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 -1مقدمه

دس ثؼیبسی اص ٔٙبعك جٟبٖ ،تمبضبی آة دس ؿهٟشٞب ،وـهبٚسصی  ٚكهٙبیغ ،دس حهبِی س ٚثهٝ
افضایؾ اػت ؤ ٝحذٚدیتٞبی ٔٛجٛدی آة ثیـتش  ٚثیـتش ٔیؿهٛد .دس ٔٙهبعمی وه ٝآة
وٕیبة اػتٔ ،ذیشاٖ آة ؿٟشی دس تالؽ ٞؼتٙذ تأٔیٗ آة ثیـتش سا ثهشای پـهتیجب٘ی سؿهذ
ؿٟشٞب تضٕیٗ وٙٙذ .تِٛیذ وـبٚسصی ث ٝػجت وبٞؾ تأٔیٗ آة آثیبسی دس تٍٙٙب لهشاس داسد
ٌٞٝ٘ٛ ٚبی آة ؿیشیٗ ث ٝؿىُ فضایٙذٜای ث ٝػجت وبٞؾ ؿذیذ ٔٙبثغ آة دس ٔخبعش ٜلشاس
ٔیٌیش٘ذ .وٕیبثی آة ث ٝچبِؾ ػٕذ ٜلشٖ  21تجذیُ ؿذ ٜاػت.
٘ظبْ ٞبی و٘ٛٙی حىٕشا٘ی آة دس ٔذیشیت وٕیبثی آة دس ثیـتش ٔٙبعك ،اثشثخؾ ٘جٛدٜا٘ذ،
 ٚجبٔؼ ٚ ٝالتلبد سا ثهب ٔـهىالت جهذی سٚثهشٔ ٚهیػهبص٘ذٔ .هذیشاٖ آة اص سٚدخب٘هٞٝهب ٚ
آثخٛاٖٞب ث ٝحذ افشاط ثٟشٜثشداسی وشدٜا٘ذ ،دس ٘تیجٚ ٝلتی دٚسٜٞبی خـه فشا ٔیسػذ ٚ
آة وٕتشی دس دػتشع اػتٔ ،ذیشاٖ ٕ٘یتٛا٘ٙذ ثه ٝا٘هذاص ٜوهبفی تمبضهبٞبی آة سا ثهشای
جٌّٛیشی اص ٚلٛع ثحشاٖ آة وبٞؾ دٙٞذ .وٕجٛد آة ،التلهبدٞبی ٔحّهی ٙٔ ٚغمهٝای سا
ٔختُ ٔیوٙذ ٚ ،ػجت ثشٚص تؼبسم اجتٕبػی  ٚثیثجبتی ػیبػی ٚ ،خؼهبستدیهذٖ ػهالٔت
اوٛػیؼتٓ ٔیؿٛد.
ثب ایٗ  ،ٕٝٞػّیسغٓ ٌضاسؽٞبی ثحشاٖ جٟب٘ی آة ،جٟهبٖ ثه ٝعهٛس وبٔهُ اص آة ؿهیشیٗ
تٟی ٕ٘ی ؿهٛد .آة یهه ٔٙجهغ تجذیذپهزیش اػهت ٔ ٚمهذاس آٖ ثهیؾ اص ٘یبصٞهبی وٙه٘ٛی ٚ
پیؾثیٙیؿذ ٜا٘ؼبٖ اػتٔ .ـىُ اػبػی ایٗ اػت وٛٔ ٝجٛدی آة ٘ ٚیبصٞب ،تغجیك ٔىهب٘ی
 ٚصٔب٘ی ٘ذاس٘ذ ٚ ،تالؽ ثشای تغجیك ٔٛجٛدی آة ثب ٘یبصٞبی ا٘ؼبٖ ٔیتٛا٘ذ ثؼیبس ٞضیٙهٝثهش
 ٚاص ٘ظش اوِٛٛطیىی خؼبستآفشیٗ ثبؿهذ .دس ٘تیجه ،ٝتمبضهبی فضایٙهذ ٜآة ٘بؿهی اص سؿهذ
جٕؼیت  ٚاستمبی اػتب٘ذاسدٞبی ص٘ذٌی ،فـبس ثشٔٙبثغ آة سا دس ثؼیبسی اص ثخؾٞبی جٟبٖ
افضایؾ ٔیدٞذ ٚ ،تغیش الّیٓٚ ،ضؼیت ثذ و٘ٛٙی سا دس ٘ٛاحی و ٝآة وٕیبة اػت تـهذیذ
خٛاٞذ وشد .فشاخٛاٖ ٔذیشیت ثٟتش آة ثشای وبػتٗ اص ٘تبیج ٔٙفی وٕیبثی اص ٞش ػ ٛؿهٙیذٜ
ٔیؿٛد.
پبػخٞبی ٔذیشیت آة ث ٝوٕیبثی تهبو ٖٛٙتحهت ػهیغشٟٙٔ ٜذػهی ػشضهٌٝهشا ثهٛد ٚ ،ٜثهش
ػبخت ٔخضٖٞب ،وب٘بَٞب ،خغٛط ِ ،ِٝٛچبٜٞب  ٚتأػیؼبت دیٍش تٕشوض داؿت ٝاػت .ثهب ایهٗ
 ٕٝٞدس ػبَٞبی اخیش ،ث ٝػجت افضایؾ ٞضی ٝٙپشٚطٜٞهبی تهأٔیٗ آة  ٚدغذغه ٝس ٚثه ٝسؿهذ
صیؼتٔحیغهی ،تغییهش ثهبسصی ثه ٝػهٕت ٘هٛآٚسیٞهبی التلهبدی ،اص جّٕه ٝاػهتشاتظیٞهبی
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ٔذیشیت تمبضبی آة پذیذاس ؿذ ٜاػت .دس چٙیٗ فضبیی اػت و ٝثبصاسٞبی آة ثه ٝؿهىُ
فضایٙذٜای ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٌشفت ٚ ٝث ٝوبس ٌشفتٔ ٝیؿ٘ٛذ .ثبصاس آة دس ایٗ ٘ٛؿتبس ثه٘ ٝظهبْ
لٛاػذ ٔ ٚمشسات سػٕی حبوٓ ثش خشیذ ،فشٚؽ  ٚاجبسٔ ٜجٛصٞبی ثٟشٜثشداسی آة وه ٝدس
حبِت ایذ ٜآَ ٔؼتمُ اص حك ٔبِىیت صٔیٗ ٔجبدِ ٝؿٛد اعالق ٔیؿٛد .ثؼیبسی اص عشفهذاساٖ
ثبصاس ٔؼتمذ٘ذ و ٝثبصاسٞهب تهأٔیٗ فؼّهی آة سا ثهب ثٟهشٜٚسی ثیـهتشی تخلهیق ٔهیدٙٞهذ ٚ
تمبضبٞبی ٔتٛٙع آة سا ثب ا٘ؼغبف ثیـتشی تغجیك ٔیدٙٞهذ .اِجته ٝایهٗ ا٘ؼغهبفپهزیشی غبِجهب
ٔـشٚط ثٚ ٝجٛد صیشػبخت آة ثشای رخیش ٚ ٜتٛصیهغ آة دس ٔیهبٖ ٔلهشفوٙٙهذٌبٖ آة
اػت؛ خشیذاساٖ  ٚفشٚؿٙذٌبٖ ٕٔىٗ اػت ث ٝػهجت أىهبٖ٘ذاؿهتٗ جبثجهبیی آة اص یهه
ٔىبٖ ثٔ ٝىبٖ دیٍش  ٚرخیش ٜآٖ تب صٔب٘ی و ٝث ٝآٖ ٘یبص ثبؿهذ ثهب ٔحهذٚدیت سٚثهش ٚثبؿهٙذ.
ٕٞچٙیٗ ،ا٘ؼغبفپزیشی دس ٔجبدِ ٝآة ٕٔىٗ اػت تحهت تهأثیش ػیبػهتٞهبی دِٚهت لهشاس
ٌیهشدٔ ،ب٘ٙههذ ٔحهذٚدیتٞههبی ٚضهغؿههذ ٜثهشای حجههٓ آثهی وههٔ ٝهیتٛا٘ههذ اص یهه ثخههؾ
ٔلشفوٙٙذ ٜآة ثه ٝثخهؾ دیٍهش جبثجهب ؿهٛد ،یهب حجٕهی وهٔ ٝهیتٛا٘هذ ٔیهبٖ ٔشصٞهبی
طئٛپِٛیتیىی ٔجبدِ ٝؿٛد.
٘ٛؿتبسٞبی فشاٚا٘ی دسثبس ٜثبصاسٞبی آة ٚجٛد داسد ٕٞ ٚچٙبٖ س ٚثه ٝسؿهذ اػهت .ثه٘ ٝظهش
ٔیسػذ ٞیچ وٕجٛدی دس ٔمبالتی وهٔ ٝضیهتٞهب  ٚػیهتٞهبی ثبصاسٞهبی آة سا تحّیهُ ،یهب
ػٛدٞبی التلبدی ثبِم ٜٛحبكُ اص ٔجبدالت ثبصاس سا ٔحبػج ٝوشدٜا٘هذ ٚجهٛد ٘ذاؿهت ٝثبؿهذ.
ثشخی پظٞٚـٍشاٖ ٔمبیؼ ٝجبٔؼی دسثبس ٜثبصاسٞبی آة دس ایبالت ٔتحهذ ،ٜاػهتشاِیب ،ؿهیّی،
افشیمبی جٛٙثی  ٚچیٗ ا٘جبْ دادٜا٘ذ  ٚچٍٍ٘ٛی ػّٕىشد ثبصاسٞب سا دس چبسچٛةٞبی ثؼهیبس
ٔتفبٚت حمٛلی ٟ٘ ٚبدی ٘ـبٖ دادٜا٘هذ ٚ ،ایٙىه ٝچه ٝپیبٔهذٞبیی ثهشای وهبسآیی ،ػهذاِت ٚ
پبیذاسی داؿتٝا٘ذ 1.ثب ایٗ  ،ٕٝٞتحّیُٞبی ا٘جهبْؿهذ ٜاص ایهٗ دػهت ،دس یهه ػهغن ٘ؼهجتب
والٖ  ٚثٌٝ٘ٛ ٝای ویفی ا٘جبْ ؿذٜا٘ذ ،ػٕهذتب ثهذیٗ ػهجت وه ٝدادٜٞهبی لبثهُ ٔمبیؼه ٝدس
ػغن ّٔی  ٚثیٗإِّّی دسثبس ٜثبصاسٞبی آة ،دػتشعپزیش ٘جٛد ٜیب ٚجٛد ٘ذاسد.
دس ایٗ ٘ٛؿتبسٙٔ ،تخجی اص ثبصاسٞبی آة و ٝدسثبس ٜآٟ٘ب دادٚ ٜجٛد داسد ثشسػی ٚ ،ثش اػبع
تجشث ٝآٟ٘ب ،چبِؾٞب  ٚدػتبٚسدٞبی ثبصاسٞبی آة ٘ـهبٖ دادٔ ٜهیؿهٛد .دس ایهٗ ٔغبِؼه ،ٝثهب
اػههتفبد ٜاص ؿههٛاٞذ  ٚدادٜٞههبی ٔؼههتمیٓ ٔٛجههٛد دسثههبسٞ ٜفههت ثههبصاس آة ،چههبِؾٞههب ٚ
1- Grafton, R. Q., Landry, C., Libecap, G. D., McGlennon, S. & O’Brien, R. (2011). An
integrated assessment of water markets: A cross-country comparison. Review of
Environmental Economics and Policy 5(2), 219- 239.
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دػتبٚسدٞبی وّیذی التلبدی  ٚاوِٛٛطیىی ثبصاسٞبی آة اسائٔ ٝیؿٛد .دس ٞش صٔی ،ٝٙیهه
یب د ٚثبصاس و ٝجٙجٛٔ ٝسد ٘ظش سا ث ٝسٚؿٗتهشیٗ ؿهىُ ٘ـهبٖ ٔهیدٞهذ ا٘تخهبة ؿهذ ٜاػهت.
ثبصاسٞبی ثشسػیؿذ ٜػجبستٙذ اص چٟبس ثبصاس دس ایبالت ٔتحذ :ٜآثخهٛاٖ ادٚاسدص دس تٍهضاع،
٘بحی ٝؿٕبَ وّشاد ،ٚدسٔ ٜشوضی /سٚدخب٘ه ٝػهٗ طٚآوهٛئیٗ دس وبِیفش٘یهب ٚ ،حٛضه ٝآثشیهض
وّٕجیب دس ؿٕبَ غشة پبػهیفیه؛  ٚػه ٝثهبصاس دس ػهبیش ثخهؾٞهبی جٟهبٖ :ؿهیّی ،حٛضهٝ
ٔٛسی -داسِی ًٙاػتشاِیب  ٚحٛض ٝآثشیض ػب٘تیبٌ ٛدس ٔىضیه.
ثشسػهی حبضههش ،ثههش تٛا٘ههبیی ثبصاسٞههب دس ٔههذیشیت اثههشثخؾ وٕیههبثی آة دس ساػههتبی ٔٙههبفغ
التلبدی  ٚاوِٛٛطیىی تٕشوض داسد .ث ٝعٛس ٔـهخق ،ثبصاسٞهبی آة ثه ٝػٙهٛاٖ ٘ظهبْٞهبی
ٔجبدِ ٝدس چبسچٛة ػمف ثشداؿت ثشسػی ؿهذٜا٘هذ .ثه ٝثیهب٘ی دیٍهش ،آیهب ٔلهشف آة دس
حذٚد تؼییٗؿذ ٜثبلی ٔیٔب٘هذ ییؼٙهی ثشاثهش ػهمف تؼیهیٗؿهذ)ٜ؟ تهب چه ٝا٘هذاص ٜاص ػهالٔت
اوٛػیؼتٓ حفبظت ٔیؿٛد؟  ٚآیب وبسآیی التلبدی  ٚػبیش ٔؼیبسٞهبی ثٟهشٜٚسی التلهبدی
ثٟجٛد ٔییبثذ؟ ٕٞچٙیٗ ٔٛا٘غ یب چبِؾٞهبی ٌ٘ٛهبٌٔ ٖٛجبدِه ٝآة تحّیهُ ٔهیؿهٛد .ثهذیٗ
ؿی ،ٜٛاص تٕشوض سایج ثش ٔجبدالت ثبصاس ٘ ٚتبیج التلبدی فشاتش ٔیسٚیٓ ٚ ،ث ٝاثشات ثهبصاس ثهش
پبیذاسی صیؼتٔحیغی ٘یض تٛجٔ ٝیوٙیٓ.
 -2تازارهای آب ته عنوان یک استراتژی مدیریت

ثبصاسٞبی آة ث ٝساٜٞبی ٔختّف ظٟٛس ٔییبثٙذ .ثشخی ث ٝتذسیج ؿهىُ ٔهیٌیش٘هذٕٞ ،ب٘ٙهذ
جٛٙة ؿشق اػتشاِیب ،یب دس اثش یه سٚیذاد ٔیؼهش ٔهیؿه٘ٛذٔ ،ب٘ٙهذ البٔه ٝدػهٛا دس ٔٛضهٛع
حفبظههت اص ٌ٘ٛههٞٝههبی دس ٔؼههشم خغههش دس تٍههضاع ،یههب تلههٕیٓ دِٚههت ٔىضیههه ثههشای
تٕشوضصدایی ثٟشٜثشداسی تأػیؼبت آثی دس پی ثحشاٖ ٔبِی .آ٘چ ٝدس ثیـتش ثبصاسٞهب ٔـهتشن
اػتٚ ،جٛد وٕیبثی آة اػت ،یؼٙی ثبصاسٞب ٚلتی تمبضبٞبی آة ثه ٝػهمف ٔٛجهٛدی آة
٘ضدیه ٔیؿٛد ظٟٛس ٔیوٙٙذ.
ٔٛجٛدی آة ٔیتٛا٘ذ اص ظشفیت عجیؼی آة ٘ ٚیض ٔحذٚدیتٞبی ٚضغؿذ ٜاجتٕبػی ثشای
ٔلشف آة تأثیش ثپزیشدٕٝ٘ٛ٘ .ای اص ٔحذٚدیت ٚضغؿذ ،ٜصٔب٘ی اػت و ٝدِٚت یب جبٔؼهٝ
ٔحّی تلٕیٓ ٔیٌیشد ثشای ثشداؿت اص یه ٔٙجغ ٔـخق آة ؿیشیٗ یثشای ٕ٘٘ٛه ٝحٛضهٝ
آثشیض یب آثخٛاٖ) دس ساػتبی حفبظت اص أٙیت آثی ،یب ثشای حفبظت اص اوٛػیؼتٓٞهبی آة
ؿیشیٗ  ٚػبیش اسصؽٞب ٔب٘ٙذ سػ ْٛفشٍٙٞهی یهب تفشیحهبت سٚدخب٘هٝای ،ػهمف تؼیهیٗ وٙهذ
یؿىُٚ .)1ضغ ٔحذٚدیت ثب ٞهذف جّهٌٛیشی اص «تهشاطدی ٔٙهبثغ ٔـهتشن» ،آٍ٘٘ٛه ٝوهٝ
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ٞبسدیٗ ثیبٖ وشد ٜكٛست ٔیٌیشدٞ .بسدیٗ ٔؼتمذ اػت تشاطدی ٔٙبثغ ٔـتشن صٔب٘ی ٘تیجٝ
ٔیؿٛد و ٝافشادی و ٝدػتشػی آصادا٘ ٝث ٝیه ٔٙجغ وٕیبة ِٚهی ٔـهتشن داس٘هذ ،ثه ٝعهٛس
ٔؼتمُ ث ٝد٘جبَ ٔٙبفغ خٛد ٞؼتٙذ :آ٘بٖ ٔٙجغ ٔـتشن سا خبِی ٔیوٙٙذ ،حتی ثهب ایٙىه ٝدسن
ٔیوٙٙذ الذأبتـبٖ دس تضبد ثب ٔٙبفغ ثّٙذٔذت جبٔؼ ٝلشاس داسد ،چٞ ٖٛضی ٝٙوبٔهُ الهذأبت
خٛد سا ٔتحُٕ ٕ٘یؿ٘ٛذٔ .ذیشاٖ آة دس تالؽ ثشای ٔتٛلهفػهبختٗ یهب اجتٙهبة اص ٚلهٛع
تشاطدی ٔٙبثغ ٔـتشنٔ ،ؼٕٛال ػهمف ثشداؿهت سا ٚضهغ ٔهیوٙٙهذ  ٚدس تشویهت ثهب حمهٛق
ثؼبٔبٖ تؼشیفؿذ ٜآة ث ٝوبس ٔیٌیش٘ذ .ث ٝثیب٘ی دیٍش ،حجٓ وُ ثشداؿت یب ٔلهشف آة
سا ٔحذٚد ٔیوٙٙذ.

ؿىُ -1ثشداؿت آة اص آثخٛاٖ ادٚاسدص تب اٚایُ د ،1990 ٝٞآؿىبسا س٘ٚذ افضایـی داؿت .دس ػبَ  ،1993دس پهی
سأی دادٌب ٜفذساَٟ٘ ،بد لبٍ٘٘ٛزاسی ایبِت تٍضاع ثشای حفبظت ٌٞٝ٘ٛبی دس ٔؼهشم خغهش وه ٝدس ایهٗ آثخهٛاٖ
ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ یب ث ٝچـٕٞٝبی تغزیٝؿذ ٜاص ایٗ آثخٛاٖ ٚاثؼتٞ ٝؼتٙذ ،ػمف پٕپبط سا تب ػبَ ٔ 555 ،2004یّیهٖٛ
ٔتش ٔىؼت تؼییٗ وشد ،و ٝثبیذ تب ػبَ  2008ثٔ ٝیضاٖ ٔ 493یّیٔ ٖٛتش ٔىؼت وبٞؾ یبثذ .دس ػهبَ ٔ ،2007مهشسات
جذیذی جبیٍضیٗ ػمف تؼییٗؿذٌ ٜشدیذ وهٔ ٝیهضاٖ پٕپهبط سا دس خـىؼهبِیٞهب ثهٔ ٝیهضاٖ لبثهُ تهٛجٟی وهبٞؾ
ٔیداد .ث ٝعٛس وّیٔ ،جٕٛع پٕپبط آة اص ایٗ آثخٛاٖ اص ػبَ  1990وبٞؾ یبفت ٝاػت ،دس حبِی و ٝجٕؼیهت ایهٗ
ٔٙغم٘ ٝضدیه ث 50 ٝدسكذ افضایؾ یبفت ٝاػت.
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ػمف ٔلشف آة سا ٔیتٛاٖ ٔٙفؼال٘ ٝیب غیش ٔٙفؼال٘ ٝتؼییٗ وشد .تؼییٗ غیش ٔٙفؼال٘ ٝػهمف
ٔلشف ،یؼٙی حذٌزاسی ثشای ٔلشف آة دس ػغحی وٛٙٞ ٝص ث ٝآٖ ٘شػیذ ٜاػهت .غبِجهب
ایههٗ سٚیىههشد تههشجین دادٔ ٜههیؿههٛد ،چهه ٖٛاص ٔلههبسف وٙهه٘ٛی حفبظههت ٔههیوٙههذ ٚ
ٔلشفوٙٙذٌبٖ سا اججبس ٕ٘یوٙذ ٔیضاٖ ٔلشف خٛد سا تؼذیُ وٙٙذ .دس ٔمبثُٚ ،لتهی حهذ
ٔلشف دس ػغحی پبئیٗتش اص ٔلشف فؼّی لهشاس داد ٜؿهٛدٍ٘ ،شا٘هیٞهب  ٚثحه ٞهبی لبثهُ
ٔالحظٝای سا ٔیتٛاٖ ا٘تظبس داؿت .ث ٝعٛس وّی ،وبٞؾ ٔلشف ث ٝیىی اص ایهٗ ػه ٝؿهیٜٛ
پی ٌشفت ٝؿذ ٜاػت :ی )1دِٚت ٔیتٛا٘ذ وبٞؾٞبی اججبسی دس حمبثٞٝب سا ٚضغ وٙهذ؛ ی)2
تخلیق آة ث ٝحمبثٝداساٖ ٔیتٛا٘ذ ث ٝتٙبػت یب ث ٝؿی ٜٛػّؼّٔٝشاتجی یثشای ٕ٘ ٝ٘ٛثب تمهذْ
لبئُؿذٖ) ثش اػبع پیؾثیٙی ٔٛجٛدی آة دس ٞهش ػهبَ تؼهذیُ ؿهٛد؛ یهب ی )3ثهب ثبصخشیهذ
دِٚتی یب خلٛكی ٔجٛصٞب ،اػتفبد ٜاضبف ٝثش حذ تؼییٗؿذ ٜحزف ٔیؿٛد ٚ ،ثذیٗ تشتیهت
حجٓ حمبثٞٝب دس حذٚد ٚضغؿذ ٜلشاس ٔیٌیشدٞ .یچ یه اص ایٗ سٚیىشدٞهب ثهذٙٔ ٖٚبلـهٝ
پیبد٘ ٜـذ ٜاػت ،چٞ ٖٛش یهه اص آٟ٘هب پیبٔهذٞبیی ثهشای ٔؼیـهت  ٚحهغ أٙیهت دس ٔیهبٖ
ٔلشفوٙٙذٌبٖ داس٘ذ .ثب ایٗ  ،ٕٝٞآ٘چه ٝثیـهتشیٗ إٞیهت سا ثهشای وٙتهشَ ٔلهشف آة ٚ
ػّٕىشد ٔٙبػهت ثبصاسٞهب داسد ایهٗ اػهت وهٔ ٝلهشف آة دس حهذٚد ٔمهشس دس ٔجٛصٞهبی
كبدسؿذ ٜثبؿذ.
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝدس ادأ ٝثب جضئیبت ثیـتش ثب تٛكهیف ٕ٘٘ٛهٞٝهبی ٔـهخق ثهبصاس آة ٔغهش
خٛاٞذ ؿذ ،تؼییٗ ػمف ٔیتٛا٘ذ اٍ٘یضٜای لٛی ثشای ٔجبدِ ٝآة  ٚػشٔبیٌٝزاسی دس ثٟجهٛد
وبسآیی ثٚ ٝجٛد آٚسدٚ .لتی تأٔیٗ آة ٔحذٚد ٔیؿهٛد ،ثبصاسٞهبی آة ثه ٝتؼهٟیُ ٔجبدِهٝ
غیش اججبسی حمبثٔ ٝیبٖ خشیذاساٖ  ٚفشٚؿٙذٌبٖ وٕه ٔیوٙذ .ثذیٗ ؿهی ،ٜٛثبصاسٞهبی آة
سا ٔیتٛاٖ ٕ٘ٝ٘ٛای اص وبسثشد ٘ظبْ ٔجبدِ ٝدس چبسچٛة ػمف تؼیهیٗؿهذٔ ،ٜـهبث ٝثبصاسٞهبی
ٔجبدِٔ ٝجٛص ا٘تـبس آالیٙذٜٞب دس ج ٛیٔب٘ٙذ وهشثٗ یهب دی اوؼهیذ ػهِٛفٛس) ،یهب ا٘تـهبس ٔهٛاد
ٔغزی دس آثشاٞٝٞب دا٘ؼتٔ .جبدِ ٝآة ٔؼٕٛال تٛصیهغ آة سا دس ٔیهبٖ ٔلهشفوٙٙهذٌبٖ یهب
ثخؾٞبی سلیت تغییش ٔیدٞذ یؿىُ .)2افض ٖٚثش ایٗ ،تؼییٗ ػهمف ٔهیتٛا٘هذ ٔـهٛق لبثهُ
ٔالحظههٝای ثههشای كههشفٝجههٛیی آة فههشا ٓٞآٚسدٚ .لتههی ثههشای ٔلههشف آة ػههمف تؼیههیٗ
ٔیؿٛدٞ ،ش ا٘ذاص ٜسؿذ آتی دس تمبضبٞبی آةٔ -ب٘ٙذ اضبفٝؿهذٖ افهشاد ثیـهتش ثه ٝجٕؼیهت
یه ؿٟش یب افضایؾ ٔحل َٛوـبٚسصی دس یه ٔضسػ -ٝتٟٙب ٔیتٛا٘ذ ثب دػتشػهی ثهٙٔ ٝهبثغ
جهبیٍضیٗ یٔه ال ٚاسدات آةٕ٘ ،هههصدایهی  ٚغیههش )ٜیههب ثهب افههضایؾ وههبسآیی ٔلههشف آة
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ثشآٚسد ٜؿٛد .ا٘تخبة د ْٚاص دیذ اثشثخـی ٞضی ٚ ٝٙصیؼتٔحیغی تمشیجب ٕٞیـه ٝاسجحیهت
داسد.
آ٘چ ٝثبصاسٞبی آة سا اص ػبیش ثبصاسٞبی صیؼتٔحیغی ٔتٕبیض ٔیػبصدٔ ،بٞیت پیچیهذ ٜآة
اػت و ٝػجت ٔیؿٛد ثبصاسٞبی آة ٘مهقٞهبیی داؿهت ٝثبؿهذ :آة ثهشای تٙهٛع ٚػهیؼی اص
ٔمبكذ اػتفبدٔ ٜیؿٛد ٓٞ ،ػٕٔٛی  ٓٞ ٚفشدی یثشای ٕ٘ ٝ٘ٛتفهشین دس یهه اػهتخش ؿهٙبی
ػٕٔٛی دس ٔمبثُ آؿبٔیذٖ فشدی)؛ ٔلشف آة دس ثشخهی ٔهٛاسد ٔتهٛاِی اػهت یثه ٝؿهىُ
جشیبٖ ثشٌـتی  ٚاػتفبد ٜثؼذی)؛ آةٔ ،تحشن  ٚػهٍٙیٗ اػهت  ٚجبثجهبیی آٖ تهب ا٘هذاصٜ
صیبدی اص ٔؼیش آثشاٞٝٞبی ٔٛجٛد پیشٚی ٔیوٙذ؛ آة غبِجب لبثُ ٔـبٞذ٘ ٜیؼت یثشای ٕ٘ٝ٘ٛ
آة صیشصٔیٙی)؛ ٛٔ ٚجٛدی آة ٕٔىٗ اػت ثؼهیبس ٔتغیهش ٘ ٚهبٔؼیٗ ثبؿهذ .ایهٗ ٚیظٌهیٞهب
ثذیٗ ٔؼٙب اػت وهٔ ٝلهشف ٔ ٚجبدِه ٝآة ثه ٝعهٛس ثهبِم ٜٛثهب چٙهذیٗ تهأثیش خهبسجی  /ٚیهب
ٞضیٞٝٙبی ٔجبدِٕٞ ٝشا ٜاػتٔ ٚ ،جبدالت ثبصاس آة سا پیچیذٔ ٜیوٙهذ .ثه ٝتؼجیهشی ٔهیتهٛاٖ
ٌفت وٞ ٝیچ ٌّی ثیخبس ٘یؼت ٘ ٚجبیذ ث ٝجبی حُ ٔؼئّ ،ٝكٛست ٔؼئّ ٝسا پبن وشد .ثهٝ
ثیب٘ی دیٍش ،ثبیذ تالؽ ؿٛد ؿشایظ ٟ٘ ٚبدٞبی ٔٙبػت ثشای ثبصاسٞبی آة ٟٔیب ؿٛد تب ٔٙهبفغ
ثبِم ٜٛآٟ٘ب ٔحمك ٌشدد.

ؿىُ -2اص صٔبٖ ساٜا٘ذاصی ٔجبدِ ٝآة دس آثخٛاٖ ادٚاسدص ،حذٚد  8دسكذ وُ حمبثٞٝب یثیؾ اص ٔ 500یّیهٔ ٖٛتهش
ٔىؼت) اص آثیبسی ثٔ ٝلشف ؿٟشی ا٘تمبَ یبفت ٝاػت.
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دس ایٗ ٘ٛؿتبس ػّٕىشد ثبصاسٞبی آة ثش پبی ٝػٞ ٝذف اكّی ٔذیشیت آة ثشسػی ٔیؿهٛد:
یٔ )1حذٚدػبصی ٔیضاٖ وُ اػتفبد ٜآة اص یه ٔٙجغ خبف؛ ی )2حفبظت اوٛػیؼهتٓٞهب یهب
ٌ٘ٛههٞٝههبی ٚاثؼههت ٝثهه ٝآة؛  ٚی )3اٍ٘یههضٜثخـههی ثهه ٝتغییههشات دس ٔلههشف آة دس ساػههتبی
ثٟشٚ ٜسی التلبدی ثبالتش .پغ اص ثح دسثبسٛٔ ٜفمیتٞهب ٘ ٚبوهبٔیٞهب دس دػهتیبثی ثه ٝایهٗ
ٞذفٞب ،ثٔ ٝؼئّ ٝپیچیذٌیٞبی ٔىب٘ی  ٚصٔهب٘ی ثبصاسٞهب پشداختهٔ ٝهیؿهٛد تهب ثه ٝتٛضهین
چشایی ایٙى ٝثشخی ثبصاسٞب ٕٔىٗ اػت ث ٝعٛس وبُٔ ث ٝایٗ ٞهذفٞهب دػهت ٘یبثٙهذ وٕهه
وٙذ.

 -1-2اثشتخشی دس محذيدساصی مصشف آب
د ٚثبصاس اص ٔیبٖ ثبصاسٞبیی ؤ ٝغبِؼ ٝوشدٜایٓ ؿٙبخت ثٟتشی دسثبس ٜتٛا٘هبیی ثبصاسٞهبی آة
دس ٔحذٚدػبصی ٔلشف وّی آة ث ٝدػت ٔیدٙٞذ .آة ٔهٛسد ٘یهبص دس تمشیجهب وهُ ٘بحیهٝ
ؿٕبَ وّشاد ،ٚثب ٔحذٚدیت تأٔیٗ ػبال٘ ٝآة اص خظ ِ ِٝٛا٘تمبَ آة و ٝاص ٔیبٖ وه ٜٛػجهٛس
ٔیوٙذ سٚثش ٚاػت یؿىُ .)3دس آثخٛاٖ ادٚاسدص دس تٍضاعٔ ،حهذٚدیتٞهبی ٚضهغؿهذٜ
ثهههشای ٔلهههشف آة ،ثبصتهههبة ٔٛجهههٛدی فیضیىهههی آة ٘ ٚیهههض ٌهههشایؾ ثههه ٝحفبظهههت اص
اوٛػیؼتٓٞبی عجیؼی ٌٞٝ٘ٛ ٚبی دس ٔؼشم خغش اػت .دس ٟ٘بیت ٓٞ ،دس ؿٕبَ وّهشادٚ ٚ
 ٓٞدس آثخٛاٖ ادٚاسدص ،وٙتشَ ٔلشف آة ثٚ ٝػیّٚ ٝضغ ٔحذٚدیتٞهب دس تخلهیق آة
كٛست ٔیٌیهشد .دس ٘بحیه ٝؿهٕبَ وّهشاد ،ٚتخلهیق آة اص ػهبِی ثه ٝػهبَ دیٍهش تغییهش
ٔیوٙذ ،دس حبِی و ٝتخلیق آة دس آثخٛاٖ ادٚاسدص ٕٛٞاس ٜثهش پبیه ٝحمبثهٞٝهبی دائٕهی
ثٛد ٜاػت.
دس ؿٕبَ وّشاد ٚیىی اص ثبِغتشیٗ  ٚػبثمٝداستشیٗ ثبصاسٞهبی آة دس ایهبالت ٔتحهذٚ ٜجهٛد
داسد .ایٗ ثبصاس ثب ثٟشٜثشداسی پشٚط ٜا٘تمبَ آة  1C-BTثٚ ٝجٛد آٔذ .دس ایهٗ پهشٚط ،ٜآة اص
سٚدخب٘ ٝوّشاد ٚدس ػٕت پشثبساٖتش غشثی وٜٞٛبی ساوی ث ٝػٕت خـهتهش ؿهشلی ا٘تمهبَ
ٔههییبثههذ .ایههٗ پههشٚط ٜدس اكههُ ثههشای تههأٔیٗ تىٕیّههی آة ثههشای صاسػههبٖ دس حٛضهه ٝآثشیههض
 South Platteػبخت ٝؿذٙٔ .بثغ ٔٛجٛد آة دس ایهٗ ٔحهذٚد ٜدس اٚایهُ دٞه 1890 ٝثه ٝعهٛس
ٔٙظٓ س ٚث ٝوبٞؾ ثٛد.

)Colorado-Big Thompson (C-BT
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ثٟشٜثشداسی اص ایٗ پشٚط ٜدس ػبَ  1957آغبص ٌشدیذ  ٚظشفیهت آٖ ثهب تٛجه ٝثه ٝحمبثهٞٝهبی
خشیذاسیؿذ ٜاص سٚدخب٘ ٝوّشادٔ ٚحذٚد اػت .حجهٓ حمبثهٞٝهب حهذاو ش ٔ 380یّیهٔ ٖٛتهش
ٔىؼت دس ػبَ اػت ٚ ،ثٔ ٝیضاٖ وٕی ثب سٚا٘بة ٔحّی تىٕیُ ٔیؿٛد .حجهٓ آثهی وه ٝدس
ػُٕ ث٘ ٝبحی ٝؿٕبَ دس ٞش ػبَ تحٛیُ دادٔ ٜیؿٛد ،تحت تأثیش «تمذْ» حمبثٞٝهب لهشاس داسد.
دس ػبَٞبیی و ٝآة ثٚ ٝفٛس دس دػتشع اػت ،حمبثٞٝبی پشٚط ٜث ٝعٛس وبُٔ دس حهذ 380
ٔیّیٔ ٖٛتش ٔىؼت تأٔیٗ ٔیؿٛد .ثب ایٗ  ٕٝٞدس ػبَٞبی خـهتش ،حجهٓ آة تحهٛیّی ثهٝ
ایٗ پشٚط ،ٜثش اػبع اِٛٚیت تأٔیٗ حمبثٞٝبی ٔتمذْتش  ٚحمبثٞٝهبی اِٛٚیهت ثهبالتش ٔحهذٚد
ٔیؿٛد .تخلیق ػبال٘ ٝآة ث ٝپشٚط ٜتب ا٘هذاص ٜصیهبدی ثهش پبیه ٝدادٜٞهبی پٛؿهؾ ثهشف ٚ
سٚا٘بة پیؾثیٙیؿذ٘ ٚ ،ٜیض رخیش ٜفؼّی ٔخهضٖ تؼیهیٗ ٔهیؿهٛد .دس ٘تیجهٔ ،ٝتٛػهظ حجهٓ
تحٛیّی آة ٔ 321یّیٔ ٖٛتش ٔىؼت ثٛد ٜاػت.

ؿىُ٘ -3بحی ٝؿٕبَ وّشادٚ
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ػپغ ،حجٓ آة دس دػتشع ثشای ٞش ٔلشفوٙٙذ ٜثش اػبع تؼذاد ٚاحذٞبیی ییؼٙی ػ)ٟٓ
وٞ ٝش ٔلشفوٙٙذ ٜداسد ٔـخق ٔیؿٛدٞ -ش ٚاحذ ٔؼبٚی ثهب ٔ 1233تهش ٔىؼهت اػهت،
ِٚی ثب تٛج ٝث ٝتخلیق ػبال٘ ٝثش اػبع پیؾثیٙی تحٛیهُ آة اص پهشٚط ٜتؼهذیُ ٔهیؿهٛد.
تخلیقٞبی ػبال٘ٔ ٝؼٕٛال اص  50تب  100دسكذ تغییش داؿت ٝاػت یؿىُ.)4

ؿىُ -4تغییشات ٔٛجٛدی ،تخلیق ٔ ٚلشف آة دس ٘بحی ٝؿٕبَ وّشادٚ

ثٙههبثشایٗ ،ػههمف ٔلههشف آة دس ٘بحیهه ٝؿههٕبَ وّههشاد ،ٚػههبال٘ ٝتغییههش ٔههیوٙههذ .ؿههىُ4
چبِؾٞبی تؼییٗ ٔ ٚذیشیت تخلیقٞبی ػهبال٘ ٝسا ٘ـهبٖ ٔهیدٞهذ ،حتهی دس ثهبصاسی وهٝ
ٔٛجٛدی ٔ ٚلشف آة ،ا٘ذاصٌٜیشی  ٚثب جذیت پبیؾ ٔیؿٛد .تخلیقٞبی ػبال٘ ٝآة،
ثههب ٞههذف حههذاو شوشدٖ اػههتفبد ٜاص آة ٔٛجههٛد دس ٞههش ػههبَ كههٛست ٔههیٌیههشد ِٚ ،هی
دؿٛاسیٞبی پیؾثیٙی ٔٛجٛدی آة ػجت ٔیؿٛد تمشیجب دس تٕبْ ػبَٞب ٔیبٖ تخلهیقٞهب
ٛٔ ٚجٛدی آة ،تفبٚت ٚجٛد داؿت ٝثبؿذ .دس ثشخی ػبَٞبٛٔ ،جٛدی ٚالؼی آة ثیـهتش اص
ٔمذاسی اػت و ٝثش پبی ٝپیؾثیٙیٞبی سٚا٘بة تخلیق داد ٜؿذ ٜاػت؛ دس ثشخهی ػهبَٞهب
٘یض یثشای ٕ٘ ،)2009 ٚ 2005 ٝ٘ٛدس ٔمبیؼ ٝثب ٔٛجٛدی ٚالؼی آة ،ثهیؾ اص حهذ تخلهیق
داد ٜؿذ ٜاػت .ثٕٞ ٝیٗ كٛست ،وُ ٔلشف آة ،ث ٝعٛس وبُٔ ثب حجٓ تخلهیقٞهب ،یهب
حجٓ آة ٔٛجٛد دس آٖ ػهبَ تغجیهك ٘هذاسد .دس ثشخهی ػهبَٞهب ،اػهتفبد ٜاص آة ثیـهتش دس
9

ٔمبیؼ ٝثب ٔمذاس ٚالؼی ٔٛجٛدی آة دس یه ػبَ ٔؼیٗ ،ثب اػهتفبد ٜاص رخیهشٔ ٜخهضٖ آة اص
ػبَ لجّی أىبٖپزیش اػت .دس ػبَٞبی دیٍشٔ ،لشفوٙٙذٌبٖ اص تٕبْ آة تخلیقیبفت،ٝ
ث ٝدِیُ آ٘ى ٝثبس٘ذٌی آثیبسی سا غیش ضشٚسی ٔیػبصد اػتفبدٕ٘ ٜیوٙٙذ.
ثبیذ تأویذ ؿٛد و ٝدس ٘ظبْ تخلهیق آة ثهش پبیهٔ ٝمهشساتٞ ،هش ٌ٘ٛه ٝتفهبٚتٔ -هبصاد یهب
وؼهههشیٔ -یهههبٖ ٔٛجهههٛدی ٔ ٚلهههشف ػهههبال٘ ٝآة ،ثهههش سٚدخب٘ههه ٝیهههب آثخهههٛاٖ ،ػهههبیش
1
ٔلشفوٙٙذٌبٖ آة دس ثیش /ٖٚپبئیٗدػت ػیؼتٓ آة ،یب ٞهش د ٚتهأثیش خٛاٞهذ ٌزاؿهت.
٘بحیهه ٝؿههٕبَ وّههشاد ٚػٕههذتب ٔههبصاد آة سا تجشثههٔ ٝههیوٙههذ ٚ ،آة اضههبفی ثهه ٝحٛضههٝ
 South Platteتخّیٔ ٝیؿٛد ٚ ،جشیبٖٞبی عجیؼی سٚدخب٘ ٝسا تىٕیُ ٔیوٙهذ  ٚدس دػهتشع
ػبیش ٔلشفوٙٙذٌبٖ پبئیٗدػت لشاس ٔیٌیشد .دس دیٍش ٘ظبْٞبی ٔمشساتی ،اػتفبد ٜاص آة
اضبف ٝثش حجٓ تخلیقیبفتٙٔ ،ٝجغ آة سا ثیؾ اص ػغن ٔٛسد ٘ظش خهبِی ٔهیوٙهذ ٕٔ ٚىهٗ
اػت ٔٛجٛدی آة سا ثشای ػبیش ٔلشفوٙٙذٌبٖ خبسج ایٗ ػیؼتٓ وهبٞؾ دٞهذ .ثه ٝایهٗ
دِیُ ،پبیؾ دلیك ٔٛجٛدی آة ٚ ٚضغ ٔمشسات دسثبسٔ ٜلشف آة دس ٘ظبْ ثهبصاس إٞیهت
صیبدی داسد.
دس آثخٛاٖ ادٚاسدص دس تٍضاع ،حذٚد ثشداؿت اص آثخٛاٖ ث ٝكشاحت ثب ٞهذف حفبظهت اص
ٌٞٝ٘ٛبی ٌیبٞی  ٚجب٘ٛسی ٚاثؼت ٝث ٝتشاصٞبی آثخٛاٖ یب جشیبٖٞبی خشٚجی دس چـهٕٞٝهب
تؼییٗ ؿذ ٜاػت .ایٗ آثخٛاٖٙٔ ،جغ تأٔیٗ آة ثشای آثیبسی ٘ ٚیض ٔٙجغ اكّی آة ؿشة ثشای
جٕؼیت دٔ ٚیّی٘ ٖٛفشی دس ٔشوض تٍضاع ،ؿبُٔ ؿٟش ػشیؼب دس حهبَ سؿهذ ػهٗآ٘ت٘ٛیه ٛثهٝ
ؿٕبس ٔیآیذ .دس اٚاخش د 1990 ٝٞدس پی البٔ ٝدػٛا دس دادٌهب ٜفهذساَ ػّیهٚ ٝصاست وـهٛس
ث ٝخبعش ٘بتٛا٘ی دس حفبظت اص ٌٞٝ٘ٛبی دس ٔؼشم خغش ،ثبصاس آة ؿىُ ٌشفت .دس ٘تیجهٝ
ایٗ پش٘ٚذ ،ٜػمف ثشداؿت آة اص آثخٛاٖ تؼییٗ ٌشدیذ یؿىُ.)1
ثش اػبع ػمف ثشداؿت اص آثخهٛاٖ ادٚاسدص ،اثتهذا ٔیهضاٖ ثشداؿهت تهب ػهبَ  ،2004تهب 550
ٔیّیٔ ٖٛتش ٔىؼت دس ػبَ ٔحذٚد ٌشدیذ ٚ ،ثبیذ تب ػبَ  2008تهب ٔ 493یّیهٔ ٖٛتهش ٔىؼهت
وبٞؾ دادٔ ٜیؿذ .ایٗ حذٚد ثش اػبع تحّیُ ػّٕی ػٕیك دسثبس ٜتشاصٞبی حذالُ آثخٛاٖ

 -1تغجیك ٔلشف ثب ٔٛجٛدی آة ،ثشای ٔذیشا٘ی ؤ ٝیخٛاٙٞذ ٞذفٞبی وُٕی جشیبٖ صیؼتٔحیغهی سا ٔحمهك
ػبص٘ذ ٘یض ثؼیبس چبِؾثشاٍ٘یض اػت.
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 ٚجشیبٖ چـٕٞٝب ثشای پـتیجب٘ی ٌٞٝ٘ٛبی دس ٔؼشم خغش تؼییٗ ٌشدیذٕٞ 1.هبٖ ٌ٘ٛه ٝوهٝ
دس ؿىُ٘ 1ـبٖ داد ٜؿذ ،ٜػمف اِٚیٔ 550 ٝیّیٔ ٖٛتش ٔىؼت دس ػبَ ٔ 2007حمهك ؿهذٚ ،
فمظ دس ػبَ  2006ث ٝا٘ذاص ٜیه دسكذ اص ایهٗ ػهمف ثیـهتش ثهٛد .ایهٗ ٔٛفمیهت تهب ا٘هذاصٜ
صیبدی ثب پیبدٜػبصی الذأبت كشفٝجٛیی آة دس ٘بحی ٝؿٟشی ػٗآ٘ت٘ٛیه ،ٛػهشٔبیٌٝهزاسی
ثشای استمبی وبسآیی آثیبسی دس وـبٚسصی دس ٔهضاسعٔ ٚ ،لهشف وٕتهش آة دس ٔمبیؼه ٝثهب
حمبثٔ ٝجٛصٞب حبكُ ؿذ.
دس آثخٛاٖ ادٚاسدص ،یه تفبٚت اػبػی ٔیبٖ ػمف ٔمشس  ٚحجٓ وُ ٔجٛصٞبی كبدسؿهذٜ
ٚجٛد داؿت ٝاػتٔ .غبثك آٔبسٞبٔ 881 ،جٛص ثشداؿت آة صیشصٔیٙی ثٔ ٝجٕٛع ٔ 677یّیٖٛ
ٔتش ٔىؼت كبدس ؿذ ٜثٛد .ایٗ تفهبٚت صیهبد ٔیهبٖ ػهمف ٔمهشس  ٚحجهٓ حمبثهٔ ٝجٛصٞهبی
ٔٛجٛد ،سیؼه صیؼتٔحیغی لبثُ ٔالحظٝای سا ثٚ ٝجٛد آٚسد ،حتی ثهب ایٙىه ٝثؼهیبسی اص
ٔجهٛصداساٖ ،آة وٕتههشی اػههتفبد ٜوههشد ٜثٛد٘ههذ .ثههشای وههبٞؾ سیؼههه اػههتفبد ٜوبٔههُ اص
حمبثٞٝبٔ ،یؿذ حمبثٞٝبی اضبف ٝثش ػمف تؼییٗؿذ ٜسا خشیهذاسی وهشدِٚ ،هی ثٛدجه ٝالصْ
ثشای ایٗ وبس ٔحذٚد ثٛد.
ثه ٝجهبی آٖ ،اػهتشاتظی دیٍهشی دس پهیؾ ٌشفته ٝؿهذٟ٘ .هبد لبٍ٘٘ٛهزاس ایبِهت تٍهضاع ،ثههب
ٕٞبٍٙٞی ٘ضدیه ثب ػبصٔبٖ حفبظهت حیهبت ٚحهؾ ایهبالت ٔتحهذ ،ٜالیحهٝای سا دس ػهبَ
 2007ث ٝتلٛیت سػب٘ذ و ٝػمف حمبثٞٝب سا ثهٔ 705 ٝیّیهٔ ٖٛتهش ٔىؼهت تغییهش داد ،یؼٙهی
حذٚد  5دسكذ ثیـتش اص حجٓ حمبثٞٝبی ٔٛجٛد یب ػغن حذاو ش ثشداؿتٞب دس ػهبَ 1989
یؿىُٕٞ ٚ )1ضٔبٖ ،اػهتشاتظی تؼیهیٗ ػهمف ثهشای حمبثهٞٝهبی دائٕهی سا ثه ٝػهٕت ٚضهغ
ٔحذٚدیت ثشای تخلیقٞهبی آة دس دٚسٞ ٜهبی خـىؼهبِی تغییهش داد .ثش٘بٔهٔ« ٝهذیشیت
دٚس ٜثحشا٘ی» تذٚیٗ ؿذ .دس ایٗ ثش٘بٔ ،ٝوبٞؾ ثشداؿتٞبی ٔجبص دس دٚسٜٞبی خـىؼبِی
ٔـخق ؿذ ٜاػت یجذ1َٚ؛ ؿىُ .)5وهبٞؾٞهبی ٔمهشس دس ثش٘بٔه ،ٝػهمف تخلهیق دس
ػٙبسیٞٛبی ٔـخق خـىؼبِی سا تؼیهیٗ ٔهیوٙهذ .ػهمفٞهبی تؼیهیٗؿهذ ٜثه ٝؿهىُ لبثهُ
 -1ثشخی ٔؼتمذ٘ذ و ٝػمف ٔ 493یّیٔ ٖٛتش ٔىؼت ٛٙٞص خیّی صیبد اػت .دس ثش٘بٔه ٝآة تٍهضاع دس ػهبَ ،1968
حذ ٔ 493یّیٔ ٖٛتش ٔىؼت تٛكی ٝؿذ ٜاػت ،ثب ارػبٖ ث ٝایٙى ٝدس ثشخی صٔبٖٞب ٕٔىٗ اػهت جشیهبٖ چـهٕٞٝهبی
 San Marcos ٚ Comelلغغ ؿٛدٌ .ضاسؽٞبی ثؼذی ٘یض حذٚد پبئیٗتشی سا تٛكیٔ ٝیوٙٙذ .ثشای اعالػهبت ثیـهتش،
ثٔ ٝأخز صیش ٔشاجؼ ٝوٙیذ:
Votteler, T. H. (2011). The Edwards Aquifer: hydrology, ecology, history and law. In: Water Policy in
Texas: Responding to the Rise of Scarcity. Griffin, R. (ed.). Resources for the Future Press, Washington,
DC.
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ٔالحظٝای پبئیٗتش اص حذ تؼییٗؿذ ٜدس اٚایُ د 1990 ٝٞاػت .اص ػبَ  ،2007ثشداؿهتٞهبی
ٔجبص پبئیٗتش اص ٔ 419یّیٔ ٖٛتش ٔىؼت ٘جٛد ٚ ،ثب آغبص ػهبَ  2013ثه ٝوٕتهش اص ٔ 395یّیهٖٛ
ٔتش ٔىؼت ٘شػیذ.
جذ -1َٚوبٞؾ ثشداؿت دس دٚس ٜثحشا٘ی دس آثخٛاٖ ادٚاسدص .وبٞؾ ثشداؿت ثب تشاصٞبی ٞذفٍزاسیؿهذ ٜثهشای
جشیبٖ چـٕ ٝدس د ٚچـٕ ٝاكّی  ٚتشاص آثخٛاٖ دس یه چب ٜؿبخق استجبط داسد.
دٚسٜ

جشیبٖ چـٕٞٝبی Comal

جشیبٖ چـٕٞٝبی San Marcos

تشاص چب ٜؿبخق

وبٞؾ

ثحشا٘ی

یٔتش ٔىؼت ثش ثب٘ی)ٝ

یٔتش ٔىؼت ثش ثب٘ی)ٝ

یٔتش اص تشاص دسیب)

ثشداؿت ی)%

I
II
III
IV
V

> 225
> 200
> 150
> 100
> 45

> 96
> 80

> 201
> 198
> 195
> 192
> 190/5

20
30
35
40
44

ؿىُ -5تشاصٞبی آة دس آثخٛاٖ ادٚاسدص  ٚآػتب٘ٞٝبی تؼییٗؿذ .ٜلؼٕت ػبیٝخهٛسدٛ٘ ،ٜػهب٘بت تهشاص آثخهٛاٖ سا
دس چب ٜؿبخق اص ػبَ ٘ 2000ـبٖ ٔیدٞذ .وبٞؾ ٔمشساتی دس ثشداؿت آة یٔغبثك ثب تشاصٞبی ٔختّف آثخهٛاٖ)
دس پبیبٖ ػبَ  2012الصْاالجشا ؿذ .پبئیٗتشیٗ تشاص آثخٛاٖ دس  17آٌٛػت ثٔ ٝیضاٖ ٔ 186/7تش ثجت ؿذ.
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ٟٔٓتش اص  ،ٕٝٞلب٘ٔ ٖٛلٛة ػبَ  2007خٛاٞبٖ تذٚیٗ «عش پیبدٜػهبصی ثبصیهبثی آثخهٛاٖ
ادٚاسدص» ،1ثب ٞذف ثشسػی ثیـتش تذاثیش ٔختّف ٔذیشیت خـىؼبِی  ٚصیؼتٍبٜٞهبی عجیؼهی
ثشای حفبظت ٌٞٝ٘ٛبی دس ٔؼشم خغش ؿذ .ثش اػهبع ایهٗ عهش  ،ثش٘بٔهٔ ٝهذیشیت آة ثهب
اجٕبع ریٙفؼبٖ دس ػبَ  2012تٟی ٝؿذ .ثبٚس ثش ایٗ اػت و ٝایٗ ثش٘بٔ ٝثشای حفظ ٌٞٝ٘ٛهبی
دس ٔؼشم خغش وبفی اػتٔ ،بدأی و ٝوبٞؾ ثشداؿت دس جذٔ 1َٚحمك ؿٛد .ثبیهذ دیهذ
آیب ایٗ لجیُ تذاثیش ،وبسآیی سا دس ثبصاسٞبی آة تمٛیت خٛاٞذ وشد یب ٔب٘غ آٖ خٛاٞذ ثهٛد.
ایٗ ٔٛضٛع دس ثخؾٞبی دیٍش ٘ٛؿتبس ٔٛسد ثح لشاس ٔیٌیشد.
ث ٝعٛس خالك ٝثبیذ ٌفت دس ایٗ تجشثٔ ،ٝذیشاٖ آة تب ا٘ذاص ٜصیبدی دس ٔذیشیت اػتفبد ٜاص
آة دس چبسچٛة حذٚد تؼییٗؿذٛٔ ٜفك ثٛدٜا٘ذ؛ ٔلشف آة فمهظ دس ثؼضهی صٔهبٖٞهب اص
حذٚد تؼییٗ ؿذ ٜػجٛس وشد ٜاػهت .ایهٗ ٔٛفمیهت دس ٘بحیه ٝؿهٕبَ وّهشاد ٚثه ٝدِیهُ ایٙىهٝ
ٔٛجهٛدی فیضیىههی آة یآة تحههٛیّی پههشٚطٔ ،)C-BT ٜلههشف آة سا دس ٕٞههبٖ ا٘ههذاص ٜیههب
ثیـتش اص ػمف تؼییٗؿذ ٜیػغ ٛتخلیق) ٔحذٚد ٔیوٙذ ،ثؼهیبس آػهبٖتهش حبكهُ ؿهذٜ
اػت .دس آثخٛاٖ ادٚاسدصٔ ،لشف آة ،پهبئیٗتهش اص ػهمف تؼیهیٗؿهذ ٜثهبلی ٔب٘هذ ٜاػهت،
ػٕذتب ث ٝدِیُ آ٘ى ٝوٕتش اص حمبثٔ ٝجٛصٞب اػتفبد ٜؿذ ٜثٛد .او ٖٛٙاػهتشاتظی ٚضهغ ػهمف
ثشداؿت ،اص تؼییٗ حذ ثشای حجٓ حمبثٞٝبی دائٕی ث ٝتؼییٗ حذ ٔهٛلتی ثهشای ٔلهشف آة
دس دٚس ٜخـىؼبِی تغییش ٔیوٙهذ .ثبیهذ دیهذ آیهب ٔهذیشاٖ آة آثخهٛاٖ ادٚاسدص ٔهیتٛا٘ٙهذ
تشاصٞبی الصْ سا ثشای حفبظت اص ٌٞٝ٘ٛبی دس ٔؼشم خغش حفظ وٙٙذ یب ٘.ٝ

 -2-2اثشتخشی دس حفاظت اص اکًسیستمَا ي گًوٍَا
ؿٕبسی اص ثبصاسٞبی آة ثشای تشٔیٓ ٔحیظصیؼت ؿىُ ٌشفتٝا٘هذ یهب ثهذیٗ ٔٙظهٛس ثه ٝوهبس
ٌشفت ٝؿذٜا٘ذ .دس ثشخی ٔٛاسد ،تؼییٗ ػمف ٔلشف آة -ثهب تؼیهیٗ حهذ ثهشای حجهٓ آة
ٔجٛصٞبی دائٕی آة یب ثب ٔـشٚطوشدٖ ٔجٛصٞب ث ٝتخلیقٞبی ٔتغیش دس ٞش ػبَ -ػهبص ٚ
وبس اكّی ثشای پیـجشد حفبظت یب تشٔیٓ ٔحیظصیؼت اػت .دس ٔٛاسد دیٍهش ،تؼیهیٗ ػهمف
ٔلشف ،ثب ؿیٜٞٛبیی ٔب٘ٙذ ثبصخشیذ ٔجٛصٞبی ٔٛجٛد ،یب اص عشیهك ثبصخشیهذ ثهشای ٔمبكهذ
صیؼتٔحیغی یب الذأبت غیش دِٚتی ثشای خشیهذ آة یثهشای ٕ٘٘ٛه ٝثهٚ ٝػهیّ ٝػهبصٔبٖٞهبی
خلٛكی حفبظت ٔحیظصیؼت) ث ٝا٘جبْ ٔیسػذ .ثبصخشیذ ٔجٛصٞهب اص ٘ظهش ػیبػهی ثؼهیبس
خٛؿبیٙذتش اص وبٞؾ اِضأی حمبثٞٝب ثذ ٖٚججهشاٖ خؼهبست اػهت ،وهٞ ٝهٓاسص تلهشف دس
Edwards Aquifer Recovery Implementation Programme
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ٔجٛصٞبی لب٘٘ٛی اػت .خشیذ حمبثٞٝب ثشای ٔمبكذ صیؼتٔحیغی ث ٝد٘جبَ آٖ اػهت وه ٝدس
فلُٞبی ثحشا٘ی یب خـىؼبِیٞب ،آة ثیـتشی سا دس دػهتشع اوٛػیؼهتٓ آة ؿهیشیٗ لهشاس
دٞذ.
دوتشیٗ حمٛلی س ٚث ٝتىبّٔی و ٝحفظ آة سا ثشای ٔلبسف دس ٖٚجشیهبٖ یهب حتهی ثیهشٖٚ
جشیههبٖٕٞ ،ب٘ٙههذ ػههیُ ،یههه اػههتفبد٘ ٜههبفغ ٔههیدا٘ههذ ،خشیههذ ٔجٛصٞههب سا ثههشای ٔمبكههذ
صیؼتٔحیغی أىبٖپزیش ػبخت ٝاػهت  ٚثه ٝؿهىُ فضایٙهذٜای فشاٌیهش ٔهیؿهٛد .ایهٗ ٍ٘هبٜ
حمٛلی دس پیـٍیشی اص تضییغ ٔجٛصٞب یب تمذْ آٟ٘ب ،ثش ایٗ پٙذاس ؤ ٝجٛصٞبی ثٟشٜثهشداسی
ثشای ٞیچ ٌٞ ٝ٘ٛذف اسصؿٕٙذی اػتفبد٘ ٜـهذ ٚ ٜثٙهبثشایٗ ثبیهذ ثه ٝػٙهٛاٖ غشأهت ثهبصپغ
ٌشفت ٝؿ٘ٛذ یب ثبصتخلیق یبثذ ٔ ٟٓثٛد ٜاػت.
دس آثخٛاٖ ادٚاسدصٕٞ ،بٖ ٌ ٝ٘ٛوه ٝدس ثهبال ٌفته ٝؿهذ ،ثش٘بٔهٞٝهبی ثبصیهبثی ٌ٘ٛهٞٝهبی دس
ٔؼشم خغش ،ثش پبی ٝتٛا٘بیی ٔذیشیت ثشداؿت آة دس چبسچٛة حهذٚد ٔمهشس  ٚدس ٘تیجه،ٝ
فشآٞآٔذٖ آة وبفی دس آثخٛاٖ ییب جشیبٖ دس چـٕٞٝب) ثشای پـهتیجب٘ی ٌ٘ٛهٞٝهبی ٞهذف
تٟیٔ ٝیؿ٘ٛذ .ثب ایٙى ٝحجٓ وُ حمبثٔ ٝجٛصٞبی ٔٛجٛدٕٞ ،چٙبٖ  37دسكذ ثیـهتش اص حهذ
ػمف اِٚی ٝاػت ،اػتمبد ثش ایٗ اػت و ٝایٗ حمبثٞٝب ٔیتٛا٘هذ ثهب وهبٞؾٞهبی ٔمشساتهی دس
ثشداؿت اص آثخٛاٖ دس دٚسٜٞبی خـه ،ثٌٝ٘ٛ ٝای تؼذیُ ؿٛد وهٌ٘ٛ ٝهٞٝهبی دس ٔؼهشم
خغش  ٚػالٔت وّی آثخٛاٖ  ٚاوٛػیؼتٓٞبی سٚدخب٘ٝای حفبظهت ؿهٛد .ایهٗ سٚیىهشد دس
وبٞؾ ثشداؿت ،تب ا٘ذاصٜای دس دٌ ٝٞزؿت ٝث ٝدػت ؿشوت آة ػٗآ٘ت٘ٛیه ،ٛتهأٔیٗوٙٙهذٜ
اكّی آة ثشای ٘بحی ٝؿٟشی ػٗآ٘ت٘ٛیٔ ٚ ٛلشفوٙٙذ ٜاكّی آة صیشصٔیٙی آصٔهٛد ٜؿهذٜ
اػت .اص اٚاخش د ،1990 ٝٞؿشوت آة ػٗآ٘ت٘ٛی ٛعش جؼهٛسا٘ٝای سا ثهشای كهشفٝجهٛیی
آة پیبد ٜوشد ٜاػت ؤ ٝتٙبػت ثب تشاصٞبی آة دس آثخٛاٖ اػتٚ .لتی تشاص آثخهٛاٖ اففهت
ٔیوٙذ ،وٙتشَٞبی ٔمشساتی فضایٙذ ٜثشای ٔلشف آة دس ایٗ ٘بحی ٝاػٕبَ ٔهیؿهٛد .پهبیؾ
جٕؼیت ٌٞ ٝ٘ٛبی دس ٔؼشم ٘بثٛدی حبوی اص س٘ٚذ ٘ؼجتب آٞؼت ٝیب س ٚث ٝثٟجٛد دس ػبَٞهبی
اخیش اػت یؿىُٔ .)6هذَػهبصی اوِٛهٛطیىی ٌؼهتشدٜای وه ٝا٘جهبْ ؿهذ٘ ٜـهبٖ ٔهیدٞهذ
اػتشاتظیٞبی ٔذیشیت آثخٛاٖ و ٝایٗ ؿهشوت ثه ٝوهبس ٔهیٌیهشد ی ٚثبیهذ اػبػهب دس لبِهت
تٛكیٞٝبی عش تىٕیُ ؿٛد) ،ثبیذ ث ٝحفظ ٌٞٝ٘ٛب وٕه وٙذ.
ثٕٞ ٝیٗ كٛست ،تؼییٗ ػمف ثشای حجٓ وُ ٔجٛصٞبی آة ٘ ٚیهض تؼهذیُٞهبی ػهبال٘ ٝدس
تخلیقٞبی آة ثشای حفبظت  ٚتشٔیٓ ػالٔت اوِٛٛطیىی دس حٛضٔ ٝهٛسی -داسِیٙهً
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اػتشاِیب ث ٝوبس ٌشفت ٝؿذ ٜاػت یؿىُ .)7دس ایٗ حٛض ،ٝآة ػٕذتب ثشای وـهبٚسصی آثهی
اػتفبدٔ ٜیؿٛد .ثبصاسٞبی آة اػتشاِیب پیـشفتٝتشیٗ  ٚفؼبَتشیٗ ثبصاسٞهبی آة دس جٟهبٖ ثهٝ
ؿٕبس ٔیآیٙذ .اػتشاِیب اص سٚیىهشد ٟٔٙذػهی دس ٔهذیشیت آة ثه ٝػهٛی اكه َٛالتلهبدی ٚ
ثبصاسٞبی آة تغییش ٍ٘ب ٜداد ٜاػت« .خـىؼبِی ٞضاس »ٜدس ػبَٞبی اخیهش وه ٝثیـهتش ٔٙهبعك
اػتشاِیب سا دس فبكّ ٝػبَٞبی  2009 ٚ 1997تحت تأثیش لهشاس داد ،ثه ٝؿهىٌُیهشی  ٚثٟجهٛد
ثبصاسٞبی آة وٕه وشد وه ٝدس حٛضهٔ ٝهٛسی -داسِیٙهً تٕشوهض داؿهتٙذ .ثیـهتش تِٛیهذ
وـبٚسصی اػتشاِیب دس ایٗ حٛض ٝكٛست ٔیٌیشد.

ؿىُ٘ -6تبیج پبیؾ دٚ ٌٝ٘ٛ ٚاثؼت ٝث ٝآثخٛاٖ ادٚاسدص و ٝدس ٔؼشم خغش لشاس داس٘ذ.

ایبِت ٞبی ػٟیٓ دس ایٗ حٛض ،ٝكذٚس ٔجٛصٞبی جذیذ سا دس اٚایُ ٔ 1969تٛلف وشد٘هذ،
ِٚی تب ػبَ  1995ػمف ثشداؿت دس ٔمیبع حٛضٚ ٝضغ ٘ـذ .ایٗ وبس دس ػبَ  1997سػٕب
ا٘جبْ ٌشفت  .ا٘ذن صٔب٘ی پهغ اص آٖ ،ثهبصاس ّٔهی آة دایهش ٌشدیهذ .ثهب ایهٗ ٕٞه ،ٝػهمف
تؼییٗؿذ ٜدس حٛضٛٔ ٝسی -داسِی ًٙثشای پیـهٍیشی اص خؼهبست ٚػهیغ اوِٛهٛطیىی ،دس
خـىؼبِی ثیػبثم ٝػبَ  1997وبفی ٘جٛد .ثب تـذیذ اثشات اوِٛٛطیىی  ٚالتلبدی ٘بؿهی اص
خـىؼبِی ٞضاس ،ٜدس ػبَ  2007دِٚت فذساَ لب٘ ٖٛجذیذ آة سا تلٛیت وهشد .دس لهبٖ٘ٛ
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جذیذ ،تذٚیٗ ثش٘بٔ ٝحٛض ٝآثشیض تىّیف ؿذ ٜثهٛد .پهیؾ٘هٛیغ ثش٘بٔه ٝدس ػهبَ  2010ثهش
ٔجٙبی اسصیبثی ٌؼتشد ٜثیؾ اص  2000داسایی صیؼتٔحیغی یثشای ٕ٘ ٝ٘ٛجٕؼیت ٌ٘ٛهٞٝهبی
ٞذف ،صیؼتٍبٜٞهبی تهبالة  ٚغیهش )ٜدس وهُ حٛضه٘ ٚ ،ٝیهض ثهیؾ اص ٔ 100ىهبٖ ؿهبخق
ٞیذسِٛٚطیىی تٟی ٝؿذ .دس پیؾ٘ٛیغ ثش٘بٔ ،ٝػ ٝػٙبسی ٛثهشای وهبٞؾ ا٘حهشاف آة ثهشای
حفبظت ػالٔت اوِٛٛطیىی ،ثب وبٞؾ  27تب  37دسكهذی ٔؼشفهی ؿهذ ٜثهٛدِٚ ،هی ثش٘بٔهٝ
ٟ٘بیی حٛض ٝو ٝدس ػبَ  2012وبُٔ ؿذ ،وبٞؾ دس ػهغن حٛضه ٝسا دس حهذ  21دسكهذ،
یؼٙی ٔ 2/8یّیبسد ٔتش ٔىؼهت تؼیهیٗ وهشد .ایهٗ ٔیهضاٖ وهبٞؾ ثبیهذ ثهب ا٘جهبْ تؼهذیالت دس
تأػیؼبت آة ثشای تؼٟیُ پشٚطٜٞبی تأٔیٗ ٘یبص آة ٔحیظصیؼت تىٕیُ ٌشدد.

ؿىُ -7حٛض ٝآثشیض ٔٛسی -داسِی ًٙدس اػتشاِیب

پیبدٜػبصی ػمفٞبی تؼیهیٗؿهذ ٜثه ٝدػهت ایبِهتٞهب  ٚدِٚهت فهذساَ دس حٛضهٔ ٝهٛسی-
داسِی ،ًٙثب تؼٟذات ثشای ثبصخشیذ ٔجٛصٞب ثشای تشٔیٓ جشیبٖٞبی سٚدخب٘ ٚ ٝصیؼتٍبٜٞبی
اِٛٚیههتداس ٕٞههشا ٜثههٛد ٜاػههت .دس ػههبَ ٔ 700 ،2003یّیهه ٖٛدالس اػههتشاِیب دس یههه دٚسٜ
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پٙجػبِ ٝدس عش « »Living Murray Initiativeثهشای خشیهذ ٔ 960یّیهٔ ٖٛتهش ٔىؼهت تهب ػهبَ
 2009اختلبف داد ٜؿهذ .دِٚهت فهذساَ دس ػهبَ  2008دس عهش «»Restoring the balance
ٔ 3/1یّیبسد دالس دیٍش ثشای خشیذ آة ٔٛسد ٘یبص ٔحهیظصیؼهت تخلهیق داد .تهب ػهپتبٔجش
ٔ 1/6 ،2012یّیبسد ٔتش ٔىؼت دیٍش ثبصیبثی ؿذ ٜاػت ،یؼٙهی ثهیؾ اص ٘یٕهی اص ٔ 2/8یّیهبسد
ٔتش ٔىؼت وبٞؾ ٔلشف آة و ٝدس ثش٘بٟٔ٘ ٝبیی حٛضه ٝدس ػهبَ ٔ 2012مهشس ؿهذ ٜثهٛد.
تجشث ٝاػتشاِیب چبِؾ سٚیىشد ٔٙفؼال٘ ٝسا دس وبٞؾ ٔلشف ٘ـبٖ ٔیدٞذٕٞ .چٙیٗ إٞیهت
ث ٝثح ٌزاؿتٗ چٙیٗ ٔٛضٛػی سا دس جبٔؼ٘ ٝـبٖ ٔهیدٞهذ ،چهشا وه ٝتؼیهیٗ ػهمف ثهشای
ٔلههشف آة ،ثههب تؼٟههذ دِٚههت ثههشای خشیههذ ٔجٛصٞههب ٕٞههشا ٜاػههت وهه ٝثبیههذ اص پههَٛ
ٔبِیبتدٙٞذٌبٖ پشداخت ؿٛد.
ٔٙبفغ اوِٛٛطیىی خشیذ آة ثشای ٔمبكذ صیؼهتٔحیغهی دس حٛضهٔ ٝهٛسی -داسِیٙهً دس
ٌضاسؽٞبی ٔختّف ث ٝتفلیُ اسائ ٝؿذ ٜاػت .دس حبِی و ٝث ٝسٚؿٙیٙٔ ،هبفغ اوِٛهٛطیىی
لبثُ ٔالحظٝای ٔحمك ؿذ ٜاػت ،ثب تٛج ٝایٙى ٝثش٘بٔ ٝحٛضٛٙٞ ٝص ثه ٝعهٛس وبٔهُ تهب ػهبَ
 2019پیهبد٘ ٜـهذٙٞ ،ٜهٛص صٚد اػهت ثتهٛاٖ ثه ٝایههٗ پشػهؾ پبػهخ داد وه ٝآیهب ٞهذفٞههبی
صیؼتٔحیغی ٔـخقؿذ ٜدس ثش٘بٔ ٝحٛض ٝث ٝعٛس وبٔهُ ثهب تؼیهیٗ ػهمف ٔلهشف آة ٚ
ثبصخشیذ ٔجٛصٞب ثشای ٔحیظصیؼت ٔحمك خٛاٞذ ؿذ یب ٘.ٝ

 -3-2اثشتخشی دس تُثًد تُشٌيسی التصادی
ٔٙبفغ ثبصاسٞبی سلبثتی ٔذت صٔبٖ صیبدی اػت و ٝؿٙبخت ٝؿذ ٜاػهت ،حتهی پهیؾ اص آ٘ىهٝ
التلبددا٘بٖ تحّیُ تٕبٔی جٙجٞٝبی آٖ سا آغبص وٙٙذ .دسثبس ٜسٚیىهشد ٔجبدِه ٝدس چهبسچٛة
ػمف ثشداؿت ،ثبیذ دا٘ؼت ٔٙبفؼی و ٝثبصاسٞب ٚػذٔ ٜیدٙٞذ فمظ تب آٖ ا٘ذاص ٜؤ ٝلهشف
آة دس حههذ ػههمف تٛافههكؿههذٍ٘ ٜههب ٜداؿههت ٝؿههٛد تحمههك ٔههییبثههذ .ایههٗ ػههمف ثههش اػههبع
دغذغٞٝبی صیؼتٔحیغی  ٚاثشات ٔٙفی ثش عشفٞبی ثبِ تؼییٗ ٔیؿٛدٔ .لشف وبسآٔذ
آة ٕ٘یتٛا٘ذ ثیـتش اص ٔجٕٛع حمبثٞٝب یلبثُ تؼذیُ) ثبؿذ ،دس غیش ایٗ كٛست ،دِٚتٞهب ٚ
ٟ٘بدٞبی دیٍش ٔججٛس٘ذ ثب وبٞؾ ٔمشساتی یب خشیذ حمبثٞٝب ،حمبثٞٝب سا تهب ػهمف ثشداؿهت
وبٞؾ دٙٞذ .دس غیش ایٗ كٛست ،آثبس خهبسجی ٔٙفهی ،وهبسآیی سا دس ٔجهبدالت ثهبصاس آة
وٕشً٘ ٔیوٙذ .افض ٖٚثش ایٗ  ،ثبصاسٞبی آة تٟٙهب دس كهٛستی ٔهیتٛا٘ٙهذ دس پهشداختٗ ثهٝ
وٕیبثی ٔٛفك ثبؿٙذ و ٝثب حىٕشا٘ی یا٘هذاصٌٜیهشی ٘ ٚظهبست ثهش سػبیهت ٔفهبد ٔجٛصٞهب) ٚ
سلبثت ٔٙبػت ٚجٛد داؿت ٝثبؿذ .یبدآٚسی ایٗ ٘ىت ٝدس ایٙجب ٔ ٟٓاػت و ٝػّٕىهشد خهٛة
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ثبصاس ٔؼتّضْ جبٔغٍ٘شی اػت ،ثذیٗ ٔؼٙب و ٝػمف ثشداؿت اص ٔٙجغ آة ثهش پبیهٔ ٝالحظهبت
صیؼتٔحیغی تؼشیف ٔیؿٛد .ثشای ٕ٘ ،ٝ٘ٛاٌش ػمف ثشداؿت تٟٙب ثشای آة ػهغحی ٘ ٚهٝ
آة صیشصٔیٙی ٚضغ ؿٛد ،ث ٝاحتٕبَ صیبد تالؽ ثشای ٔحذٚدػبصی ٔلشف آة ػغحی ثهٝ
خبِیؿذٖ ػبیش ٔٙبثغ ٔٙتٟی خٛاٞذ ؿذ.
٘مغ ٝلٛت اكّی ثبصاسٞبی سلبثتی آة ،دس ػهبص  ٚوهبس ٘هش ٌهزاسی آٖ اػهت .آة ػٕٔٛهب
لیٕت یبسا٘ٝای داسد ،یب دس حذ ٞضی ٝٙخذٔبت تهأٔیٗ آة ٘هش ٌهزاسی ٔهیؿهٛد .دس حبِهت
د ،ْٚلیٕت آة آٖ چیضی اػت و ٝتهأٔیٗ آٖ ثهشای ٔلهشفوٙٙهذٌبٖ ٞضیٙه ٝداسد -ثهشای
ٕ٘ ،ٝ٘ٛػبخت ٍٟ٘ ٚذاسی وب٘هبَٞهبی آثیهبسی یهب خغهٛط ِِٛه ٝتٛصیهغ ،چهبٜٞهب ،ػهذٞب یهب
تأػیؼبت تلفی ٝآة -ثذ ٖٚاحتؼبة ػغ ٛػشض ٝیب تمبضب ،آثبس خبسجی ٔلشف آة ،یهب
تٕبیُ پشداخت ٔلشفوٙٙذٌبٖ ثشای آة ثیـتش .ث ٝثیب٘ی دیٍشٔ ،لشفوٙٙذٌبٖ آة غبِجهب
ٞضیٚ ٝٙالؼی آة سا ٕ٘یپشداص٘ذ .لیٕتٌزاسی پبئیٗ ث ٝاػهتفبد ٜثهیؾ اص حهذ ،كهشفٝجهٛیی
وٕتش  ٚتٟیؿذٖ ٔٙجغ ٔٙتٟی ٔیؿٛدٔ .ـىُ جذی دیٍشی وه ٝدس ثؼهیبسی اص حٛضهٞٝهبی
آثشیض ٚجٛد داسد ،اػتفبد ٜاص ٔمذاس صیبدی آة ثشای ٔمبكذی اػت وه ٝاسصؽ آٟ٘هب پهبئیٗ
اػت ٝ٘ ،دس ٔلبسف ثب ثٟشٜٚسی التلبدی ثیـتش.
ثٙبثشایٗ ،یىی اص ٞذفٞهبی كهشین ٔهذافؼبٖ ثبصاسٞهبی آة ،تؼیهیٗ دلیهكتهش لیٕهت آة ٚ
ثبصتخلیق آة ثٔ ٝلشفوٙٙذٌب٘ی اػت و ٝآة سا ثب وبسآیی ثبالتشی اػتفبدٔ ٜیوٙٙذ ٚ
اسصؽ التلبدی آٖ سا ث ٝحذاو ش ٔیسػب٘ٙذ .ایهٗ ٘مغه ٝلهٛت ثهبصاس ،خهٛد سا دس تخلهیق
وبسآٔذ آة  ٚا٘جبْ آٖ ثٌٝ٘ٛ ٝای ٘بٔتٕشوض ،دس ٔمبیؼ ٝثب ٔمشسات غیش ثهبصاسی ٔتؼهبسف یهب
ث ٝاكغال ػیبػتٞبی «دػتٛس  ٚوٙتشَ» ٘ـبٖ ٔهیدٞهذ .ثهشای ٕ٘٘ٛه ،ٝتهذاثیش ٔمشساتهی دس
خـىؼبِیٞب ٔتذا َٚاػت ٚ ،اص ٍٕٞبٖ خٛاػتٔ ٝیؿٛد ٔمذاس ٔـخلهی اص ٔلهشف آة سا
وبٞؾ دٙٞذ .ث ٝدِیُ آ٘ىٞ ٝضی ٝٙوبٞؾ ٔلهشف آة ثه ٝؿهىُ لبثهُ ٔالحظهٝای دس ٔیهبٖ
ٔلشفوٙٙذٌبٖ آة ٔتفبٚت اػت ،أىبٖ ٔجبدِ ٝدس ثبصاسٞبی آة ٔیتٛا٘ذ ٞضی ٝٙالتلبدی
وبٞؾ ٔلشف آة سا ث ٝؿىُ لبثُ ٔالحظهٝای وهبٞؾ دٞهذٔ .لهشفوٙٙهذٌبٖ ثه ٝجهبی
ٔتحُٕؿذٖ ٞضی ٝٙثبالی وبٞؾ ٔلشف آة ٔیتٛا٘ٙذ حمبثٞٝب سا اص آٟ٘بیی و ٝث ٝآػهب٘ی ٚ
ثذٞ ٖٚضی ٝٙصیبد كشفٝجٛیی ٔیوٙٙذ  ٚآٟ٘بیی و ٝتٕبیُ ث ٝفشٚؽ داس٘ذ ثخش٘هذ .اِجته ٝثبیهذ
اعٕیٙبٖ یبفت ٞش ٌٔ ٝ٘ٛمشسات جذیذ وبٞؾ ٔلشف آةٔ ،ب٘ٙهذ تجشثه ٝآثخهٛاٖ ادٚاسدص،
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ٔب٘غ تخلیق ٘بٔتٕشوض  ٚاستمبدٙٞذ ٜوبسآیی دس ٘ظبْ ٔجبدِ ٝدس چبسچٛة ػهمف ثشداؿهت
٘خٛاٞذ ثٛد.
ؿىُ 8دس تىٕیُ ؿىُ٘ 2ـبٖ ٔیدٞهذ چٍ٘ٛه ٝثبصاسٞهب ،آة سا ثهٌ٘ٛ ٝهٝای ثبصتخلهیق
ٔیدٙٞذ و ٝثٔ ٝلشفوٙٙذٜای ٔیسػذ و ٝثیـتشیٗ افضایؾ سا دس دسآٔذ كٛست ٔهیدٞهذ.
او ٖٛٙاثشثخـی ٔجبدِ ٝسا ثب ثشسػی تغییش ػهبختبس ٔبِىیهت ٔجٛصٞهبی آة دس ٘بحیه ٝؿهٕبَ
وّشاد ٚاص ػبَ  1989اسصیبثی ٔیوٙیٓ .تٕشوض ٔب ثش فشٚؽ ٔجٛصٞبی دائٕی ٔیبٖ ثخهؾٞهب،
ث ٝجبی ٔجبدِٛٔ ٝلت یاجبسٔ ٜجٛصٞب) اػت و ٝدس ٟ٘بیت ثٔ ٝبِه اِٚیه ٝآٖ ثهبص ٔهیٌهشدد.
تغییشات دس ٔجٛصٞبی دائٕی ثبیذ ث ٝثٟتشیٗ ؿىُ ثذٜثؼهتبٖٞهبی ثّٙذٔهذتتهش التلهبدی سا
ثبصتبة دٞذ.
پشٚط CB-T ٜیؿىُ )3ؿبُٔ ا٘تمبَ ٔیبٖحٛضٝای آة اص غشة وّشاد ٚث ٝثخهؾ پشجٕؼیهت
ؿشلی آٖ اػت .ؿشوت تأٔیٗ آة ٘بحی ٝؿٕبَ وّشادٔ ٚبِه تٕبْ حمبث ٝا٘تمبَیبفته ٝاػهت.
ػٛ٘ ٝع ػ ٟٓتخلهیق داد ٜؿهذ ٜاػهت -وـهبٚسصی ،ؿهٟشی ٔ ٚخهتّظ -ثهب ٔجٕهٛع 380
ٔیّیٔ ٖٛتش ٔىؼت .دس ؿىُٔ ،8ـبث ٝس٘ٚهذ آثخهٛاٖ ادٚاسدص ،ؿهبٞذ ثبصتخلهیق تهذسیجی
آة دس  20ػبَ ٌزؿت ٝدس ٘بحی ٝؿهٕبَ وّهشاد ٚاص وـهبٚسصی ثهٔ ٝلهشف ؿهٟشی ٞؼهتیٓ.
حذٚد ٔ 74یّیٔ ٖٛتش ٔىؼت یب حذٚد یه پٙجٓ تٕبْ حمبثٞٝب ث ٝثخؾ دیٍشی ا٘تمهبَ یبفتهٝ
اػت.
٘ـبٖدادٖ  ٚتأئیذ ایٙىٔ ٝجبدِٔ ٝیبٖثخـی ،تخلهیق وبسآٔهذ آة سا استمهب داد ٜاػهت وهبس
ػبدٜای ٘یؼتٔ .ؼتٙذػبصی ٔؼتمیٓ تفبٚتٞب دس تٕبیُ پشداخت ثبثت آة ثیـتش ی ٚثٙهبثشایٗ
اسصؽ ٟ٘بیی آة) ٔیبٖ خشیذاساٖ دس وـبٚسصی  ٚدس ؿٟشٞب ثؼیبس ٔغّهٛة خٛاٞهذ ثهٛد .ثهب
ایٗ  ،ٕٝٞغیش اص ؿٙیذٜٞب ٔجٙی ثش تٕبیُ پشداخت ثؼیبس ثیـتش ػبوٙبٖ ؿٟش ٘ؼجت ثه ٝصاسػهبٖ،
ؿٛاٞذ ٔؼتجش ا٘ذوی ٚجٛد داسد.
جذ 2َٚثٛ٘ ٝػی ثٟتشیٗ ؿٛاٞذ ٔٛجٛد سا ثشای تٛضین ایٙى ٝچهشا ٔجهبدالت ٔیهبٖثخـهی اص
وـبٚسصی ث ٝؿٟشی ییب كٙبیغ) ٕٔىٗ اػهت اص دیهذ التلهبدی ثٟجهٛد وهبسآیی ثبؿهذ ٘ـهبٖ
ٔههیدٞههذ .دس ایههٗ جههذ َٚدادٜٞههبی حٛضهه ٝآثشیههض ٔههٛسی -داسِیٙههً دسثههبس ٜاؿههتغبَ،
اسصؽافضٚدٔ ،ٜلشف آة  ٚثٟشٜٚسی آة ثشای ؿٕبسی اص ثخهؾٞهب فٟشػهت ؿهذ ٜاػهت:
ی )1وـبٚسصی ،جٍُٙداسی ٔ ٚبٞیٍیشی؛ یٔ )2ؼهذ٘ىبسی؛ ی )3تِٛیهذ كهٙؼتی؛  ٚی )4ثهشق،
ٌبص ،آة  ٚتلفی ٝپؼبة .ایٗ آٔبسٞب ٘ـبٖدٙٞذ٘ ٜبٕٞخٛا٘ی لبثُ ٔالحظهٔ ٝیهبٖ حجهٓ آة
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ٔلشفی  ٚثٟشٜٚسی التلبدی یب اؿتغبَ دس ثخؾ وـهبٚسصی ،دس ٔمبیؼه ٝثهب ػهبیش ثخهؾٞهب
اػت .ػٙجؾ ثٟشٜٚسی آة ثش پبی ٝاؿتغبَ ث ٝاصای ٞش ٔتش ٔىؼت ،دس ٔؼذ٘ىبسی 16ثشاثشٚ ،
دس تِٛیذ كٙؼتی 60ثشاثش وـبٚسصی اػت .ا٘ذاصٌٜیشی ثٟشٜٚسی آة ثش حؼت اسصؽافضٚدٜ
التلبدی ث ٝاصای ٞش ٞضاس ٔتش ٔىؼت آة ،ایٗ تٕبیض آؿىبستش ٔیػبصدٔ :ؼذ٘ىبسی  67ثشاثش
 ٚتِٛیذ كٙؼتی  99ثشاثش ثٟشٜٚستش اص وـبٚسصی اػت.

ؿىُ -8تغییش ػبختبس ٔبِىیت ٔجٛصٞبی دائٕی دس ٘بحی ٝؿٕبَ وّشادٚ

دس حبِی و ٝاسلبْ ثٟشٜٚسی آة دس ثخؾٞبی ٔختّف یب ثش اػهبع دٚسٜٞهبی صٔهب٘ی ٔهٛسد
٘ظش تغییش ٔی وٙذ ،ثضسٌی ایٗ اسلبْ ثب آ٘چ ٝدس ػهبیش حٛضهٞٝهبی آثشیهض ٔـهبٞذٔ ٜهیؿهٛد
ٍٕٞشایهههی داسد .حٛضههه ٝآثشیهههض  Lerma-Chapala-Santiagoدس ٔشوهههض ٔىضیهههه ،یىهههی اص
پشجٕؼیتتشیٗ ٔٙبعك ایٗ وـٛس اػت  ٚثشای تِٛیذ وـبٚسصی  ٚكٙؼتی ایٗ وـٛس إٞیهت
صیبدی داسد .وـبٚسصی فمظ  5دسكذ تِٛیذ ٘بخبِق داخّی ایٗ حٛض ٝسا تـىیُ ٔیدٞهذ،
ِٚی  82دسكذ آة سا ٔلشف ٔیوٙذ .ث ٝثیب٘ی دیٍش ،دس ایٗ حٛض ٝآثشیهض ،وـهبٚسصی ثهٝ
اصای ٚاحذ اسصؽافضٚد 16/4 ،ٜثشاثش آة ثیـتش ٘ؼجت ثه ٝػهبیش ثخهؾٞهبی التلهبد اػهتفبدٜ
ٔیوٙذ.
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اؿتغبَ ث ٝاصای
ثخؾ

ٔلشف آة

اسصؽافضٚد٘ ٜبخبِق

اسصؽافضٚد ٜث ٝاصای ٔلشف آة

اؿتغبَ

ٔلشف آة

یٔیّیٔ ٖٛتش ٔىؼت)

یٔیّی ٖٛدالس اػتشاِیب)

یٞضاس دالس ث ٝاصای ٞضاس ٔٙش ٔىؼت)

یتؼذاد افشاد)

یتؼذاد ث ٝاصای ٞضاس

ٔتش ٔىؼت)
وـبٚسصی،
جٍُٙداسی،

2,896,397

7,226

2/49

73,600

0/03

ٔبٞیٍیشی
ٔؼذ٘ىبسی

77,544

13,032

168/06

36,500

0/47

تِٛیذ كٙؼتی

144,222

35,468

245/93

258,900

1/80

995,250

11,788

11/84

44,700

0/04

ثشقٌ ،بص ،آة،
پؼٕب٘ذ
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ثبیذ تٛج ٝداؿت ؤ ٝمبدیش روشؿهذ ٜثٟهشٜٚسی آة ،فمهظ ٔیهبٍ٘یٗ ٞؼهتٙذ٘ ،ه ٝثٟهشٜٚسی
ٟ٘بیی .ایٗ اسلبْ ثٔ ٝب ٕ٘یٌٛیٙذ چهٔ ٝمهذاس دسآٔهذ كهٙؼتی یهب اؿهتغبَ ثهب جبثجهبیی آة اص
وـبٚسصی حبكُ ٔیؿٛد؛ ٘ٛػبٖ لبثُ ٔالحظ ٝثٟهشٜٚسی آة دس وـهبٚسصی  ٚكهٙؼت یهب
چٍٍ٘ٛی تغییش ػبیش ػٛأُ تِٛیذ ٔب٘ٙذ ٘یشٚی وبس ،ػشٔبی ٝا٘ؼب٘ی ،ػشٔبی ٝفیضیىهی  ٚصٔهیٗ
سا ثب اػتفبد ٜآة آؿىبس ٕ٘هیوٙهذ .ثهب ایهٗ ٕٞه ،ٝایهٗ ٔؼیبسٞهبی پبیه ٝثٟهشٜٚسی ،دس صٔیٙهٝ
دیٙبٔیه ثبصتٛصیغ ثح اٍ٘یض ٔیبٖثخـی آة وبٔال ٔؼٙبداس ٞؼتٙذ ٕٝٞ .ایٗ دادٜٞهب ٌٛیهبی
آٖ ٞؼتٙذ وه ٝثخهؾٞهبی غیهش وـهبٚسصی ٔهیتٛا٘ٙهذ اؿهتغبَ ثیـهتشی سا فهشا ٓٞآٚس٘هذ ٚ
اسصؽآفشیٙی ثؼیبس ثبالتشی سا ٘ؼجت ث ٝوـبٚسصی ثبثت ٕٞبٖ ٔمذاس آة حبكُ وٙٙذ .یه
ٚاحذ آة ،اؿتغبَ ثیٗ  100 ٚ 10ثشاثش سا دس ؿٟشٞب ٘ؼهجت ثه ٝوـهبٚسصی پـهتیجب٘ی خٛاٞهذ
1
وشد.
ٔجبدِ ٝآة دس ٘بحی ٝؿٕبَ وّشاد٘ ٚـبٖدٙٞذ ٜصٔی ٝٙدیٙبٔیه ثبصتخلیق آة اػهت .دس 20
ػبَ ٌزؿت ،ٝتمشیجب ٔ 74یّیهٔ ٖٛتهش ٔىؼهت ػه ٟٓآة ثه ٝدػهت ؿهٟشداسیٞهب  ٚكهٙؼت اص
ٔلشف وٙٙذٌبٖ وـبٚسصی خشیذاسی ؿذ ٜاػهت ٚ ،اوٙه ٖٛاو شیهت ػهٟٞٓهب دس ٔبِىیهت
ثخؾٞبیی غیش اص وـبٚسصی لشاس داسد .ثشای ٕ٘٘ٛه ،ٝدس ػهبَ  95 ،1957دسكهذ ػهٟٞٓهبی
آة ث ٝآثیبسی تخلیق داد ٜؿذ ٜثٛدٕٞ .خٛاٖ ثب ا٘تمبَ حمبثٞٝب ،اؿتغبَ دس وـهبٚسصی ثهٝ
تذسیج وبٞؾ یبفت ٝاػتٔ .غبثك ػشؿٕبسی وـبٚسصی ػبَ  1978ایهبالت ٔتحهذ ،ٜدس ایهٗ
٘بحی٘ 22,480 ٝفش دس وـبٚسصی اؿتغبَ داؿهتٙذ .ایهٗ سلهٓ دس ػهبَ  1992ثه ٚ 14,951 ٝدس
ػبَ  2007ث٘ 13,768 ٝفش وبٞؾ یبفت ٝاػت .اص ػٛی دیٍش ،سؿذ جٕؼیت دس ؿهٟشٞب س٘ٚهذ
ثؼیبس ٔتفبٚتی سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ .اص ػبَ  1950تب  ،2012جٕؼیهت ایهٗ ٘بحیه ٝاص  150,000ثهٝ
٘ 850,000فش افضایؾ یبفت ،و ٝثیـتش آٖ ث ٝا٘فجبس جٕؼیت ؿٟشی اختلهبف داؿهت ٝاػهت.
ث ٝثیب٘ی دیٍش ،وبٞؾ ٘ؼجتب وٛچه دس اؿهتغبَ وـهبٚسصی یوٕتهش اص  10,000دس  20ػهبَ
ٌزؿتٔ )ٝتٙبظش ثب افضایؾ جٕؼیت ٚ ،اؿتغبَ دس ؿٟشٞب  ٚكٙبیغ دس ا٘ذاص ٜكذٞب ٞهضاس ثهٛدٜ
اػت.
جبثجبیی حمبثٞٝب دس ٔیبٖ ثخؾٞبی ٔلشفوٙٙذ ٜآة ،ثخـی اص فشایٙذ ػٕٔٛی ؿٟش٘ـیٙی
اػت ؤ ٝتأثش اص چٙذیٗ ػبُٔ غیش اص آةٔ ،ب٘ٙذ ٘یشٞٚبی ٔتشاوٓػبصی ،تغییش تىِٛٛٙطیىی،
ٔ -1ـبٞذات ػبدی ٘یض ایٗ جٕغثٙذی سا تأئیذ ٔیوٙٙذ :كذٞب ٞىتبس اساضی ػّٛف ،ٝغالت ،یب پٙج ٝثشای تهأٔیٗ ٘یهبص
یه ؿٟش وٛچه آثیبسی ٔیؿٛد.
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سؿذ جٕؼیت ٚ ،غیش ٜث ٝؿٕبس ٔیآیذ .ثب ایهٗ ٕٞه ،ٝپیهبْ تّهٛیحی چٙهیٗ ٔحبػهجبتی سٚؿهٗ
اػت .ث ٝدِیُ تفبٚتٞبی ثؼیبس ٔٔ ٟٓتٛػظ ثٟشٜٚسی ٔیهبٖ وـهبٚسصی  ٚػهبیش ثخهؾٞهبی
التلبد ،وبٞؾ ٘ؼجتب وٓ دس اؿتغبَ یب اسصؽافضٚد ٜوـبٚسصی ،آة وبفی سا ثهشای پـهتیجب٘ی
افضایؾ فؼبِیت التلبدی دس ؿٟشٞب  ٚكٙبیغ فشأ ٓٞیآٚسد و ٝاؿتغبَ  ٚاسصؽافضٚد ٜآٟ٘هب،
حذالُ د ٜثشاثش ثیـتش اػت .ایٗ ٌفت ٝیه پیبْ جذیذ ٘یؼت ،ثّى٘ ٝىتهٝای اػهت وه ٝاسصؽ
تىشاس داسد ،چ ٖٛا٘تمبَ ٔیبٖ وـبٚسصی  ٚؿٟشٞب غبِجب ثح ثشاٍ٘یض اػت٘ 1.یهبصی ثهٌ ٝفهتٗ
٘یؼت و ٝػٛدٞبی التلبدی فمظ صٔب٘ی ٔحمك ٔیؿ٘ٛذ وٙٔ ٝبعك  ٚوـٛسٞب آصادا٘ ٝثتٛا٘ٙذ
غزا سا كبدس ٚ ٚاسد وٙٙذ ٚ ،جبٔؼ ٝثبیذ تلهٕیٓ ثٍیهشد آیهب ایهٗ ػهٛدٞب ثهب ػالله ٝآ٘هبٖ ثهٝ
حفبظت اص ٔٙبثغ غزایی ٔحّی یب ثب ػالل ٝآ٘بٖ ث ٝحفبظهت اص ػهجهٞهبی ص٘هذٌی سٚػهتبیی
ٕٞخٛا٘ی داسد یب ٘ .ٝثٙب ث ٝایٗ دالیٌُ ،بٞی ٔحذٚدیتٞبیی ثشای حجٓ آة وـبٚسصی وهٝ
ٔیتٛا٘هذ ثه ٝثیهش ٖٚایهٗ ثخهؾ ا٘تمهبَ یبثهذ اػٕهبَ ٔهیؿهٛد ،یهب ٔبِیهبت ثهش فهشٚؽ آة اص
وـبٚسصی ث ٝدیٍش ٔلبسف ٚضغ ٔیؿٛد.
دس حبؿی ٝثح ا٘تمبَ ٔیبٖثخـی حمبثٞٝب ،چٙذ ٞـذاس دیٍش سا ٘یض ثبیذ ٌٛؿضد ٕ٘ٛد .تغییهش
دس ٔبِىیت ٔجٛصٞبی دائٕی آةِ ،ضٔٚب ثذیٗ ٔؼٙب ٘یؼت و ٝتٕبْ آة جبثجبؿهذ ٜثالفبكهّٝ
دس فؼبِیتٞبی غیش وـبٚسصی اػتفبدٔ ٜیؿٛد .ثشخی ؿٟشٞب ٔمذاسی آة سا ثهشای حٕبیهت
اص وـبٚسصی ،ػهبال٘ ٝاجهبسٔ ٜهیوٙٙهذ .ػّهیسغهٓ ایهٗ ٚ ،ثهب احتؼهبة ٔحهذٚدیت وٙه٘ٛی
دادٜٞههبی جههبٔغ دسثههبس ٜآة ،تغییههش تٛصیههغ حمبثههٞٝههبی دائٕههی ،ثٟتههش ٔههیتٛا٘ههذ جبثجههبیی
دساصٔذتتش ثخـی سا ٔغبثك ثب آ٘چ ٝوبسآیی التلبدی پیؾثیٙی ٔیوٙذ تٛضین دٞذ.
دس حٛض ٝآثشیض ٔٛسی -داسِیٕٞ ،ًٙب٘ٙذ دیٍش ثبصاسٞبیی وهٔ ٝغبِؼه ٝوهشدٜایهٓٔ ،جهبدالت
ثؼهیبس ثیـههتشی دس ٖٚثخههؾ وـههبٚسصی سٚی ٔههیدٞهذٔ -یههبٖ وـههتٞههب ثههب ثٟههشٜٚسی آة
ٔتفبٚت -تب ٔیبٖ وـبٚسصی  ٚكٙؼت ،و ٝتفبٚتٞبی ثٟشٜٚسی آٟ٘ب چـٍٕیشتش اػهت .ایهٗ
ٚالؼیت و ٝؿهٟشٞب  ٚوـهبٚسصی ٕٞیـه ٝاص ٘ظهش ٞیهذسِٛٚطیىی ثهٞ ٝهٓ ٔتلهُ ٘یؼهتٙذ ،تهب
 -1ی ً٘ٛدس ٔمبِ ٝخٛد دس ػبَ  ،1984ایٗ پیبْ سا اظٟبس وشد ٜاػتٌ .فتٚ ٝی ،اص لذیٕیتشیٗ ٛٙٞ ٚص ٞهٓ ثٟتهشیٗ
تجییٗ ایٗ پیبْ ث ٝؿٕبس ٔیآیذٚ .ی دس آٖ صٔبٖ پیؾثیٙی وشد و ٝوهبٞؾ  10-20دسكهذی دس اؿهتغبَ وـهبٚسصی
خٛاٞذ تٛا٘ؼت تمبضبی آة ؿٟشٞب سا دس فبكّ ٝػبَٞبی  2020 ٚ 1980تأٔیٗ ٕ٘بیذ .ثٔ ٝمبِ ٝصیش ٔشاجؼٕ٘ ٝبئیذ:
Young, R. A. (1984). Direct and regional economic impacts of competition for irrigation
water. In: Water Scarcity: Impacts on Western Agriculture. Englebert, E. A. & Scheuring, A.
F. (eds). University of California Press, Berkeley.
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ا٘ذاصٜای فمذاٖ ٔجبدِ ٝآة سا تٛضین ٔیدٞذِٚ ،ی ؿٟشٞب ٕٔىٗ اػت اوشا ٜداؿت ٝثبؿهٙذ اص
ایٙى ٝخشیذاس حمبثٞٝبی صاسػبٖٔ ٚ ،ختُوٙٙذ ٜجٛأغ سٚػتبیی دیهذ ٜؿه٘ٛذٚ .لتهی ؿهٟشٞب
ٔیخٛاٙٞذ آة سا اص صاسػبٖ ثخش٘ذ ،غبِجب تشجین ٔیدٙٞذ دس لجهبَ آٖ ،پهشٚطٜٞهبی وهبٞؾ
ٔلشف آة دس وـبٚسصی سا تأٔیٗ ٔبِی ٚ ،آة كشفٝجٛییؿذ ٜسا دسیبفت وٙٙذ ،ث ٝجهبی
آ٘ى ٝدس وبٞؾ تِٛیذ  ٚاؿتغبَ وـبٚسصی ٘مؾ داؿت ٝثبؿهٙذ .افهض ٖٚثهش ایهٗ ،ایهٗ ٍ٘شا٘هی
ٚجٛد داسد و ٝثب خشیذ حمبثٞٝبٞ ،ضیٍٟ٘ ٝٙذاسی صیشػبخت ٔٛجٛد آثیبسی ٕٔىٗ اػت ثهش
ػٟذ ٜصاسػبٖ ثبلیٕب٘ذٌ ٜزاؿت ٝؿٛد .دس حبِی و ٝایٗ دغذغٞٝب ٚالؼی ٞؼتٙذٔ ،ؼهئّٝای وهٝ
ٟ٘بیتب جبٔؼ ٝثبیذ دسثبس ٜآٖ تلٕیٌٓیشی وٙذ ایٗ اػت :آیب یه التلبد ثهبصاسی دیٙبٔیهه،
ثبیذ پٙبٍٞب ٜوـبٚسصی دس ثشاثش تغییشات ػبختبسی ثبؿذ و ٝلشاس اػت وهبسآیی التلهبدی سا
ثٟجٛد دٞذ  ٚاٌش چٙیٗ اػت ،ثٙب ث ٝچ ٝدالیّهی؟ ثهب تٛػهؼ ٝالتلهبدی  ٚسلبثهت ثهیٗإِّّهی،
ثشخی ثخؾٞب ظٟٛس  ٚثشخی افٔ َٛیوٙٙذ .افض ٖٚثش ایٕٗٞ ،هبٖ ٌ٘ٛه ٝوه ٝتجشثه ٝوّهشادٚ
٘ـبٖ ٔیدٞذ ،ایٗ ثذٜثؼتبٖ ،وبٞؾ ٘ؼجتب ٔحذٚد دس ػتب٘ذ ٜیب اؿتغبَ وـهبٚسصی دس ٔمبثهُ
افضایؾ لبثُ تٛج ٝدس اؿتغبَ  ٚتِٛیهذ ؿهٟشی  ٚكهٙؼتی اػهت .دس ٔجٕهٛع ،ثبصاسٞهبی آة
وبسآیی التلبدی سا استمب ٔیدٙٞذ ٚ ،دغذغٞٝبی ػذاِت  ٚتٛصیغ ػبدال٘ ٝحمبثهٞٝهب ثبیهذ ثهٝ
ثح ػٕٔٛی ٌزاؿت ٝؿٛد تب جٛا٘ت آٖ ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌیشد.
 -3چالشهای کلیدی تازارهای آب

ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝدس اثتذا ٌفت ٝؿذ ،دس ایٗ ٘ٛؿتبس ،ثبصاسٞهبی آة سا دس چهبسچٛة ٔجبدِه ٝثهش
اػبع ػمف ثشداؿت تحّیُ وشدٜایٓ .ث ٝثیب٘ی دیٍش ،ثش تؼییٗ ػمف ثشای ٔجٛصٞهبی آة ٚ
چٍٍ٘ٛی تخلیق یبفتٗ وبسآٔذتش آة دس پی تغییهش تٛصیهغ حمبثهٞٝهب ،آٍ٘٘ٛه ٝوه٘ ٝظشیهٝ
التلبدی پیؾ ٔیوـذ تٕشوض داؿتٝایٓ .دس ثخؾ پبیب٘ی ٘ٛؿهتبسٔ ،جهبدالت ٚالؼهی ثهبصاس سا
ثههشای ؿٙبػههبیی چههبِؾٞههبیی وهه ٝثبصاسٞههبی آة ثههب آٟ٘ههب سٚثههشٞ ٚؼههتٙذ تحّیههُ ٔههیوٙههیٓ:
ٔحّیثٛدٖ ٔجبدالتٛ٘ ،ػبٖ صیبد لیٕتٞبٔ ٚ ،بٞیت پیچیذٔ ٜجبدالت ثبصاس آة.
پیؾ اص تٕشوض ثش ایٗ چبِؾٞب ،ثبیذ ثش ٔحّیثٛدٖ ثبصاسٞبی آة تأویذ وٙیٓ ،چشا وه ٝایهٗ
ؿشایظٔ ،مبیؼ ٝثبصاسٞب سا دؿٛاس ٔیػبصد .اص ایٗ س ٚدس تجٕیغ یب ٔمبیؼه ٝحجهٓ ٔجهبدالت ٚ
لیٕتٞب دس ثبصاسٞب یو ٝدس ٘ٛؿتبسٞب ٔؼٕ َٛاػت) ثبیهذ احتیهبط ثه ٝخهشج دادٔ .حّهیثهٛدٖ
ثبصاسٞبی آة ثٞ ٝیچ سٚی ثٔ ٝؼٙبی آٖ ٘یؼت و ٝآٟ٘ب اص التلبد ٔٙغمهٝایّٔ ،هی یهب جٟهب٘ی
جذا ٞؼتٙذ .ثشای ٕ٘ ،ٝ٘ٛتمبضهبی آة دس وبِیفش٘یهب ثه ٝتمبضهبی ّٔهی  ٚحتهی جٟهب٘ی ثهشای
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ٔحلٛالت وـبٚسصی ایٗ ایبِت ثؼهتٍی داسد .ثهب ایهٗ ٕٞه ،ٝثهذیٗ ٔؼٙهب اػهت وه ٝؿهشایظ
ٔتفبٚت ٔحّی دس حٛض ٝآثشیض ،ؿشایظ ثبصاس سا تؼییٗ ٔیوٙهذ -وهٔ ٝه ال ثهب ٘فهت ٔتفهبٚت
اػت ،اص ایٗ ٘ظش وٞ ٝیچ ثبصاس جٟب٘ی یىپبسچ ٝثشای آة ٚجٛد ٘ذاسد .ثٙبثشایٗ ،لیٕهت آة
دس ثبصاسٞب دس وـٛسٞبی ٔختّف ،دس داخُ وـٛسٞب ٚ ،حتی دس یه حٛض ٝآثشیهض ثهضسي
ٔتفبٚت اػت .دس یىی اص ٞفتٞٝهبی آٚسیهُ ػهبَ  ،2013لیٕهت حمبثه ٝدائٕهی دس آثخهٛاٖ
ادٚاسدص ث ٝعٛس ٔتٛػظ  4/26دالس دس ٞش ٔتش ٔىؼت ثٛد .دس ٘بحی ٝؿٕبَ وّشاد ،ٚایٗ لیٕت
 19/70دالس  ٚدس حٛض 1/20 ،Murray-Darling ٝدالس ثٛد .دس تٕهبیضی آؿهىبس٘ ،فهت خهبْ
دس ثبصاس جٟب٘ی 528 ،دالس دس ٞش ٔتش ٔىؼت فشٚخت ٝؿذ ٜاػت .چه ٖٛآة ػهٍٙیٗ اػهت ٚ
ٞضی ٝٙحُٕ ٘ ٚمُ آٖ دس ٔمبیؼ ٝثب اسصؽ آة دس ٔىبٖ ٔلشف ،ثبال اػت ،تفهبٚت ٔٛجهٛد
ٔیبٖ لیٕتٞب ثب خشیذ  ٚفشٚؽ ثبصاس ث ٝثبصاس ث ٝساحتی اص ثیٗ ٕ٘یسٚد٘ .ىتٟٓٔ ٝتش آٖ اػهت
و ٝتفبٚت لیٕتٞب دس ثبصاسٞبی ٔختّف آةِ ،ضٔٚب ثبصتبةدٙٞذ ٜتخلهیق ٘بوبسآٔهذ آة
٘یؼت.
 -4اهمیت تافت جغرافیایی

ٔمبیؼ ٝػّٕىشد ثبصاسٞهبی آة دس ٔٙهبعك ٔختّهف دؿهٛاس اػهت٘ .ه ٝتٟٙهب ٔحهیظ  ٚؿهشایظ
التلههبدی فههشق داسد ،ثّىهه ٝچههبسچٛة حمههٛلی ٘یههض ٔتفههبٚت اػههت .ثههشای ٕ٘٘ٛههٔ ،ٝمههشسات
ثبصاسٞبی آة دس ایبالت ٔتحذ ٜدس ٞش ایبِت ٌ ٚبٞی حتی ثش اػبع دػهتٍبٔ ٜحّهی ریهشثظ
٘یض فشق داسد .حتی دس اػتشاِیب ؤ ٝؼهئِٛیت آة ٔتٕشوضتهش اػهتٙٞ ،هٛص ٞهٓ تفهبٚت لبثهُ
ٔالحظٝای دس چبسچٛة حمٛلی یب تؼشیف حمٛق آة دس ایبِتٞهبی ٔختّهف ٚجهٛد داسد.
دس ایٗ ٔٛضٛع ،وـٛس ؿیّی یه ٔٛسد ٘ؼجتب غیش ػهبدی ثه ٝؿهٕبس ٔهیآیهذ .اكهال لهبٖ٘ٛ
اػبػی دس ػبَ  ٚ 1980لبّ٘ٔ ٖٛی آة دس ػبَ  ،1981چبسچٛة ّٔی سا ثشای ؿهىٌُیهشی
ثبصاسٞبی آة فشا ٓٞآٚسد .دس لٛا٘یٗ ؿیّی ،آة یه ٔٙجهغ عجیؼهی ثهشای اػهتفبدٍٕٞ ٜهب٘ی
دا٘ؼت ٝؿذ ٜاػتِٚ ،ی حك دائٕی اػتفبد ٜاص آة سا ٔیتٛاٖ ث ٝافهشاد اػغهب وهشد .افهض ٖٚثهش
ایٗٔ ،جٛصٞبی آة ،داسایی خلٛكی ٔ ٚؼتمُ اص ٔبِىیت صٔیٗ ؿٙبختٔ ٝیؿٛد ٚ ،دس وُ
وـٛس ،خشیذ ،فشٚؽ  ٚاجهبسٔ ٜجٛصٞهب ،دسػهت ٔب٘ٙهذ داسایهی ؿخلهی ٔجهبص اػهت .ایهٗ
چبسچٛة حمٛلی یىٛٙاخت ثٔ ٝب أىبٖ ٔهیدٞهذ ثشسػهی وٙهیٓ چٍ٘ٛه ٝتفهبٚت دس الّهیٓ،
تههشاوٓ جٕؼیههت  ٚفؼبِیههت التلههبدی دس ٔٙههبعك ٔختّههف ؿههیّی ،ثههش ٔؼههبٔالت ثههبصاس تههأثیش
ٔیٌزاسد  ٚػجت تفبٚت ثبصاسٞب ٔیؿٛد یؿىُ9؛ جذ.)3َٚ
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دس ٔٙبعك وٓجٕؼیت جٛٙة ؿیّیٔ ،جبدِٔ ٝحذٚدی كٛست ٔیٌیشد ،چ ٖٛدس ایٗ ٔٙهبعك،
آة ٘ؼجتب فشاٚاٖ اػت .پٙج ٔٙغم ٟٓٔ ٝؿٕبَ ؿیّی ٙٔ ٚبعك ٔؼتذَتش ٔجبٚس جٛٙة ،اص ٘ظهش
جٕؼیت  ٚإٞیت التلبدی ٔـبثٞ ٝؼتٙذ .ثب ایٙىهٛٔ ٝجهٛدی آة دس ؿهٕبَ ٔحهذٚد اػهت،
ٔجبدالت ا٘ذوی كٛست ٌشفت ٝاػت .دس تٛضین آٖ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝثؼیبسی اص حمبثٞٝبی
ٔٛجٛد ،دس تّٕه كٙؼت پشاسصؽ ٔؼذ٘ىبسی لشاس داسد ،دس ٘تیجٔ ٝؼهبٔالت وٕتهش ِٚهی ثهب
حجٓ  ٚلیٕت ثبالتش س ٔیدٞذ .ثیـتش ٔؼبٔالت دس دسٔ ٜشوضی ؿیّیٔ ،یبٖ ؿٟشٞب ،كٙؼت
 ٚوـبٚسصی س ٔیدٞذ .دس ایٙجب اػت و ٝؿبٞذ تمبضبٞبی ٔتؼذد ٔ ٚتفبٚت ثهشای آة دس
یه ٔىبٖ ٞؼهتیٓ٘ ٚ ،یهض تٛصیهغ اثتهذایی ٔجٛصٞهبی آة دس ظهبٞش اص ِٔٛهذتشیٗ تخلهیق
التلبدی آة فبكّٔ ٝیٌیشد.

26

ؿىُٙٔ -9بعك ٔجبدِ ٝآة دس ؿیّی
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جذ -3َٚثبصاسٞبی آة دس ؿیّی
منطقه (شمال به جنوب)

جمعیت ()2102

Arica y Parinacota

213,595
298,257
542,504
290,581
704,908
1,723,547
6,683,852
872,510
963,618
1,965,199
907,333
363,887
785,169
98,413
159,102
16,572,475

Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaiso
Metropolitana
Libertador
Maule
Bio-Bio
Araucanía
Los Rïos
Los Lagos
Aisén del Gen
Magallanes

ٔجٕٛع

اقلیم

درصد جمعیت

1/29
1/80
3/27
1/75
4/25
10/40
40/33
5/26
5/81
11/86
5/47
2/20
4/74
0/59
0/96

GDP

ثیبثب٘ی
ثیبثب٘ی
ثیبثب٘ی
ثیبثب٘ی -ثبساٖٞبی صٔؼتب٘ی
خـه -ثبساٖٞبی صٔؼتب٘ی
ٔؼتذَ
ٔؼتذَ ٌشْ
ٔؼتذَ
ٔؼتذَ ٌشْ
ٔؼتذَ ٌشْ
ٔؼتذَ ٌشْ

3/50
6/10
1/90
2/30
7/90
43/30
3/70
3/40
9
2/40

ٔؼتذَ ثبسا٘ی
ٔؼتذَ ٌشْ
ٔؼتذَ ػشد
ػشد ٔ ٚشعٛة

28

4/40
0/60
1/20

شمار مبادالت

1,203
512
450
504
7,672
7,134
14,390
4,363
9,222
4,809
1,136
456
202
158
24
52,235

درصد مبادالت

2/30
0/98
0/86
0/96
14/69
13/66
27/55
8/35
17/65
9/21
2/17
0/87
0/39
0/30
0/05

جذٔ -4َٚجبدالت ا٘جبْؿذٔ ٜیبٖ ثخـذاسیٞبی ٔختّف دس آثخٛاٖ ادٚاسدص ی 2000تب  ٚ )2006تفبٚتٞب یػذدٞبی داخُ پشا٘تض) ٔیبٖ ؿٕبس ٔـبٞذٜؿذٔ ٚ ٜهٛسد ا٘تظهبس ٔجهبدالت.
ٔمبدیش ٔ جت ٘ـبٖدٙٞذ ٜآٖ اػت ؤ ٝجبدالت ثیـتشی ٘ؼجت ث ٝا٘تظبس ا٘جبْ ؿذ ٜاػت.
Ataseosa

Bexar

Comal

Guadalupe

Hays

Medina

Uvalde

Ataseosa

ی4 )4

ی3 )-0/4

ی0 )-0/4

ی0 )-0/1

ی0 )-0/4

ی0 )-1/8

ی0 )-1/0

Bexar

ی0 )-1/4

ی379 )156/5

ی14 )-9/2

ی8 )4/1

ی2 )-21/7

ی35 )-80/9

ی14 )-47/4

Comal

ی0 )-0/3

ی14 )-38/2

ی55 )49/6

ی4 )3/1

ی32 )26/4

ی1 )-26/2

ی0 )-14/4

Guadalupe

ی0 )0

ی0 )0

ی0 )0

ی0 )0

ی0 )0

ی0 )0

ی0 )0

Hays

ی0)-0/1

ی0 )-22/2

ی3 )0/7

ی0 )-0/4

ی42 )39/6

ی0 )-11/5

ی0 )-6/1

Medina

ی0 )-1/9

ی252 )-51/2

ی10 )-21/6

ی1 )-4/3

ی4 )-28/3

ی329 )171/1

ی20 )-63/7

Uvalde

ی1 )-0/2

ی149 )-44/5

ی1 )-91/1

ی1 )-2/4

ی5 )-15/6

ی50 )-50/7

ی186 )132/6
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ٚجٛد ٔجبدِ ٝآة حبوی اص آٖ اػت و ٝخشیهذاساٖ  ٚفشٚؿهٙذٌبٖ ،ا٘تمهبَ آة سا ػهٛدآٚس
ٔیدا٘ٙذ .ا٘ذاص ٚ ٜحجٓ ٔجبدالت آة سا ٔیتٛاٖ ؿبخلی یٌ ٛایٙىه ٝتمشیجهب خهبْ اػهت) اص
ػٛدٞبی ثبِم ٜٛحبكُ اص ٔجبدِ ٝآة ث ٝؿٕبس آٚسد .ثب ایٗ ٕٞ ،ٕٝٞبٖ ٌ ٝ٘ٛوه ٝتٛكهیف ٔهب
اص ؿشایظ ٔتغیش ٔحّی دس ؿیّی ٘ـبٖ ٔیدٞذ ،فمذاٖ یب حجٓ ٔحذٚد ٔؼبٔالت آة ِضٔٚب ثهٝ
ٔؼٙبی ایٗ ٘یؼت و ٝآة ٘بوبسآٔذ اػتفبدٔ ٜیؿٛد .اٌش آة ث ٝا٘هذاص ٜوهبفی فهشاٚاٖ ثبؿهذ،
ٕٔىٗ اػت ٘یبص ثٔ ٝجبدِ ٝفهشاٚاٖ دس ؿهشایظ وٙه٘ٛی ٚجهٛد ٘ذاؿهت ٝثبؿهذ .حتهی ٚلتهی آة
وٕیبة اػت ،تٛصیغ اِٚیٔ ٝجٛصٞبی آة ٘یض إٞیت پیذا ٔهیوٙهذ .اٌهش ثیـهتش ٔجٛصٞهب ثهٝ
ٔلشفوٙٙذٌبٖ آة ثب ثبالتشیٗ اسصؽ تؼّك داؿت ٝثبؿٙذٕٔ ،ىهٗ اػهت ٘یهبص وٕتهشی ثهشای
ٔؼبٔالت آة پیذا ؿٛدٕٞ .بٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝدسٔ ٜشوضی ؿیّی ٘ـبٖ ٔیدٞذ ،ثبصاسٞبی آة سؿذ
ٔیوٙٙذ ٔ ٚجبدالت ػٛدآٚس آة دس د ٚحبِت س ٔیدٞذ٘ :خؼتٛ٘ ،ػبٖ وبفی دس ؿهذت
تمبضبی آة دس یه حٛض ٝآة ٚجٛد داؿت ٝثبؿذ؛  ٚد ،ْٚتٛصیغ ٔجٛصٞب دلیمهب ثهب تٛصیهغ
تمبضبی آة ٔٙغجك ٘جبؿذ.

 -1-4تمشکض مکاوی مثادلٍ آب
جههذ 4َٚتٕشوههض ٔىههب٘ی ثؼههیبس آؿههىبس ثبصاسٞههبی آة ٘ ٚحههٜٛای وههٕٔ ٝىههٗ اػههت ٔههب٘غ
تخلیق وبسآٔذ آة ثبؿذ ٘ـبٖ ٔیدٞذ .آثخٛاٖ ادٚاسدص دس ٞفت ثخـذاسی لشاس داسدٚ ،
ثخـذاسی  Bexarؿٟشیتشیٗ ثخـذاسی آٖ ث ٝؿٕبس ٔیآیهذ  ٚؿهٟش ػهٗآ٘ت٘ٛیه٘ ٛیهض دس آٖ
لشاس داسد .جذ 4َٚاٍِٛی ٔجبدِٔ ٝیبٖ ثخـذاسیٞب سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ .ثخـذاسیٞبی ٚالهغ دس
ػت ٖٛا ،َٚفشٚؿٙذٌبٖ  ٚثخـذاسیٞبی ٚالهغ دس سدیهف ا َٚخشیهذاساٖ ٞؼهتٙذ .ػهذدٞبی
دسج ؿذ ٜدس جذ ،َٚاص د ٚلؼٕت تـىیُ ٔیؿٛد .ػذد ا٘ ،َٚـبٖدٙٞذٔ ٜجٕهٛع ٔجهبدالت
ی ٓٞخشیذ  ٓٞ ٚاجبس )ٜدس فبكّ ٝػبَٞهبی  2006 ٚ 2000اػهت .ػهذد د٘ ْٚـهبٖ ٔهیدٞهذ
ٔجبدالت ا٘جبْؿذ ،ٜوٕتش یب ثیـتش اص ا٘تظبس ثٛدٜا٘ذ یٔمبدیش ٔ جت ٘ـبٖدٙٞذٔ ٜجبدالت ثیـهتش
اص ا٘تظبسٔ ٚ ،مبدیش ٔٙفی ٘ـبٖدٙٞذٔ ٜجهبدالت وٕتهش اص ا٘تظهبس اػهت) .1ایهٗ دادٜٞهب تٕشوهض
ٔجبدالت سا دس ٔىبٖٞبی خبف آؿىبس ٔیوٙٙذ .ثیـتش ٔؼبٔالت دس خهٛد ثخـهذاسیٞهب س
داد ٜاػت ،یؼٙی لغش ایٗ جذ .َٚحتی ثب ایٙى ٝاٍِهٛی ٔـهبثٟی دس صیشحٛضهٞٝهبی حٛضهٝ
آثشیض ٔٛسی -داسِیٔ ًٙـبٞذٔ ٜیوٙیٓ ،تٕشوض ٔىب٘ی ٔجبدالت ثٚ ٝیظ ٜدس تٍهضاع ثهبسصتش
ٔ -1جبدالت ٔٛسد ا٘تظبس ،حبكُ ضشة احتٕبَ ٔیبدِٔ ٝیبٖ د ٚثخـذاسی ٔ ٚجٕهٛع ٔجهبدالت دس آثخهٛاٖ ادٚاسدص
اص ػبَ  2001تب  2006اػت.
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اػت .ایٗ ٚضؼیت غیش ٔٙتظش ٜاػت ،چشا و ٝثهش خهالف خشیهذاساٖ  ٚفشٚؿهٙذٌب٘ی وه ٝدس
أتذاد ػیؼتٓ خغی سٚدخب٘ٚ ٝالغ ٞؼتٙذٛٔ ،لؼیت ٔىب٘ی خشیذاس یب فشٚؿٙذٜای و ٝاص یهه
آثخٛاٖ ثٟشٜثشداسی ٔیوٙٙذ إٞیت ٘ذاسد ،چٍٕٞ ٖٛهی دس یهه ٔٙجهغ آة ػهٟیٓ ٞؼهتٙذ.
خشیذاساٖ  ٚفشٚؿٙذٌبٖ دس ٔحذٚد ٜیه آثخٛاٖ  ٚدس ثخـذاسیٞبی ثٓٞ ٝپیٛػت ٝص٘ذٌی
ٔیوٙٙذ ٚ ،ثبسؽ  ٚدٔبٛ٘ ،ػبٖ ٔحذٚدی داسد ٞ ٚضیٞٝٙهبی ٔؼبّٔه ٝآة ٔیهبٖ ثخـهذاسیٞهب
صیبد ٘یؼت .اِجت ٝثبیذ تأویذ وشد و ٝایٗ آثخٛاٖ ػًٙآٞىی٘ ،فٛرپزیشی ثبالیی داسد ٚ ،ثهٝ
ٕٞیٗ دِیُ ،ث ٝجبثجبیی ػشیغ آة  ٚحذالُوشدٖ اثشات ٔٛضؼی پٕپبط وٕه ٔیوٙذ.
ٚاثؼتٍی ٔىهب٘ی ٔؼهبٔالتِ ،ضٔٚهب ثهٔ ٝؼٙهبی ٘بوبسآٔهذی ٘یؼهت .دس یهه ٔحهیظ سلهبثتی،
ٞضیٞٝٙبی پبئیٗ ٔؼبّٔ ،ٝث ٝآػب٘ی ػجت تٕشوض ٔجبدالت دس ٔىبٖٞبی خبف ٔیؿٛد .ثهب ایهٗ
 ،ٕٝٞؿٛاٞذ تأئیذ٘ـذ ٜدسثبس ٜآثخٛاٖ ادٚاسدص حبوی اص آٖ اػت و ٝتفبٚت صیبد لیٕهت دس
ٔؼبٔالت ٔـبثٌٛ ،ٝا ٜفمذاٖ یىپبسچٍی اػتٔ .ملش اكهّی سفتهبس جضیهشٜای ثهبصاس ،فمهذاٖ
ؿفبفیت  ٚتجبدَ اعالػبت اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ تٛا٘بیی ثبصاسٞب سا دس تخلیق وبسآٔهذ آة ثهب
چبِؾ سٚثش ٚػبصدٚ .لتی اعالػبت ٔلشف  ٚلیٕتٞبی آة ثه ٝآػهب٘ی دس دػهتشع ثبؿهذ،
ٔلشفوٙٙذٌبٖ آة ٔی تٛا٘ٙذ تؼییٗ وٙٙذ آیب ٔلشف آة خٛدؿبٖ وبسآٔذ اػت یب ایٙىهٝ
ٔجبدِٔ ٝغّٛثیت داسد .افض ٖٚثش ایٗ ،اٌش اعالػبت لیٕتٞب دس دػهتشع ػٕه٘ ْٛجبؿهذ ،سا ٜسا
ثشای تٛافمبت دٚجب٘ج ٝخلٛكی ٔیٌـهبیذ وه ٝدس ایهٗ كهٛست لیٕهتٌهزاسی سلهبثتی سا
تضؼیف ٔیوٙذ .ثشخالف دیٍش ٔجبدالت وبالیی و ٝلیٕتٞب ث ٝآػب٘ی ٕٞ ٚضٔهبٖ اص عشیهك
ایٙتش٘ت ٌضاسؽ ٔیؿ٘ٛذ ،تٙظیٓوٙٙذٌبٖ ثبصاسٞهبی آة ٕٞیـه ٝؿهیٜٞٛهبی آػهبٖ سا ثهشای
اػالْ تٕبیُ افشاد ث ٝخشیذ یب فشٚؽ فهشإ٘ ٓٞهیوٙٙهذ .ثهشای ٕ٘٘ٛه ،ٝدس حهبِی وه ٝػهبصٔبٖ
[ٔذیشیت] آثخٛاٖ ادٚاسدص 1ػبٔب٘ ٝآ٘الیٗ سا ثشای آٌٟی تٕبیُ ث ٝفشٚؽ آة فشا ٓٞآٚسدٜ
اػتِٚ ،ی لیٕتٞب اػالْ ٕ٘یؿه٘ٛذ .فمهذاٖ ؿهفبفیت ،تحّیهُ ػّٕىهشد ثهبصاس سا ٘یهض ثؼهیبس
دؿٛاس ٔیػبصد .دس آثخٛاٖ ادٚاسدص ،تفبٚتٞبی فشٍٙٞی دس ٔیبٖ صاسػبٖ  ٚتأٔیٗوٙٙهذٌبٖ
آة ؿههٟشی ٘یههض ٕٔىههٗ اػههت ٘مههؾآفههشیٗ ثبؿههذ .چٙب٘چهه ٝفههشٚؽ آة ثهه ٝثخههؾٞههب یههب
ثخـذاسیٞبی دیٍش ،تأثیش ٔٙفی ثبِم ٜٛثش جٛأغ ٔحّی داؿت ٝثبؿذ ،صاسػبٖ ٕٔىهٗ اػهت اص
ا٘تمبَ آة ٘بساضی ثبؿٙذ.

Edwards Aquifer Authority
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 -2-4وًسان صماوی مثادلٍ آب
٘ٛػب٘بت صٔب٘ی ٔجبدالت آة چبِؾٞبی دیٍشی سا دسثبس ٜثبصاسٞبی آة آؿىبس ٔیػهبص٘ذ.
ؿىُٛ٘ 10ػبٖ لیٕتٞبی آة سا دس ٔجبدِٔ ٝجٛصٞبی ٔٛلهت  ٚدائٕهی دس حٛضهٔ ٝهٛسی-
داسِی ًٙدس ٘یٛػبٚت ِٚض ٘ـبٖ ٔیدٞذ .ث ٝعٛس ٔتٛػظ ،فهشٚؽ ٔجٛصٞهبی دائٕهی وه ٝثهٝ
ٔؼٙبی ٚاٌزاسی ٔبِىیت حمبثٞٝب اػت ،دس ٔمبیؼ ٝثب ٔجٛصٞبی ٔٛلتی ،لیٕت ثبالتشی داسد.
ایٗ اٍِ ٛدس دیٍش حٛضٞٝبی ثشسػیؿذ ٜدس ایٗ ٘ٛؿتبس ٘یض ٔـبٞذٔ ٜهیؿهٛد .ایهٗ اٍِه ٛثهب
ا٘تظبسات ٕٞخٛا٘ی داسد ،چ ٖٛلیٕت ٔجٛصٞبی دائٕی ثبیذ ثب اسصؽ تٙضیُیبفت ٝلیٕهتٞهبی
آیٙذ ٜیٔٛسد ا٘تظبس) ٔجٛصٞبی ٔٛلتی آة ٔؼبٚی ثبؿهذ .افهض ٖٚثهش ایهٗ ،لیٕهت ٔجٛصٞهبی
ٔههٛلتیٛ٘ ،ػههبٖ ثیـههتشی داسد .ثههشای ٕ٘٘ٛهه ٝدس حٛضهه ٝآثشیههض ٔههٛسی -داسِیٙههً ،لیٕههت
ٔجٛصٞبی ٔٛلتی ،اص تمشیجب كفش تب ثیؾ اص  4,000دالس اػهتشاِیب یتمشیجهب  3700دالس أشیىهب)
ث ٝاصای ٞش ٞضاس ٔتش ٔىؼت تغییش ٔیوٙذ .اص ػٛی دیٍشٛ٘ ،ػهبٖ لیٕهت ٔجٛصٞهبی دائٕهی،
عیف ٔحذٚدتشی داسدٔ .جبدالت ٔٛلتی ٕٔىٗ اػت پغ اص ٔتحُٕؿهذٖ ٞضیٙهٞٝهبی ثبثهت
لبثُ ٔالحظ ٝكٛست ٌیشد .ایٗ أش ٕٔىٗ اػت تٛضین دٞذ چشا لیٕهتٞهبی ٘ؼهجتب ثهبال یهب
پبئیٗ پذیذاس ٔیؿٛد .ثشای ٕ٘ ،ٝ٘ٛثشای اعٕیٙبٖ اص ثمبی وـت دس فلُ سؿذ و ٝخـههتهش
اص ا٘تظبس ثبؿذ ،صاسػبٖ ٕٔىٗ اػت ٔججٛس ؿ٘ٛذ حمبثٞٝبی ٔٛلتی اضبفٝتش یِٚی ٌشاٖتش) سا
خشیذاسی وٙٙذ .دس حبِتی دیٍش ،دس فلّی و ٝپشآةتش اص ا٘تظهبس ثهٛد ،ٜصاسػهبٖ ٔهیتٛا٘ٙهذ
حمبثٞٝبی اػتفبدٜ٘ـذ ٜسا ثفشٚؿٙذ ،حتی ٚلتی لیٕتٞب ٘ؼجتب پبئیٗ ثبؿذ.
آ٘چٔ ٝـٟٛد اػت ،تغییشپزیشی غیش ػبدی لیٕت یاػٕی) حمبثٞٝب اػت .دس حبِی وه ٝیهه
اٍِٛی چشخٝای لبثُ ا٘تظبس دس یه ػبَ ٚجٛد داسد ،تغییش غیش ػبدی اص ػبِی ث ٝػبَ دیٍهش
س ٔیدٞذ ٚ ،لیٕتٞب دس دٚس ٜخـىؼبِی ٔـٟٛس ثٞ ٝضاس ٜدس اػتشاِیب و ٝاص ػبَ  1997تهب
 2009ث ٝع َٛا٘جبٔیذ جٟؾ یبفت .ػال ٜٚثش ایٗ ،لیٕتٞب ٘ ٚیض ؿٕبس اجبسٜٞبی ٔهٛلتی ،ثهب
پبسأتشٞبی الّیٕهی ٔب٘ٙهذ ثهبسؽ یهب ا٘حهشاف اص دٔهبی ػهبدیٕٞ ،جؼهتٍی ٔٙفهی داس٘هذ .دس
دٚسٜٞبی خـهتش ٌ ٚشْتش ،آة ثیـتشی ٔجبدِٔ ٝیؿٛد  ٚلیٕتٞبی آة ٘یض ثبالتش ٞؼهتٙذ.
ایٗ لجیهُ سٚاثهظ ٔیهبٖ ٔجبدِه ٝآة ٔ ٚحهیظ الّیٕهی دس ثحه وٕیهبثی آة إٞیهت داس٘هذ.
ػّیسغٓ ثح دسثبس ٜفـبس ثهش ٔٙهبثغ آة ٘بؿهی اص سؿهذ جٕؼیهت  ٚاستمهبی اػهتب٘ذاسدٞبی
ص٘ذٌی ،ث٘ ٝظش ٔیسػذ ٘ٛػبٖ دس ٔحیظ الّیٕی ػبُٔ ػٕذ ٜتؼییٗوٙٙذٛ٘ ٜػب٘بت دس لیٕهت
 ٚحجٓ ٔجبدِ ٝثبؿذ ،چ ٖٛتغییش آ٘چٙب٘ی جٕؼیت  ٚتِٛیذ ٘بخهبِق داخّهی ،فشاٚا٘هی ثهبالیی
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٘ذاسدٕٞ .بٖ عٛس ؤ ٝیتٛاٖ ا٘تظبس داؿت ،ایٗ استجبط ثب ؿشایظ ٔحّی ،دس ٔٛسد ٔجٛصٞهبی
دائٕی ،ثشجؼتٍی وٕتشی داسد .دس ایهٗ ٔجٛصٞهب ،ا٘تظهبسات لیٕهتٞهبی آة دس ػهبَٞهبی
آتی ،فشاتش اص ؿشایظ الّیٕی خبف دس یه ػبَ ٔؼیٗ دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝیؿٛد.

ؿىُ -10لیٕت ٔجٛصٞبی دائٕی ٛٔ ٚلت دس حٛضٛٔ ٝسی -داسِی٘ ،ًٙی ٛػبٚت ِٚض یثش حؼت دالس اػتشاِیب)

اص دیذ ٞذف وّی ثبصاسٞب ٔجٙی ثش ثٟجٛد تخلیق وبسآٔذ آة ،تحّیُ ؿىُ٘ 10ـبٖدٙٞذٜ
یه چبِؾ غیش ػبدی اػت .لیٕتٞهبی ثؼهیبس ٔتغیهش ثبصتهبة ػهذْ لغؼیهت  ٚتغییهش ػهشیغ
ؿشایظ دس ثبصاسٞبی آة اػهت .خشیهذاساٖ  ٚفشٚؿهٙذٌبٖ ٔججٛس٘هذ ثهش ٔجٙهبی لیٕهتٞهبی
تغییشیبثٙذ ٜآة ،ثبصٌـت ٔٛسد ا٘تظبس اص ٔلشف آة خٛدؿهبٖ سا ثهٙٔ ٝظهٛس تلهٕیٓ ثهشای
خشیذ یب فشٚؽ ٔمبیؼ ٝوٙٙذ .اِجتٔ ٝجٛصٞبی دیٍشی ٚ ٓٞجٛد داسد و ٝخشیذ  ٚفشٚؽ آٟ٘ب
أىبٖپزیش اػت .ثشای ٕ٘ ٝ٘ٛدس ثبصاسٞهبی اػهتشاِیب ،افهض ٖٚثهش ٔجٛصٞهبی دائٕهی ٛٔ ٚلهت،
ٔجٛصٞبیی ثب ػغٔ ٛتفبٚت تضٕیٗ تخلیق آة٘ ٚ ،یض ٌضیٞٝٙبیی ثهشای خشیهذ /فهشٚؽ
آٟ٘ب ٚجٛد داسد .تشدیذی ٘یؼت وه ٝچٙهیٗ تٙهٛػی ،أىهبٖ تلهٕیٌٓیهشی دلیهكتهش دسثهبسٜ
تخلیق  ٚوبٞؾ ثٟتش سیؼه یٔ ال وٕجٛد آة) سا فشأ ٓٞیآٚسد .ثب ایٗ  ،ٕٝٞثبیذ تٛجٝ
داؿت و ٝتٙهٛع اثضاسٞهب ٘یبصٔٙهذ ػهغن اجتٙهبة٘بپهزیشی اص پیچیهذٌی  ٚػهٛاد ٔهبِی ثهشای
ثٟیٝٙػبختٗ تلٕیٓ  ٚاثشثخؾ ػبختٗ ثبصاسٞبی آة اػت.
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ثبصاسٞههبی آة تٛجهه ٝفضایٙههذٜای سا دس ٔمبثّهه ٝثههب وٕجههٛد آة  ٚاػههتفبد ٜپبیههذاس آة جّههت
ٔیوٙٙذ .ثبصاسٞبی آة اص ایٗ ٘ظش أیذٚاسوٙٙذٞ ٜؼتٙذ ؤ ٝیتٛا٘ٙذ ثٔ ٝلشف وبسآٔهذتش ٚ
پبیذاستش آة وٕه وٙٙذ .ػبثم ٝػّٕىشد خٛة ثبصاسٞهبی آة سٚؿهٗ اػهت ،ثهب ایهٗ ٕٞهٝ
ٔذت صٔبٖ صیبدی عٔ َٛی وـهذ تهب ثهبصاس آة ثه ٝػّٕىهشد خهٛة دػهت یبثهذ .اص ایهٗ سٚ
ٕ٘یتٛاٖ ثبصاسٞبی آة سا ث ٝتٟٙبیی ث ٝػٛٙاٖ یه ػیبػت ث ٝوبس ٌشفهتٛٔ .ا٘هغ ِجؼهتیىی
ٕٟٔی ٚجٛد داس٘ذ و ٝثشای ٔٛفمیت ثبصاسٞب ثبیذ اص ػهش سا ٜثشداؿهت ٝؿه٘ٛذ؛ ٟٔهٓتهشیٗ آٟ٘هب
ػجبستٙهذ اص :خشیههذاس  ٚفشٚؿههٙذ ٜثبیههذ اص ٘ظههش ٞیههذسِٛٚطیىی ٔههشتجظ ثبؿههٙذ؛ ثبیههذ ثهه ٝتٕههبْ
اعالػههبت دسثههبس ٜحمبثههٞٝههبیی وههٔ ٝجبدِههٔ ٝهیؿهه٘ٛذ دػتشػههی داؿههت ٝثبؿههٙذ؛ تأثیشپههزیشی
عشفٞبی ثبِ یاص جّٕٔ ٝحیظصیؼت) ثبیهذ ثه ٝحؼهبة آٚسد ٜؿهٛد؛ اثضاسٞهبی ثهبصاسی ٚ
ا٘ٛاع ٔختّف حمٛق ثبیذ ؿفبف ثبؿٙذ؛ ٔ ٚـبسوتوٙٙذٌبٖ ثبصاس ثبیذ ث ٝا٘ذاص ٜوبفی ػهٛاد
ثشسػی ػذْ لغؼیتٞب ٌ ٚضیٙؾ ٔٙبػتتشیٗ اثضاسٞبی ثهبصاس سا داؿهت ٝثبؿهٙذ .دس ٟ٘بیهتٚ ،
ؿبیذ ٔ ٟٓتش اص  ،ٕٝٞثبصاسٞبی آة تٟٙهب ٚلتهی ػّٕىهشد ٔٙبػهجی خٛاٙٞهذ داؿهت وه ٝثهشای
حمبثٔ ٝجٛصٞهبی كبدسؿهذ ،ٜػهمف ٔـخلهی تؼیهیٗ ؿهذ ٜثبؿهذٚ .ضهغ ػهمف ثشداؿهت،
اكّیتشیٗ ساٞىبس ثشای حفبظت ٔحیظصیؼت ث ٝؿٕبس ٔیآیهذ .پشٚاضهن اػهت وه ٝفشایٙهذ
تخلیق حمبثٞٝب  ٚپیبدٜػبصی ػمف ثشداؿت ،جٙج ٝػیبػی داسد .ثٙبثشایٕٗٞ ،بٖ ٌ ٝ٘ٛوهٝ
ٕ٘ ٝ٘ٛاػتشاِیب ث ٝسٚؿٙی ٘ـهبٖ ٔهیدٞهذ ،پیهبدٜػهبصی ثبصاسٞهبی آة  ٚتؼهذیُ ٔلهشف آة
٘یبصٔٙذ ثح ٌؼتشد ٜدس جبٔؼ ٝدسثبس ٜجٙجٞٝبی ٔختّف آٖ اػت.
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