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 مقدمه

هایرایجبرایحلمشکلحلهایپرآبهموارهبهعنوانیکیازراهانتقالآبازحوضه

کمبودآبدریکمنطقهموردتوجهبودهوبرایمصارفکشاورزی،شهریوصنعتی،تولید

(Smith & Slover, 2011: 1گیرد)هاوپیشگیریازبروزسیلصورتمینآبنیرو،کنترلجریا

هاصورتوالبتهدربرخیمواردنیزممکناستباهدفحفظمحیطزیستماننداحیایتاالب

( چاد مانندطرحانتقالآببرایاحیایدریاچه )WWAP, 2012: 148گیرد ،)UNEP, 2010: 

رخیمزایایاقتصادیواجتماعیکوتاهمدتدارندوگاهیبرایهایانتقالآبب(.طرح133

ایجزانتقالآبنیست.حلمشکلکمبودآبگزینه

آبیدرمنطقهموردنظرراحلکند،باآنکهدرکوتاهمدتاینابتکارممکناستمشکلکم

ومشکالتاجتماعیوتوانندآثارنامطلوبمحیطزیستیهاراهحلِپایدارنبودهومیامااینطرح

هایاخیربابروزمشکلدگرگونیهادرسالاقتصادیدرپیداشتهباشند.بههمیندلیلاینطرح

 ,Ghassemi & Whiteاند)اقلیمیازبعداقتصادی،اجتماعیومحیطزیستیموردانتقادواقعشده

ترموردتوجهقرارگرفتهاست.هاابعادحقوقیمتعددینیزداردکهکم(.امااینطرح22 :2007

ایآبوجلوگیریازتسریاینآثاربهجامعهحوضهکنترلآثارجانبیمنفیناشیازانتقالمیان

ومحیطزیستازطریقسازوکارهایحقوقیمقتضیجزءوظایفنظامحقوقیدرتحققعدالت

میان انتقال ضرورتتنظیم سویوضعهایحقایآببرخینظامحوضهآبیاست. به وقیرا

هایقانونتجویزوتنظیمپروژه9043قوانینومقرراتیدراینزمینهسوقدادهاستمانندبخش

( قانونInterim Guidelines, 1993(ودستورالعملآن)RPAAA, 1992احیایاراضیآمریکا ،)

( ماساچوست ایالت آب تنسMIBWTA, 1984انتقال ایالت آب انتقال قانون و آمریکا( ی

(TIBWTA, 2013تابعضوابطخاصیمی امادرایرانباوجوداجرای(کهانتقالآبرا سازند.

ایآب،سازوکارهایحقوقیخاصیبرایتنظیموتعدیلاینحوضههایمختلفانتقالمیانطرح

است.بینینشدهواینموضوعحتیبهلحاظعلمینیزموردتوجهجدیواقعنشدههاپیشانتقال

هایانتقالآبازیکسووبروزآبیوافزایشاجرایطرححالآنکهبهدلیلتشدیدمشکلکم

ابعادحقوقیانتقالآببایدبررسیشدهوسازکارهاییبرایآثارمنفیازاجرایاینطرح ها،

اینکاهشاینآثارتدبیرشود.بررسیابعادحقوقیانتقالآبمستلزمشناختآثارمنفیمختلف

انتقالوضرورتحلمشکالتاجتماعیومحیطزیستیناشیازآناست.بنابراینپرسشاصلی

توانتحتضوابطحقوقیخاصیقراردادوایآبرامیایناستکهچگونهانتقالمیانحوضه
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دچهضوابطیبراینانتقالحاکماست؟بنابراینباتوجهبهخالءعلمیموجود،ایننوشتاردرصد

ایآبباتکیهبراصولحقوقحوضهبررسیوپیشنهادقواعدحقوقیالزمبرایتنظیمانتقالمیان

محیطزیستاست.بدینترتیبکهاصوالبایددرجریانطبیعیآبدخالتنشدهوازانتقالآن

بهخارجازحوضهاصلیپرهیزکردامادرصورتضرورتانتقالآب،اینطرحبایدطبققواعد

ایآبپرداختهحوضهحقوقیخاصیاجراشود.دراینراستانخستبهبررسیآثارانتقالمیان

شدهتابااستنادبهآنضرورتمداخلهنظامحقوقیدراینمسألهشناساییشودوسپسقواعد

حوضه میان انتقال تنظیم برای مقتضی میحقوقی قرار بررسی آبمورد هدفاینای گیرد.

ایآببهعنوانیکامرحقوقیوحوضهازبحثعلمیدرخصوصتبیینانتقالمیانپژوهشآغ

شناساییسازوکارهایحقوقیمقتضیبرایتنظیمآنازمنظرحقوقمحیطزیستاست.



 آب ایحوضه میان انتقال های. چالش1

نومقرراتایآبچیستوچهآثارمنفیدربردارد؟اینمفهومدرقوانیانتقالمیانحوضه

(،Georgia Stateمعدودیتعریفشدهاست.برنامهمدیریتجامعآبایالتیجورجیایآمریکا)

ایآبراانحرافآبازحوضهیکرودخانهبهحوضهرودخانهدیگرتعریفحوضهانتقالمیان

ایالتتنسی،شاملکلفضایتوپوگرافیک13کد349-1-13حوضهآبینیزدرمادهکند.می

مجموعه یا رودخانهیکرودخانه میایاز ها نظر همچنیناز نامهفصلیکمآیین60بندشود.

رودخانه بستر و تثبیتکناره با61/63/6919هایمرزی)اجراییقانونحفظو آبریز حوضه ،)

آبناشیازبارشواردبررویآنرایکرودخانهیادریاچهایاستکهتمامروانآبخیز؛پهنه

ایآبناظربرهرگونهانتقالآبازحوضهتوانگفتانتقالمیاننماید.بطورکلیمیریافتمید

هایسطحیوزیرزمینیبهحوضهآبخیزدیگرازطرقمختلفمانندیکحوضهآبخیزشاملآب

6ماده3کشییاانحرافدرجریانآبمانندسدسازیجهتمصارفمختلفاست.بندکانال

را دریاچهتوافق آبحوضه منابع به -هایبزرگجع  Great Lakes)لورنسسنترودخانه

Compact, 2008.نیزتعریفمشابهیازاینمفهومدارد)

انتقالمیان مشکالتناشیاز با سازکارهایحقوقیمناسببرایمقابله ایآبحوضهارائه

ازتجویزاینانتقال،بررسیوارزیابینظامحقوقیبایدپیشمستلزمشناختآثاراینانتقالاست.

بینیکند.اینآثارراالزامیساختهوسازوکارهایالزمبرایپیشگیریازبروزآثارنامطلوبپیش

تواندرسهدستهمحیطزیستی،اقتصادیواجتماعیبررسیکرد:اینآثاررامی



79زمستان،16،شمارهبیستمحقوقعمومی،سالپژوهشفصلنامه 111
 

 

 آثار محیط زیستی .1-1

درهایآبییعنیتواناییایناکوسیستمکیحوضهایآبیکپارچگیاکولوژیحوضهانتقالمیان 

تهدیدمی کههرگونهحفظوپایدارایکارکردهایحیاتیوکلیتیکپارچهخودرا چرا کند.

کاهشیاافزایشمصنوعیآبیکحوضهآبیباعثاختاللفیزیکی،شیمیاییوبیولوژیکیدر

)اکوسیستمآنمی انتقالآبDavies, 1992: 327شود تأثیر(. بهدلیلپیچیدگیاکوسیستمیو

تواندیکپارچگیاکولوژیکیحوضهآبیرامختلکردهوآثارمتقابلعواملمختلفمحیطیمی

تواناییبازچرخانیشودتاایناکوسیستمایدربرداشتهباشدودرنهایتباعثمیبینینشدهپیش

( بدهد دست از را WWAP, 2012: 113آب آب انتقال تاالب(. حقابه یکحوضه واز ها

کاهشمیسفره دهدوبحراناکولوژیکتاالبراهایآبزیرزمینیوابستهبهآنحوضهرا

زند.رقممی

هایانتقال،هموارهحجمقابلتوجهیازهایالولهدرجریانانتقالآبازطریقاحداثکانال

 :Vrtis, 2003رود)لنامناسبآببههدرمیآببهدلیلتبخیر،رسوبونفوذدرخاکویاانتقا

(.برداشتخارجازتوانطبیعیآبحوضهآبیرادربرابرآلودگیورسوبموادآالیندهدر1472

تواندترکیب،کیفیت،امالحوموادآلیسازدوبهدلیلتغییردرجریانآبیمیپذیرمیآبآسیب

هایرمعرضورودانواععواملآالیندهویاانتقالگونهوغیرآلیآنراتغییردهدتاحوضهآبید

گیرد) غیربومیقرار )Le Moigne, 1994: 73مهاجمو ،)Pittock et al. 2009: 7اثرکاهش در .)

کاهشمی کیفیتکشاورزینیز و دیده آبصدمه به وابسته جانداران بدینکیفیتآب، یابد.

هایزیرزمینی،فرسایشخاک،بروزانواعوکیفیتآبترتیبحوضهآبیبهدلیلتغییردرحجم

پذیرخواهدهایشیرینآسیبهایشوردرآبهادرآبونفوذتدریجیآبجدیدیازباکتری

بنددوموسومازقسمتFord-Martin, 2003: 1476-1477شد) ابالغیهکمیسیوناروپادر6-6(.

قیمتمشیخصوصخط های منابع برای تصدیقEuropean Commission, 2000آب)گذاری )

هابهدلیلانتقالآبآنبهدیگرمناطقحیاتاکولوژیکیکندکهکاهشسطحآبرودخانهمی

آنراتهدیدکردهوکاهشکمیتحوضهآبیبهکاهشکیفیتاکولوژیکوافزایشآلودگیآن

اجرایطرحمی تولیدکشیمیوکانالهایعمرانیانتقالآبازطریقسدسازیانجامد. تواندبا

هایعمرانیناشیازگودبرداریوتغییرسطحزمین،منجربهتخریبخاکوگردوغبار،نخاله

شود) (وزیستگاهیامسیرحرکتومهاجرتجاندارانWorld Bank, 1991: 34-35آلودگیهوا

(.Davies, 1992: 330آبزییاوابستهبهآبراتغییردهد)
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 . آثار اقتصادی2-1

دراجرایاینطرح اجتماعیومحیطزیستیتوسعه اقتصادی، هانبودهمگراییمیانابعاد

باآنکهکند.هایاجتماعیواقتصادیزیادیراایجادمیروندتوسعهراناپایدارساختهوچالش

برآوردود،اماتواندباعثشکوفاییاقتصادیواجتماعیدرمنطقهگیرندهآبشانتقالآبمی

هایاقتصادیزیادیهزینه(،Ghassemi & White, 2007: 10دقیقمنافعاقتصادیآندشواراست)

وتضمینسودوبرگشتسرمایهبهشوندوکندکهمعموالمحاسبهنمیتحمیلمی توجیهآنها

مانندبینیشدهدرطرحبهدالیلیممکناستبرخیاهدافپیشسادگیممکننیست.چراکه

ارزیابی در –هایفنیاشتباه تأخیردراجرایطرحافزایشهزینهاقتصادی، هدر،هایناشیاز

آلودگی و مجاز برداشتغیر تبخیر، اثر هزینهمحققنشوند.رفتآبدر هایمنافعهمچنین

دربرداریازآبشوند.درحالیکهاحتمالداردبهرهالحصولازدسترفتهمحاسبهنمیممکن

.کندفراهمهمانحوضهفرستندهمزایایاقتصادیبیشتری

شود،درهایانتقالآبعمدتاشاملمناطقگیرندهآبمیمنافعاقتصادیواجتماعیطرح

تواندمنافعساکنانپیرامونحوضهآبیفرستندهرامحدودهاعمالمیحالیکهاجرایاینطرح

مستقیماجتماعی،اقتصادیومحیطزیستیبرایآناندربرهایمستقیموغیرکردهوحتیهزینه

باشد) انتقالآبازWorld Bank, 1991: 35داشته نتایجیکپژوهشموردیدرزمینهآثار .)

می نشان رفسنجان و اصفهان به کارون آبریز سودحوضه میزان بیشترین گیرنده منطقه دهد

بهدستآوردهدرحالیهزینه یعنیهاکشاورزیرا اینانتقالآببهحوضهفرستنده یعمده

هایانتقالآبمعموالدرفرایندانتقال(.هزینهKaramouz, 2010: 96خوزستانمنتقلشدهاست)

هایناشیازتخریبمحیطزیستوخشکسالیکهاغلبدرابتداویژههزینهشوندبهمحاسبهنمی

می بروز آینده در و بوده نتپنهان در آبوکنند. فرستنده حوضه پیرامون ساکنان صرفا یجه

بههمیندلیلمناطقیکهازاینهایآیندهآنانمجبوربهتحملاینهزینهنسل هاخواهندشد.

زیاندیدهطرح برمنابعآبیها خواهاناستقاللعملبیشترواعمالمدیریتموثرتر طبیعتا اند،

هایانتقالآببهنه.بدیهیاستچنانچهمنافعوهزی(Brancati, 2009: 35شوند)منطقهخودمی

عادالنه برنحو سیاسیدر اختالفاتاجتماعیو اجتماعینامطلوبیمانند آثار نشوند ایتوزیع

خواهدداشت.







79زمستان،16،شمارهبیستمحقوقعمومی،سالپژوهشفصلنامه 121
 

 

 . آثار اجتماعی3-1

برداریازآبپذیراستکهمنافعاقتصادیبهرهانتقالآببهلحاظاقتصادیهنگامیتوجیه 

هایاجتماعینیزدرانتقالآبحوضهپذیرندهبیشترازحوضهفرستندهباشد.بااینحالهزینهدر

هزینه هاییهستندکهمصرفآبتوسطهایاجتماعیانتقالآبهزینهنیزبایدارزیابیشوند.

هایمصرفآب(،مانندهزینهMassarutto, 1999: 81آورد)یکشخصبرایدیگرانبهبارمی

شود.یکیهایآیندهتحمیلمیهاییکهبرنسلورزیبرایاستفادهکنندگانشهرییاهزینهکشا

تغییردرسکونتازمهمتریناینهزینه اجبارساکنانیکمنطقهبهجابجاییو بهدلیلگاهها ها

به آب اقتصادیانتقال و اجتماعی فشارهای جابجایی، به ساکنان اجبار است. سدسازی ویژه

میسنگ تحمیل آنان زندگی سبک تغییر و افراد این بر )ینی کهScudder, 2005: 26کند )

نمیهزینه معموالمحاسبه فرصتهایآن و کاهشدرآمد آبدرشوند. هایشغلیمرتبطبا

هایکشاورزیمشاغلتجاریوابستهبهآبحوضهفرستندهبهدلیلکاهشآبالزمبرایفعالیت

هایانتقالآبودیگرانتقالآباست.بدونارزیابیآثاراجتماعیطرحازمشکالتاجتماعی

اینطرح از متأثر مردم اینطرحمشورتبا مشکالتاجتماعیناشیاز شدتفزایندهها، ایها

هایمردممتأثرازانتقالتوجهیبهدیدگاهرسانیناکافی،بیخواهندیافتچراکهبهدلیلاطالع

هاوتوزیعنادرستمنافعحاصل،نوعینباآناندرخصوصاجرایطرحآبومشورتنکرد

یابد.دیدهازانتقالآبرواجمیاعتمادیدرمیانمردمزیاننارضایتیوبی

مقابلهبااینمشکالتوکاهشآثارنامطلوببرشمردهشدهضوابطحقوقیخاصیراطلب

گونهمشکالتاجتماعیحتیبایدبهشگیریازهررایپیایآببحوضهکند.نحوهانتقالمیانمی

هاومنافعآنتوسطقانونموجبقانونتجویزشودوفرایندتنظیمانتقالآبونحوهتوزیعهزینه

(.Escarttn & Santafé, 1999: 135مشخصگردد)



 آب ایحوضه میان انتقال حقوقی قواعد .2
میان انتقال فنی قواعد آنکه محوضهبا آب شدهای واقع کافی علمی بحث ورد

تنظیمساختارهایحقوقیبرایاینانتقالبا(،Ghassemi & White, 2007: 24-28)است اما

هدفکاهشآثارنامطلوبوافزایشآثارمثبتآننیزضرورتدارد.بطورکلیحقوقحفاظت

گیرییاشکلازآبیکحوضهمطالعاتیدرحالتوسعهاستکهاصولوقواعدآندرمرحله

بنابراینسخنازوجودیکنظامحقوقیمنسجمبرایانتقالمیانحوضه تثبیتهستند. اینهایتا
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آبهنوززودهنگاماست.امابهدلیلآثارچشمگیرانتقالآببرمحیطزیستوجامعهانسانی،

البتهدراینبررسیطرحاصولوقواعدحقوقیالزمبرایتنظیمعادالنهاینانتقالزودنیست .

ازاصولوقواعدحقوقیکهدرحوضهحقوق استفاده خصوصخألعلمیوجودنداشتهوبا

-توانقواعدمشابهیبرایانتقالمیانهاشکلگرفتهمیمحیطزیستبرایحفاظتازاکوسیستم

ابهالمللیونیزمقرراتداخلیبرخیکشورهایآبپیشنهاددادکهدربرخیاسنادبینحوضه

المللیهایبینایآبپرداختهشدهاست.بهعنوانمثالکنوانسیونآبراههبحثانتقالمیانحوضه

(UN Watercourses Convention, 1997منصفانه منطقیو اصلاستفاده تابع برداشتآبرا )

-هرودخانهفرایندانتقالآبازحوض6اسپانیا6314/33سازدودرحیطهداخلینیزقانونشمارهمی

اند:بهکند.اینقواعدبرپایهدواصلحقوقیمهمشکلگرفتهسگورارامشخصمی-ایتاخو

موجباصلیکپارچگیاکوسیستمیتغییردروضعیتیکحوضهآبینبایدمنجربهاختاللدر

الهایوابستهشود.براساساصلممنوعیتبروزخسارتنیزانتقکارکردطبیعیآنواکوسیستم

بزند.بهعنوانبردندصدمهآبنبایدبهحقوقکسانیکهپیشازاینازیکحوضهآبیبهرهمی

)04ازکدشماره633ماده9(بندiمثالبهموجبجزء) (EPA, 2006مقرراتفدرالآمریکا

آنانتقالآبنبایدموجبانتقالموادآالیندهوتأثیرمنفیبرمصارفصنعتی،شهریوتجاری

آبشود.

میان انتقال تنظیم در حقوقی نظام که مواردی مشخصکندحوضهمهمترین باید آب ای

عبارتنداز:


 ای آبانتقال میان حوضه . تعریف ابعاد فنی1-2

ایآب،حوضهایآببایدابتدابهتعریفانتقالمیاننظامحقوقیدرتنظیمانتقالمیانحوضه

نابعادفنیمهمآنمانندمسافت،حجم،مبدأ،مقصدانتقالآبطرحانتقالآبومشخصکرد

شود.ایآبمیبپردازد،اینکهانتقالچهمیزانآبوتحتچهشرایطیمشمولانتقالمیانحوضه

بهعنوانمثالایالتکارولینایشمالیانتقالروزانهبیشازدومیلیونگالنآبازرودخانهرا

هایانتقالکنندتاطرحاینتعاریفبهلحاظحقوقیکمکمی3زد.سامنوطبهکسبمجوزمی

طرح کدام اینکه مانند برخیاشکاالتحقوقی و اولیه مفاهیم اختالفدر بروز هاآببدون

                                                                                                                                                                                                        
1. Ley 52/1980. 
2. N. C. Gen. Stat. Ann. §143–215. 22L (a)(1) (2007). 
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هایانتقالآبهستندتهیهواجراشوند.مشمولالزاماتارزیابیآثارطرح


 آب انتقال یاجرا طیشرا میتنظ. 2-2

بردواصلکارامدیوانتقالآب  ازآباستکه ازاصولوقواعداستفاده متأثر عمدتا

( دارد همCox, 1999: 173عدالتتأکید اصلدیگر سه نیز جهانیسدها کمیسیون پیشنهاد(.

تصمیممی پایداری، مسئولیتدهد: و مشارکتی )گیری نظامWCD, 2000: 5پذیری بنابراین .)

 قالآببایدسازوکارهایالزمبرایتنظیممواردزیرراارئهدهد:حقوقیدرتنظیمشرایطانت

هایپیرامونخودحوضهآبیبااکوسیستم :یحوضه آب یستمیاکوس یکپارچگی حفظ. 1-2-2

تعاملسازندهداردوتاهنگامیکهبتوانداینتعاملخودراحفظکند،تعادلاکولوژیکیخواهد

شناختیبسیارپیچیدههستندونظامحقوقیبایدخودرابااینبهایآداشت.بههمیندلیلچرخه

)چرخه آبهماهنگکند اکوسیستم کارکردهای و حفظتعادلFoley, 1957: 492-496ها .)

قابلیتجذبآبدر حفظ آب، جریان پایدارای حفاظتاز شامل آبی حوضه اکولوژیکی

هایواقعدرپرکردنآبخیزهاوتاالبهایزیرزمینیوحوضهآبی،جذبآبدرخاکوسفره

(.حفاظتازیکپارچگیحوضهآبیشاملحفاظتازUNEP, 2012: 34حوضهرودخانهاست)

حوضهاکوسیستم به وابسته سفرههای از حفاظت مانند تاالبآبی زمینی، زیر آب وهای ها

هایپیرامونشوسیستمشودپسکاهشحجمآبتعاملآنبااکجاندارانوابستهبهآبهممی

مختلمی میرا خاک)آبخاکستری( در آبموجود منابع نشدن باعثتغذیه و شودسازد

(Falkenmark & Rockström, 2010: 607.)

حفظیکپارچگیوتعادلمنابعآبیتبدیلبهیکیازقواعداصلیحقوقیدرحفاظتازمنابع

نبایدازدخالتدرجریانآبییکحوضهآبشدهاستکهبراساسآناصوالتاحدممک

آبخیزخودداریکردودرصورتنیازاستفادهازآببایدبهنحویصورتگیردکهضمنحفظ

کیفیتوکمیتالزمبرایحفظتعادلآببهجریانطبیعیوحیاتاکولوژیکآنخللیوارد

هاییآباتحادیهاروپاازدولتدستورالعملساختار0ماده3(بندbنشود.بهعنوانمثالجزء)

0ترینوضعیتاکولوژیکیوشیمیاییآبسطحیراتضمینکنند.بندخواهدتاعالیعضومی

دهدتافروشیاتوزیعآبراایناجازهرابهدولتمی6کدمحیطزیستفرانسه3-366-مادهال

بیزیانبارباشدممنوعیادرمواردیکهمنجربهکاهشکیفیتآبشدهیابرایمحیطزیستآ
                                                                                                                                                                                                        
1. Code de l'environnement, 2002. 
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حفاظتازیکپارچگیبیولوژیکیآبرا6قانونآبپاکآمریکا،394ماده6بندمحدودسازد.

قانونحفاظتوبهسازیمحیطزیست1جزء)الف(ماده3و6داند.بندهایهدفاینقانونمی

(31/9/6939 ) مسئول زیسترا حفاظتمحیط سازمان اکولوژنیز تعادل ویکطبیعتحفظ

آبوضعفیزیکیوشیمیاییوبیولوژیککهاثرمنفیبرسازدمیجلوگیریازهرنوعتغییراتی

 داشتهباشد.

آبمیان :آب رندهیپذ حوضه در یوابستگ قطع. 2-2-2 اییکیکراهکارحوضهانتقال

پسبهحلانتخاباستثنائیوخالفنظماکوسیستمیاستکهبایدبهعنوانواپسینراه شود.

روش بیمحضآنکه شود، پیدا گیرنده درنگبایدهایجایگزینیبرایتأمینآبدرحوضه

3انتقالآبمتوقفگردد.چراکهبهموجباصلمجاورت)نزدیکی(درحقوقمحیطزیست

مسائلومشکالتمحیطزیستیبایددرهمانمحلبروزمشکلمدیریتشوند.بنابراینبهترین

هایناشیازانتقالآب،تالشبرایقطعوابستگییبرایجلوگیریازبروزخسارتاقدامعمل

( ماده متقاضیدریافتآباست. منطقه 1962d-18آبدر بخشدوم از )63 فدرال03کد

برنامه به راجع ارزیابیآمریکا مطالعاتو انجام لزوم بر آب، بهریزیمنابع توجه و هایاولیه

هایانتقالآبتأکیدکردهوانتقالآبرابهتقاضیآبدراجرایطرحنزدیکبودنحوضهم

درایالتفلوریداصدورمجوزانتقالآبتابعمواردزیر9کند.حلتوصیهمیعنوانواپسینراه

دسترسو در محلمصرفآن؛ به آبپیشنهادیبرایانتقال مجاورتجغرافیاییمنبع است:

هایموجوددرانتقالبهلحاظفنیواقتصادی؛کلیهجایگزینممکنبودنانتقالومصرفآب

برنامهمدیریتآبایالتجورجیایشمالیآمریکایکناحیهآبی0آبازلحاظاقتصادیوفنی.

کندوهرگونهانتقالآبازدیگرمناطقبهاینناحیهرامحدودشهرستانتعیینمی63ویژهشامل

بهمنابعآبدردسترسهادراینناحیهباتوسعهدروننسازدتاهریکازشهرستامی زاصرفاً

البتهدرموارداستثناییبارعایتدوشرطاجازهانتقالمیانحوضه ایآبراخودمتکیباشند.

آبدرونمی از لحاظاقتصادیاستفاده به و واقعیبوده نیاز آب، به نیاز نخستاینکه دهد:

توجیهحوضه بیشترازایمقدوریا پذیرنباشدودوماینکهمنابعانتقالآببرایحوضهگیرنده

                                                                                                                                                                                                        
1. USA Clean Water Act, 1972. 

کنوانسیون0ماده3بندو(3446)پایدارآلیهایآالیندهخصوصدراستکهلمکنوانسیونپنجمبخشدومبند.ک.ر.3
.(6313)آنهادفعوخطرناکپسماندهایمرزیبرونانتقالخصوصدربازل

3. 42 USC, C.19B, 1988. 
4. 28 Florida Statutes, § 373.223. 
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باشد)هزینه فرستنده تأکیدO.C.G.A. 12-5-584, 2010هایآببرایحوضه اروپا کمیسیون .)

محمی آثار آب از دوباره استفاده و بازچرخانی که دیگرکند به نسبت کمتری زیستی یط

(European Commission, 2012: 14ایآبدارد)میانحوضههایتأمینآبمانندانتقالروش

34درصدوبطورمتوسط34جوییاقتصادیناشیازاینتدبیردربهترینحالتکهمنافعصرفه

(.Poláková et al., 2013: 27درصدبودهاست)

انواپسینایآببهعنوحوضهچنانچهانتقالمیان از آب: یاستفاده منصفانه و منطق .3-2-2

و«استفادهمنصفانه»راهکارضرورتیافت،اینانتقالبایدبرطبقدواصلمهمحقوقآبیعنی

منطقی» بین« اسناد برخی در شدهکه متعیّن المللی بند صورتگیرد. 3اند کنوانسیون3ماده

بهره خصوصحفاظتو در آبراهههلسینکی از دریاچهبرداری و فرامرزیها 6های
ما  و 3ده

-هایعضومیازدولت3المللیهایبینهایغیرکشتیرانیازرودخانهکنوانسیونحقوقاستفاده

هایمشترکبرمبنایانصاف،استفادهمنطقیوپایدارعملخواهندتادراستفادهازآبرودخانه

-د:الفکنسنددومفوقمعیارهایاستفادهمنصفانهومنطقیازآبرامشخصمی1کنند.ماده

ب طبیعی؛ شرایط دیگر و اقلیمی جغرافیایی، اکولوژیکی، هیدرولوژیکی، نیازهای-عوامل

تأثیراستفادهازآب-میزانوابستگیمردمبهآبدرکشور؛ت-اقتصادیواجتماعیمردم؛پ

حفاظت،بهسازی-وضعیتکنونیوآیندهاستفادهازآب؛ج-دریکمنطقهبرمناطقدیگر؛ث

ت هزینهو حأمین آب؛ از استفاده روش-هاینگهداریو از استفاده درامکان هایجایگزین

 مواد همچنین آب. از 0استفاده 3و شماره در661/11قطعنامه ملل سازمان عمومی مجمع

9هایآبیفرامرزیخصوصحوضه
اینآب  منطقیاز و منصفانه استفاده اینبر به توجه و ها

هایطبیعیحوضهآبیوکند:میزانوابستگیحالوآیندهمردمبهآب،ویژگیمعیارهاتأکیدمی

نحوهتغذیهآن،حفاظتازحوضهآبیوآثاراحتمالیوعملیمصرفآببرآن،امکانایجاد

تأمینهزینهروش ایندواصلهاواهمیتحوضهآبیبرایدیگراکوسیستمهایجایگزین، ها.

هستندکهبرپیگیریمنافعانسانومحیطزیستبهنحویکهنیازهایمکملاصلتوسعهپایدار

اشخاصراتأمینکردهوپایداریاکوسیستمیحوضهآبیراتضمینکندتأکیددارند.

بهره استفاده منصفانه: .1-3-2-2 توازنمنافعو منصفانه استفاده از مندیمشترکازمنظور

                                                                                                                                                                                                        
1. Helsinki Convention, 1992. 
2. UN International Watercourses Convention, 1997. 
3. UN Res. 68/118, 2013 
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هزینه مقابل در برابری و آب اهمنابع اصل این موجب به است. بها توجه با باید آب نتقال

هایجمعیتیحوضهفرستندهوگیرندهآب،نیازهایاقتصادیواجتماعیمناطق،نوعوشاخص

پذیربودندیگرمنابعآبومیزانمصارفکنونیآب،نیازهایبالقوهبهآبدرآینده،دسترس

صورتگیرد.اصلهایآیندهحقوقنسلینحفظهایآبوهمچنتوزیععادالنهمنافعوهزینه

مندیازآبیکحقفردیومشترکاست،تأکیدداردازآنجاکهحقبربهره6دومبیانیهآب

توزیعآنبایدبالحاظکردنهمزماننیازهایفردیوجمعیوبطورمتوازنبرایهمگانصورت

 گیرد.

آبهمناطقفرستندهآبوبرداشتایتحقیکیازمسائلچالشبرانگیزدرانتقالآب،رع

هایآبیمشترکمیانچندمنطقهبهدلیلایرادصدماتانسانیومحیطزیستیآبازحوضه

برایحوضهفرستندهاست.دلیلبروزاینمشکلتاحدودزیادیبهنظاممالکیتآبواشکالدر

توزیعآنمانندعدمتفکیکمیانمنابعطبیعیملیوم امکانانتقالآبگردد.حلیبرمینحوه

یککشور منابعطبیعیدر مالکیتبر نوع سیاسیو شکلحقوقینظام چیزیبه هر بیشاز

مانندبرخیکشورهای نهادهایمحلیحقتملکآبدارند، درکشورهاییکه بستگیدارد.

گیرد.صورتمیفدرال،انتقالآبطبققرارداددویاچندجانبهبادخالتحداقلیدولتمرکزی

بهاشخاصمتقاضیاعمازقانونتجویزوتنظیمپروژه9043بخش هایاحیایاراضیآمریکا

دهدتاپسازکسبمجوزازوزارتکشوربرایانتقالآببرطبقخصوصیوعمومیاجازهمی

ایالتفلوریدابینیشدهدراینقانوناقدامبهعقدقراردادبرایانتقالآبنمایند.درضوابطپیش

کدایالتیراجعبه31باپذیرشاصلاولویتمنابعمحلیاستفادهازمنابعآبیبهموجببخش

نزدیک از باید آب آنمنابع انتقال از حداالمکان و گرفته صورت آبی منابع به محل ترین

3بهموجببند3جلوگیریشود. یواحدها(،Водный кодекс, 2006)کدآبروسیه1ماده

توانندمالکآبباشند.درفرانسهنیزواحدهایسرزمینیهامیهاوشهرداریمحلیشاملایالت

 ,Code général de la propriété des personnes publiquesتوانندمالکآبباشند)محلیمی

L2111-7, 2006کشورهایی(ودرنتیجهراجعبهانتقالیاعدمانتقالآبنیزتصمیمبگیرند.امادر

کهآبتحتتملکدولتباشد،انتقالآنتابعصالحدیددولتمرکزیخواهدبود.بهموجب

03اصل ایران،آبازانفالو(61/63/6916)قانونتوزیععادالنهآب6قانوناساسیوماده
                                                                                                                                                                                                        
1. Water Manifesto, 1998. 
2. 28 Florida Statutes, 373.016(4)(a) (b), 373.223(3)(a). 
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برداریازآنهابهدولتمحولبهرهراجازهونظارتب،مسئولیتحفظمشترکاتمحسوبشدهو

بنابراینانتقالآبازحوضهمی هایآبینیزهرچندکهدرداخلیکاستانقرارداشتهشود.

ایبرحوضهآبیتوسطنهادهایباشنددراختیاردولتاست.پسادعایتملکمحلییامنطقه

طبقازآببایدبرداریبهرهاینقانونایناستکه6محلیپذیرفتهنخواهدشد.تنهاشرطماده

-قانوناساسیمی01صورتگیرد.باتوجهبهاینشرطوهمچنینبااستنادبهاصلمصالحعامه

هایآبیبایدبهنحویصورتگیردکهمنجربهتبعیضوتوانگفتکهانتقالآبازحوضه

هامیانمناطقمختلفنشود.توزیعناعادالنهمنافعوهزینه

توزیعمنصفانه حقوقیبایدنحوه هزینهنظام قیمتمنافعو مسئولها، گذاریآبانتقالیو

هایانتقالآبپرداختکلیههزینههایانتقالآبراتعیینکند.بدیهیاستکهپرداختهزینه

اسپانیادرخصوصنحوه6314/33قانونشمارهرسد.توسطمصرفکنندگانمنطقیبهنظرمی

میتأمینهزینه مقرر مصرفکهایآن که انتقالآبشاملهزینهدارد تعرفه باید هاینندگان

هایعملیاتیثابتومتغیررابپردازند.گذاری،هزینهسرمایه

اصلاستفادهمعقولازآببرحفظپایداریآبوهمسازنمودن استفاده معقول: .2-3-2-2

پایداری حفظ ضمن اصل این موجب به دارد. تأکید آن طبیعی توان با آب مصرف شیوه

اکوسیستمیحوضهآبی،نیازهایجامعهبهآببایدباکمترینهزینهوبیشترینمنفعت)کارامدی(

شود.تضمیناستفادهمعقولازآبمستلزمدوراهبردکلیبرایحفظپایداریدرتأمینبرطرف

آبومدیریتیکپارچهآباست.

حو :آب نیتأم در یداریپا .3-3-2-2 معناستکه آن به یکپایداری عنوان به آبی ضه

طبیعیحفظکند) بطور را حیاتخود (.Dyson et al., 2008: 15اکوسیستمبایدتواناییادامه

ایبنابرایندرانتقالآببایددرصدمشخصیازآبانتقالیابدکهبهپایداریحوضهآبیصدمه

ند.دراینراستابرخیازکواردنسازدکهاینحجمباتوجهبهتغییراتفصلیواقلیمیتغییرمی

کنندمانندقانونحفاظتهایحقوقیاستانداردهایحداقلیبرایجریانرودخانهتعیینمینظام

 آبسوئیس
کهاستانداردهایحفظحداقلالزمبرای3وقانونمنابعآبایالتاسترالیایجنوبی6

محیطزیستیمق عواملجغرافیاییو به توجه با را میجریانرودخانه قانونآبملیرر کند.

                                                                                                                                                                                                        
1. Swiss Water Protection Act. 
2. South Australian WaterResources Act. 
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هاینخستدربرداشتبندیکردهواولویتمیانمصارفمختلفآباولویت6آفریقایجنوبی

بهتأمیننیازهایضروریوحیاتیانسانوحفظتعادلاکولوژیکرودخانه دهد.هامیآبرا

ربانیازهایآیندهبرداریآبدرحالحاضکندکهالگویبهرهتأمینپایدارمنابعآبتضمینمی

ادارهگیرد.همچنینبهآبهماهنگاستیعنیالگویمصرفامروز،منافعآیندهرانادیدهنمی

زیر موارد مالحظه با ایالتکارولینایجنوبیآمریکا بهداشتیومحیطزیستیدر کنترلامور

صادرمی انتقالآبرا درمنطق-36کند:مجوز هفرستندهآبوبررسینیازهایحالوآینده

واینکهآیامنابعآبدر-3بینینشدهناشیازانتقالآب؛تواناییآندرواکنشبهخطراتپیش

 نه؛ اشخاصساکنکافیاستیا برایتأمیننیازهایحالوآینده بررسی-9حوضهفرستنده

برداریبهینهرهپذیربرایآبدرحوضهگیرندهآبوتواناییآندرحفظوبهبینینیازهایپیش

بررسیهمه-3نزدیکبودنمنبعآبپیشنهادیبرایانتقالبهمنطقهمتقاضیآبو-0ازآب؛

هایجایگزینمانندپاالیشآب،حفظوبازچرخانیآبوارزیابیآثارآنها.حلراه

بلندمدتمنابعآبتوزیراندرخصوصراهبردهایتوسعهأنامههیتصویب1و3،0بندهای

تأکیدمی31/1/6913)کشور ) بهرهکندکه منابعآبکشور هایتوسعهتهیهطرحوبرداریاز

متناسبباوهایآبریزهریکازحوضهرعایتظرفیتتحملیدباباکالبدیوآمایشسرزمین

راهبردهای9و3موادبرایرفعنیازهایحالوآیندهصورتگیرد.هاحوضهاینشرایططبیعی

برداریبهینهازمنابعبهرهبر(نیز61/1/6936)دمدتتوسعهبخشآبازمنظرآمایشسرزمینبلن

منابعآب،سازگاربایهایآبریزبارعایتقابلیتتجدیدپذیرآبکشوردرهریکازحوضه

تامینآبموردنیازدروهایطبیعیآبیاصولتوسعهپایدارباتوجهبهتامیننیازمحیطواقلیم

.کندتأکیدمیمتناسبباظرفیتآبیموجودکشوریهمناطقکل

تأمینپایدارآبمستلزماتخاذیکراهبردفراگیربلندمدتمنابع آب: کپارچهی تیریمد. 4-2-2

اجتماعیباتوجهوضعیتامروزوآیندهمحیطزیستوحفظقابلیت–برایتوسعهپایداراقتصادی

هایمختلفی(.برایرسیدنبهاینهدفروشMatthews et al., 2011: 3پایداریحوضهآبیاست)

هایاستفادهشده،ارتقاینظامحقوقآبوایجادماننداستفادهبهینهازمنابعآب،بازچرخانیآب

(.اماحفاظتازآبشاملGhassemi & White, 2007: 5شود)بازارآزادبرایمنابعآبپیشنهادمی

بخشکشاورزی،اقداماتگسترده در حقوقی و اجتماعی اقتصادی، اصالحاتفنی، مانند تری
                                                                                                                                                                                                        
1. South African National Water Act. 
2. S.C. Code Ann. § 49-21-30(C) (1-12) (2009, 2010). 
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شود.هایفرستندهآبمیصنعتوخدماتشهریبهمنظوراستفادهبهینهوکاهشفشاربرحوضه

بنابراینبسیاریازراهکارهایالزمبرایکاهشمشکالتناشیازانتقالآبرابایددرکلفرایند

مدیریتیکپارچهاست.مدیریتیکپارچهآبکهمبتنیتجوکردکهنیازمندمدیریتمنابعآبجس

تضمین و اجتماعی( )جنبه عادالنه توزیع اقتصادی(، )جنبه کارامد و بهینه استفاده عنصر سه بر

(،استفادهوحفاظتازمنابعآبراEurope Aid, 2009: 9پایداری)جنبهمحیطزیستی(آباست)

-هایوابستهاقتصادی،اجتماعیومحیطزیستیبهمنظورافزایشبهرهلیهحوضهبطورهماهنگباک

تنظیممیوریورفاهاقتصادیبهنحوعادالنهوبدونتهدیدپایداریاکوسیستم  ,GWPکند)ها

نظام22 :2000 در تدریج به الگو این می(. قرار توجه مورد حقوقی های ایران در گیرد. 6بند

ایجادنظامجامعمدیریتدرکل(خواستار39/64/6911)بآموردمنابعنظامدرهایکلیسیاست

شودومیهایآبریزکشورچرخةآببراساساصولتوسعةپایداروآمایشسرزمیندرحوضه

بهقانونبرنامهپنجمتوسعهنیزدولترامکلفبهمدیریتیکپارچهمنابعآبمی604ماده کند.

نظاممدیریتبههم،هبردهایبلندمدتتوسعهبخشآبازمنظرآمایشسرزمینرا66بندموجب

برداریبهینهازمنابعآبنظامبهرهیپیوستهدرکلچرخهآببراساساصولتوسعهپایداروارتقا

6طبقبند.بایدایجادشودهایآبریزبرداریپایدارازاینمنابعدرمقیاسحوضهدرراستایبهره

توسعهتصوی راهبردهای آبکشوربنامه بلندمدتمنابع براساس، باید مدیریتملیآبکشور

هایتوسعهپایداردرحوضهچرخهآبواصولنگریدرکلمدیریتتوامانعرضهوتقاضا،جامع

وبهمنظورتحققآبریزکشور بینهایمتقابلیکپارچهمنابعآبهماهنگیمدیریتتقویتشده

.بخشآبفراهمگرددبااجتماعیوتلفاقتصادیهایمخبخش

نگرانهوراهبردهایتوسعهدرمدیریتیکپارچهمنابعآبمستلزماتخاذرویکردهایکلیت

 :Dyson et al., 2008: 15(،)World Water Vision, 2000) هایوابستهمدیریتمنابعآبوحوضه

ریزیشهریاست.اینآمایشسرزمینوبرنامه(وراهکارهایفرابخشیماننداصالحالگوهای1

اقتصادی، اهدافتوسعه تعادلدر مصرفآب، تعییناولویتدر نحوه باید راهبردهایجامع

برنامه در زیست محیط حفظ و توسعهاجتماعی های مشخصکنند. را مالحظاتای بنابراین

فنیومحیطزیستیمربوطبهآببایددرک اجتماعی، برنامهگذاریلیهسیاستاقتصادی، -ها،

های(.مدیریتجمعیتواعمالسیاستGWP, 2004: 7هااعمالشود)گذاریهاومقرراتریزی

هایکمترنیازمندبهآب،نوسازیفنی،همسازهایمالیوفنیبرایفعالیتجمعیتی،ارائهمشوق
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مدیریتی بخشیاز منابعآبموجود آباستکهساختنکشاورزیوشهرسازیبا کپارچه

حلوباکمترینهزینهوبیشتریننفعانجامشود.کندتاانتقالآببهعنوانواپسینراهکمکمی

درهدررفتشدیدآبدربخشکشاورزیایرانتوانوریدرمدیریتآبرامیاهمیتبهره

بهخوداختصاصمی%33مالحظهکردکه  ,.Mesgaran et alدهد)کلمصرفآبکشوررا

2012: 4-5( ،)Dalin et al., 2017: 701-702 صرف(. با انتقالی آب از قسمتی که حالی در

وریالزمراشود،اینبخشبهرههایکشاورزیاختصاصدادهمیهایچشمگیربهفعالیتهزینه

دراستفادهمنطقیازاینآبارزشمندندارد.



 . ارزیابی آثار انتقال آب3-2

هایانتقالآببایدپیشوپسبهمنظوراطمینانازتحققانتقالمنصفانهومعقولآب،طرح 

هابانکجهانیارزیابیآثاراینطرح6336ازاجرا)درصورتتصویب(ارزیابیشوند.درسال

دهدکهکمیسیونجهانیسدهاپیشنهادمی(.World Bank, 1991راپیشازاجراالزامیساخت)

میانانت بررسیگزینهحوضهقال پساز ارزیابیایآبباید انجام بههایمختلفو هایکامل

( شود پذیرفته واپسینراهکار همچنینWCD, 2000: 24عنوان در(. اروپا دستورالعملاتحادیه

-ازدولت6.0دربند6مشیآبزمینهایجادچارچوبیبرایانجاماقدامجمعیدرخصوصخط

خواهدتاآثارانتقالوانحرافمسیرآبوفشارهایناشیازآنرابررسیکنند.هایعضومی

بهمنظورتحلیلانواعآثاربالقوهوبالفعلاینانتقالوتضمینحفاظتازارزیابیآثارانتقالآب

بهآنطیآبودیگراکوسیستم وهایوابسته ارزیابیاولیه)پیشازاجرایطرح( دومرحله

شود.)پسازاجرایطرح(انجاممیثانویه

 

باید. ارزیابی اولیه:1-3-2 انتقال، اجرایطرح منطقهپیشاز آبدر به نیاز نوع و میزان

اینکهآبانتقالی اقتصادیانتقالآبو اجتماعیو آثارمحیطزیستی، متقاضیدریافتآب،

 ارزیابی نه یا رسید خواهد مصرف به درست دقیق تعیین شود. درو آب مصارف درست

هایمختلفمشخصشدههایمختلفضروریاستتااینکهانواعمصارفآبدربخشبخش

وسهمهرکدامدردسترسیبهمنابعآبیمعینشود.چراکهدربسیاریازمواردحجمآبمورد

                                                                                                                                                                                                        
1. EC Directive 2000/60. 
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شودونمیبینیوارزیابینیازدرحوضهگیرندهدرفراینداجرایطرحانتقالآببهدرستیپیش

آثارمختلفشود.دراینارزیابیاستفادهمیصورتناپایداروناکارامددرنتیجهآبانتقالیبه

اقتصادیواجتماعیانتقالآبارزیابیمی هدفازارزیابیآثاراقتصادیشود.محیطزیستی،

یناستکهمنافعناشیانتقالآبواطمینانازاهافایدهواثربخشیهزینه–تحلیلاقتصادیهزینه

کندهایناشیازآنرادرمنطقهفرستندهتوجیهمیازانتقالآبدرمنطقهدریافتکنندههزینه

(Smith & Solver, 2011: 1ازجملهاینکهآیامیانهزینه.)هایانتقالآبومنافعناشیازآندر

ایآبحوضهیناشیازانتقالمیانمنطقهمیزبانتناسبیوجودداردومنافعاقتصادیواجتماع

کند؟آیاطرحانتقالآبهایمختلفاقتصادی،اجتماعیومحیطزیستیآنراتوجیهمیهزینه

هایانرژیوساختوسازدربرهایاضافیوآثارناخواستهنامطلوبمانندافزایشهزینههزینه

 دولتدارد؟ از اروپا اتحادیه آب ساختاری میهدستورالعمل عضو ازای پیش تا خواهد

ازجهتکارایی،هایانتقالآب،ارزیابیگیریدرخصوصطرحتصمیم هایاقتصادیالزمرا

هابامنافعطرحانجامدهند.بهموجبکدآبایالتکارولینایجنوبیاثربخشیوتناسبهزینه

قتصادی،اجتماعی،حملوارزیابیآثارانتقالآبازلحاظاصدورمجوزبرایانتقالمشروطبه

6نقلآبی،تولیدنیرو،حیاتوحش،زیباییشناسیوامورگردشگریوتفریحیاست.

توجهبههزینه ارزیابیاقتصادیقیمتآببایدبرایهرمصرفمشخصبا هایانتقال،در

تقالهایجانبیاقتصادی،اجتماعیومحیطزیستیانحفظونگهداری،ترمیموبازسازی،هزینه

هایناخواستهآبتعیینشود.اماانتقالآباساساهموارهبااحتمالباالییازریسکوبروزهزینه

هایاقتصادیانتقالآبباتوجهبهعواملیمانند(وتعیینهزینهLund, 1993: 3104روبوده)روبه

یمنطقهگیرنده،مسافتانتقالآب،نوعوکیفیتخاکبستر،شرایطخاصجغرافیاییواجتماع

انتقالآبازمنطقهفرستندهو منافعازدسترفتهدراثر فرایندانتقال، کاهشکیفیتآبدر

ازاینهزینهنوسان گذشته هایمحیطزیستیانتقالآبنیزهموارههایاقتصادیمشکلاست.

تغی ترسالی، یا خشکسالی مانند اکوسیستمی و اقلیمی شرایط که چرا دارد یراتفصلینوسان

هایزیرزمینی،افزایشیاکاهشدماوکیفیتآبهموارهمتغیرها،تغییردرحجمآبرودخانه

هایزیادیاجراشودامابهدلیلاست.درحایکهممکناستیکطرحانتقالباصرفهزینه

نتظارمحققبینینشده،منافعمورداهایپیشتغییراتاقلیمیومحیطزیستیمانندبروزخشکسالی

                                                                                                                                                                                                        
1. S.C. Code Ann. § 49-21-30(C) (1-6) (2010). 
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هایمحیطزیستیبسیارزیادیدرپیداشتهباشد.نمونهبارزاینمسألهرانشودویااینکههزینه

طرحمی گذشته سالیان طی در کرد. مالحظه ارومیه دریاچه خشکشدن قضیه در هایتوان

ویژهختلفیبهمتعددیبرایانتقالآبازحوضهآبگیردریاچهارومیهاجراشد.امابنابهدالیلم

ایدرحوضهآبیدریاچهرخدادرویهآب،تغییراتبسیارگستردهتغییراتاقلیمیوبرداشتبی

وباعثشدتامیزانآبدریافتیایندریاچهازحدالزمبرایتجدیدکاهشیافتهودرنتیجه

( هKhatami, & Berndtsson, 2013: 4,5دریاچهخشکشود حالیاستکه ایندر هایزینه(.

بینشدهبودهاست.انسانیارزیا–اقتصادی،اجتماعیومحیطزیستیاینمعضلمحیطزیستی

درارزیابیآثاراجتماعیانتقالآبتأثیراجرایاینطرحبروضعیتدرآمدومعیشتمردم

منطقه توسعه و میمحلی بررسی )ای Beattie, et al., 1971: 3-5شود آیا( اینکه جمله از

آیاانتقالآب اند؟هایجمعیتیونیازهایآیندهانسانیبهآببطورصحیحبرآوردشدهشاخص

تواندتوازنیمنصفانهمیانمنافعاجتماعیواقتصادیمنطقهفرستندهوگیرندهآبایجادکند؟می

انتقالآببروضعیتسکونتمردمهایمختلفاجتماعیدارد؟آیاطرحآثارنامطلوببربخش

 دارد؟ تأثیری چه پیشمحلی قابل آب تقاضای و عرضه است؟فرایند خصوصبینی این در

مثالزدکهبهموجبآنمیزانرشدنیازبه34616برنامهمنابعملیآبمصربرایسالتوانازمی

آبهمسوبارشدجمعیتدرکشوربایدارزیابیشدهومیانوضعیتمنابعآبیورشدجمعیت

جادشود.تعادلای



آنچهکهانتقالآبرابهیکمشکلمحیطزیستیواجتماعیتبدیل ارزیابی ثانویه:. 2-3-2

-کندتحوالتاجتماعیومحیطزیستیمتعددمتعاقباستکهدرفرایندانتقالآبرخمیمی

اطرحیسازد.بهعنوانمثالابتدهاومحاسباتفنیواقتصادیاولیهرامختلمیبینیدهدوپیش

هایمحیطزیستیواجتماعیتصویبوایآببادرنظرگرفتنتمامجنبهحوضهبرایانتقالمیان

شود،اماهنگامیکهکیفیتوکمیتحوضهآبدراثرمداخلهعواملگوناگونماننداجرامی

قادربهیابد،ساکنانپیرامونحوضهآبنیزافزایشدما،آلودگییااستفادهغیرمجازکاهشمی

انتقالآبمشکل طرح و بود آبنخواهند متعارفاز میاستفاده زا پسازبدینجهتشود.

بینیشده،فرایندانتقالاجرایطرحانتقالآب،بهمنظورتضمینانتقالآببرطبقضوابطپیش

                                                                                                                                                                                                        
1. Egypt National Water Resources Plan for 2017, Ministry for Water Resources and 
Irrigation, 2005. 
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یراتممکناستدرفرایندانتقالآببرخیتغیآببایدتحتپایشوارزیابیمستمرقرارگیرد.

عمدهمحیطزیستیمانندبروزخشکسالیوانسانیمانندافزایشجمعیترخدهدومحاسبات

کاهشمیزانانتقالآبراضروری تغییردهدبهنحویکهقطعیا اولیهدرطرحانتقالآبرا

بنابراینبایدپایش ارزیابیسازد. و حینانتقالآبصورتها اجتماعیمتناسبدر هایفنیو

ازآنجاکهدرفرایندانتقالآبهموارهمقادیرزیادیردتاتغییراتمذکورهموارهرصدشوند.گی

روشازآبهدرمی لذا ازهدررود، بایدتحتپایشباشندتا هاومجاریانتقالآبهمواره

حدممکنجلوگیریشود. اطمینانازاینکهدرحوضهگیرندهآبهمچنینبرایرفتآبتا

بربایدشودوضوابطتعیینشدهدرطرحانتقالآبمصرفمیاهدافعقولوبرطبقبطورم

اثربخشیمصرفآبانتقالینظارتشود.

هایحقوقیبخشیازارزیابیآثارارزیابیآثارانتقالآببهدلیلاهمیتآندربرخینظام

می تلقی الزامی و زیستی اولمحیط ارزیابی نیز ایران حقوق در باشود. زیستی محیط آثار یه

 تصویب 633ماده توسعه پنجم برنامه 63/64/6913)قانون و اثراتآیین( ارزیابی نامه

(الزامیشده33/1/6934)هایبزرگتولیدی،خدماتیوعمرانیهاوپروژهمحیطیطرحزیست

هایطرحکهداردمقررمیبلندمدتمنابعآبکشورنامهراهبردهایتوسعهتصویب3است.بند

حوضه بین آب ذیانتقال حقوق رعایت با پایدار، توسعه دیدگاه از تأمیننفعانای برای و

منافعملیموردنظرقرار،اجتماعیو،اقتصادی،مشروطبهتوجیهاتفنیمختلفمصرفنیازهای

رعایتبرراهبردهایبلندمدتتوسعهبخشآبازمنظرآمایشسرزمین3.همچنینبندگیرد

هایانتقالآبالزاماتپایداریمنابعپایهونتایجارزیابیراهبردیاثراتمحیطزیستیدرطرح

بااینحالدرنظامحقوقیایراندرخصوصارزیابیآثاراقتصادی.کندتأکیدمیایحوضهمیان

واجتماعیونیزارزیابیثانویهطرحانتقالتدابیریاندیشیدهنشدهاست.
 

 . مسائل اداری4-2

مدیریتیکپارچهآبمستلزمهمکاریهمهنهادهایاداریمرتبطباآبدرکشوراست.

دارومسئولیتهمچنیننحوهبررسیوصدورمجوزبرایانتقالآب،تشخیصاشخاصصالحیت

آناندرطرحانتقالآببایددریکچارچوباداریمشخصیتنظیمشوند.بنابراینالزماستتا

ایآبایجادشوند.دوموردحوضههایانتقالمیانزوکارهایاداریالزمبرایمدیریتطرحسا

ایآبعبارتنداز:حوضهازابعاداداریمهمانتقالمیان
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ایمنوطبهکسبحوضههایحقوقیانتقالآبمیاندربرخینظام. مجوز انتقال آب:1-4-2

مجوز صدور برای الزم شرایط و است مقرراتمجوز مقام میتوسط اعالم درگذار شود.

دولتمرکزیشرایطصدورنظام دولتاست، اختیار در متمرکز مدیریتآببطور هاییکه

-فدرالآمریکاهرایالتباتوجهبهوضعیتخاصخودازجنبهکند.درنظاممجوزراتنظیممی

(مادهcدهد.بهموجببند)آبرامیشناختیاجازهانتقالهایمختلفجغرافیایی،اقلیمیوآب

مواردزیردرصدورمجوزانتقالآببایدبررسی6ایالتکارولینایجنوبی03کد36فصل94

شوند:

حفاظتاز-3نحوهحفاظتازمصارفکنونیآبدرامورکشاورزی،شهریوصنعتی؛-6

هایستانتقالدادهشود،روشنیازهایمنطقیآیندهبهآبیکهقرارا-0کیفیتآبانتقالی؛

 حفاظتوکارامدیدرمصرف؛ انتقالآببرایالتوتواناییاستفاده-3مصرف، آثاربالقوه

میزانسودآوربودنمجوزهایانتقال-1کارامدازآبانتقالیتوسطشخصمتقاضیانتقالآب؛

دمنابعجایگزینبرایوجو-1تأثیرطرحانتقالآببرسطحذخیرهوحفاظتازآب؛-1آب؛

 مصرفآبمیانایالت-3تأمینآب؛ برنحوه آثاروارد کافیبودنسطحآببرای-64ها؛

تأثیرطرحانتقالآببر-66پاسخبهنیازهایضروریمانندمقابلهباخشکسالیدرحوضهانتقالو

 هایتفریحی.هایجانوری،مناظرزیبایافعالیتتولیدبرق،زیستگاه

درارائهدرخواستمجوزقانونانتقالمیانحوضه ایآبایالتتنسیرعایتاینمواردرا

اعالمحجمپیشنهادیبرایانتقال-3لزوماعالمتوجیهوضرورتانتقالآب؛-6سازد:الزامیمی

گزارشارزیابیآثارمحیطزیستی-0گزارشتوجیهمهندسیواقتصادیانتقالآبو-9آب؛

امامجوزهامشروطبهرعایتدرحو ضهفرستندهوگیرندهآبوهراطالعاتضروریدیگر.

تواندتحتشرایطیمالحظاتمحیطزیستیهستندبدینترتیبکهمقامصادرکنندهمجوزمی

خواستارکاهشمیزانانتقالآبشدهویابطورکلیمجوزراابطالکندازجملهدرشرایطیکه

باعثبروزخساراتمحیطزیستیشود،یااینکهمجریانتقالآبمفاد رزمانانتقالآبدرگذا

اینقانونهیأتکیفیتآب،364-1-13(.بهموجبماده341-1-13مجوزرارعایتنکند)ماده

ایالتیمی گاز مناطقآسیبنفتو محیطزیستدر حفاظتاز از منظور به منطقهتواند پذیر،

                                                                                                                                                                                                        
1. South Carolina Code, 49-21, 2010. 
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وانتقالآبرابطوردائمیاموقتممنوعکند.بهموجبکدآبایالتحفاظتشدهایجادکرده

6تگزاس
مالحظاتزیر  به توجه با انتقالآبرا اجازه ایالتیکیفیتمحیطزیست، کمیسیون

در-3سال؛34میزاننیازبهآبدرحوضهفرستندهوگیرندهآببرایمدت-6کند:صادرمی

میزانونوعمصارفآبدرمنطقه-9درناحیهگیرندهآب؛دسترسبودنمنابعآبجایگزین

-3تدابیراتخاذشدهدرمنطقهگیرندهبرایحفاظتازآبوجلوگیریازاتالفآن؛-0گیرنده؛

ارزیابیآثاراقتصادی،-1برداریاقتصادیازآب؛تدابیراتخاذشدهدرمنطقهگیرندهبرایبهره

تدابیراتخاذشدهبرایتعدیل،بهسازی-1الآببرهردوحوضهواجتماعیومحیطزیستیانتق

وجبرانآثارسوءانتقالآب.



هایآبیمشترکمیاندویاچنداستانگاهیبرداشتآبازحوضه . حل اختالفات:2-4-2

بنابرایننظامحقوقیبایدبرایپیشگیریازایناختالفاتوحلمی تواندموجباختالفشود.

آبیرابااستفادهازسازوکارهایاداریمقتضیبهنحوهضکلحوواتدابیرالزمرااتخاذکندآنه

 .کندمدیریتیکپارچه

ایآبحوضهشودتاانتقالمیانتالشمیهایحقوقیمانندکشورهایفدرالدربرخینظام

توافقمیانایالت -هایبزرگضهدریاچهراجعبهمنابعآبحوهاصورتگیردمانندتوافقبا

آبیدریاچه توزیعآبمیانهشتایالتحوضه انتقالو نحوه هایرودخانهسنتلورنسکه

می تنظیم را آمریکا آباسترالیا،کندپنجگانه قانون ایالت3. چهار میان چندجانبه یکتوافق

میسیونمشترکتوسطیککدارلینگومورایهایاسترالیابرایمدیریتوانتقالآبرودخانه

می رسیدگیایجاد فدرال عالی دیوان در قراردادها این از ناشی ایالتی میان اختالفات کند.

دیوانعالیفدرالآمریکادرچندینموردبهایندعاویرسیدگیکردهوطیآرایمی شود.

لیتواندبهعنواندلیمتعددیاعالمکردکهصرفنزدیکبودنیکایالتبهحوضهآبینمی

هاشودبرداریازآبواعمالمحدودیتدرحقابهدیگرایالتبرایاولویتآنایالتدربهره

درحقوقایرانباتوجهبهاینکهمنابع9مندیازآببایدانصافوبرابریباشد.بلکهمبنایبهره

هایهاقدامبهمدیریتحوضیاهایآبمنطقهشرکتآبدراختیاردولتاستووزارتنیروو

                                                                                                                                                                                                        
1. Texas Water Code Ann § 11.085 (k). 
2. Australia Water Act, 2007. 

(.Johnson, 2009: 9-12آراءر.ک.)ینازایتعدادین.جهتمالحظهعناو9
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کند،بنابرایناختالفاتاداریناشیازاینانتقالتابعآیینانتقالآبمیآبگیرودرصورتلزوم

شود.هایدولتیبودهودرهیأتوزیرانرسیدگیمیمربوطبهحلاختالفاتمیاندستگاه



 رسانی و مشارکت اجتماعی. اطالع5-2

تماعیهنگامیبهتراجراخواهندشدکهبهمنافعایآببهلحاظاجحوضههایانتقالمیانطرح 

زمینهاشخاص داشتهو درطرحمختلفذینفعتوجه هایمدیریتآبفراهمهایمشارکتآنها

لزومکسبرضایتاشخاصذی یکیازاصولموردتأکیدکمیسیونجهانیسدها نفعدرشود.

 توزیععادالنه زمینهاجرایبهترطرح، هزینهانتقالآباستتا برابرمنافعو متوازنو توسعه ها،

بیانیه3(.دراینراستااصلWCD, 2000: 23ایواعتمادومشارکتاجتماعیهموارشود)منطقه

پایدار توسعه مشارکتمصرف6دوبلیندرخصوصآبو کهمدیریتآببایدبا تأکیددارد

رسانیرکتموثرایناشخاصمستلزماطالعگذارصورتگیرد.البتهمشاریزوسیاستکننده،برنامه

عمومیوشفافدرموردابعادمختلفانتقالآبازجملهآثارمثبتومنفیآناست.باتوجهبه

رسانیدراطالع3اینکهدسترسیآزادبهاطالعاتیکیازاصولمهمحقوقمحیطزیستاست،

محلییکضرورتاجتخصوصطرح آببرایمردم انتقال تلقیمیهای کهماعی چرا شود

شدناجتماعیآنانپیشگیریمی رانده حاشیه به کندتسهیلمشارکتمردمدرمدیریتآباز

(Kale, 2011: 98وسطحپذیرشاجتماعیتصمیماتراارتقامی).دهد

اقدام خصوصتسهیلمشارکتاجتماعیافزایشاختیاراتنهادهاییکیاز در هایموثر

مدیریت نهادهایمحلیکمکمی(WWAP, 2012: 145)آباستمحلیدر توسعه. تا کنند

هایآنمنطقهصورتگیرد.برایحفظمنابعآبیالزمقابلیتزابودهوباتوجهبهایدرونمنطقه

منطقه هر قابلیتاستتا درایفراخور آببرایکشاورزی انتقال از و یابد توسعه هایخود

راهبردهای64بندزیستیواجتماعینداردجلوگیریکرد.دراینراستامناطقیکهتوجیهمحیط

بهمحدودیتمنابعآبدرتأکیدداردکهبلندمدتتوسعهبخشآبازمنظرآمایشسرزمین

فعالیت استقرار اقتصادیآبجانماییو توجههای مختلفکشور مناطق در ایران.شودبر در

گیریتصمیم زمینه در هایعمده وزارتنیرو آبتوسطشورایعالیآبو انجاممنابع آن

                                                                                                                                                                                                        
1. Dublin Statement, 1992. 

(.1/66/6911)اطالعاتبهآزاددسترسیوانتشارقانونو(6331)آرهوسکنوانسیون.3



79زمستان،16،شمارهبیستمحقوقعمومی،سالپژوهشفصلنامه 191
 

 

هاندارند.ازآنجاکهنهادگیریایدراینتصمیمهایمحلینقشتعیینکنندهوشورا6گیردمی

هایانتقالآبدرنتیجهگیردرخصوصانتقالآبدولتاست،بسیاریازطرحاصلیتصمیم

هایفنی،اقلیمیشودومالحظاتوارزیابیخاذمیمالحظاتاجتماعیوسیاسیدولتمرکزیات

ومحیطزیستیکمترموردتوجهاست.

موردآبمستلزممدیریتمشارکتیمنابعبههرحالاستفادهمنطقیوپیشگیریازانتقالبی

منطقه محلی، منافع به توجه آنآببا طبق استکه تمرکززداییمحیطزیستی ملیو ایو

ایآبتاحدامکاندرهمانمحلاتخاذشوندخصوصمنابعمحلیومنطقهگیریدرتصمیم

راهبردهایبلندمدتتوسعهبخش6بندبدونآنکهبامقرراتملیتعارضیابند.همانگونهکه

آمایشسرزمین منظر بندآباز خصوصتصویب64و در راهبردهایبلندمدتتوسعهنامه

بربخشآب حوضهتمنابعآبکشورمدیریاصالحساختار، هایآبریزودرسهسطحملی،

سازمان و نفعان ذی و مردم مشارکت و تمرکززدایی جامع، مدیریت رویکرد با هایمحلی

.کندتأکیدمیسازیغیردولتیدرفرایندتصمیم


 ترمیم و خسارت . جبران6-2

انتقالدرغیرمستقیموستقیممهایخسارتبروزالزم،هایارزیابیوهابینیپیشانجامباحتی

ایجاباجتماعیعدالتواستگریزناپذیرامریفرستنده،منطقهدرویژهبهآبایحوضهمیان

وزمینالحصول،ممکنمنافعدادندستازمانندخساراتاینجبرانبرایراهکاریتاکندمی

-پیشآبانتقالازثرمتأهایحوضهدرساکنمردمبرایآببهدسترسیکاهشوشغلمسکن،

بهالزامبرایسازوکارهاییبایدآبایحوضهمیانانتقالبرناظرحقوقیقواعدبنابراین.شودبینی

صورتدرزیستیمحیطواجتماعیاقتصادی،هایخسارتجبرانوخسارتبروزازپیشگیری

کننداعمالهاطرحایناجرایدربروز برخالفرازیستییطمحهایخسارتازبسیاریالبته.

کردتقویمپولبهتواننمیاجتماعیواقتصادیهایخسارت اثردرتاالبیکشدنخشک.

جبرانیاتقویمقابلخسارتمناطق،دیگربهآنآبهحقانتقالوآنآبریزحوضهمصنوعیتغییر

نیست درونیآبقالانتهایهزینهدرهاخسارتاینممکنحدتاکردتالشبایدحالاینبا.

پرداختبهمجبورکنندهآلودهتوسطهزینهپرداختاصلاساسبرآبکنندگانمصرفتاگشته

وبهینههایروشباآنباالیهزینهدلیلبهاینکهتاشوندآبانتقالازناشیهایخسارت
                                                                                                                                                                                                        

(.31/66/6939)یرووزارتنیسقانونتاس6(وماده1/64/6913)یوزارتکشاورزیلقانونتشک64ر.ک.ماده.6
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باشندآبتأمینبرایترهزینهکمهایروشدنبالبهاینکهیاوکنندمصرفراآبکارامدتری

(Smith, Jensen, 1999: 357 جبراننحوهبرایمشخصیراهکارایرانحقوقینظامدر(.

قواعدطبقبربایدناچاربهواستنشدهتدبیرآبایحوضهمیانانتقالازناشیهایخسارت

 .کردعملعمومی

 

 گیرینتیجه
زیستی،اقتصادیواجتماعیایآببهدلیلدرپیداشتنبرخیآثارمحیطحوضهانتقالمیان

آبیشدهومشکالتانسانیوتواندتبدیلبهیکروشناپایداربرایحلمشکلکمنامطلوبمی

ایحوضهمحیطزیستیزیادیایجادکند.ضرورتارائهراهکارهایالزمبرایتنظیمانتقالمیان

تعدیلآثارنامطلوب اینموضوعراآبدریکچارچوبمنطقیوعادالنهوکاهشیا آن،

سازدکهطیآننظامحقوقیبایدانتقالآبرابهعنوانبخشیازتبدیلبهیکامرحقوقیمی

هایامروزوآیندهتلقیکردهوآنبرنامهتوسعهپایداروحفاظتازمنابعآبیکشوربهنفعنسل

آبکند.بهموجبایناصول؛راتابعاصولمربوطبهاستفادهمنصفانه،معقولوپایدارازمنابع

حلانتخابوراهبردهایالزمبرایتوزیعایآبابتدابایدبهعنوانواپسینراهحوضهانتقالمیان

ارزیابی آباتخاذ، معقول و منفیمنصفانه آثار ایراد عدم از برایاطمینان ثانویه و اولیه های

ه،مشارکتومشورتاجتماعیدرانتقالاقتصادی،اجتماعیومحیطزیستیاینانتقالانجامشد

تمامخسارت انتها در و انتقالآببایدآبتضمینشده انسانیناشیاز هایمحیطزیستیو

باآنکهدربرخینظام -هایحقوقیسازوکارهاییبرایتعریفوتنظیمانتقالمیانجبرانشود.

حقوقیحوضه نظام در اینموضوع اما است، شده یکموضوعایآبارائه به تبدیل ایران

حقوقینگشتهوسازوکارهایحقوقیالزمبرایکنترلآثاروجلوگیریازبروزآثارمنفیناشی

داندکهبایدازآنتدبیرنشدهاست.نظامحقوقیایرانمنابعآبراجزوثروتملیوانفالمی

دولتمجازبهانتقالآبتوسطدولتبرایتأمینمنفعتعمومیمدیریتشودوبرایناساس

اجتماعیانتقالمیان اقتصادیو اینحالابعادمحیطزیستی، با ایآبدرحوضهخواهدبود.

منطقهایرانایجابمی منافعملی، به توجه مدیریتانتقالآببا دریککندتا ایومحلیو

 چارچوبحقوقیمنطقیومنصفانهصورتگیرد.
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