابها را ترقیق کرده ،و بتدین ترتیتب ،اثترات بتر
استفادهکنندران پائیندست و محیطزیست را کاهش میدهد .رودخانههتایی کته جریتان ستریعتتری دارنتد،
مدکن است شکوفایی جلبکی را محتدود ستازند و اکستیژندارشتدن مجتدد را افتزایش دهنتد ،در حتالیکته
رودخانههایی که جریان آهستهتری دارند ،جذب و رسوب آالیندههتا را افتزایش دهنتد .کتاهش جریتانهتای
ورودی به مصبها سبب نفوذ آب دریا میشود و مدکن است پتانسیل اکسیداسیون،

pH

و ترکیتب شتیدیایی

رسوبات تهنشینشده را تغییر دهد ،که بته تبتع آن ستبب مشتکالت رونتارون محتیطزیستتی و کیفیتت آب
میشود.
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به عک  ،افزایش رواناب مدکن است آلودهشدن ناشی از منابع غیر نقطهای را افزایش دهد ،فرسایش را بیشتر
کند و بار رسوب باالتری را نتیجه دهد ،که در نتیجه میتواند ظرفیت ذخیره مخازن را کاهش دهد .سیالبها
مدکن است سبب تحرک مجدد رسوبات تهنشین شده رردند و در نتیجه آالیندهها را به پائیندست رستترش
دهند .افزایش جریان از طریق تاالبها مدکن است جذب آالیندهها را کاهش دهتد .در بستیاری از کشتورها،
آب بررشتی به رودخانهها ،منبع مهم آب برای استفادهکنندران پائیندستت بته شتدار متیآیتد ،و تصتفیه و
استفاده مجدد فاضالب ،بخش ذاتی برنامههای تخصتیص آب و بهترهبترداری تأسیستات استت .واکتنشهتای
پیچیده شیدیایی ،بیولوژیکی و فیزیکی در آب ،بر شیوه تأثیر آلودری بتر استتفادهکننتدران آب متوثر استت.
جریانهای محیطزیستی و حفاظت از داراییهای محیطزیستی ،به نوبه خود جذب آالیندهها را افتزایش داده،
و باعث ایجاد طیفی از مشکالت کیفیت آب میشود.
با این وجود ،علیرغم این قبیل ارتباطات ،یا شاید به دلیل پیچیدری آنها ،برنامههتای کیفیتت آب ،تخصتیص
آب ،سیل و محیطزیست ،غالباً یکدست و یکپارچه نشده و به هدراه هم پیاده ندیشوند ،و در بیشتر متوارد،
برنامهریزی تخصیص آب بر فرآیندهای برنامهریزی حوضه سیطره مییابد .با این وجود ،برنامههای کیفیت آب
باید جریانهای رودخانه و نیز اقدامات حفاظت محیطزیست را در نرر بگیرد .این قسدت ،با تفصتیل بیشتتر،
رویکردهای عدومی در برنامهریزی کیفیت آب را ارائه متیکنتد ،و ارتبتاط بتا دیگتر برنامتههتای موضتوعی را
برجسته میسازد.
نقشها و اهداف برنامههای کیفیت آب

هدف برنامههای مدیریت کیفیت آب ،اطدینانیافتن از این است که آب تأمینشده ،متناسب با استتفادههتای
تهریف شده برای آن است .شالوده این برنامهها را هدواره اصل پرداخت توسط آلودهکننده تشکیل میدهتد ،و
مشخص میکند بر چه نو زهاب یا منبع غیر نقطهای و توسط چه کسی باید کنترل اعدال شتود .1در برختی
موارد ،برنامههای کیفیت آب مدکن است شامل مشوقهایی مانند بهای تخلیه پسداند یا استانداردهای تخلیه
در مکانهای خاص ،برای تشویق صنایع آلودهکننده به جابجایی به بخشهای کدتر تأثیرپذیر حوضته ،باشتد.
در موارد دیگر نیز برنامههای کیفیت آب عددتاً حفاظت از محیطزیست را هدف قرار میدهند.
مهدوالً هدف فرآیند برنامهریزی ،شناسایی مواد آلوده کننده اولویتدار ،منابع آلودهکننده و بازههای رودخانته
برای تدرکز اقدامات مدیریتی است .غالباً این شیوه برای متدرکزساختن سرمایهرذاریها در زیرساخت کنترل
آلودری یا تصفیه فاضالب شهری ،یا صرفاً اطدینان از اعدال جدیتر قوانین موجود مدیریت آلتودری بته کتار
 ۱در برای موارد متکالت کیفیت آ ممکن است ریته طبیعی داشته باشند ،اما با بهره برداری ا حوضه برای تامین آ  ،این متکالت بیتتر شده باشد .در این مروارد
به اودی اود هیچ آلودهکنندهای وجود ندارد .در موارد دیگر ،ممکن است متکالت آلودگی با بهرهبردای ا سیستم بیتتر شود که نمیتوان یرک مسرلول آلرودهکننرده
متخص برای تاثیرات بر استفاده کنندگان یافت.
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میرود .با این وجود ،در برخی موارد ،برنامهریزی کیفیت آب مدکن است مستلزم تهیین بارهای مجتاز زهتاب
در مورد مواد اولویتدار در بازههای شدیداً تأثیرپذیرفته رودخانه باشد.
در این اواخر ،محوریت برنامهریزی مدیریت کیفیت آب ،تحقق اهداف محیطزیستی بوده و در اهتداف فراریتر
محیطزیستی نیز ،اهداف کیفیت آب رنجانده میشود ،چرا که کیفیت آب نقتش مهدتی در تهیتین ستالمت
محیطزیست ایفا کرده ،و نیز حفاظت داراییهای محیطزیستی جذب آالیندهها را بهبود میبخشد.
فرآیند تدوین برنامه مدیریت کیفیت آب

برنامههای مدیریت کیفیت آب مهدوالً در قالب رامهای زیر تهیه میشوند:
 -1ارزیابی وضعیت کیفیت آب

در این رام ،با مقایسه غلرتهای اندازهریریشده با مقادیر عنوان شده در راهنداهای کیفیتت آب کته اثترات
بالقوه بر استفادهکنندران آب را توصیف میکنند ،نگرانیهای کلیدی درباره کیفیت آب ،یا «مواد اولویتدار»،
شناسایی میشود .این اثرات عبارتند از ریسکهای سالمت انسان ،کتاهش محصتوالت آبیتاریشتده ،افتزایش
هزینههای تصفیه آب ،افزایش هزینههای تولید صنهتی و تنزل شرایط محیطزیستتی .تحلیتلهتای اقتصتادی
مدکن است برای ارزشگذاری تنزل کیفیت آب ،و یا برای انگیزش سرمایهرتذاری در متدیریت بته کتار رونتد.
ندونه خوبی از این شیوه را میتوان در تحلیل حوضه دانوب که براساس نرامنامته اتحادیته اروپتا انجتام شتد،
یافت .این نرامنامه به عنوان رام نخست در فرآیند برنامهریزی حوضه ،تحلیتل اقتصتادی استتفاده آب و نیتز
شناسایی فشارهای اثررذار بر پیکرههای آبی را الزامی کرده بود.
مواد اولویتداری که در این قبیل ارزیابی وضهیت مورد توجه قرار میریرند ،به طور کلی در دستتههتای زیتر
تهریف میشوند:
◄ شوری
◄ مواد مغذی و جلبکها
◄ مواد خطرناک مانند آفتکشها ،حشرهکشها ،رادیونوکلیدها و فرآوردههای دارویی
◄ آلودری مدفوعی ناشی از فضوالت انسانی تصفیهنشده یا تا اندازهای تصفیهشده
◄ پسداندهای اررانیک و غلرت کاهش یافته اکسیژن محلول
ارزیابی وضهیت کیفیت آب مهدوالً با هدف شناسایی اینکه کدامیک از این متوارد بایتد در اولویتت قترار داده
شوند صورت میریرد (با بررسی مدت زمانی که از آستانههای مهین کیفیتت آب عبتور کتردهانتد) .بنتابراین،
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بررسی وضهیت کیفیت آب مهدوالً بر پایه ریسک وقو اثرات ،و خیلی به ندرت بر پایته انتدازهریتری واقهتی
اثرات ،انجام میریرد.
 -2تحلیل زنجیره ،لت و معلولی

تحلیلهای زنجیره علت و مهلولی ،مسائل مشاهدهشده کیفیت آب و مواد اولویتدار را به فهالیتهتای انستان
مرتبط میکند .هدف این تحلیلها شناسایی منشأ آلتودری و بنتابراین ،اقتداماتی استت کته متیتتوان بترای
پرداختن به مشکالت انجام داد .تحلیل زنجیره علت و مهلولی ،چنانچه به شکل اثربخش پیاده شتده و بتر آن
نرارت شده باشد ،میتواند کارآیی استانداردهای تخلیه زهاب یا کنترل بر منابع غیر نقطهای را بررسی نداید.
در موارد دیگر ،این تحلیلها فرآیندهایی را که به بروز مشکالت کیفیت آب متیانجامتد ردریتری متیکننتد.
بسیاری از تحلیلهای علت و مهلولی نیز علل ریشهای اجتداعی ،نهادی و اقتصادی آلودری را مورد توجه قرار
میدهند .در استرالیا ،قانون آب سال  2007ملزم میکند که علل کلیدی تنزل کیفیت آب در حوضه متوری-
دارلینگ به عنوان بخشی از برنامه مدیریت کیفیت و شوری آب شناسایی شتود .روششناستی  GEF1نیتز بته
صراحت تحلیل زنجیره علّی را الزامی کرده است.
در برخی موارد ،با تحلیل زنجیره علّی ،مشخص میشود که توسهه و استفاده منابع آب مدکن است مشتکالت
کیفیت آب را تشدید کرده و یا علت بروز آنها باشد .در حوضه  Zwartkopsدر آفریقای جنوبی ،رواناب ناشتی از
نواحی کوهستانی مرتفع شوری کدی دارد ،در حالیکه رواناب بازههای میتانی بته طتور طبیهتی شتور استت.
برداشت آب در مناطق کوهستانی برای تأمین تقاضاهای شهری بدین مهنا است که شوری در بازههای میتانی
حوضه افزایش یافته است .در نتیجه ،تحلیل وضهیت کیفیت آب  Zwartkopsنشان داده که برقراری جریانهای
محیطزیستی در بازههای باالیی حوضه ،شوری را در بازههای میانی تهدیل خواهد کرد .مشکالت مشتابهی در
بسیاری از سیستمهای رودخانه که جریانهای پائیندست تنها بتا هتدف تتأمین نیازهتای آبتی بهترهبترداری
میشوند ،ایجاد شده است .هر رونه جریان بررشتی از این استفادهکنندران ،به نارزیر غلرت آالیندههتا را در
جریانهای مدام در حال کاهش رودخانه افزایش میدهد.
 -3تعیین اهداف کمّی برای کیفیت آب

اهداف کدّی برای کیفیت آب ،نقطه پایانی مطلوب فرآیند مدیریت را مشخص میکنند .این اهداف میتواننتد
به صورت هدفهای کلی باشند ،به طور مثال در نرامنامه اتحادیه اروپا که مقرر میکند تدام آبهتا در اروپتا
باید تا سال  ،2015به وضهیت اکولوژیکی «خوب» برسند ،یا در نقاط کلیدی حوضه مقرر شوند(،به طور مثال
در برنامه مدیریت کیفیت و شوری آب موری-دارلینگ ،که هدف نهتایی را در رستتره حوضته بترای انتهتای
Global Environmental Facility
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پائیندست سیستم ،و نیز هدفهای کدّی انتهای دره را برای بیست زیرحوضه مقرر متیکنتد .در ایتن متورد،
اهداف کدّی زیرحوضه باید با هدفهای کدّی انتهای حوضه هدسو باشند .مشتخصکتردن تتک هتدف نهتایی
محیطزیستی (هدانند نرامنامه اتحادیه اروپا) ،با آراهی از ضترورت حفاظتت کیفیتت آب و زیستتگاه صتورت
میریرد .با این وجود ،پیکرههای آبی شدیداً تغییریافته و تغییرات بررشتناپذیر در زیستگاههتا مدکتن استت
بدین مهنا باشد که اهداف غایی محیطزیستی امکان تحقق ندارند .در این سیستمها ،نرامنامه اتحادیته اروپتا
مقرر کرده است که «وضهیت شیدیایی خوب» باید محقق شود.
در آفریقای جنوبی ،پیکرههای آبی باید در یکی از سه دسته ،تقسیمبندی شوند« ،اهداف کیفیتت منبتع آب»
) (RWQO1باید برای هر دسته و هر پیکره آبی مهم مشخص رتردد .اهتداف کیفیتت منبتع آب مدکتن استت
مجدوعه ای از اهداف توصیفی و نیز عددی باشند .رهندودهای مؤلفه کیفیت آب در استراتژی مدیریت آبخیتز
در آفریقای جنوبی ،نشان میدهد که اهداف کیفیت منبع آب باید بر اساس نیازهای اظهارشده ذینفهان (هتم
استفادهکنندران و هم آلتودهکننتدران آب) تهیتین شتود ،و ایتن اهتداف بایتد در فرآینتدی تکرارشتونده بتا
بررسیهای سرمایهرذاریهای بیشتری که مدکن است برای تحقق آنها نیاز باشد ،طراحی شوند.
در بسیاری از موارد ،با دانستن اینکه جریانهای بسیار متغیر بر کیفیت آب رودخانه تأثیر میرذارنتد ،اهتداف
کدّی بر اساس درصد تهیین میشوند ،نه بر اساس مقادیر مطلق حتداکثر .بته طتور مثتال در حوضته متوری-
دارلینگ ،هدف شوری برای مصب رودخانه 800 ،واحد  ECبرای  95درصد زمانها تهیین شده استت .اهتداف
کدّی مدکن است به صورت مجدو بارهای آلودری نیز تهیین شوند ،به طور مثال ،برنامه حوضه آبریز دانتوب
اهداف کدّی برای مجدو بار ورودی مواد مغذی به دریای سیاه را تهیین کرده است.
تهیین اهداف کدّی مناسب ،مواقهی پیچیدهتر میشود که آب پیش از تامین برای استفادهکننده تصفیه رردد.
به طور مثال ،فلزات ردیاب ،حتی در غلرتهای پائین ،غالباً برای سالمت انسان سدی هستند ،ولی به آستانی
در فرآیندهای تصفیه آب حذف میشوند .بر این اساس ،اهداف کدّی برای رودخانه مدکن استت بتا توجته بته
قابلیت تصفیه آب ،و نیز نو تصفیه موجود و دسترسی جدهیت به آب تصفیهشده تهیین شوند.
 -4تعیین بار مجاز پسماند یا اصدامات مدیریتی

تهیین اهداف کدّی کیفیت آب مهدوالً با مدیریت بارهای آالینده که به سیستتم رودخانته وارد متیشتوند بته
انجام میرسد .برای منابع نقطهای ،این کار مدکن است مستلزم تهیین استانداردهای حداکثر غلرت زهاب و/
یا بارهای آالینده باشد ،در حالیکه منابع غیر نقطهای و ریسکهای نشت اتفاقی ،مهدوالً از طریق راهنداهای
الگوی موفق مدیریت میشوند .در برخی موارد ،این قبیل اقدامات ،پیادهسازی قتوانین موجتود را هتدف قترار
Resource Water Quality Objective
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میدهند ،به طور مثال ،برنامه حوضه آبریز دانوب ،پشتیبانی مالی برای پیادهسازی بخشنامه اتحادیه اروپتا در
خصوص تصفیه فاضالب شهری ،و نیز بخشنامه هایی که هدفشان کنترل و کاهش استفاده از متواد شتیدیایی
کشاورزی است را در اولویت قرار میدهد .با این وجود ،در دیگر موارد ،تهیین بارهای مجتاز پستداند مستتلزم
محاسبه استانداردهای تخلیه در مکان مورد نرر بر پایه مدلسازی پیچیده کیفیتت آب و جریتان متورد نیتاز
رودخانه است.
از آنجا که حدود بار مجاز پسداند در مکان مورد نرر ،به جریانهای آب در رودخانههای دریافتکننده وابسته
است ،در نتیجه از بهرهبرداری سیستم رودخانه تأثیر میپذیرد .در مورد شوری ،ایتن کتار متیتوانتد بتر پایته
حوضه انجام شود ،چراکه طبیهت ندکها به رونهای است که متدلهتای بهترهبترداری در مقیتاس حوضته را
میتوان به مدلهای شوری پیوند داد .ندونته ختوبی از ایتن شتیوه را متیتتوان در سیستتم رودخانته  Vaalدر
آفریقای جنوبی یافت .در این سیستم ،مدل شوری به مدل بهرهبرداری سیستم پیوند زده شده است .این کار،
به کارریری رزینه ترقیق شوری را امکانپذیر ندود ،که بنابراین ندکها در بازههای میانی رودخانه تتا میتزان
 600میلیررم در لیتر رقیقتر شده ،و آب با کیفیت خوب از باالدست رهاسازی میشد .رزینههای دستتیابی
به این هدف کدّی میتواند برای اطدینان از تامین تقاضاهای آب و نیز اهداف کدّی شوری با مدلهای منتابع
آب یکپارچه شود.
با این وجود ،برای موادی که جذب فرآیندهای درونجریان میشوند ،پیچیدری مدلها به رونتهای استت کته
غالباً از این شیوه یکپارچهسازی در کل حوضه ندیتوان استفاده ندود .در این موارد ،بارهای مجاز پسداند باید
بر اساس جریانهای حداقل ،یا نوعی سنجه آماری از احتدتال جریتانهتای پتائین ،تهیتین شتوند .در ایتاالت
متحده ،بارهای مجاز نیاز بیولوژیکی اکسیژن بر پایه

10

 Q7تهیین شدهاند :یهنتی صتدک دهتم جریتانهتای

رودخانه در حداقل یک دوره هفتساله .این شیوه مهدوالً در بازههای کوتاهتتر رودخانته بته کتار متیرود کته
مسائل اولویتدار آنها شناسایی شده باشند .در برخی محدودهها ،جریانهای بسیار متغیر بدین مهنا است کته
این پارامتر آماری ساده کافی نیست ،چراکه مشکالت شدید کیفیت آب مدکن است در دورههای جریان کتم
به وجود آید.
در برخی موارد ،بارهای مجاز پسداند بر پایه جریانهای لحرهای در محیط پذیرنده تهیین شدهاند ،و در دوره
وقو سیالب ،بار زهاب باالتر مجاز است .در این موارد ،تخلیهکنندران پسداند مدکن است جریانها و کیفیت
باالدست را اندازه ررفته و بر اساس آن ،جریان زهاب خود را تهدیل ندایند .این شیوه مهدوالً تنها بترای متواد
غیرخطرناک که در فرآیندهای درونجریان جذب میشوند ،مورد استفاده قرار میریرد .با این وجود ،بته نرتر
میرسد اصل محوری اینکه «رقیقسازی» راهحل رفع آلودری نیست ،در بیشتتر متوارد صتادق باشتد ،و ایتن
رویکرد در سطح رسترده به کار ررفته نشده است.
259

برنامهریزی حوضه آبریز
کادر :88پهنهبندی کارکردی کیفیت آب در چین
هدگام با توسهه سریع اجتداعی -اقتصادی و شهرنشینی ،کدبود آب و آلودهشدن آن تبدیل به محدودیتهایی برای اقتصاد ملی
در چین شده است .اُفت کیفیت آب در برخی محدودههای تأمین آب شهری ،تأثیر مستقیدی بر ستالمت متردم داشتته استت.
وضهیت تأمین و زهکشی آب در حال حاضر منطقی نیست؛ ارتباط میان توسهه و حفاظت ،ناسازرار است ،هدف حفاظتت از آب
روشن نیست ،و تهارضات استفاده آب میان مناطق و بخشهای مختلف به دشواری قابل حل است.
وزارت منابع آب در سال  ،2000کار پهنهبندی کارکردی ملی آب را آغاز کرد .یک نرام دستهبندی دوستطحی در پهنتهبنتدی
کارکردی آب به کار ررفته شد .این شیوه ،چهار پهنه اصلی را مشخص ندود ،و در هر «پهنه توسهه» ،هفت زیرپهنته دیگتر نیتز
مشخص رردید .برای هر پهنه ،هدف کدّی کیفیت آب ،بر پایه استانداردهای ملی کیفیت آب تهیین متیشتود کته شتامل پتنج
دسته مختلف است ،از دسته یک (باالترین) تا دسته پنج (که تنها در کشاورزی استفاده میشود).
با منرور کردن حوضه آبریز به عنوان واحد پایه ،پهنههای الیه نخست به صورت زیر تهریف میشوند:
◄ پهنههای حفاظتشده :سرشاخههای رودخانه اصلی و شاخههای فرعی مهم ،محدوده مبدأ پروژههتای مهتم انتقتال آب،
محدودههای کلیدی تأمین آب ،و مناطق آبی مهم برای حفاظت اکولوژی طبیهی و رونههای در مهرض خطر .کیفیتت آب بایتد
در سطح یک و دو نگاه داشته شود.
◄ پهنه ذخیره :نسبت استفاده از منابع آب زیاد نیست و برای توسهه آینده و حفاظت آب ،ذخیره کنار رذاشتته متیشتود.
این پهنه نباید آسیب ببیند ،و کیفیت آب نباید نسبت به کیفیت کنونی آب بدتر شود.
◄ پهنه توسعه :این پهنه میتواند برای تأمین تقاضاهای آب خانگی ،کشاورزی و صنهتی ،شیالت و استفاده تفریحی توسهه
داده شود .کیفیت آب باید با الزامات استفاده ،برابر سطح دوم پهنهبندی هدخوانی داشته باشد.
◄ پهنه میانجی (بافر) :پهنههای مشخصشده برای حل تهارضات میان استانها و مناطق.
پهنههای توسهه به پنج زیرپهنه دیگر تقسیم میشوند که با منشأ آب شترب ،استتفاده صتنهتی ،استتفاده کشتاورزی ،شتیالت،
استفاده تفریحی ،پهنههای رذار و پهنههای کنترل تخلیه آالیندهها ارتباط دارند.
◄ پهنههای منشأ آب شرب باید الزامات استفاده خانگی آب را برآورده سازند ،و کیفیت آب باید در سطح دو و سه باشد.
◄ پهنههای استفاده صنهتی باید الزامات استفاده صنهتی آب را برآورده سازند ،و کیفیت آب در سطح چهار بوده یا کیفیت
کنونی آب حفپ شود.
◄ پهنههای استفاده کشاورزی باید الزامات استفاده آب در کشاورزی را برآورده سازند ،و کیفیت آب باید در سطح پنج بوده
یا کیفیت کنونی آب حفپ شود.

 -5طرحریزی برنامه اصدام

برنامه اقدام مشخص میکند چه اهرمهایی ،توسط چه کسی ،و در چه زمانی برای متدیریت آلتودری بته کتار
بسته خواهد شد .این برنامه مهدوالً متأثر از اولویتت بنتدی مستائل کیفیتت آب (احتدتا ًال بته کدتک تحلیتل
اقتصادی) ،هزینههای اقدامات الزم و منابع انسانی موجود برای پیادهسازی آن است .این برنامهها مدکن است
وابسته به بخش بوده و بخش خاص آلودهساز را مورد توجه قرار دهند ،یا مدکن است به نقشهتای چندرانته
در مشکالت اولویتدار آلودری بپردازند .برنامه اقدام هدچنین نشان میدهد چگونته بارهتای پستداند در هتر
بخش و یا حتی میان منابع رونارون آلودهساز تقسیم میشوند ،و چگونه منابع جدید میتوانند به این سیستم
افزوده شوند.
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اجزای کلیدی برنامه کیفیت آب

برنامههای کیفیت آب بر پایه اجزای زیر تدوین میشوند:
◄ مواد یا مسائل اولویتدار در حوضه چیست؟ این موارد بر پایه ماهیت و شتدت اثترات ،و نیتز پیامتدهای
اقتصادی کیفیت پائین آب مشخص میشوند .به طور مثال ،اثرات جدی بر سالمت انسان مدکن است در
مقایسه با کاهشهای کوچک در میزان محصوالت آبیاریشده ،اولویت باالتری داشته باشد.
◄ ،لل کاهش کیفیت آب چیست؟ یافتن علل ،بر پایه درک روابتط علتت و مهلتولی بتین متواد و مستائل
اولویتدار ،با شناسایی منابع نقطهای و غیر نقطهای و علل ریشتههتای نتاتوانی نرتام کنتترل آلتودری و
ارتباط با بهرهبرداری سیستم و جریانهای رودخانه صورت میریرد .این علتها ،مناستبتترین اقتدامات
مدیریتی را مشخص خواهند کرد.
◄ کیفیت هدف آب برای مواد اولویتدار چیست؟ این اهتداف مهدتوالً مجدوعتهای از هتدفهتای عتددی،
آماری و /یا توصیفی هستند که برای چندین نقطه در حوضه تهیین میشوند.
◄ میزان بار مجاز آالینده یا اصدامات الزم چیست؟ در اینجا ،مقدار بار پسداند که مدکن است به هر یک از
بازههای رودخانه وارد شود مشخص میشود .این مقادیر با استفاده از متدلهتای پیچیتده کیفیتت آب و
فرضیات مهین درباره جریانهای روخانه تهیین میشوند .برای منابع غیر نقطهای مدکن استت مستتلزم
مشخصکردن الگوهای موفق مدیریت باشد که باید از آنها پیروی شود.
◄ اصدامات الزم چگونه مشخص خواهند شد؟ این برنامه مشخص میکند چه کستی چته کتاری را در چته
زمانی انجام میدهد .این کار مدکن است با اولویتهای شناساییشده ،و نیز هزینههتا و دامنته اقتدامات
الزم مرتبط باشد.
ارتباط با دیگر برنامههای موضو،ی

برنامههای کیفیت آب مدکن است به شیوههای رونارون ،برنامههای تخصتیص آب ،ستیل و محتیطزیستت را
مورد توجه قرار دهند .برنامه های کیفیت آب ،و به ویژه تهیین بارهای مجاز آالینده ،وابسته به فرضیات مهین
درباره جریانهای رودخانه است .بر این اساس ،برنامههتای کیفیتت آب غالبتاً جریتانهتای حتداقل را کته در
برنامههای تخصیص آب مشخص شده ،به کار برده و یا جریانهای برنامهریزیشده محتیطزیستتی را مبنتای
بررسی ظرفیت جذب و ترقیق رودخانههای پذیرنده قرار میدهند .به شیوهای مشابه ،سیالبها مدکتن استت
برای فراهمآوردن فرصتهای تخلیه پسداند ،و یا در برخی موارد برای شستن رسوباتی که در مختازن بتزرگ
انباشته شدهاند ،به کار روند .با این وجود ،یکپارچهسازی ،تهامل و بدهبستان میان این قبیل برنامهها و کیفیت
آب و موجودی آب به ندرت صورت میریرد .با این وجود ،ندونههایی وجود دارد که ترقیق با استفاده از آب با
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کیفیت خوب از ذخیره باالدست ،در برابر کاهش موجودی آب جبتران شتده استت ،و برنامتههتای کیفیتت و
کدیت آب یکپارچه شدهاند .در موارد دیگر ،شناخت اثرات بالقوه قواعد بهرهبرداری سیستم مهین بتر کیفیتت
آب صورت ررفته ،و در برنامتههتای تخصتیص آب رنجانتده شتده استت (مهدتوالً بتا احتستاب جریتانهتای
محیطزیستی) .هدچنین ،شناخت رو به افزایش در این خصوص ایجاد شده که حفاظت دارایتیهتای کلیتدی
محیطزیستی ،منافع روشنی برای کیفیت آب داشته و اهداف غایی محتیطزیستتی و کیفیتت آب متیتواننتد
متقابالً یکدیگر را پشتیبانی ندایند.
کادر :89حفاظت کیفیت آب برای Great Barrier Reef
کیفیت پائین آب ،و به ویژه اثرات بار زیاد مواد مغذی و رسوب و آفتکشها ،یکی از مهمترین تهدیتدها بترای ستالمت Great

 Barrier Reefبه شدار میآید .هدف غایی برنامه حفاظت کیفیت آب ( ،)2009متوقفکردن و مهکوسکردن روند اُفت کیفیتت
آب ورودی به  Great Barrier Reefاز آبخیزهای پیرامونی است .این برنامه ،هدف کدّی را تا سال  2013برای مجدتو بارهتای
نیتروژن و فسفر و میزان آفتکشها در انتهای آبخیزهای مرجانی چنین مقرر کرده است که تا  50درصد کاهش یابد ،و حداقل
 50درصد اراضی چرای مناطق ررم و خشک وجود داشته باشد .افزون بر این ،پیشنهاد میکند که تا سال  ،2020بار رسوب 20
درصد کاهش یابد.
مسئولیت پیادهسازی این برنامه ،میان طیفی از دستگاههای فدرال ،ایالتی و محلی تقسیم شده است .اقدامات کلیدی عبارتند از
شناسایی منابع عدده آالیندهها ،تحقیق درباره بهبود روش کشاورزی برای کاهش نهتادههتای کتود و آفتتکتشهتا ،و تترویج و
بهکارریری شیوههای موفق کشاورزی در آبخیزهای مرجانی.
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 -5-13تخدیص آب
در این بخش« ،برنامه تخصیص آب» به برنامهای رفته میشود که منابع آب موجتود ،و چگتونگی متدیریت و
تقسیم آب در میان استفادهکنندران مختلف را تهیین میکند .این برنامه میتواند شامل موارد زیر باشد:
◄ برنامههای بلندمدت تخدیص آب ،که منتابع آب موجتود را در بلندمتدت بترای منتاطق ،بختشهتا یتا
استفادهکنندران مختلف تهریف میکند.
◄ برنامههای تخدیص فدلی یا ساالنه ،که مقدار منابع آب موجتود را بترای منتاطق و /یتا حقابتهداران در
زمانی خاص ،بر پایه موجودی ساالنه یا فصلی تهریف میکند.
◄ برنامه مدیریت خشکسالی ،که شیوه تخصیص و مدیریت آب را در دورههای کمآبی تهریف میکند.
◄ صدور مجوز یا برنامههای بازتخدیص آب ،که فرآیند بازتوزیع آب را در میان استفادهکننتدران ،مهدتوالً
برای تحقق هدفهای سیاستی خاص ،تهریف میکند.
◄ برنامههای مدیریت جریان محیطزیستی ،که چگونگی تخصیص و مدیریت آب را برای تتأمین نیازهتای
اکولوژیکی و تحقق اهداف تهیینشده محیطزیستی تهریف میکند.
در برخی موارد ،این موضوعات تداماً یا تا اندازهای ،مستقیداً در برنامه بلندمدت تخصیص آب مورد توجه قرار
میریرند ،در حالیکه در سایر موارد ،در سندهای جدارانه به آنها پرداخته میشود .بستته بته وضتهیت ،ایتن
برنامهها مدکن است در سطح حوضه ،سطح منطقهای و /یا سطح زیرحوضه تهیه شوند.
امروزه ،در قوانین ،دولتها (یا کاررزاران آنها) ملزم میشوند برنامههای تخصیص آب را تهیه کنند ،و برنامهها،
غالباً اسناد الزامآور قانونی به شدار میآیند که حقوق و تههدات طرفهای مختلف را تهریف میکنند .در مورد
رودخانههای فرامرزی در نرامهای فدرال ،یا رودخانههای بینالدللی ،این شأن حقوقی ملزم متیکنتد کته آب
باید بر اساس یک توافق ،به جای یک برنامه ،تخصیص یابد .در این قبیل موارد ،توافق باید به بیشتتر مستائلی
که در زیر مورد بحث قرار میریرد بپردازد.
نقش و هدف

به بیانی ساده ،برنامه تخصیص آب ،سازوکاری برای تهیین فرد برداشت کننده آب ،میتزان برداشتت ،مکتان و
زمان برداشت و نیز مقصود برداشت است .بنیان اصلی این کار ،تهیین موارد زیر است:
 -1چه میزان آب برای تخصیص در دسترس است :این کار میتواند شتامل ارزیتابی مکتانهتای مختلتف،
منابع مختلف (مانند آبزیرزمینی ،آبسطحی و انتقال بینحوضهای) ،برای زمتانهتای مختلتف ستال ،یتا
مطابق با شرایط اقلیدی متفاوت باشد.
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 -2این آب چگونه باید بین آببران رقیب تقسیم شود :فرآیند تخصیص آب مدکتن استت حقابته منتاطق
اداری یا جغرافیایی مختلف ،بخشها و /یا برداشتکنندران فردی و آببران را مشخص نداید.

کادر :90برنامههای تخدیص آب در حوضه موری-دارلینگ
در حوضه موری-دارلینگ استرالیا ،فرآینتد تخصتیص و متدیریت منتابع آب در دستترس ،در قالتب مجدوعتهای از برنامتههتا و
طرحهای به هممرتبط صورت میریرد .برنامه حوضه موری-دارلینگ ،حدود برداشتت پایتدار را بترای زیرحوضتههتای مختلتف
حوضه تهریف میکند :به بیانی دیگر ،مشخص میکند چه آبی را میتوان به صورت پایدار از این سیستم در بلندمتدت برداشتت
کرد .پ از آن ،محدودیتهای آبی را که در حوضه وجود دارد ،تهیین میکند.
برنامه حوضه هدچنین شامل برنامه تأمین آب برای محیطزیست است که مشخص میکند آبی کته بترای محتیطزیستت کنتار
رذاشته میشود ،چگونه مدیریت خواهد شد (بته طتور مثتال ،مهیارهتای تصتدیمریتری دربتاره زمتان رهاستازی جریتانهتای
محیطزیستی) .به طور جدارانه ،وزارت آب دولت فدرال ،طرح مهدی دارد کته در آن ،تقریبتاً  8/9میلیتارد دالر استترالیا بترای
بهبود کارآیی استفاده آب و افزایش منابع آب موجود برای محیطزیست سرمایهرذاری میشود .در غیاب برنامه حوضته ،تتأمین
بودجه برای افزایش جریانها بر پایه اهداف «بدون پشیدانی» تخصیص مییابد که برای بختشهتای مختلتف حوضته مشتخص
رردیده است :یهنی برای محدودههایی که سطح باالی اطدینان وجود داشته و بهبود جریانهای محیطزیستی ضرورت دارد .بتا
نهاییشدن برنامه حوضه (و حدود برداشت پایدار) ،این طرح تهدیل خواهد شد تا اطدینان حاصل شود که بازخرید آب و دیگتر
تدابیر ارتقای کارآیی ،مناطقی را پوشش خواهد داد که آب باید برای محیطزیست بازتخصیص یابد.
حدود برداشت پایدار در قالب برنامههای تخصیص آب عدلی خواهد شد -این برنامهها توسط دولتهای ایالتی برای زیرحوضهها
تهیه میشوند .این برنامهها موجودی آب را برای تخصیص به استفادهکنندران مختلف تهریف خواهند کرد .در برخی ایالتتهتا،
سطح اضافهتری از «برنامههای عدلیاتی» نیز تهیه میشود ،کته قواعتد تفصتیلی بهترهبترداری ستد و حقابتههتای فتردی را در
زیرحوضه مشخص میکنند.

برنامه تخصیص آب باید به این دو پرسش ،پاسخ دهد.
با تهریف سهمهای آب ،هدف برنامه تخصیص آب مهدوالً دستیابی به یک یا چند مورد زیر است:
◄ اطدینان از اینکه آب ،برای تأمین الزامات اجتداعی و توسههای فراهم است.
◄ سهمبندی منابع آب موجود به شیوهای عادالنه
◄ کاستن از تهارضات میان آببران رقیب بر سر بهرهمندی از آب
◄ فراهمآوردن سطحی از قطهیت -برای دولتها ،برداشتکنندران آب و آببران -برای آنکه این رروهها
بتوانند امور خود را بر پایه تأمین آبی که میتوانند انترار داشته باشند برنامهریزی ندایند.
◄ اطدینان از اینکه آب ،در حدود پایدار سیستم استفاده میشود ،به طور مثال ،اطدینان از اینکته آب از
سیستمهای آبزیرزمینی با آهنگی سریعتر از پرشدری دوباره آن برداشت ندیشود.
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◄ فراهمآوردن آب والگوهای جریان الزم برای حفپ فرآینتدهای ژئومورفولتوژیکی و اکولتوژیکی الزم ،در
جهت تحقق نتایج مورد نرر محیطزیستی.
فرآیند تهیه برنامه تخدیص آب

تهیه برنامه تخصیص آب مهدوالً شامل مراحل زیر است:
 -1مرحله ارزیابی ،برای تهیین میزان منتابع آب در دستترس ،تقاضتاهای مختلتف و رزینتههتای تتأمین،
الزامات محتیطزیستتی آب ،و اولویتتهتای تتأمین آب ،از جدلته اصتول و فرآینتدهای تهیتین چگتونگی
متهادلسازی منافع آببران رقیب.
 -2تحلیل بر پایه سناریو (مهدوالً شامل مدلسازی) ،برای تهیین پیامدهای رزینههای مختلف تخصیص و
مدیریت آب -بر حسب تأمین آب (از جدله قابلیت اطدینان) و نتایج اقتصادی و محیطزیستی.
 -3تدوین و پیادهسازی برنامه تخصیص آب برای عدلیسازی رزینه برتر.
این فرآیند در شکل 38نشان داده شده است .این فرآیند ،عدومی است ،و رویکرد اتخاذشده میتوانتد تفتاوت
زیادی داشته باشد.
مالحوات کلیدی

مسائل کلیدی که باید در تهیه برنامه تخصیص آب مورد توجه قرار ریرند به شرح زیر است:
◄ متوازنسازی اهداف توسعهای و محیطزیستی :امروزه ،تأمین جریان برای محیطزیست -از نرتر حجتم،
زمانبندی ،فراوانی و مدت -به عنوان محور حفپ سالمت اکوسیستم رودخانه ثابت شتده استت .توستهه
منابع آب و استفاده از آن میتواند بر جریانهای مهم از نرر محیطزیستی تأثیر بگذارد .بر ایتن استاس،
مالحرهای بنیادی در فرآیند تخصیص آب ،پاسخ به این پرستش استت کته چته میتزان آب بایتد بترای
نیازهای محیطزیستی محفوظ نگاه داشته شود ،و یا در مقابل ،پاسخ به این پرستش کته چته مقتدار آب
میتواند از این سیستم برای تأمین دیگر نیازها برداشت شود.
◄ اولویتبندی تخدیص آب و متعادلسازی نیازهای آببران مختلف :برنامتهریتزی تخصتیص آب مستتلزم
اولویتبندی مناطق ،بخشها و آببران فردی مختلف است .تصدیم درباره چگتونگی تقستیم منتابع آب
موجود  -هم در بلندمدت و هم فصلی -مستلزم توجه به طیفی از مسائل اقتصادی و اجتداعی است .این
کار میتواند شامل تصدیمریری درباره چگونگی متهادلسازی حقوق آببران کنونی (احتداالً با توجه بته
وابستگی و سرمایهرذاری موجود) و حقوق مناطق یا بخشهای توسههنیافته باشد.
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شکل -38فرآیند برنامهریزی تخدیص آب

◄ صابلیت اطمینان در برابر حداکثرسازی آبدهی سیستم :با بهرهبترداری از زیرستاخت آب بته شتیوههتای
مختلف ،امکان افزایش آبدهی سیستم (یهنی ،حجم کل آب موجتود در بلندمتدت) وجتود دارد .بتا ایتن
وجود ،این حجم افزایشیافته مدکن است قابلیت اطدینان پائینتری داشته باشد -مدکن است در برخی
سالها ریسک موجودی کدتر آب زیاد باشد .تصدیدات تخصتیص آب عتالوه بتر تهیتین مقتدار آب الزم
برای تخصیص ،باید قابلیت اطدینان الزم برای آببران مختلف را نیز در نرر بگیترد .پیامتدهای کدبتود
آب میتواند به طور چشدگیری برای بخشهای مختلف (مانند استفادهکنندران خانگی و کشتاورزی) ،و
یا حتی درون بخشها (به طور مثال ،کشتکنندران دائدی ،وابستگی بیشتری به تتأمین آب بتا قابلیتت
اطدینان باال دارند تا آنهایی که ریاهان ساالنه پرورش میدهند) ،متفاوت باشد .
◄ سر و کاریافتن با نوسانات :برنامهها و نرامهای تخصتیص آب بایتد بتواننتد در برابتر نوستان فصتلی در
موجودی آب ،و نیز تغییرات در بلندمدت ،از نرر تأمین (به طور مثال ،تغییر اقلیم) ،تقاضا (به طور مثال،
رشد اقتصادی) و اولویتها تهدیل یابند .این کار نیازمند قواعد روشن درباره چگونگی رفتار با سناریوهای
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مختلف (یهنی سطوح مختلف موجودی) ،و نیز انهطافپذیری کافی برای تهدیل برنامته تخصتیص آب در
مواقع الزم است.
اجزای کلیدی برنامه تخدیص آب

اجزای کلیدی عدلیاتی برنامه تخصیص آب عبارتند از:
◄ اهداف :هدفها باید توازنی را که برنامه میکوشتد در تخصتیص آب میتان آببتران مختلتف ،و بترای
بخشهای مختلف حوضه محقق سازد ،مشخص ندایند .اهداف در دوره پیتادهستازی ،در تفستیر منرتور
مفاد مهین برنامه ،اهدیت مییابند .هدچنین در زمان بازنگری برنامه ،بترای امکتانپذیرستاختن ارزیتابی
اینکه آیا استراتژیهای اتخاذشده ،هدف غایی برنامه را محقق کردهاند یا خیر نیز اهدیت دارند.
◄ تخدیصهای آب :کدّیسازی حجم کل و قابلیت اطدینان منابع آب موجود برای برداشتت ،بتر استاس
حقابههای موجود و آینده ،در بخشهای رونارون حوضه آبریز .برنامه تخصیص آب مدکن است حقابههتا
را در سطح منطقهای ،آبخیز یا استفادهکننده تهریف نداید.
◄ صوا،د تخدیص ساالنه :چگونگی تهیین حجم ساالنه منابع آب موجود برای هر منطقه یا استفادهکننده
بر پایه شرایط فصلی ،از جدله اینکه کدام حقابهها اولویت خواهند داشت و در چه زمانی.
◄ جریانهای محیطزیستی :تهریف و تتأمین الگتوی جریتانهتای رودخانته کته بترای حفتپ ارزشهتای
اکولوژیکی رودخانه نیاز هستند .امروزه مشخص شده است که الگوی جریان (اندازه ،زمانبندی ،فراوانتی،
و مدت جریانها) برای کارکرد اکوسیستم اهدیت اساسی دارد .بر این اساس ،اکنون برنامههای تخصیص
آب به دنبال تخصیص بیش از صرفاً حجم جریان حداقل برای محیطزیست هستند :هدف آنهتا حفاظتت
از جریانهایی است که برای حفپ سالمت اکولوژیکی ،با اهدیت تلقی میشوند.
◄ صوا،د بهرهبرداری :چگونگی بهرهبرداری از زیرساخت آب در راستای تحقق اهداف برنامه که مرتبط بتا
تأمین آب و جریانهای محیطزیستی است.
برنامه تخصیص آب مدکن است رزینههای توسهه آتی زیرساخت را نیتز مشتخص ندایتد .در عتین حتالکته
مدکن است ضرورتی برای تهیین اینکه چه زیرساختی ساخته خواهد شد در برنامه تخصتیص وجتود نداشتته
باشد (که مدکن است در برنامه جدارانه زیرساختها بدان پرداخته شود) ،با این حتال ،برنامته مدکتن استت
مشخص کند کجا پتانسیل زیرساخت جدید وجود دارد ،و حقابههای مرتبط بتا ایتن زیرستاخت چگونته بایتد
تخصیص یابند.
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کادر :91برنامه تخدیص آب رودخانه زرد
طرح تخصیص آب رودخانه زرد در سال  1987تدوین شد .این طرح ،میانگین آورد ساالنه رودخانه را  58میلیتارد متتر مکهتب
برآورد کرده است .از این مقدار 21 ،میلیارد متر مکهب برای اطدینان از وجود جریان کافی برای انتقتال بتار رستوب زیتاد ایتن
رودخانه کنار رذاشته شده است 37 .میلیارد متر مکهب باقیدانده بین یازده استان که بتر منتابع آب ایتن رودخانته اتکتا دارنتد
تخصیص داده شده است .این طرح هدچنین آب در دسترس برای کشاورزی را با توجه به مقاصد دیگتر مشتخص کترده استت.
مقادیر تهیینشده در این طرح به صورت میانگین آورد بلندمدت مشخص شدهانتد و بترای تخصتیص بته منتاطق و آببتران در
دسترس دولتهای استانی قرار دارند.

ارتباط با برنامه حوضه

برنامههای تخصیص آب نقشی اساسی در تاثیررذاری برنامه حوضه دارند ،به حدی که جنبههای اصلی برنامه
تخصیص آب اغلب در برنامه حوضه رنجانده میشوند .به طور مثال ،برنامه حوضه موری-دارلینتگ در درجته
اول یک برنامه تخصیص آب است .بیشتر جنبههای یک برنامه حوضه به نحتوه تخصتیص آب مترتبط بتوده و
وابسته به آن است:
◄ اطدینان از اینکه تخصیص آب به شکلی صورت ررفتته کته از اهتداف توستهه پیشتنهادی در برنامته
حوضه پشتیبانی نداید .به طور مثال ،اطدینان از تخصیص آب به مناطق و بختشهتایی کته بته عنتوان
اولویت در برنامه حوضه شناخته میشوند.
◄ اطدینان از اینکه تخصیص آب به شکلی صورت ررفته کته از اهتداف محتیط زیستتی پیشتنهادی در
برنامه حوضه پشتیبانی نداید .به طور مثال ،اطدینان از اینکه جریانهتای محتیط زیستتی بترای حفتپ
داراییها و فرآیندهای اصلی محیط زیست فراهم میشود.
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کادر :92تعیین حد برداشت ،تخدیص آب حوضههای آبریز و تعیین خطوط صرمز برای استفاده از منابع آب در چین
مسئله اساسی در چین ،جدهیت زیاد و توزیع محدود و ناموزون منابع آب در کشور است .چین به دلیل ویژریهای طبیهتی آب
در این کشور و مقیاس توسهه اجتداعی اقتصادی ،با وضهیت وخیم منابع آب روبرو است .امروزه چین ،به منرور تحقق استفاده
پایدار از منابع آب برای پشتیبانی توسهه پایدار اجتداعی و اقتصادی ،و حفپ وضتهیت اکوسیستتمهتا در حتد ختوب ،ستازوکار
سختریرانه مدیریت منابع آب را ،با تهیین مبنا (یا خط قرمز) برای استتفاده از منتابع آب ،تتدوین برنامته تخصتیص آب بترای
حوضههای آبریز مهم ،و نرام شاخص کنترلی برای برداشت و استفاده آب ،به اجرا میرذارد.
بیشتر منابع آب در کشاورزی استفاده میشود .در سال  ،2009استفاده از آب برای آبیاری 334.935 ،میلیارد متر مکهب ،یهنی
 56درصد کل استفاده آب در کشور بود .به موازات رشد سریع صنهتی و شهرنشینی در چین ،ساختار استفاده آب تغییتر یافتته
است ،و رشد تدریجی تقاضا برای آب آبیاری باید از طریق صرفهجویی و یافتن منابع جدید در مهدودی از مناطق تتأمین شتود.
در پاسخ به این مسئله ،برنامه پنجساله صرفهجویی ملی در آبیاری به عنوان بخشی از تهیه برنامه پتنجستاله توستهه بختش آب
تدوین رردید.
برنامه صرفهجویی با هدف بهبود کتارآیی و فوائتد آبیتاری ،و تقویتت تتوان تولیتد کشتاورزی ،محتدودههتای مهتم تولیتد غتذا،
محدودههای مواجه با کمآبی شدید ،محدودههای فقرزده و محدودههتای آستیبپتذیر اکولتوژیکی را بته عنتوان محتدودههتای
اولویتدار برای توسهه آبیاری کمآببر از طریق ساخت زیرساختهای کممصرف و اصالح مدیریت ،شناسایی خواهد کرد .در این
برنامه ،بر نواحی آبیاری در اندازه بزرگ و متوسط برای اطدینان از امنیت ملی غذا و آب ،پشتیبانی افزایش تولیتد کشتاورزی ،و
افزایش درآمد زارعان تأکید خواهد شد.

ارتباط با دیگر برنامههای موضو،ی

هدانگونه که در شکل  38مشاهده میرردد ،برنامه تخصیص آب ارتباط رستردهای با تدام دیگتر برنامتههتای
موضوعی دارد .اهداف و فهالیتهای مدیریتی مرتبط با موضوعات زیر میتوانند هدگی در تصدیدات تخصیص
آب دخیل باشند (و بالهک ):
◄ مدیریت کیفیت آب :برای اطدینانیافتن از اینکه آب تخصیصیافته با کاربری آن متناستب استت (بته
طور مثال  ،به عنوان تأمین آب شرب) .کیفیت آب رودخانه از حجم آبی که در آبراهته وجتود دارد تتأثیر
میپذیرد ،که با تصدیدات مختلف تخصیص آب تغییر خواهد کرد.
◄ مدیریت ریسک سیل :رویکردهای مختلف در مدیریت ریسک سیل بر رهاسازی مخزن تتأثیر خواهنتد
داشت که نتیجه آن تاثیر بر موجودی آب به جهت تخصیص برای اهداف مختلف است .رهاستازی ستیل
نیز میتواند (به شکل بالقوه) به شکلی مدیریت شود تا دیگر اهداف تخصتیص ،از جدلته اهتداف جریتان
محیطزیستی را محقق سازد.
◄ تدابیر تأمین آب و دیگر اصدامات مدیریت تقاضا :این اقدامات بر سطوح تقاضای آب ،و نیز دامنته بهبتود
کارآیی استفاده از آب برای کاهش نیازهای آبی تأثیر خواهند داشت.
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◄ برنامههای حفاظت و احیا :این برنامهها به آب کافی (به طور مثال جریانهای محیطزیستی) برای حفپ
داراییها و فرآیندهای مهم محیطزیستی وابسته هستند .ارر آب الزم برای حفپ یتا احیتای اکوسیستتم
تخصیص نیابد ،سرمایهرذاری منابع در این زمینه نیز مدکن است منطقی نباشد.
◄ برنامههای زیرساخت و بهرهبرداری :بهرهبرداری سدها ،حتی ارر غیر مصرفی باشد (به طور مثال ،برقابی
یا کشتی رانی) ،بر آبدهی سیستم (و پیامتدهایی بترای مقتدار آب قابتل تخصتیص) و الگتوی جریتان (و
پیامدهای آن بر تأمین اهداف جریان محیطزیستی) تأثیر خواهد داشت.

 -6-13مدیریت ریسک سیل
سیلها میتوانند سبب خسارتهای مستقیم به داراییها و زیرستاختهتا ،و نیتز تلفتات جتانی ،آستیبهتای
فیزیکی و روانشناختی و فشار روانی شوند .سیلها هدچنین محتدودههتایی را کته ارزش حفتاظتی دارنتد ،و
مکانهای فرهنگی و تفریحی طبیهی را تهدید میکنند .مدیریت ریسک ستیل در پتی کاستتن از ایتن قبیتل
نتایج نامطلوب ،به رونهای است که پایدار و عادالنه و نیز کارآمد و اثربخش باشد .متدیریت ریستک ستیل بتا
رویکردهای سنتی حفاظت در برابر سیل متفاوت است ،از این نرر که تدابیر و ابزارهایی هدچون موارد زیتر را
برای مدیریت ریسک به کار میریرد:
◄ کاهش یا مدیریت منشأ ریسک با اقتدامات متدیریت اراضتی در باالدستت ،ارتقتاح زهکشتی پایتدار ،و
مدیریت رواناب ناشی از ساخت و سازهای جدید
◄ کاهش یا مدیریت احتدال سیلررفتگی با ساخت ،بهرهبرداری و مدیریت ستازههتای دفتاعی در برابتر
سیل (با پایش دقیق) ،برای رنجاندن مقاومسازی و ترفیع سازه
◄ کاهش پیامدهای سیلررفتگی با پیشبینی و هشدار سیل ،و برنامهریزی شترایط اضتطراری و پاستخ؛
کنترل کاربری اراضی (پرهیز از ساخت و ساز نامناسب و جابجتایی ستازههتا از پهنتههتای پرریستک) ،و
آراهیبخشی از طریق کدپینهای عدومی و تهیه اطالعات درباره خطرات سیل.
◄ انتقال بخشی از ریسک موجود در سیالبدشت از طریق فراهمآوردن بیدههای کمهزینه.
قیودات و فرصتهای موجود پیش روی مدیران ریسک سیل ،ناشی از انتخابهای رستردهتر متدیریت آب در
مدیریت و حفاظت منابع آب ،بر این سبد راهکارها تتأثیر خواهتد داشتت (و بتالهک ) .ایتن ارتبتاط ،فرصتت
منحصر به فردی را در برنامه حوضه آبریز برای اتخاذ نگاه بههتمپیوستته در متدیریت آب و جایگتاه متدیریت
ریسک سیل ،فراهم میآورد.
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شکل -39اهداف اصلی مدیریت ریسک سیل

نقش و هدف

مدیریت نوین ریسک سیل ،نقش مهدی در هتدف غتایی توستهه پایتدار در بستیاری از منتاطق جهتان دارد.
مدیریت ضهیف ریسک سیل میتواند هزینهبر بوده و تأثیر زیانباری بر محیطزیست بگذارد؛ با این حتال ارتر
این مدیریت به خوبی انجام ریرد ،میتواند منابع محدود برای کاهش ریسک را بته کتار بستته و هدزمتان بته
تنو زیستی و هداهنگی رستردهتر اجتداعی کدک نداید.
هدف مدیریت ریسک سیل ،مدیریت کل سیستم سیل (حوضههای آبریز ،زیرحوضهها ،سواحل و جوامتع) بته
رونهای یکپارچه و بههمپیوسته است که تدام فشارهای بیرونی (تغییر اقلیم و رشد جدهیت) و اقدامات بالقوه
(سازههای مهندسی در قالب پاسخهای اضطراری) را که مدکن است ریسک کنتونی و آینتده ستیل را تغییتر
دهد ،به حساب آورد .بنابراین ،مدیریت ریسک سیل فرآیند مستدر شناسایی ،بررسی و ارزیابی ،پیتادهستازی،
پایش و سازرارسازی اقدامات تا سطوح قابل قبول است .اقدامات صورتررفته باید از نرر علدی ،ستنجیده ،از
نرر هزینه ،اثربخش و یکپارچه با سیاستها و آرمانهای رستردهتر برنامهریزی باشتند .فرآینتدهای متدیریت
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ریسک سیل ،جنبههای محتیط زیستتی ،اجتدتاعی ،فرهنگتی ،اقتصتادی ،و اخالقتی را بته شتیوهای شتفاف و
مشارکتی مورد توجه قرار میدهند.

شکل -40چارچوب برنامهریزی ریسک سیل -ارتباط سیاستها ،استراتژیها و اصدامات اجرایی

تغییر رویکرد از کنترل سیل به مدیریت ریسک سیل با سه تحول مشخص میرردد .مدیریت ریسک سیل:
◄ به تدام رویدادهای سیل میپردازد ،نه فقط سطحی خاص که تدرکز حفاظت بر آن قرار دارد.
◄ مبتنی بر تصدیمریری با آراهی از ریسک است که عدم قطهیتها و رزینتههتا را ارزیتابی کترده و در
نهایت منابع موجود را به قلدروهای پرریسک تخصیص میدهد.
◄ مستلزم رویکرد یکپارچه ،بههمپیوسته و کلنگر است که تدام ابزارهای موجود برای متخصصان ستیل
را به کار میریرد.
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فرآیند تهیه برنامه مدیریت ریسک سیل

مدیریت ریسک سیل مستلزم تدوین سیاستها و استراتژیهتای منستجم و متنتاظر بتا آنهتا ،اهتداف غتایی،
هدفهای مشخص و برنامهها در طیفی از سطوح برنامه ،از جدله ستطوح ملتی ،منطقتهای (حوضته) ،استتانی
(زیرحوضه) ،و محلی (زیرحوضه) است (شکل.)41
در این فرآیند ،برنامهریزی حوضه نقش بسیار مهدی دارد ،چترا کته سیاستتهتا و مقتررات ملتی را بته یتک
چشمانداز منسجم برای حوضه مورد نرر تبدیل کرده و چارچوبی را برای طراحی استراتژیهتای تفصتیلیتتر
مدیریت ریسک سیل فراهم میآورد .در برنامه حوضه آبریز ،به شرطی که بتتوان چتارچوبی بترای استتراتژی
مدیریت ریسک سیل تدوین ندتود ،تهتامالت و بتدهبستتانهتایی میتان ریستک ستیل ،برقتابی ،منتابع آب و
محیطزیست وجود خواهد داشت.
استراتژی مدیریت سیل شامل موارد زیر خواهد بود:
◄ نگاه کلنگر به سیستم :نگاه حوضهای به فهالیتهای حفاظت سیل ،بته جتای مجدوعتهای از اقتدامات
ناپیوسته منفرد.
◄ مبنا صراردادن حوضه آبریز و پرهیز از مرزبندیهای اداری-سیاسی :شناخت اهدیت ویتژه رودخانتههتای
مشترک ،آنچنان که مدیریت آنها به عنوان یک کل انجام ریرد ،نه در محدوده مرزهتای اداری-سیاستی
(منطقهای یا بینالدللی).
◄ شناسایی آثار تغییرات آینده :افزایش درک و آراهی در خصوص اثرات تغییر محیطزیستی بتر ریستک
سیل (هم کاربری اراضی و هم اقلیم) در مقیاس آبخیز/حوضه.
◄ اندیشه خالصانه و راهحلهای بنیادی :به طور سنتی ،در موقهیتهایی که سیل ر متیدهتد تأسیستات
کنترل سیل در سطح محلی پیادهسازی شدهاند .متداولترین شکل تأسیسات حفاظت سیل ،خاکریزها و
دیوارههای سیلبند هستند که جریان ستیل را در ختود جتای داده و از رستترش آب در ستیالبدشتت
جلوریری میکنند .با این وجود ،خاکریزها و دیوارهها اشکاالتی دارند که به خوبی شتناخته شتده استت.
نواندیشان و خالقان میتوانند طیفی از رزینههای سازهای و غیر سازهای را برای پیشبرد رویکرد باثبتات
و انهطافپذیر به کار بندند که البته با فرآیندهای طبیهی رودخانه یا ساحل آن هداهنگی داشته باشد.
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شکل -41فرآیند طراحی استراتژی ریسک سیل

مالحوات کلیدی

در بهکارریری این فرآیند در مقیاس حوضه ،مالحرات کلیدی به شرح زیر وجود دارد:
◄ تبدیل سیاست ملی :تبدیل سیاست ملی مدیریت ریسک سیل به استراتژیهایی که به روشنی مقصود،
اهداف غایی و هدفهای مشخص فهالیتهای ریسک سیل در سطح حوضه و تفاوت احتدتالی آنهتا را بتا
سطح ملی مشخص میکنند.
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◄ پیشبینی آینده :مدیریت ریسک سیل در دهههای آتی چگونه شکل خواهد ررفت ،چالشهتای ناشتی
از تغییر اقلیم و جدهیت چه خواهد بود ،و زمانی که واقهیت آینده آشکار میشود ،مدیریت ریسک ستیل
چگونه به این تغییرات پاسخ خواهد داد.
◄ شناسایی خطرات و پیامدها و ارزیابی ریسک (اکنون و در آیندههجای محتمجل) :شناستایی ریستکهتای
منحصر به فردی که حوضه با آنها روبرو است ،در مقابل ریسکهتایی کته اهدیتت ملتی دارنتد .ترکیتب
ریسکها در سطح حوضه و ریسکهای ملی ،مجدوعه ریسکها را شکل میدهد که باید در تهیه برنامته
بهدی در نرر ررفته شوند.
◄ همسوسازی حوضه با اهداف غایی ملی :هدسوکردن نتتایج و اهتداف مطلتوب ختاص حوضته در متورد
فرآیند مدیریت ریسک با نتایج و اهداف در سطح ملی .در این کار ،ستطوح قابتل قبتول ریستک کته در
سیاست ملی مقرر رردیده ،با توجه به نیازهای حوضه بررسی میشود ،و چنانچه مناستب باشتد ،اصتالح
شده تا سطح ریسک برای تأمین الزامات محلی کاهش یابد .استراتژیهای حوضه ، ،بدون رایزنی با سطح
ذیربط دولت ،ریسکی فراتر از آنچه در سیاستهای فدرال مشخص شده است را افزایش ندیدهد.
◄ تعیین ترکیب اواویتدار اصدامات مدیریت در حوضه :شناسایی مناطق جغرافیایی حوضه با نیاز به اعدال
سیاستهای ویژه و تهیین مبانی این تدایز .شرایط ویژه اقتصادی ،آسیبپذیریهای جدهیت و یا شرایط
ویژه محیطزیستی منطقه میتواند به تهیین زیرمحدودهها برای مدیریت ریستک ستیل منجتر شتود .در
صورتیکه دالیل نامهدولی وجود نداشته باشد ،این زیرمحدودهها مهدتوالً هدتان زیرحوضتههتای حوضته
اصلی هستند.
◄ ترسیم خطوط کلی استراتژی اصالح بیشتر و پیادهسازی :تدارک فرآیندها و رویهها برای هدایت تهیته و
پیادهسازی برنامهها در سطوح استانی و محلی .این فرآیندها و رویهها ،زمانیکه اقدامات پیشنهادشده در
سطح استانی و محلی باید در سطح حوضه یا ملی پشتیبانی شوند ،باید شامل اطالعات خاصی باشند که
در سطح محلی تدوین شده و به سازمانهای حوضه عرضه رردند.
بنابراین ،برنامهریزی سیل در حوضه را میتوان نه تنها شامل اقدامات محلی الزم برای کاهش ستیلررفتگتی
در مکانی خاص ،بلکه رردآورنده مالحراتی از قبیل کل حوضه آبریز ،سیاستها و مقررات ملی و آرمتانهتا و
واقهیتهای محلی در هنگام مدیریت ریسک سیل دانست.
برنامهریزی استراتژیک در سطح حوضه شاید مهمترین مؤلفه در دستیابی به مدیریت مطلتوب ریستک ستیل
باشد .در سطح جهانی ،مدیریت ضتهیف ریستک ستیل مهدتو ًال نتیجته نگترش محتدود و فقتدان نتوآوری در
رزینههای پیشنهادشده کاهش ریسک است .زمانی کته برنامتهریتزی استتراتژیک ،دیتدراهی بلندمتدت و در
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مقیاس کل سیستم داشته باشد ،ابزاری برای حذف محدودیتها و تدوین اهتداف غتایی باثبتات و مبتنتی بتر
ریسک و برنامه منسجم اقدامات فراهم میرردد .رودخانه راین ندونهای از تأثیر دستکاری مجرا در رودخانهای
مهم و ساخت سازههای مقابله با سیل برای حفاظت سیالبدشتها است ،که مشخص رردید اقتدامات انجتام
شده در فاصله سالهای  1882و  ،1955سبب سیلررفتگی بیشتر شدهاند.
همپوشانی با دیگر برنامههای موضو،ی

سیاستهای ملی سیل و استراتژیها ،برنامهها و رویههای مدیریت ریستک ستیل متتأثر از آنهتا ،تأثیرپتذیری
زیادی از دیگر اسناد راهندای ملی ،حوضه و محلی داشته ،و باید با آنها یکپارچه شوند.
نیازی به اغراق در خصوص اهدیت یکپارچهسازی افقی نیست .به طور مثال در سطح ملی ،سیاست ملی سیل
باید بیشترین هداهنگی را با سیاستهای ملتی آب ،انترژی و محتیطزیستت داشتته باشتد ،چراکته اقتدامات
تهریفشده در سیالبدشت میتواند تکدیلکننده و یا در تهارض با این قبیل استناد مترتبط بتا آب باشتد .از
آنجا که رشد ریسک سیل ،ارتباط نزدیکی با سطح و موقهیت توسهه دارد ،بسیار مهم است که سیاستتهتای
سیل ،هدزمان با سیاستها و برنامههای توسهه تنریم شوند .بیمهنا است که بخشی از دولتت متیکوشتد تتا
ریسک را کاهش دهد ،در حالیکه بخشی دیگر از آن در عدل ،پیامدهای بالقوه سیل را افزایش میدهد ،مگتر
آنکه این کار با آراهی کامل و پذیرفتن افزایش ریسک برای تأمین امنیت دیگر منافع اجتداعی صورت ریرد.
هر چه ارتباط بین سیاستهای ملی سیل با دیگر سیاستهای ملی نزدیکتر باشتد ،احتدتال پیتادهستازی آن
بیشتر خواهد بود .تجربه ایاالت متحده نشان میدهد که وقتی سیاستها یا قوانین ،تدرکتز محتدودی داشتته
باشند و با دیگر سیاست ها و قوانین مرتبط با هدان منطقه جغرافیایی یا بخش ،هداهنگی نداشته باشتند ،بته
نارزیر تهارضهایی به وجود میآورند .به هدین اندازه و شاید مهمتر ،ماهیت پیادهستازی بته شتدت متتأثر از
ماهیت ابزارهای مالی یا مشوقهای به کاررفته برای پشتیبانی سیاست استت .مشتوقهتا در ستطح ملتی هتم
میتوانند شیوهای موفق را ترویج ندایند و هم میتوانند از اعتبار آن بکاهند.
در سطح حوضه ،اصول مشابهی به کار میرود .استراتژی مدیریت ریسک سیل باید هداهنگی نزدیکی با دیگر
استراتژیهای حوضه -به ویژه انرژی (ساخت برقابی) و برنامههای توستهه اقتصتادی داشتته و بتر آنهتا تتاثیر
رذاشته و از آنها تأثیر بپذیرد .برنامه استراتژی به اقتدامات فتراوان منتهتی خواهتد شتد ،و اینهتا بته تتدوین
برنامههای تفصیلی پیادهسازی نیاز خواهند داشت .این برنامهها نیز به نوبه ختود بایتد هدتاهنگی نزدیکتی بتا
دیگر فرآیندهای برنامهریزی بخشی و جغرافیایی داشته باشند که مهدوالً توسط دیگتر ستازمانهتا (نته فقتط
مرجع مدیریت سیل) پیاده میشوند.
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در نهایت ،برای تحقق توسهه پایدار ،هدسویی قوی افقی در سیاستها اصتل خواهتد بتود .نتاهدخوانیهتا در
فرآیند برنامهریزی در سطح ملی و حوضه ،هدگی در سطح محلی که پیادهستازی واقهتی صتورت متیریترد،
متجلی خواهد شد .چنانچه هدتاهنگی کتافی در ستطوح ملتی و حوضته صتورت نگیترد ،بهیتد استت امکتان
هداهنگی تالشها در سطح محلی وجود داشتته باشتد .ارتباطتات قتوی موجتود در روابتط بخشتی ،و موانتع
سازمانی بین دستگاههای مشابه در سطوح مختلف ،غالباً بر هر رونه تالش برای حل تهارضات در سطح محلی
چیره خواهند شد.
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فدل 14
سخن پایانی

در این کتاب سهی شده است تفاوتهای بین برنامههای حوضه آبریز ارائه رتردد ،و هدزمتان تتالش شتده تتا
شباهتها و ویژریهای مشترک برنامهریزی استراتژیک حوضه آبریز در محیطهای تحت فشار ،نامهین ،پویا و
پیچیده تشریح رردد .با اینکه این کار ،بسیار بلندپروازانه بود ،ولی در این مسیر برخی از نگرشهتای کلیتدی
آشکار شد که میتواند به فرآیند برنامهریزی حوضه کدک نداید.
برنامهریزی حوضه کاری است دشوار و توأم با آشفتگی ،و مستلزم متهادلسازی منافع رقیب و تصتدیمریتری
نکتهسنج ،که البته غالباً بدون اطالعات کافی است .برنامهریزی حوضه ،در جهانی که پیوستته بتر تتنش آبتی
افزوده میشود ،قلدرویی بسیار چالشبرانگیز در تخصیص منابع برای تأمین ضروریات اجتدتاعی ،اقتصتادی و
اکولوژیکی به شدار میآید.
برنامهریزان باید با مالیدت ،تواضع و رشادهرویی رفتار کنند .برنامهریزی حوضه ،ذاتاً فرآیندی اجتداعی استت
که کنشگران رونارونی را دربرمیریرد (رسدی و غیر رسدی) ،بنتابراین ایتن احتدتال وجتود دارد کته ستوای
موشکافی فنی که پشتیبان تحلیلها است ،مسائل یا دیدراههای غیر منتررهای نیتز در فرآینتد برنامتهریتزی
ایجاد رردد .برنامهای که قادر به ایجاد تأثیر مناسبی باشد ،باید مسائل و دیدراههای رونارون آنهایی را که در
پیادهسازی برنامه مشارکت میندایند ،رنجانده و بازتاب دهد ،حتی مواقهی که مدکن است با نرترات علدتی
متخصصان هدخوانی نداشته باشند.
با این وجود ،برنامهریزان باید به این فرآیند اطدینان نیز داشته باشند .فرآیندی که دامنه روشنی داشته باشد
و به خوبی طراحی شده باشد ،و واجد چارچوب زمانی و نتیجه مشخصی نیز باشتد ،متیتوانتد آشتفتگیهتا و
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پیچیدریها ،و بازتکرارهای الزم را برای دستیابی به یک برنامه قابل پیادهسازی ستامان دهتد .ایتن رفتته بته
مهنای صرفاً فرآیندی انهطافناپذیر و ایستا نیست ،بلکه فرآینتدی استت کته ختود را بتا مستائل و اطالعتات
نوظهور تطبیق میدهد.
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