نظام تخصیص آب
انوش نوری اسفندیاری

ً
یکـــی از اقدامات اصلی مدیریت آب در هر کش ــوری تخصیص آب اس ــت .چون معم ــوال آب کافی با کیفیت مورد نیاز برای پاســـخگویی
بـــه تقاضاها برای اس ــتفادههای مختل ــف وجود ن ــدارد ،تصمیمات ــی باید در ب ــاره چگونگی ب ــه اش ــترا کگذاری آن میان اســـتفادهکنندگان
و اســـتفادههای مختلف ــی ک ــه متقاضی هس ــتند گرفته ش ــود .اقدامات مرتبط ب ــا این تصمیم ــات را «تخصی ــص آب» نامیدهانـــد .به بیان
دیگر ،تخصیص آب ،فرایند تس ــهیم آب موجود میان متقاضیان قانونی در زمان مش ــخص اس ــت .از این طریق ،میزان آب قابل دسترســـی
ً
بـــرای مصارف انس ــانی و چگونگی تس ــهیم ای ــن آب میان مناط ــق و مصرفکنن ــدگان رقیب تعیین میش ــود .چ ــون بازارهـــای آب معموال
ً
یش ــوند ،تخصی ــص آب میان مص ــارف مختل ــف عموما بـــا در نظرگرفت ــن هدفهای متع ــارض کارآیـــی اقتصادی،
با شکس ــت مواجه م 
یش ــود .ب ــا افزایش کمیابـــی آب در
انصـــاف اجتماع ــی و ب ــه همپیوس ــتگی اکولوژیک ــی -ب ــه ط ــور اداری و از طریق ص ــدور مج ــوز انجام م 
ســـطح جهان ــی ،برنام هه ــا و توافقنامهه ــای تخصی ــص آب اهمی ــت رو به افزایشـــی در ح ــل و فص ــل تعارض ــات بینالمللـــی ،منطقهای و
محلـــی برای دسترس ــی به آب پیدا کردهاند .این در ش ــرایطی اس ــت که هر کش ــوری نیز برای مدیر ی ــت بهرهبرداری از منابـــع آب محدودش
از نظـــام ص ــدور مجوز یا پروان ــه بهرهب ــرداری از آب تبعیت میکند ،این س ــامانه بر پایه نظام تخصیص آب آن کش ــور عملیـــات خود را برای
صـــدور مجوز و ی ــا بازبینی و ج ــرح و تعدیل آن تنظی ــم میکند و خ ــود را با آن تطبی ــق میدهد.

هدفها و معیارها
یش ــود و هـــدف آن حداکثـــر
تأســـیس و تکمی ــل نظ ــام تخصی ــص آب ،اقدام ــی کلی ــدی و اساس ــی در ح ــوزه مدیر ی ــت آب محس ــوب م 
کـــردن فایدهه ــای اجتماع ــی ناش ــی از آب اس ــت Dinar .و هم ــکاران ،این فایدهه ــای اجتماعی را به س ــه ص ــورت اقتصـــادی ،اجتماعی
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صفحه 5

صفحه 6

و محیطزیس ــتی دس ــتهبندی و معیاره ــای تحلیل سیستمی

هریک را ب ــا اص ــول مرتبط خودش ــان تعریف
کردهاند ک ــه ب ــه ترتی ــب عبارتن ــد از :کارآیی،
انصـــاف و پای ــداری (هم ــان اص ــول سـ ـهگانه
توســـعه پایدار و مدیریت به همپیوسته آب).
کارآیـــی اقتص ــادی ثروت ــی را ک ــه میتوان ــد از
منابـــع آب واق ــع در ی ــک حوض ــه آبر ی ــز تولید
شـــود مورد توجه ق ــرار میدهد .الزم ــه رعایت
ایـــن معی ــار آن اس ــت ک ــه در تصمیمگی ــری
بـــرای تخصی ــص مق ــدار مش ــخص آب،
بخشـــی که بیش ــترین ب ــازده را تولی ــد میکند
در اولویـــت ق ــرار گی ــرد .انص ــاف اجتماع ــی
الزمـــهاش آن اس ــت ک ــه ه ــر کس ــی فرص ــت
مناســـبی ب ــرای دسترس ــی ب ــه آب داش ــته
باشـــد .این ب ــه معن ــای آن اس ــت ک ــه نیازها
بـــه آب آش ــامیدنی س ــالم و دف ــع بهداش ــتی
فاضـــاب باید ب ــرای همه تأمین ش ــود ،حتی
برای تهیدس ــتانی که توانای ــی پرداخت بهای
آن را نداش ــته باش ــند .رعایت اصول پایداری
حکـــم میکند ک ــه محیط زیس ــت ب ــه عنوان
یکـــی از مصرفکنن ــدگان آب ،ب ــا فوای ــد
مســـتقیم و غیرمس ــتقیم مرتب ــط ب ــا آن ب ــرای
انســـان و اکوسیس ــتم ب ــه رس ــمیت ش ــناخته
شو د .

یک ــی از مبان ــی تخصی ــص آب ای ــن اس ــت
ک ــه ه ــر برداش ــت ،انتق ــال ،ذخیرهس ــازی ی ــا
س ــایر اقدام ــات ،ب ــر جر ی ــان طبیع ــی و بر کل
سیس ــتم رودخانـ ـهای در پائیندس ــت اثرگذار
است .دستگاه مس ــئول آب باید از وضعیت
کل حوض ــه آبر ی ــز ش ــامل آب زیرزمین ــی
(ب ــا اس ــتفاده از داد هه ــای الزم و ابزاره ــای
مدیریت ــی و مدله ــای محاس ــباتی) ی ــک
تحلی ــل سیس ــتمی انجام ده ــد تا تأثی ــر آن بر
ته ــای اقتص ــادی حوضه
معیش ــت و فعالی 
و بالعک ــس مش ــخص ش ــود .تخصیص آب
ـات فراهم ــی و تقاضاهای
ب ــر اس ــاس اطالع ـ ِ
مر ب ــوط ب ــه آن ک ــه از توس ــعه اقتص ــادی-
اجتماع ــی در جر ی ــان و برنامهریزیش ــده
یش ــود (مانن ــد رش ــد جمعی ــت و
دریاف ــت م 
افزای ــش تع ــداد خانوارهای ــی ک ــه وضعی ــت
دف ــع بهداش ــتی فاضالبه ــای آن ــان بهب ــود
یافته) انج ــام میپذی ــرد .فرافکنی تخصیص
آب اب ــزار مهم ــی را ب ــرای تطبیق بـــا تغییرات
در فراهم ــی آب ت ــدارک میبین ــد .ارزیاب ــی
از نیازه ــای محی ــط زیس ــتی نی ــز الزم اس ــت
ت ــا جر ی ــان حداقلی ب ــرای پای ــداری خدمات
اکوسیس ــتمی (ش ــامل پا کش ــدن آب و دوام
واقع ــی جر ی ــان آب تمی ــز) تأمی ــن ش ــود.

سطحبندی نظام تخصیص آب

تخصی ــص آب در س ــطوح مختلفـــی قابـــل
اعم ــال اس ــت ،ام ــا ب ــرای تخصیـــص آب
خ ــام ،ش ــروع از س ــطح مدیریـــت حوضـــه
آبر ی ــز نقط ــه ش ــروع منطقـــی کار محســـوب
میش ــود .مس ــئولین ناحیهای و شـــرکتهای
آب منطقـ ـهای در ح ــوزه مسئولیتشـــان
نی ــز نس ــبت ب ــه خردک ــردن تخصیصهـــای
تعیینش ــده در س ــطح کالن (حوضـــه آبریـــز)
اق ــدام میکنن ــد .در ســـطوح پائینتـــر و
سه ــای کوچکت ــر (مناطق روســـتایی)
مقیا 
م ــوارد ز ی ــادی وج ــود دارد کـــه از نظـــام
تخصیص «بر پایه اس ــتفادهکننده» اســـتفاده
میش ــود .در ای ــن نظ ــام ،آب تخصیصیافته
ی ــا در اختی ــار ی ــک ناحیـــه کوچـــک در
س ــامانهای (ک ــه کار اس ــتحصال و تحویل آن
ب ــه دس ــت جامع ــه محلـــی اداره میشـــود) بر
اس ــاس قواعدی که ممکـــن اســـت برگرفته از
س ــنت محلی باش ــد ،میـــان صاحبان ســـهم
توز ی ــع میش ــود.

تهیه سناریوهای مختلف

ً
هم ــان گون ــه ک ــه قب ــا اشـــاره شـــد ،بـــرای
تصمیمگیریه ــای تخصیـــص آب از
معیاره ــای چندگانـ ـهای اســـتفاده میشـــود.

ً

معمـــوال ف ــرض میش ــود ک ــه ای ــن معیاره ــا تخصیص آب در کشور

امـــکان داد و س ــتد ب ــا یکدیگ ــر را دارن ــد و ب ــر
اســـاس م ــوارد ذی ــل میتوان ــد مورد س ــنجش
و داوری ق ــرار بگیرن ــد )1 :اولویتبن ــدی
بـــه دس ــت گ ــروداران )2 ،بازده ــی مال ــی و
اقتصـــادی ،اطمینانپذی ــری منب ــع تأمی ــن،
انصاف ،تغذیه اکوسیس ــتم .برای مساعدت
بـــه تصمیمگی ــری مدی ــران در ای ــن فراین ــد،
ابزارهـــای تصمیمیار ( )DSSمتعددی ش ــکل
گرفتـــه تـــا پیامده ــای احتمال ــی فراهمی آب
و ســـناریوهای تخصی ــص در ه ــر حال ــت
مشخص باشد .نتایج بررس ــی این سناریوها
میتوانـــد توس ــط کارشناس ــان ب ــر اس ــاس
اولویته ــای گ ــروداران طبقهبن ــدی ش ــده و
در اختی ــار مس ــئولین رس ــمی تصمیمگی ــری
قرارگیـــرد.

رویکردهای جدید
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در کش ــور م ــا ،برنام ــه عملیات ــی و اجرای ــی
اس ــتقرار ی ــک نظ ــام تخصیص آب منس ــجم
و یکپارچ ــه از اواخ ــر دوره برنام ــه دوم و اوایل
برنامه س ــوم توس ــعه در واح ــد برنامهریزی امور
آب وزارت نی ــرو آغ ــاز ش ــد که ه ــدف اصلی
آن نظاممن ــد نم ــودن فرآین ــد تخصی ــص آب
ب ــه متقاضی ــان و طرحه ــای توســـعه مناب ــع
آب مبتن ــی ب ــر مدیر ی ــت ب ــه همپیوس ــته
حوضهه ــای آبری ــز و توس ــعه پای ــدار مناب ــع
آب ب ــود .در ای ــن نظ ــام ت ــاش میش ــود
ع ــاوه ب ــر تأمی ــن ب ــه موق ــع نیازه ــای آب ــی ب ــا
اطمینانپذی ــری مناس ــب ،اث ــرات منف ــی
ناشی از برداش ــت آب در مناطق باالدست را
ب ــر حقابهها و اه ــداف طرحه ــای بهرهبرداری
و اجرای ــی پائیندس ــت حوض هه ــای آبری ــز
حداق ــل نمای ــد ،ز ی ــرا ای ــن اعتق ــاد وج ــود
دارد ک ــه ع ــدم توج ــه به ای ــن ض ــرورت عالوه
ب ــر ات ــاف س ــرمایههای مل ــی (طرحه ــای
بهرهب ــرداری و اجرای ــی) ،موج ــب ایج ــاد ی ــا
تش ــدید منازع ــات منطقـ ـهای در حوضههای
آبری ــز و ب ــروز مش ــکالت زیسـ ـتمحیطی و در
نتیج ــه ناپای ــداری بهرهب ــرداری از مناب ــع ب ــه
و ی ــژه مناب ــع آب در حوضههای آبری ــز خواهد
ب ــود .در عی ــن ح ــال نظ ــام موج ــود از دیدگاه
مدی ــران و کارشناس ــان فن ــی -اداری آن ب ــا
کاس ــتیهای ج ــدی رو ب ــرو اس ــت ،مانن ــد:
کماهمی ــت ب ــودن مجوز تخصیص در ش ــروع
حه ــا ،انج ــام برنامهر ی ــزی مناب ــع
اج ــرای طر 
آب طرحه ــا ب ــه ص ــورت منف ــرد و ب ــدون
لحاظ اث ــرات اج ــرای ط ــرح بر پائیندس ــت،
فش ــارهای سیاس ــی ب ــرای اج ــرای طرحه ــا
ب ــدون توج ــه ب ــه ش ــرایط حوضههـــای آبریز و
مواز ی ــن توس ــعه پای ــدار و کمب ــود اطالع ــات
نه ــا .در صورت ــی ک ــه ب ــه
و آم ــار و دق ــت آ 
ای ــن کاس ــتیها بهو ی ــژه فش ــارهای سیاس ــی
توج ــه کاف ــی نش ــود ،میبایس ــت انتظ ــار
داش ــت ک ــه در فاصل ــه زمانی نه چن ــدان دور
حوض هه ــای آبری ــز و اکوسیس ــتمهای س ــالم
ام ــروز به بدنههای م ــرده و غیر قابل اس ــتفاده
ببــر؛ تأملی در بازسازی
تبدی ــل ش ــوند و ض ــروری خواه ــد ب ــود ت ــا مأخذ :توسعه کـمآ 
س ــرمایهگذاری قابل مالحظه مج ــددی برای مسیر توسعه کشور .انوش نوری اسفندیاری.
برگش ــت بخش ــی از خس ــارات وارده -نه همه اندیشکده تدبیر آب ایران.1395 .
آنه ــا -انجام ش ــود.

فصلنامه اندیشـــکده تدبیر آب ایران

چون نظ ــام تخصی ــص آب کشـــور در مراحل
اولیـ ـهای از نظ ــر رش ــد و تکامـــل خـــود بـــه
یب ــرد و در آن مالحظـــات اقتصـــادی
س ــر م 
ً
بس ــیار اندک اس ــت و عمدتـــا از دیـــد کاهش
آس ــیبهای تصمیم ــات اخذشـــده عمـــل
میکند ،موضوع بازتخصیـــص آب از دیدگاه
اقتص ــادی توس ــط دانشـــگاهیان همـــواره
مط ــرح ب ــوده اس ــت .ب ــه عنـــوان نمونـــه آقای
بنیحبی ــب عض ــو هیئ ــت علمـــی دانشـــگاه
تهران ب ــا تکیه بر پژوهش ــی کـــه انجـــام داده و
مقالهای ک ــه در س ــال  2015درUrban Water
ب ــه چ ــاپ رس ــانده ،معتقـــد اســـت کـــه اگـــر
بازتخصی ــص آب را ب ــر اســـاس مـــدل ایـــن
پژوه ــش انج ــام دهیم ،بخـــش کشـــاورزی با
وجود  13درصد کاهش مصرف رشـــد ،ســـود
اقتصادی و اش ــتغالزایی نیز داشـــته که این
موضوع فق ــط بر اس ــاس بهینهســـازی الگوی
کشت پیش ــنهادی مدل یادشـــده امکانپذیر
اس ــت .ای ــن بررس ــی نشـــان میدهـــد کـــه نه
تنه ــا در مجم ــوع  38درصـــد ســـود خالـــص
شه ــای اقتصادی و  37درصد اشـــتغال
بخ 
ب ــا اس ــتفاده از بازتخصیص یاد شـــده ممکن
اس ــت ،بلک ــه  8درص ــد از مصـــرف فعلـــی
ب ــرای جب ــران حقاب ــه محیطزیســـتی آزاد
خواه ــد ش ــد .وی در مقالـــه خود بـــه الزامات
شه ــای اج ــرای نتایـــج مطالعات خود
و چال 
یپ ــردازد و در ب ــاره آنها توضیحاتـــی را بیان
م 
میکن ــد .در انته ــا مـ ـیآورد« :تغییـــر الگـــوی
کش ــت پرمص ــرف فعل ــی بـــه الگـــوی کشـــت
بهین ــه از طری ــق دس ــتور و ابالغ به کشـــاورزان
ً
یش ــود ،اوال الگوی کشـــت بهینه
اجرای ــی نم 
بای ــد س ــود خال ــص کش ــاورزان را نســـبت بـــه
ش ــرایط فعل ــی افزایش قابـــل توجهـــی بدهد،
ً
ثانی ــا ب ــا ابزاره ــای مدیریتـــی نظیـــر خریـــد
تضمین ــی محص ــوالت کشـــاورزی راهبـــردی
و تکمی ــل زنجی ــره ارزش ســـایر محصـــوالت
کممص ــرف (غی ــر راهبردی) باید مشـــوقهای
الزم را ب ــرای اج ــرای الگ ــوی کشـــت بهینه به
وج ــود آورد».

صفحه 7

اگـــر چـــه هدفه ــا و رویکرده ــای برنامههای
تخصیـــص آب در ط ــول زم ــان ب ــه تدر ی ــج
کاملتـــر ش ــده اس ــت ،برنامهریزیه ــای
جدیـــد تخصیص آب حوض ــه آبریز بیش ــتر بر
بهینهس ــازی مص ــارف مناب ــع آب موج ــود بر
له ــای اقتص ــادی ،اجتماع ــی
اســـاس تحلی 
و محیـــط زیس ــتی و ارزیابی بدهبس ــتانهای
میـــان مص ــارف رقی ــب متمرک ــز اس ــت .ای ــن
اقـــدام ب ــا ره ــا ش ــدن از تأ کی ــد مت ــداول ب ــر
احـــداث زیرس ــاختهای جدی ــد ب ــرای
پاســـخگویی ب ــه تقاضاه ــا ،ب ــه راهح ــل بدیل
دیگـــر یعن ــی اتخ ــاذ معیاره ــا و ضواب ــط
مدیریـــت تقاض ــا روی مـ ـیآورد .رویکردهای
جدیـــد ب ــه تخصی ــص آب حوض ــه آبری ــز در
نهایـــت ب ــه قاعدهگذار یه ــای پیچی ــدهای
بـــرای ح ــل و فص ــل تغیی ــرات و اج ــرای
ســـناریوهای مختلف تخصی ــص آب از نظر
اقتصـــادی ،اجتماعی و سیاس ــی برای ایجاد
تعادلهای محیط زیس ــتی انجامیده است.
برنامههـــای تخصی ــص آب م ــدرن ب ــه جای
گذاشـــتن مجموعه س ــادهای از قواعد ،بر پایه
ســـناریوهایی قرار دارد ک ــه چگونگی واکنش
مصـــرف آب ب ــه تغیی ــرات آب و هوای ــی،
یه ــای نظ ــام اقتص ــادی ،انگیزههای
دگرگون 
قیمتـــی مص ــرف آب را فرافکنی کرده اس ــت
و گزین هه ــای مختلف ــی را برای تس ــهیم منافع
متفـــاوت از روال موج ــود مط ــرح میس ــازد.

بازتخصیص آب در کشور

