سیاستها و ابسارهای

کاهش برداشت آب زیرزمینی
آب سیزسمیىی در بسیاری اس کشًرَا مىبع مُم تأمیه آب ویاسَای کشايرسی ي شهُزی
بٍ شمار میآیذ .متأسفاوٍ بُزٌبزداری اس مىابع آب سیزسمیىی غالباً بذين پایش ي فارغ اس
مقزرات کافی صًرت میگیزد .بزداشت بیريیٍ آب سیزسمیىی ،پیامذَای مىفی ماوىهذ
کاَش آبذَی چاٌَا ،وشست سمیه ي  ...ي کاَش مًجًدی آب بهزای جمییهت ري بهٍ
رشذ خًاَذ داشت .پزداخته بٍ ایه چالشَا بٍ شیًٌای کارآمذ ،پزسش کلیذی بهزای
سیاستگذاراوی است کٍ وگزاوی فشایىذٌای دربارٌ امىیت غذایی ي پایهذاری مىهابع آب
داروذ .در ایه وًشتار ،سیاستَا ي ابشارَایی کٍ میتًاوذ در مذیزیت آب سیزسمیىهی ي
کاَش مصزف ،ي در وتیجٍ کاَش بزداشت اس آبخًانَا در حًسٌَای تقاضا ي عزضٍ
بٍ کار گزفتٍ شًد میزفی میشًوذَ .مچىیه ،وقاط قًت ي ضیف آوُا بٍ اختصار مهًرد
بحث قزار میگیزد.
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-1مقذمٍ 

آة ظیطظمیىی زض ثؿیبضی اظ وكًضَب مىجع مُم تأمیه آة ویبظَابی وكابيضظی ي قاُطی ثاٍ
قمبض میآیس .متأؾافبوٍ ثُاطٌثاطزاضی اظ مىابثع آة ظیطظمیىای غبلجاب ثاسين پابیف ي فابض اظ
ممطضات وبفی نًضت میگیطز .ثطزاقات ثایضيیاٍ آة ظیطظمیىای پیبماسَبی مىفای مبوىاس
وبَف آثسَی چبٌ َب وكؿت ظمیه ي  ...ي وبَف مًجًزی آة ثطای جمعیت ضي ثاٍ ضقاس
ذًاَااس زاقاات .پااطزاذته ثاٍ ایااه چاابلفَااب ثااٍ قاایًٌای وبضآمااس پطؾااف ولیااسی ثااطای
ؾیبؾتگصاضاوی اؾت واٍ ورطاوای فعایىاسٌای زضثابضٌ امىیات غاصایی ي پبیاساضی مىابثع آة
زاضوس.
زض ایه وًقتبض ؾیبؾتَب ي اثعاضَبیی واٍ مایتًاواس زض ماسیطیت آة ظیطظمیىای ي وابَف
مهطف ي زض وتیجٍ وبَف ثطزاقت اظ آثرًانَاب زض حاًظٌَابی تمبياب ي رطياٍ ثاٍ وابض
گطفتٍ قًز معطفی میقًوسَ .مچىیه ومبٌ لًت ي يعف آوُب ثٍ اذتهبض مًضز ثحا

لاطاض

میگیطز.
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ورؿتیه پطؾف محًضی وٍ ثط تحلیل ؾیبؾتَابی ماسیطیت مهاطف آة ظیطظمیىای تماس
زاضز تًجیٍ يطيضت مسیطیت مىبثع آة ظیطظمیىی اؾت .وظطیٍ التهبز رمًمی اظ السا زض
قطایٍ ومم ي قىؿت ثبظاض پكتیجبوی میوىس .ثب ایه َمٍ تعطیف وبالی رمًمی زض ممبثال
ذهًنی َمیكٍ زضثبضٌ آة ضيقه ویؿت ي حتی زضثبضٌ آة ظیطظمیىی پیچیسٌتط اؾت.
آة ظیطظمیىاای غبلجااب یااه مىجااع مكااتطن 1زض وظااط گطفتااٍ ماایقااًز یعىاای يیػگاای آن
مىعپصیطی 2پطَعیىٍ ي وبَفپصیطی 3اؾت .يلتی ثاٍ وابالیی مىاعپاصیط گفتاٍ مایقاًز واٍ
متمبيیبن تب قطایٍ يیػٌای ضا احطاظ وىىىس اظ حك زؾتطؾی ثٍ آن وبال محطي ذًاَىس ثاًز.
اظ ؾًیی زیرط َط ياحسی ضا وٍ یه مهطفوىىاسٌ ثطزاقات مایوىاس ثاطای زیراطان زض
زؾتطؼ ویؿت .ثب ایه َمٍ ایه تعطیف میتًاوس گمطاٌوىىسٌ ثبقس .مىبثعی وٍ تمب ي ومبل
مكتطن ي زاضایی قرهی زاوؿتٍ میقًوس زي وطاوٍ یه َیف ثٍ قمبض مایآیىاس ي ثیكاتط
Common pool resources
Exclusion
3 Subtractability
1
2

1

آثرًانَب زض ومٍُای زض حس فبنل ایه زي جبی میگیطوس .ثط ایه اؾابؼ وؿاجتزازن قاأن
مىجع مكتطن ثٍ آة ظیطظمیىی غبلجب لبثل وبضثطز ویؿات چاًن ثاٍ مبَیات آثراًان ثؿاتری
زاضز .یااه آثرااًان ثااب لبثلیاات شذیااطٌ ثاابال ي لبثلیاات اوتماابل پااب یه ثیكااتط ثااٍ یاه زاضایاای
ذهًنی وطزیىتط اؾت تب یه مىجع مكتطن .زض وتیجاٍ مىابفع حبنال اظ تاساثیط ماسیطیت
ممىه اؾت ومتط اظ اوتظبض ي وبمال متغیط ثبقس .افعين ثط ایه زضجٍ پیًؾتری ثب پیىاطٌَابی
آة ؾُحی ویع می تًاواس ثاط ایىىاٍ آیاب آة ظیطظمیىای ثاٍ رىاًان یاه مىجاع ذهًنای یاب
مكتطن رمل میوىس تأثیط ثرصاضز.
مىبثع مكتطن ثب مكىالت حس ثطزاقت مجبظ ي ؾبظ ي وبض ثُطٌثطزاضی ضيثطي َؿاتىس یعىای
چرًوری اَمیىبنیبفته اظ حفبظت ي پبیساضی مىجع ي چبلفَبی ترهیم مىجع .پبؾدَابی
وُبزی مرتلفی ثٍ ایه مكىالت يجًز زاضز اظ قیًٌ مسیطیت تعبيوی تب قیًٌ غیط تعابيوی یاب
ييع ممطضات ثٍ زؾت وُبزَبی مؿئًل .مكىل حس ثطزاقات غبلجاب ویبظمىاس مساذلاٍ زيلات
ذًاَس ثًز يلی چبلفَبی ترهیم زض ثطذی مًاضز میتًاوس ثٍ زؾت ذاًز ثُاطٌثاطزاضان
حل قًز.
چٍ َىرب مسیطیت ثٍ ضفبٌ جبمعٍ مىجط میقًز؟ زض مًضز مسیطیت آة ظیطظمیىی ثاٍ رىاًان
یه مىجع تجسیسپصیط َیچ پبؾد رمًمی يجًز وساضز .قمبضی اظ وًقتبضَبی التهابزی ایاه
پطؾف ضا رمستب ثب تمطوع ثط مؿائلٍ ثطزاقات آة ظیطظمیىای یاب ومًواٍای اظ ماسیطیت مىجاع
تجسیسپصیط ثب تىیٍ ثط ييعیتَبی وؿجتب ؾبزٌقسٌ ثب فطو رس اثطگصاضی ذبضجی مىفای
حمًق ثؿبمبن مبلىیت ي آثرًانَبی وؿجتب ثعضي (لبثلیت شذیطٌ ثابال لبثلیات اوتمابل وام
مُبلعٍ وطزٌاوس .جمعثىسی وبض آوبن ایه اؾت وٍ مىبفع مسیطیت آة ظیطظمیىی َمیكٍ لبثال
مالحظٍ ورًاَس ثًز ي ياثؿتری ظیبزی ثٍ پبضامتطَبی التهبزی َیسضيلًغیىی ي اجتمابری
زاضز.
ثب ایه َمٍ تطزیسی ویؿت وٍ مسیطیت آة ظیطظمیىی زض قطایُی وٍ ثب آثبض ذبضجی مىفای
ثُطٌثطزاضی ضيثطي َؿتیم ي ثُطٌثطزاضان ایه پیبمسَب ضا ثٍ حؿابة ومایآيضواس اوىبضوبپاصیط
اؾت .ثح لبثل تًجُی زض وًقتبضَب زضثبضٌ معیبض احتمبلی ثطای تعطیاف ظمابوی واٍ پم ابغ
آة ظیطظمیىی ذؿبضتآفطیه میقاًز اوجاب قاسٌ اؾات .ثاب ایاه َماٍ مًياً ممبثلاٍ ثاب
ذبلیقسن شذیطٌ ثبثت ثٍ وسضت مًضز تًجٍ لطاض گطفتٍ اؾت .زض وًقتبضَب معماًال ثاٍ آثابض
2

ذبضجی وبقی اظ پم بغ پطزاذتٍ میقًز .آثبض مىفی اوًا مرتلفی زاضز ثب زضجابت مرتلاف
ذؿبضت ي زض ؾیؿتمَبی آة ظیطظمیىی مرتلف پسیس مایآیىاس .يلای حتای متاسايلتاطیه
مًاضز قبمل وبَف آثسَی چبٌ ي افعایف َعیىٍَبی پم ابغ ممىاه اؾات مؿاتلع ماسیطیت
ثبقس ثٍ يیػٌ اگط تكسیس آوُب ثٍ پیبمسَبی مُمتطی مىجط گطزز.
ذبلیقاسن آة ظیطظمیىای زض زضاظماست (زض آثراًانَابی وؿاجتب ثاعضي معماًال مؿاتلع
ؾیبؾتگصاضی رمًمی اؾت .زض چىیه مًاضزی ذهًنایبت مىجاع مكاتطن ممىاه اؾات
غبلتتط قًز .ورطاوی زضثبضٌ ویفیت ي آثبض مىفی ثُطٌثطزاضی ثیضيیٍ احتمبال ثٍ وؿجت اُفت
تطاظ افعایف مییبثس .ثىبثطایه مكىل حس مجبظ ثطزاقات زض چىایه يياعیتی ممىاه اؾات
ثطوبمٍضیعی ي مسیطیت ثلىسمست ضا ثطای اجتىبة اظ مكىالت آتی ترهیم ایجبة ومبیس.
تًجیٍ ثبال ثبظتبةزَىسٌ ضاٌ ي ضؾمَبی رملی اؾت .زض زٍَ گصقتٍ زي زؾتٍ ورطاوی انلی
زض ثطذی وكًضَب اوریعٌ تغییط ؾیبؾت مسیطیت آة ظیطظمیىای ضا ثاٍ يجاًز آيضزٌ اؾات.
ورؿت ورطاوی زضثابضٌ اُفات فیعیىای ؾیؿاتمَابی آثراًان قابمل تغییاطات زض ویفیات ي
ومی ت آة ظیطظمیىی (اظ جملاٍ قاًضی ي ویاع پتبوؿایل فطيوكؿات ثطگكاتوبپاصیط .زي
ثطَموىفَب میبن ؾیؿتمَبی آة ظیطظمیىای ي آة ؾاُحی .ثاطای ومًواٍ ورطاوای زضثابضٌ
وبَف جطیبن ضيزذبواٍ ثاٍ يياع مماطضات زضثابضٌ مهاطف آة ظیطظمیىای زض قامبضی اظ
حًيٍَبی آثطیع مكتطن زض ایبالت متحاسٌ قاسٌ اؾات اظ جملاٍ ضيزذبواٍ ( Pecosمیابن
ترعاؼ ي ویًمىعیه ضيزذبواٍ آضوابوعاؼ (وابوعاؼ ي ولاطازي ي ضيزذبواٍ Republican
(واابوعاؼ وجطاؾااىب ي ولااطازي ي ویااع زض وكااًضَبی زیرااط مبوىااس حًيااٍ  Guadalquivirزض
اؾ بویب .اثطات مىفی وبَف جطیبن ثط ظیؿتربٌَبی ضيزذبوٍای ي گًوٍَبی زض معاطو ذُاط
ویع ثٍ ييع ممطضات زض چىسیه ایبلت امطیىب مىجط قسٌ اؾت.
زض ممبثل تأثیطگصاضی چبٌَبی مجبيض ي پتبوؿیل ضفتبض ثُطٌثطزاضان زض پبؾد ثٍ ایاه مؿائلٍ
ثب ایىىٍ تمطوع مُم پػيَف التهبزی زض ؾای ؾابل گصقاتٍ ثاًزٌ اؾات ثاب اواسن اؾات ىب
محطن مُم تغییط العامی زض ؾیبؾت مسیطیت آة ظیطظمیىای وجاًزٌ اؾات .یاه زلیال ایاه
ضيوس ضا میتًان چىیه تًيیح زاز وٍ چًن وكبيضظی آثی ثعضيممیبؼ حسالل زض ثطذای
وكًضَب متسايل اؾت فبنلٍگصاضی چبٌَب ثٍ اوساظٌ وبفی ظیبز ثًزٌ اؾت وٍ اثاطات پم ابغ
ثط مبلىبن چبٌَبی مجبيض زض ممبیؿٍ ثب اُفت وبقی اظ پم بغ یه چبٌ وًچه ثًزٌ اؾات .زض
يالع يًاثٍ فبنلٍگصاضی چبٌَب وًری ؾیبؾت ثٍ قمبض میآیس واٍ مایتًاواس زض ممیابؼ
مًيعی ثٍ زلت ثطای وبَف پتبوؿیل تأثیطگصاضی چبٌَبی مجبيض ثٍ وبض گطفتاٍ مایقاًز.
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افعين ثط ایه زض ثطذای پاػيَفَاب مهابحجٍ ثاب ظاضرابن وكابن مایزَاس واٍ ورطاوایَابی
تًلیسوىىسٌ معمًال ثط ضفتبض احتمبلی َمؿبیربوف تمطوع واساضز .اظ ایاه ضي ایاه وًقاتبض ثاط
ضفتبض اؾاتطاتػیه ثاٍ رىاًان اوریاعٌ ولیاسی تًلیسوىىاسگبن وكابيضظی یاب محاطن تغییاط
ؾیبؾت تمطوع ورًاَس زاقت.
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مسیطیت آة ظیطظمیىی ویبظمىس قاىبذت وابفی ي تفهایلی جطیابن آة ظیطظمیىای ي اثاطات
مؿااتمیم پم اابغ ثااطای قىبؾاابیی اَااط تأثیطگااصاضی زض تااساثیط اوتراابثی اؾاات .واابزض 1مااسل
ؾبزٌقسٌای اظ یه آثرًان وبمحهًض ضا زض پیًوس ثب آة ؾُحی تًنیف مایوىاس .زض ایاه
م بل جىجٍَبی ولیسی ي زیىبمیه ثطَموىف ؾیؿتم َجیعی -اوؿبوی وكبن زازٌ میقًز .ایه
مسل ؾبزٌقسٌ وكبن میزَس وٍ :الف جطیبنَابی مرتلفای زض ؾیؿاتمَابی آة ظیطظمیىای
يجًز زاضز؛ ة چبٌَبی مرتلف ثط اؾبؼ مًلعیت وؿاجی ي رماك آوُاب مایتًاوىاس اثاطات
مرتلفی زاقتٍ ثبقىس؛ ي ج ضاٌ ي ضؾمَبی آثیبضی ویع ممىه اؾت مُم ثبقس.
کادر -1مذل ساده برهمکنشهای انسان -طبیعی در یک آبخوان

ممُع رطيی ثطَموىفَب زض یه ؾیؿتم ثٍ َممطتجٍ آة ؾُحی -آة ظیطظمیىی

تًيیح B A :ي  Cؾٍ چبٌ َؿتىس S .آثراًان ي لؿامت َبقاًضذًضزٌ آة قاًض يالاع زض ظیاط آثراًان اؾات.
َعیىٍَبی پم بغ ثطای چبٌ  Aثیكتطیه ممساض ذًاَس ثًز چًن رمك آن تاب آة ظیطظمیىای ثیكاتطیه فبنالٍ اؾات.
افعين ثط ایه يربمت الیٍ اقجب زض ظیط چبٌ  Aویع ومتط اظ چبٌَبی  Bي  Cاؾت یعىی چبٌ  Aپب یهتطیه آثسَی
ضا ذًاَس زاقت.
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ازامٍ وبزض1
قىل ثبال ثطـ رطيی یه ؾیؿتم ثٍ َممطتجٍ آة ؾُحی -ظیطظمیىی ضا وكبن میزَس .زض ایاه قاىل ؾاٍ چابٌ
( B Aي  Cيجًز زاضز وٍ ثطای پم بغ آة ظیطظمیىی ثطای تًلیس وكبيضظی اؾتفبزٌ میقاًز .چىاسیه يضيزی ثاٍ
ایه ؾیؿتم آثرًان يجًز زاضز :جطیبن يضيزی آة ظیطظمیىای ثاٍ محاسيزٌ ماًضز وظاط ( I1ثركای اظ ثابضـ واٍ
آثرًان ضا تغصیٍ میوىس (وفًش رممی حبنل اظ ثبضـ  I2آة ثطگكاتی آثیابضی ( I3ي تغصیاٍ اظ ضيزذبواٍ (. I4
ذطيجیَب ویع رجبضتىس اظ :جطیبن ذطيجی اظ آثرًان ( O1تجریطتعطق وكت ( O2جطیبن ؾُحی ي ظیطؾاُحی
ثٍ زضين ضيزذبوٍ ( O3ي تجریطتعاطق پًقاف َجیعای ( O4واٍ ثاطای پكاتیجبوی اوًؾیؿاتمَابی ياثؿاتٍ ثاٍ آة
ظیطظمیىی الظ اؾت .مًاظوٍ جط ثطای ایه آثرًان زض َط زيضٌ ظمبوی معایه ضاثُاٍ مجماً يضيزیَاب (I1 - I4
مجمً ذطيجیَب ( O1 - O4ي تغییط زض آة شذیطٌقسٌ زض آثرًان ضا وكبن میزَس (: ∆S

مًاظوٍ جط وكبن میزَس وٍ اگط آثرًان ثرًاَس زض حبلت پبیب لطاض زاقتٍ ثبقس یعىی حبلتی واٍ َایچ تغییاطی زض
شذیطٌ آة يجًز وساضز يضيزیَب ي ذطيجیَبی ؾیؿتم ثبیس زض تًاظن ثبقىس .اگط مجمً ذطيجیَاب اظ ؾیؿاتم
آة ؾُحی -ظیطظمیىی اظ مجمً يضيزیَب پیكی ثریطز تغییط زض شذیطٌ مىفی ذًاَس ثاًز یعىای آثراًان ذابلی
ذًاَس قس .اگط مجمً يضيزیَب اظ مجمً ذطيجیَب پیكی ثریطز آثرًان تغصیٍ ذًاَس قس.
زض ممیبؼ مىُمٍ ای اگط جطیبن يضيزی ظیطؾُحی ثٍ ایه ؾیؿتم ( I1یب ثبضـ ( I2وبَف یبثس حتای اگاط پم ابغ
آة ظیطظمیىی ( O2افعایف ویبثس جطیبن ذطيجی اظ ؾیؿتم وبَف مییبثس یب ؾُم آة ظیطظمیىی زض جطیابن پبیاٍ
ضيزذبوٍ ( O3یب اوًؾیؿتمَبی ياثؿتٍ ثٍ آة ظیطظمیىی ( O4وبَف مییبثس .وبَف زض جطیبن وُط ممىه اؾات
ثط ظیؿتربٌ ضيزذبوٍای ي پب یهزؾت تأثیط ثرصاضز یب ثاط ؾاط ترهایمَابی آة ؾاُحی مكاتطن تعابضو پسیاس
آيضز .اگط ثُطٌثطزاضان وكبيضظی وبضآیی ؾبمبوٍَبی آثیبضی ضا افعایف زَىس ي َمعمبن پم بغ ضا َمبن میعان لجلی
وربٌ زاضوس تغصیٍ ( I3افعایف ذًاَس یبفت ي زيثبضٌ وبَف زض ذطيجیَب شذیطٌ یب تطویجای اظ ایاه زي يجاًز
ذًاَس زاقت .وىتٍ مُمتط ایىىٍ اوتظبض میضيز زض ظمبن ذكىؿبلی وٍ تمب يضيزیَب وبَف ماییبثاس ویبظَابی
آثی گیبٌ ي ویع پًقف َجیعی افعایف یبثس زض وتیجٍ جطیبن وُط زض ضيزذبوٍای وٍ اضتجبٌ َیسضيلًغیىی ثب آثراًان
زاضز ي ویع مًجًزی آة ثطای زیرط اوًؾیؿتمَبی ياثؿتٍ ثٍ آة ظیطظمیىی وبَف مییبثس.
افعين ثط اثطات مىُمٍای ثط ؾیؿتم آة ظیطظمیىی ممىه اؾت اثاطات مًياعی وبقای اظ پم ابغ آة ظیطظمیىای ویاع
يجًز زاقتٍ ثبقس .ایه لجیل آثبض ذبضجی ممىه اؾت قبمل وابَف جطیابن ضيزذبواٍ ي اُفات مًياعی ؾاُح آة
ظیطظمیىی ثبقس .ثطای ومًوٍ تساي پم بغ زض چبٌ  Bثٍ وبَف جطیبن ضيزذبوٍ مىجط ذًاَس قسَ .مچىیه چًن چبٌ
 Bوؿجت ثٍ چبٌَبی  Aي  Cثٍ ضيزذبوٍ وعزیىتط اؾت تأثیط پم بغ ثٍ اظای َط ياحس آة پم بظقسٌ اظ چبٌ  Bوؿاجت
ثٍ چبٌ َبی زیرط ثیكتط ذًاَس ثًز .اظ ؾًیی زیرط َط زي چبٌ  Bي  Cمیتًاوىس ثبلمًٌ ثط اوًؾیؿتم ياثؿاتٍ ثاٍ آة
ظیطظمیىی تأثیط ثرصاضوس ( O4اگط مرطيٌ اُفت ایه زي چبٌ ؾُح آة ظیطظمیىی ضا وٍ اوًؾیؿاتم ثاٍ آن ياثؿاتٍ
اؾت پب یه ثجطز.
اگط آة قًض زض ظیط آثرًان آة قیطیه يالع ثبقس تساي وبَف آثرًان ممىه اؾت ثٍ وابَف ویفیات آة زض
چبٌ پم بغ مىجط قًز .ثسیه تطتیت ثٍ آثیبضی وكتَب لُمٍ میظوس .زض قىل تطؾیمقسٌ رسؾیَبی آة قاًض زض
ظیط آثرًان آة قیطیه لطاض زاضز .يلتی ممساض شذیطٌ زض آثرًان آة قیطیه وبَف مییبثس آة قًض ثٍ ثبال وفاًش
میوىس .يلتی ثٍ ثرف اؾىطیهقسٌ چبٌ ثطؾس -چبٌ  -Aویفیت آة ثٍ ؾطرت وبَف ذًاَس یبفت.
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حتی اگط زض َسفَب ي ؾیؿتمَابی آة ظیطظمیىای تفابيت يجاًز زاقاتٍ ثبقاس ممبثلاٍ ثاب
وبَف آة ظیطظمیىی زض ثلىسمست ي /یب آثبض مىفای وبقای اظ آن ویبظمىاس ؾابظ ي وبضَابیی
ثطای وىتطل پم بغ ي /یب افعایف زؾتطؾی ثٍ مىابثع آة جابیرعیه اؾات .ثاط ایاه اؾابؼ زي
زؾتٍ اظ تساثیط ضا میتًان ثٍ وبض گطفت:
 تساثیط ي ضاَىبضَبی تأثیطگصاض ثط تمبيب ثطای وبَف مهطف آة .ایاه لجیال ضاَىبضَاب
میتًاوس ثط نسيض مجًظ چبٌَب یب ثط میعان ثطزاقت اظ چبٌَب ثب اؾتفبزٌ اظ ضيیىطزَابی
مؿتمیم ي غیط مؿتمیم تمطوع وىىس .ييع يًاثٍ ذبل زضثبضٌ وبضثطی اضايای الراًی
وكت قیًٌ آثیبضی یب تأمیه اوطغی میتًاوس ثٍ رىًان اَاط غیاط مؿاتمیم ثاطای وىتاطل
ثُطٌثطزاضی اظ آة ظیطظمیىی اؾتفبزٌ قًوس .ؾیبؾاتَابی وكابيضظی ویاع مایتًاواس ثاط
اؾتفبزٌ اظ آة ظیطظمیىی تأثیط ثرصاضز.
 تساثیط معًُف ثاٍ رطياٍ ثاطای افاعایف مًجاًزی آة ثاطای مهابضف .ایاه زؾاتٍ اظ
ضاَىبضَب تالـ ذًاَىس وطز شذیطٌ آة ظیطظمیىی ضا افعایف زَىاس ي /یاب اظ مىابثع آة
جبیرعیه اؾتفبزٌ وىىس (ثطای ومًوٍ آة ؾُحی پؿبة تهفیٍقسٌ  .افاعایف زؾتطؾای
ثٍ آة ؾُحی ثطای آثیبضی اظ َطیاك ؾاطمبیٍگاصاضی زض ظیطؾابذتَاب ي اؾاتفبزٌ یاب
شذیطٌ پؿابة ثبظیابفتی اظ جملاٍ ضاَىبضَابی واًیه ثاٍ قامبض مایآیىاس زض حابلی واٍ
ومهظزایی ي شذیطٌؾبظی آة ظیطظمیىی 1ثٍ ؾجت َعیىٍَبی ثبالی آن َىًظ زض ؾاُح
گؿتطزٌ زض وكبيضظی اؾتفبزٌ ومیقًوس.
ضيیىطزَب ي ضاَىبضَبی مرتلف زض جسيل 1ذالنٍ قسٌاواسَ .مابن گًواٍ واٍ زض جاسيل
زیسٌ میقًز ضاَىبضَبی مرتلف ضا میتًان زض ؾاٍ زؾاتٍ ضيیىاطز تفىیاه واطز :يياع
ممطضات ضيیىطزَبی التهبزی ي مسیطیت ثٍ زؾات ثُاطٌثاطزاضان .زض رمال ممىاه اؾات
میبن اوًا مرتلف تب اوساظٌای َم ًقبوی يجًز زاقاتٍ ثبقاس .ثاطای ومًواٍ يياع مماطضات
غبلجب ظیطثىبی تساثیط التهبزی اؾت ي تساثیط التهبزی ثط ممطضات تىیٍ زاضز .افاعين ثاط ایاه
ضاَىبضَب غبلجب زض تطویت ثب یىسیرط ثٍ وبض گطفتٍ میقًوسَ .ط یاه اظ ذبواٍَابی جاسيل
اثعاضَبیی ضا وٍ میتًاوس ثاط ماسیطیت آة ظیطظمیىای تاأثیط ثراصاضز وكابن مایزَاس .چاًن
ؾیؿتمَبی آة ظیطظمیىی متىً ثًزٌ ي ثب چبلفَبی ذبل َمطاٌ َؿتىس َمٍ گعیىٍَاب زض
Groundwater banking

6

1

تمب قطایٍ مفیس ورًاَىس ثًز .التهبز مسیطیت آة ظیطظمیىی میتًاوس مجىبی مفیاسی ثاطای
تهمیمگیطی ي اوتربة فطاَم آيضز.
-4اتضاسَایطشفتقاضاتشایمذیشیتمصشفآبصیشصمیىی 

زض َمیه اثتسا ثبیس یبزآيض قس وٍ َیچ اثعاضی وؿجت ثٍ اثعاضَبی زیرط ثطتطی وساضز .ثٍ ثیبوی
زیرط اوتربة اثعاض مىبؾت ثاٍ زضن قاطایٍ َیاسضيغ ًلًغیىی التهابزی -اجتمابری ي
آثبض ذبضجی مًضز وظط ثؿتری زاضز .راليٌ ثاط ایاه حتای زض یاه مىابن ذابل اوترابة
ضاَىبض ثٍ ؾُح مًضز وظط وبَف زض مهاطف آة ویاع ثؿاتری ذًاَاس زاقات :ضتجاٍثىاسی
ضاَىبضَب ثط اؾبؼ تغییط زض مهطف وال آة یاب قاطایٍ َیاسضيلًغیىی ماًضز وظاط تغییاط
میوىس.
جسيل -1ضاَىبضَبی مسیطیت مهطف آة ظیطظمیىی
تذاتیشمقشساتی 

چاٌَا 

سيیکشدَایطشفتقاضا 

مصشف 

تأمیهآبتشای
سيیکشدَایطشفعشضٍ 

رخیشٌساصی 


تأمیهآبتیطتش 

اتضاسَایاقتصادی 

مذیشیتجمعی 

الضام تِ دسیافت هجَص
تشای چاُ

ٍضع هالیات تش چاُ

سشهایِگزاسی ٍ تصوین
هطتشن تشای حفش چاُّا

هستمین :هجَص
تْشُتشداسی ،پایص
الضاهی ،تعییي سْویِ،
الضام تِ سعایت واسآیی
حذالل

هستمینً :شخگزاسی آب
صیشصهیٌی ،تاصاس آب صیشصهیٌی؛
عشحّای استمای واسآیی آب

هستمین :الذاهات
دٍعلثاًِ تشای واّص
پوپاط آب صیشصهیٌی

غیش هستمین :همشسات
دستاسُ اساضی ،حفاظت ٍ
هصشف اًشطی

غیش هستمین :عشحّای حوایتی،
پشداخت دس لثال ضیَُّای
دٍستذاس هحیظصیست ٍ حفاظت
داٍعلثاًِ ،تاصاس اًشطی ٍ صهیي

اعوال همشسات دستاسُ
رخیشُ تِ ّوشاُ هجاصات
عذم سعایت همشسات

عشحّای هطاسوت دس ّضیٌِ،
ٍامّا ٍ یاساًِ تشای رخیشُساصی
آب صیشصهیٌی

ساخت تأسیسات تا
هطاسوت دس ّضیٌِ،
عشحّای رخیشُساصی ٍ
تاصیاتی آتخَاى

تاصتخصیص آب سغحی

تأهیي هالی صیشساختّا (سذّا،
تصفیًِ ،وهصدایی)

تشًاهِّای هذیشیت
جوعی ،استفادُ اص آب
تاصیافتی
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زض ازامٍ ایه ثرف اثعاضَبی تعطیفقاسٌ زض جاسيل 1ثاٍ اذتهابض ماطيض مایقاًوس .چاًن
َسف ایه ثرف آقىبیی ولی ثب ضاَىبضَب اؾت اوفطازی معطفی میقًوس يلی ثبیاس تًجاٍ
زاقت وٍ معمًال چىسیه ضاَىبض زض تطویات ثاب یىاسیرط ثاٍ وابض مایضيواس .زض پبیابن ایاه
ثرف العامبت مُم ثاطای مًفمیات ضاَىبضَاب مبوىاس پابیف ي وظابضت ي اوؿاجب تاساثیط ثاب
اثعاضَبی زیرط ثٍ اذتهبض مًضز ثح لطاض میگیطز.
:مجًصَایپمپاط،سُمیٍيپُىٍتىذی 

-1-4يضعمقشسات

ثٍ ًَض ولی مسیطیت آة ظیطظمیىی ثب ييع ممطضات ؾط ي وبض زاضز .یىی اظ ضيیىطزَابی
مُم ترهیم پم بغ مجبظ آة ظیطظمیىی ثطای َط چبٌ اؾت .ممساض مجبظ پم بغ میتًاواس ثاط
پبیٍ مؿبحت اضايی آثی ي ویبظ آثی گیبٌ ثبقس یب ثط پبیٍ ؾبثمٍ گصقتٍ مهطف تعیایه قاًز.
میعان ترهیم ثٍ اظای ياحس مؿبحت آثیبضی ممىه اؾت یىؿابن تعیایه قاًز یاب ممىاه
اؾت ثط اؾبؼ قطایٍ َیسضيلًغ ًلًغیىی آثرًان یب تىىًلًغی آثیبضی تعییه گطزز.
اظ زیس التهبزی يياع محاسيزیتَابی یىىًاذات ومای (یاب ؾاُمیٍَاب ضيـ اثاطثرف
َعیىٍای ثطای تحمكثركیسن ثٍ َسفگصاضیَبی َیسضيلًغیىی ویؿت مرط آن واٍ مىابفع
ثٍ زؾتآمسٌ ي اثطات مهطفوىىسگبن ي اثطات ثُطٌثطزاضان ثط آثرًان یىؿبن ثبقس .رلات
آن اؾت وٍ ثٍ ًَض ولی ترهیم یىؿبن ثٍ َاط ثُاطٌثاطزاض ثاب مىابفع وُابیی مهاطف آة
مؿبيی ورًاَس ثًز .ثب ایه َمٍ تعییه ؾاُمیٍ معماًال اثاعاض تىظایم ربزالواٍ زض وظاط گطفتاٍ
میقًز چًن ثٍ ًَض یىؿبن ثط زاضوسگبن مجًظ ثُطٌثطزاضی ارمبل میقًز .ثط ایاه اؾابؼ
اگط محسيزٌَبی اثطگصاضی ثُطٌثطزاضان ثط آثرًان اظ وظط مىبوی پطاوىسگی اوسوی زاقاتٍ
ثبقس ي ویع اگط مىبفع حبنل اظ ثُطٌثطزاضی یىؿبن ثبقس تعییه ؾُمیٍ یىىًاذت مایتًاواس
اثااعاض اثاااطثرف مااسیطیت آة ظیطظمیىااای ثاااٍ قاامبض آیاااس .ثاااٍ وؿااجتی واااٍ پیچیاااسگی
َیسضيغ ًلًغیىی ي وبَمرىی ثُطٌثطزاضان افعایف مییبثس ؾُمیٍَب ثبیس متىبؾت ثب افاعایف
زلت ي اَالربت الظ ثطای تىظیم اثطثرف َسفگصاضی قًز.
پُىٍثىسی قىل زیرطی اظ ممطضات زض ماسیطیت آة ظیطظمیىای ثاٍ قامبض مایآیاس .زض ایاه
قیًٌ اوجب فعبلیتَبی معیه زض محسيزٌَبی مكرمقسٌ محسيز مایقاًز .ثاطای ومًواٍ
ممىه اؾت پم ابغ زض فبنالٍ معیىای اظ ضيزذبواٍای واٍ یاه ظیؿاتربٌ حیابتی ضا پكاتیجبوی
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می وىس یب زض فبنلٍ معیىی اظ تأمیه آة قاطة یاه قاُط محاسيز قاًز .الاعا ثاٍ ضربیات
فبنلٍ چبٌَب ویع اظ ممطضات پُىٍثىسی ثٍ قمبض میآیس.
تُشٌتشداسان 
ی:تأثیشگزاسیتشاوگیضٌَای 

-2-4اتضاسَایاقتصاد

تفبيت اثعاضَبی التهبزی ثب ممطضات زض ایه اؾت وٍ محسيزیتَبی مُلك ثطای تغییط ضفتبض
مهطفوىىسگبن لطاض زازٌ ومیقًز ثلىٍ لهس آوُب تكًیك مهطفوىىسگبن ثٍ تغییاط ضفتابض
ذًز ثٍ گًوٍای اؾت وٍ وتیجاٍ َیاسضيلًغیىی ماًضز وظاط محماك قاًز .ایاه لجیال تاساثیط
مكًقپبیٍ ممىه اؾت ثطای زؾتربٌَابی وظابضتی زضآماسظا ثبقاس (مبلیابت ممىاه اؾات
َعیىٍثط ثبقس (یبضاوٍَب یب ممىه اؾت تىُب قبمل پطزاذت میبن ثُاطٌثاطزاضان ثبقاس (مجبزلاٍ
آة  .اثعاضَبیی وٍ زض ایه زؾتٍ جبی میگیطوس رجبضتىس اظ مبلیبت (مبلیبت ثط آة پم بغقسٌ
یب ثط قبذهی اظ آن مجًظَبی لبثل مجبزلٍ ي ذطیس اضايی یب مجًظَبی ثُطٌثطزاضی.
تفبيت مُمی وٍ میبن اثعاضَبی گًوبگًن التهبزی يجًز زاضز گؿاتطٌ پابیف الظ ي لبثال
اوجب اؾت .اثعاضَبیی وٍ مكًقَبی مطتجٍ ثب ومیت فیعیىی آة ظیطظمیىای ثطزاقاتقاسٌ
ضا َسف لطاض میزَىس مبوىس مبلیبت ثط پم بغ ي ذطیس ي فطيـ مجًظَابی ثُاطٌثاطزاضی ثاٍ
تًان پبیف زلیك میعان مهطف آة ي تأ یس تغییط مهطف آة زض وتیجٍ مكًقَب ویابظ زاضواس.
اثعاضَبیی وٍ متًجٍ مكًقَبیی مطتجٍ ثب ومیت اضايی آثی َؿتىس ممىه اؾات مكاىالت
ومتطی ثطای پیبزٌؾبظی زاقتٍ ثبقىس چًن معمًال وظاب پابیف ماطتجٍ ثاب اضظیابثی اضظـ ي
مبلیبت زاضایی زایط اؾت.
الجتٍ زض قطایُی وٍ َیچ وً ممطضات العا آيض ي لبثل پیرطز زضثبضٌ مهاطف آة ظیطظمیىای
يجًز وساقتٍ ثبقس پیبزٌؾبظی اثعاضَبی مكًقپبیاٍ ي ومایؾابظی وتیجاٍ آوُاب ویاع زقاًاض
ذًاَس ثًز .اظ ایه ضي يلتی اثعاضَبی مرتلف ثطای ماسیطیت آة ظیطظمیىای اظ زیاس رملای
مًضز تًجٍ لطاض میگیطز ثبیس تًجٍ زاقات واٍ اثعاضَابی مكاًقپبیاٍ غبلجاب زض تطویات ثاب
ممطضات اؾتفبزٌ میقًوس .ثٍ ثیبوی زیرط ممطضات امىبن پبیف ي پیراطز ضا ثاٍ َاًض مؿاتمل
فطاَم میآيضوس.
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اظ زیس مسلؾبظی التهبزی ثٍ آؾبوی میتًان وكبن زاز وٍ اگط یه ثُطٌثطزاض ثب مبلیابت ثاط
آة ظیطظمیىی وٍ ثٍ رىًان وُبزٌ تًلیس اؾتفبزٌ میقًز ضيثطي ثبقس تهمیم ذًاَاس گطفات
اظ ممساضی اؾتفبزٌ وىس وٍ ؾًز وُابیی حبنال اظ مهاطف آة (یعىای اضظـ تًلیاس وُابیی
حبنل اظ آة ثب مبلیبت مؿبيی ثبقس .پؽ میتًان ثطای ثاطآيضزٌؾابذته قاطایٍ ثُیىاٍ زض
مسل مبلیبتی ضا اوتربة وطز وٍ اثعاض اثطثرف َعیىٍ ثطای زؾتیابفته ثاٍ َاط گًواٍ َاسف
ومی َیسضيلًغیىی ثبقس .اگط ييعوىىسٌ ممطضات مجمً پم بغ اظ آثرًان ضا مًضز تًجٍ
لطاض زَس ایه مبلیبت یىىًاذت ذًاَس ثًز .اگط ايبفٍثطزاقات زض مىابنَابی ذبنای ضخ
زازٌ ثبقس ایه مبلیبت ویع زض مىبنَبی مرتلف میتًاوس متفبيت ثبقسَ .جیعی اؾت مبلیابت
چبٌَبیی وٍ تأثیط ثیكتطی ثط آثرًان زاضوس ثیكتط ذًاَس ثًز.
اظ زیس ييعوىىسٌ ممطضات مبلیبت ممىه اؾت اثعاض مُلًثی ثبقس چًن َم ضاٌحال ثابلمًٌ
ثُیىٍای ثطای مكىل مسیطیت ثاٍ قامبض مایآیاس ي َام زضآماسظا اؾات .ثاب ایاه َماٍ ثبیاس
َكساضَبیی ضا گًقعز ومًز .ورؿات ممىاه اؾات ثاطای تًلیسوىىاسگبن يياع مماطضات
جسیس ثط وُبزٌای وٍ زض تًلیس وكبيضظی اؾتفبزٌ مایقاًز وبمًجاٍ ثبقاس ي َماٍ وُبزَابی
مسیطیت ویع اذتیبض لبوًوی ثطای اوجب چىیه وابضی وساقاتٍ ثبقاىس .اقاىبل زي مبلیابت ایاه
اؾت وٍ تمبيبی آة آثیبضی میتًاوس وبمال وكفوبپاصیط ثبقاس .ثاطای ومًواٍ زض یىای اظ
مُبلعبتی وٍ زض ایبلت آضوبوعاؼ اوجب قسٌ ثٍ ثطآيضز  -0/1ضؾایسٌ اؾات ي پبؾادَاب زض
للمطي تطاوم چبٌَب پسیس آمسٌ اؾت وكبنزَىسٌ اوعُبفوبپصیطی احتمبلی ظاضربن وؿجت ثاٍ
قطایٍ جسیس اؾت (زض ایبلت آضوبوعاؼ آة ظیطظمیىی ثاطای آثیابضی اظ آثراًان َابی لیىع
پم بغ میقًز  .زض ومًوٍای زیرط اظ ایه زؾت مُبلعبت  -0/1متًؾٍ وكف معماًل ثاطای
مهطف آة ظیطظمیىی زض وكبيضظی زض ؾُح جُبوی زض وظط گطفتاٍ قاسٌ اؾات .مُبلعابت
چىسی ویع ثٍ فمسان قًاَس تأثیط مبلیبت ثاط اؾاتفبزٌ اظ آة ظیطظمیىای اقابضٌ مایوىىاس .ایاه
وتبیج ثسیه معىب اؾت وٍ ثٍ ًَض ولی ممىه اؾت ثطای تغییط معىبزاض ضفتبض مهطفوىىسگبن
زض ضاؾتبی تحمك تغییطات مُم زض ييعیت َیسضيلًغیىی ثبیس مبلیبت ثبالیی ثٍ اظای ياحس
پم بغ ييع قًز .ثب ایه َمٍ زضیبفت مبلیبت ثبال ممىه اؾت اظ وظط ؾیبؾی رملی وجبقس.
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حتی اگط ييع مبلیبت ثط اؾتفبزٌ اظ آة امىبنپصیط وجبقاس ممىاه اؾات يياع مبلیابت ثاط
ثطذی وُبزٌَبی زیرط مطتجٍ ثب آة زض فطایىس تًلیس امىبنپصیط ثبقس .یاه ضاَىابض ممىاه
مبلیبت ثط اضايی آثی ثط پبیٍ ياحس مؿبحت اؾت .زض ایىجب ویع ممىه اؾت ثاٍ ؾاُح ثابالی
مبلیبت ویبظ ثبقس يلی اظ وظط ؾیبؾی ممىه اؾت چىسان محجًثیتی وساقتٍ ثبقس.
امىبن زیرط اؾتفبزٌ اظ قیًٌَبی غیط مؿتمیم اؾت ثطای ومًوٍ ييع مبلیبت ثط اوطغی ثاطای
وبَف پم بغ آة ظیطظمیىی يلای وتیجاٍ ضا ومایتاًان تًامیه واطز .زض یىای اظ مُبلعابت
جُبوی وكبن زازٌ قسٌ اؾت وٍ ثاب زيثطاثطقاسن لیمات اواطغی تىُاب وابَف محاسيزی زض
ثُطٌثطزاضی آة ظیطظمیىی وتیجٍ ذًاَس قس ( -9/5زضنس زض ذابلیقاسن آة ظیطظمیىای .
زض یىی اظ مُبلعبتی وٍ زض ایبالت متحسٌ اوجب قسٌ ثٍ ایه وتیجٍ ضؾیسٌ اؾات واٍ افاعایف
لیمت اوطغی (ثب ييع مبلیبت ثٍ ًَض میبوریه اثاعاض اثطثركای ثاطای ماسیطیت مهاطف آة
ظیطظمیىی زض آثرًان َبی لیىع ورًاَس ثًز .ثب ایه َمٍ زض ثطذی زیرط اظ مُبلعبت ثب تمطوع
ثط وبحیٍ ذبنی اظ ایه آثرًان ي ثب ثطضؾی مكارمتاط لیماتَابی ثاطق وكافپاصیطی ضا
ثیكتط اظ مُبلعٍ پیفگفتٍ یبفتٍاوس .ایه وتیجٍ گًیبی آن اؾت وٍ افاعایف لیماتَاب زض ایاه
مىُمٍ زض رمل ثٍ تغییطات زض ضفتبض ي وابَف مهاطف آة ظیطظمیىای زض وكابيضظی مىجاط
ذًاَس قس (زضثبضٌ وطخگصاضی اوطغی زض لؿمتَبی ثعسی تًيیح ثیكتطی زازٌ میقًز .
زازن یبضاوٍ ثطای تحمك وبَف مهطف آة ظیطظمیىای ممىاه اؾات تاأثیط محایٍظیؿاتی ي
ضفبَی مكبثٍ مبلیبت زاقتٍ ثبقس يلی مؿتلع جبثجبیی ثًزجٍ اظ ييعوىىسگبن مماطضات ثاٍ
تًلیسوىىسگبن اؾت .جبی قرفتی ویؿت وٍ یبضاوٍَب اظ وظاط ؾیبؾای ثاطای تًلیسوىىاسگبن
ممجًلیت ثؿیبض ثیكتطی وؿجت ثٍ مبلیبت زاضواس .زض حابل حبياط ثیكاتط َاط َابی یبضاواٍ زض
مسیطیت آة ظیطظمیىی مؿتمیمب ثٍ وبَف پم بغ یبضاوٍ ومیزَىس ثلىٍ مكاًقَابیی ضا ثاطای
ؾُیمقسن زض َعیىٍ ثطای تًلیسوىىاسگبن ثاطای پیابزٌؾابظی ضاٌ ي ضؾامَابی جسیاسی واٍ
اؾتفبزٌ مهطفی آة ضا وبَف میزَس رطيٍ مایوىىاس .ثاطای ومًواٍ مكابضوت زض تاأمیه
َعیىٍ ثطای تىىًلًغی حؿرط ضًَثت ذبن یب ثطای ثاٍ ضيظضؾابوی تىىًلاًغی آثیابضی .زض
چىیه مًاضزی َسفگیاطی زضؾات مهاطفوىىاسگبن ي َاسفَاب ثؿایبض مُام ثاًزٌ ي زض
ييعیتَبیی وٍ رس تمبضن اَالربت يجًز زاضز چبلفثطاوریع اؾت .حتی اگط َاط َابی
یبضاوٍ ثٍ ذًثی َسفگصاضی قاًوس مایتًاوىاس اثاطثرف ثبقاىس يلای ممىاه اؾات ثاطای
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ييعوىىسٌ ممطضات َعیىٍثط ثبقىس .افعين ثط ایه چىبوچٍ ویابظ ثبقاس محاسيزٌای زض ممیابؼ
وًچه ثاطای زؾاتیبثی ثاٍ َاسفَابی محایٍظیؿاتی زض وظاط گطفتاٍ قاًز ممىاه اؾات
پیبزٌؾبظی ثطوبمٍ پطزاذت یبضاوٍَب زقًاض ثبقاس چاًن معماًال مؿاتلع ثجات واب زايَلجبواٍ
مطز زض ایه َط َب اؾت.
پطزاذت یبضاوٍ ثطای اضتمبی وبضآیی آثیبضی َمبن گًوٍ وٍ زض اؾتطالیب تجطثٍ قسٌ میتًاوس
ثٍ رىًان یه قمكیط زيلجٍ زض مسیطیت آة ظیطظمیىی رمل وىس .افعایف وبضآیی میتًاواس
ثٍ وفع مىبثع آة ظیطظمیىی ي وكبيضظی ثبقس يلی تغصیٍ ضا وبَف میزَاس ي ممىاه اؾات
ثٍ مهطف ايبفٍتط آة فبض اظ يًاثٍ مىجط قًز .ورؿت مكرم قسٌ اؾت زازن یبضاواٍ
ثطای اضتمبی وبضآیی آثیبضی مهاطف آة ضا افاعایف مایزَاس چاًن محهاًل ثیكاتط ثاٍ
تجریطتعطق ثیكتط ثسين آة ثطگكتی یب تغصیاٍ آثراًانَاب مىجاط مایقاًز .افاعين ثاط ایاه
پبؾدَبی ضفتبضی ویع میتًاوس چىیه َط َابیی ضا ثایتاأثیط ؾابظز .ثاطای ومًواٍ َاط َابی
حمبیت اظ اضتمبی وابضآیی آثیابضی ثاب آة ظیطظمیىای زض آثراًان َابی لیىع زض آضوابوعاؼ
ظاضربن ضا ثٍ افعایف ؾُح ظیط وكت ي تغییط ثٍ ؾمت گعیىاٍَابی آةثطتاط يازاقات ي زض
مجمً ثٍ مهطف ثبالتط آة مىجاط گطزیاس .ثطلاطاضی پیًواس میابن وابضآیی ي ؾاُمیٍَابی
ثطزاقت می تًاواس اظ ثطذای اظ ایاه تاأثیطات پیكاریطی ومبیاس .محسيزؾابظی ثطزاقات ثاٍ
ذًزی ذًز ویع میتًاوس نطفٍجًیی زض مهطف آة ضا تكًیك ومبیس ي وابضآیی آثیابضی ضا
افعایف زَس.
ثبیس یبزآيضی قًز وٍ معبفیاتَابی مبلیابتی (یاب واطخگاصاضی پاب یه ثاطای آة آثیابضی ضا
میتًان یه یبضاوٍ يمىی ثاطای مهاطف آة ظیطظمیىای ثاٍ قامبض آيضز ي راس احتؿابة
ومیبثی ي آثبض ذبضجی میتًاوس َعیىٍ فطنت وُبیی آة ضا وبَف زَس ي ثسیه تطتیات ثاٍ
مكًق اؾتفبزٌ وبوبضآمس آة ظیطظمیىی تجسیل قًز.
تاصاس آب

ثبظاض آة ؾبظ ي وبضی اؾت وٍ اظ َطیك آن زاضوسگبن مجاًظ ثُاطٌثاطزاضی اظ مىابثع آة
حمبثٍ ذًز ضا ثب یىسیرط یب ثب متمبيیبن جسیس مجبزلٍ مایوىىاس .اناًال مجبزلاٍ ظمابوی اوجاب
میقًز وٍ رطيٍ ي تمبيب مًجًز ثبقس ي زضثبضٌ آة ویع ثب تًجٍ ثٍ ویبظ ثُطٌثطزاضان ثاٍ آن
ظمیىٍ ذطیس ي فطيـ چٍ ثٍ نًضت ضؾمی ي چٍ غیاط ضؾامی ثاٍ يجاًز مایآیاس .چىبوچاٍ
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حمبثٍزاض ثساوس وٍ ثب نطفٍجًیی زض مهطف آة امىبن رطياٍ ي فاطيـ مابظاز آن يجاًز
ذًاَس زاقت اوریعٌ نطفٍجًیی ي وؿت زضآمس ثطای آوُب ایجبز میگطزز .اظ ایاه َطیاك
ضاٌحاالَاابیی ثااطای ترهاایم مجااسز ي اؾااتفبزٌ واابضآتط اظ مىاابثع آة ثاایه مهاابضف ي
مهطفوىىسگبن ضلیت ممىه میقًز.
ثبظاضَبی آة معمًال ثٍ زي قىل پسیس میآیىس .ثبظاضَبی ضؾمی آة ثبظاضَبیی َؿتىس واٍ
اظ پكتیجبوی وظب حمًلی ثطذًضزاضوس .ثٍ ثیبوی زیرط وظب حمًلی مجبزالت وبضآمس ثابظاض ضا
تمًیت میوىس ي حل ي فهال اذتالفابت لاطاضزاز ضا امىابنپاصیط مایؾابظز .ثبظاضَابی غیاط
ضؾمی ثبظاضَبیی َؿتىس وٍ لطاضزازَب ثٍ جبی لًارس حمًلی ثاط پبیاٍ پیًواسَبی اجتمابری
ضفع ي ضجً میقًوس .مًفمیت ثبظاضَبی ضؾمی آة ياثؿتری ظیبزی ثٍ چابضچًة وُابزی
زاضز تب اظ آوُب پكتیجبوی وىس يلی زض ثبظاضَبی غیط ضؾمی آة ثٍ قىل زضينظا چبضچًة
َبی وُبزی متىبؾت ثب ویبظَبی ثُطٌثطزاضان قىل میگیطز.
زض قطایُی وٍ ممطضات وبظط ثاط ثطزاقات آة ظیطظمیىای زایاط ثبقاس ممىاه اؾات امىابن
اؾتفبزٌ اظ اثعاضَبیی وٍ ثٍ ثُطٌثطزاضان امىبن مجبزلٍ حمبثٍَب ضا میزَس يجاًز زاقاتٍ ثبقاس.
ثبظاض آة میتًاوس ضيـ اثطثركی ثطای وابَف مهاطف آة ثبقاس يلای پایفقاطٌَابی
مُمی ثطای مًفمیت ثبظاض آة ظیطظمیىی يجًز زاضز :حمًق ضيقه مبلىیت ثط زاضایای ؾابظ
ي وبض مىُمی تعییه لیمت ي اَالربت ي ظیطؾبذتَبی الظ .
چىبوچٍ مهطف آة ظیطظمیىی اوساظٌگیطی ومیقًز ممىه اؾت امىبن اؾاتمطاض ثابظاض آة
ظیطظمیىی يجًز زاقتٍ ثبقس .ثطای ومًوٍ اگط مجمً مؿبحت اضايی آثی زض یاه مىُماٍ
ثٍ ومتط اظ مؿبحت ثبلمًٌ وكت محسيز قًز ثىبثطایه حمبثاٍ آثیابضی اضايای مایتًاواس ثاب
ذطیس ي فطيـ آن زض ثبظاض ثبظترهیم یبثس.
ثبظاضَبی آة ممىه اؾت آثبض جبوجی مىفی ثٍ ؾجت مبَیت ثٍ َمياثؿاتٍ مىابثع آة زض پای
زاقتٍ ثبقس .ثطزاقت آة ؾُحی ثط آة ظیطظمیىی تأثیط میگصاضز ي ثبلعىؽ .اوحاطاف آة
زض ثبالزؾت ثط میعان جطیبن زض پب یهزؾت تأثیط میگاصاضز .تغییاطات زض اؾاتفبزٌ مهاطفی
میعان وفًش رممی آة ضا تغییط میزَس .تغییط زض ومٍُ اوحطاف میتًاوس جطیبنَبی ثطگكاتی
ضا وبَف زَس ي تأمیه آة ظاضرابوی ضا واٍ زض مجبزلاٍ آة زذیال ویؿاتىس مرتال ؾابظز .زض
جبَبیی وٍ غبلت مهطف آة اظ آة ظیطظمیىی تأمیه میقًز ايابفٍثطزاقات اظ ؾافطٌ زض
13

غیبة مسیطیت آة ظیطظمیىی میتًاوس ثٍ وكؿت ظمایه وفاًش آة قاًض ي اُفات ؾاُح آة
ظیطظمیىی مىجط قًز .ثب ایىىاٍ ایاه پیبماسَب ثاٍ ثبظاضَابی آة مىحهاط ویؿاتىس يلای زض اثاط
جبیرعیىی پم بغ آة ظیطظمیىی ثٍ جبی آة ؾُحی تكسیس میقًوس .آثبض ذبضجی ثیمابضی
متسايل ثبظاضَبی آة ثٍ قمبض میآیس ثب ایاه َماٍ ثاسين چابضٌ ویؿاتىس .آثابض جابوجی مىفای
میتًاوس زض لیمتَبی ثبظاض ثطای ججطان َعیىٍَبی اجتمبری تًأ ثب مجبزالت ثبظاض گىجبواسٌ
قًز .گىجبوسن آثبض ذبضجی زض لیمتَبی ثبظاض َعیىٍَبی اجتمابری مجبزلاٍ ضا ججاطان مای
وىس يلی اظ آن پیكریطی ومیوىس.
اؾتمطاض ؾبظ ي وبضَبی ثبظاض ثطای ترهایم

مؿئلٍ حمًق مبلىیت زاضایی ثٍ يیػٌ زض ثح

آة زض وكًضَبی زض حبل تًؾعٍ اَمیت ماییبثاس .حماًق اوتفابری ثاطای آة َاماوىاًن
يجًز زاضز چٍ ثٍ نًضت تلًیحی (ضؾً رطفی ي چٍ نطیح (لًاویه ي مماطضات  .ثاب ایاه
َمٍ زي پسیسٌ تعطیف یب قبیس ضؾمیتثركیسن ثٍ ایاه لجیال حماًق ضا پیچیاسٌ مایوىاس.
ورؿت تمبیل ثُطٌثطزاضان ثٍ ؾبظمبوسَی جمعی وٍ تعطیاف حماًق فاطزی ضا زقاًاض مای
ؾبظز .زي اظ ایه يالعیت وكأت میگیطز وٍ حمًق آة زض ضغیم زؾتطؾای آظاز ثاٍ مىابثع
غبلجب تعطیفوكسٌ ثبلی اؾت .حتی اگط ثتًان آثبض ذبضجی ضا ثب مًفمیات زض ؾابظ ي وبضَابی
ثبظاض گىجبوس ي وُبزَب انال قًوس ثبظاضَبی آة تىُب ثب پصیطـ شیىفعبن ي مكبضوت آوابن
مًفك ذًاَس قس .اظ چبلفَبی پیف ضيی ثبظاض آة اوطاٌ ظاضربن اظ فطيـ حمبثاٍ اؾات
ثٍ يیػٌ ظاضربوی وٍ ثعضگتطیه ؾُم مىبثع آة ضا زض اذتیبض زاضوس.
ثبظاضَابی آة غبلجاب ثبثاات اوحاطاف ثیكااتط زض تًظیاع احتماابال وبربزالواٍ وىااًوی مىابثع میاابن
گطيٌَبی فمیط ي پطزضآمس ثب اوتمبز ضيثطي َؿتىس .ایه اوتمبز ثطذبؾاتٍ اظ ایاه مكابَسٌ اؾات
وٍ زض ثطذی وكاًضَبی زض حابل تًؾاعٍ واٍ زض آوُاب ثبظاضَابی آة قاىل گطفتاٍ اؾات
قااىبف اؾبؾاای میاابن ذطیااساضان ي فطيقااىسگبن زضثاابضٌ مىجااع يجااًز زاضز .زض ایااه ثبظاضَااب
ثؿیبضی اظ مجابزالت زض وكابيضظی ناًضت مایگیاطز .ذطیاساضان معماًال تًلیسوىىاسگبن
ثعضيممیبؼ ي ثُطٌمىس اظ تىىًلًغی آثیبضی َؿتىس .فطيقىسگبن معمًال ظاضرابن واًچىتط
ثب مىبثع محسيز زؾتطؾی محسيز ثٍ تىىًلًغی ي زؾتطؾای ياعیف ثاٍ ارتجابض یاب وماسیىری
محسيز َؿتىس .زض ثبظاضَبی آة ظیطظمیىای ایاه الراً ثاطرىؽ اؾات يلای ایاه قاىبف
وبذًقبیىس زضثبضٌ مىبثع میبن ذطیساضان ي فطيقىسگبن َمچىبن ثبلی اؾت.
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ثبظاضَب میتًاوىس ثٍ رىًان یه ضيیىطز َطف تمبيب ثٍ ضفاع وبوابمیَابی ماسیطیت ومیابثی
آة ومف زاقتٍ ثبقىس .ثب ایه َمٍ ثبظاضَب میتًاوىس ثٍ ؾجت وبوبمیَبی ؾیبؾی ي وُبزی ثٍ
مبیٍ زضزؾط ویع تجسیل قًوس .ثٍ َمیه زلیل اؾت وٍ زضثبضٌ ومف آوُب ثٍ رىًان یاه ضاٌحال
ثطای ثحطان مًجًزی آة ثطای مهبضف تًلیسی تطزیسَبی اثطاظ میقًز .ثبظاضَبی آة ضا
وجبیس زاضيی َمٍ زضزَبی ثحطان آة پىساقت .قًاَس فعایىسٌای يجًز زاضز وٍ ثؿایبضی اظ
ریتَبی ثبظاض آة يلتی تجطثٍ ثیكتطی زضثبضٌ ایه ؾبظ ي وبض ثٍ زؾت مایآیاس لبثال حال
َؿتىس.
کٌتشل غیش هستمین :اص دٍس خاسجکشدى هجَصّای آتیاسی

زض ایه قیًٌ اضايی ظضاری زاضای حمبثٍ ذطیاساضی قاسٌ ي مجاًظ آثیابضی اظ زيض ذابضج
میقًز .اضايی وٍ لجال آثیبضی میقاسٌ ثاٍ وكابيضظی زیام تجاسیل مایقاًوس .اظ ایاه ضي
مجمااً مهااطف آة زض محااسيزٌ مااًضز وظااط تااب مجمااً مجًظَاابی پم اابغ اضاياای
ذطیساضیقسٌ وبَف مییبثس .یب مجًظ آثیبضی ذطیاساضی مایقاًز ي جاسا اظ ظمایه اظ زيض
ذبضج میقًز .اظ زیس التهبزی ایه ضاَىبض وؿجتب َعیىٍثط اؾت .افعين ثط ایه ممىه اؾات
قمبض مجًظَبی لبثل ذطیساضی محسيز ثبقس.
ایه لجیل َط َب ممىه اؾت ثط پبیٍ اضظانتطیه اضايی (وبَف ؾُح آثیبضی ثٍ ؾاطیعتاطیه
قیًٌ ممىه اضظانتطیه آة (وبَف مجمً پم ابغ ثاٍ ؾاطیعتاطیه قایًٌ ممىاه یاب ثاط
اؾبؼ تأثیط ثط ؾیؿتم َیسضيلًغیىی (ثؿته چبٌَبیی وٍ ثیكاتطیه تاأثیط مىفای ضا زاضواس ثاٍ
ؾطیعتطیه قیًٌ ممىه تعطیف قًزَ .ط یه اظ ایه گعیىاٍَاب تاأثیطات متفابيت فاطزی ي
تجمعی ي َعیىٍ متفبيت ذًاَىس زاقت .چىبوچٍ َسف وُابیی يياع مماطضات پاطزاذته ثاٍ
یه تأثیط مىفی زض یه ؾیؿتم آة ؾُحی -ظیطظمیىی مبوىس وبَف جطیبن ضيزذبوٍ ثبقس
ثىبثطایه َسفگصاضی زض ایه َط ثط پبیٍ تأثیط مىفی مًضز وظط (یعىی ذطیس مجًظَابیی واٍ
تأثیط ثیكتطی زاضوس اثطثرف َعیىٍای ذًاَس ثًز .ثب ایاه َماٍ ثبیاس تًجاٍ زاقات واٍ اگاط
َمجؿتری لًی ي م جت میبن مىبفع ثُطٌثطزاضی اظ آة ظیطظمیىی ي آثابض مىفای ثُاطٌثاطزاضی
يجًز زاقتٍ ثبقس ضاٌحل ثُیىٍ ممىه اؾت ایه ثبقس وٍ مؿبحت وؿجتب ظیابز اضايای ومتاط
ذؿبضتآفطیه (اظ وظط َیسضيلًغیىی ي ومَعیىٍ اظ چطذٍ تًلیس وىبض گصاقتٍ قًوس.
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زؾتٍ ؾً اظ اثعاضَبیی وٍ چبلفَبی َطف تمبيب ضا مًضز تًجٍ لطاض میزَس ممًلاٍ ولای
مسیطیت ثٍ زؾت ذًز ثُطٌثاطزاضان اؾات .ایاه زؾاتٍ قابمل الاسامبت زايَلجبواٍ ثاٍ زؾات
ثُطٌثطزاضان ثطای مسیطیت یب وبَف ثُطٌثطزاضی آة ظیطظمیىی یب ؾابظ ي وبضَابی جمعای
مُبثك العامبت ممطضات اؾت .گاطيٌَابی محلای مهاطفوىىاسٌ آة ظیطظمیىای مایتًاوىاس
زايَلجبوٍ ي جمعی تساثیط العامی مسیطیت ضا غبلجب زض تطویت ثب زیرط اثعاضَبی ؾُح ثبالتط
یب گبَی مؿتمل اظ آوُب تعطیف ومبیىس.
َمبن ًَض وٍ پیفتط گفتٍ قس آة ظیطظمیىی ومًوٍای اظ مىبثع مكتطن ثاٍ قامبض مایآیاس.
تساضن ثُطٌثطزاضی اظ آن وؿاجتب وام َعیىاٍ اؾات؛ زؾتطؾای ثاٍ آن تمطیجاب َمرابوی ي غیاط
مؿتمیم ویع لبثل زؾتطؾی اؾت (اظ َطیاك ثابظاض آة ؛ زض حابلی واٍ مىاع آن اگاط وابممىه
وجبقس ثٍ قىل ؾطؾب آيضی َعیىٍثط اؾت .اگط یه ثُطٌثطزاض آة ظیطظمیىی ضا اؾترطاج ي
مهطف وىس آن آة ثطای ؾابیط اؾاتفبزٌوىىاسگبن حاسالل زض َمابن ظمابن ي مىابن لبثال
زؾتطؾی ورًاَس ثًز .افعين ثط ایه چًن یه «مىجع پىُبن اظ زیسٌ» اؾت قىبذت گؿتطٌ ي
حسيز آن زقًاض اؾت .اُفت ثلىسمست ؾُح آة ظیطظمیىی غبلجاب زض ممیبؾای ثاعضي پسیاس
میآیس ي السامبت فطزی ومیتًاوس ضيوس آن ضا معىًؼ وىس .رااليٌ ثاط ایاه تاب ظمابوی واٍ
آگبَی زضثبضٌ اُفت آة ظیطظمیىی گؿتطـ یبثس؛ ثیكتط مهطفوىىسگبن ثٍ تطاظَبی وبپبیساض
اؾتفبزٌ مىجع ربزت وطزٌاوسَ .ط اوساظٌ ثبظیبثی ثابلمًٌ آة ظیطظمیىای ثاٍ ظمابن ظیابزی ویابظ
زاضز ي مؿااتلع اَالراابت ثااب ویفیاات ثاابال وظاابضت وبضآمااس ي َمىاابضی میاابن قاامبض ظیاابز
ثُطٌثطزاضان اؾت.
اُؾتطي  1اؾتسالل میوىس وٍ ثُطٌثطزاضان زض نًضتی لًارس مسیطیت پبیساض مىجاع ضا َطاحای
ي ثٍ وبض میثىسوس وٍ مىبفع متهًض حبنل اظ آن اظ َعیىٍَبی لبرسٌؾبظی پابیف ي ارمابل
لًارس ثیكتط ثبقس؛ ي اگط زضیبثىس وٍ میتًاوىس اظ مىبفع مسیطیت ثُتاط ثُاطٌمىاس قاًوس .ثاطای

1- Ostrom, E. 2001. Reformulating the Commons. In: Burger, J., Ostrom, E., Norgaard,
R.B., Policansky, D. and Goldstein, B.D. (eds.) “Protecting the Commons: A framework for
resource management in the Americas”. Washington DC: Island Press, pp. 17-41.
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تحمك ایه ييعیت اُؾتطي ذهًنیبت مىجع ي ثُطٌثطزاض ضا تعطیف میوىاس واٍ حىمطاوای
ثٍ زؾت ثُطٌثطزاضان ضا تؿُیل ذًاَس وطز (جسيل. 2
چىسیه ورطاوی ثابلمًٌ يجاًز زاضز واٍ مایتًاواس ثُاطٌثاطزاضان ضا ثاٍ قاىلزَای الاسامبت
زايَلجبوااٍ ؾااًق زَااس .ورؿاات شیىفعاابن زضثاابضٌ تًاواابیی وؿاالَاابی آیىااسٌ ثااطای اؾااتمطاض
وكبيضظی آثی ؾًزآيض ورطاوی زاضوس ي ؾبذتبضَبی مسیطیت زض ؾُح محلی (ثاطای ومًواٍ
تكىل آةثطان اوُجبقپصیطی وبفی ثطای ذًزؾبمبوسَی ي رمل ثاٍ تعُاسات (ثاسين الاعا
ثیطيوی وبَف مجمً پم بغ زاضز .زي ذًزؾبمبوسَی مایتًاواس پیابزٌؾابظی مماطضات ضا
ثطای ومه ثٍ پیكریطی اظ آثبض ذبضجی تؿُیل ومبیس .ؾً چىبوچٍ محسيزٌَبی ماسیطیت
آة ظیطظمیىی تعطیف قسٌ ثبقس ي امىبن ارمبل ممطضات ؾرتگیطاوٍ اظ جبوت زيلات زض
ایه وًاحی يجاًز زاقاتٍ ثبقاس .زض چىایه ماًاضزی زؾاتربٌَابی محلای ماسیطیت تاالـ
وطزٌاوس اجطای زايَلجبوٍ ممطضات ضا ثب َسف تحمك وتبیج مًضز وظط زض رایه تاساي وىتاطل
محلی زض پیف ثریطوس .حتی زض ایه مًاضز ویع اَمیت پبیف ي وظبضت ثط ضربیت مماطضات ثاٍ
لًت ذًز ثبلی اؾت .یىی اظ امتیبظَبی مسیطیت ثٍ زؾت ثُطٌثاطزاضان زامىاٍ الاسا اؾات
چًن اظ وعزیه ثب آثرًان ؾط ي وبض زاضوس ثىبثطایه ثٍ ذًثی میتًاوىاس چابلفَاب ي قاطایٍ
ذبل ذًز زض وظط ثریطوس.
سایشضشایطضشيسیتشایمذیشیتاثشتخصآبصیشصمیىی:وظاست،يَماَىگیسیاستَا 

-4-4

افعين ثط اوتربة ؾیبؾت ي اثعاض مىبؾت زغسغٍَبی زیرطی ویع يجًز زاضز واٍ الظ اؾات
زض َطاحی ي پیبزٌ ؾبظی تساثیط ثٍ آوُب پطزاذتٍ قًز .ثطذای اظ ایاه ماًاضز مبوىاس ياطيضت
پبیف ي وظبضت ثط ضربیت محسيزیت َب زض تمب ممطضات آة ي ثٍ َاًض ولای زض مماطضات
ظیؿااتمحیُاای مكااتطن َؿااتىس .ؾاابیط زغسغااٍَااب مبوىااس يااطيضت قااىبذت قااطایٍ
َیسضيغ ًلًغیىی زض ممیبؼ محلی ي مىُمٍای ي وحًٌای وٍ ثط جطیبن آة ظیطظمیىی تاأثیط
می گصاضوس تغصیٍ ي ثط َموىف آة ؾُحی -ظیطظمیىی مرتم ماسیطیت آة ظیطظمیىای
َؿتىسَ .مًاضٌ ثبیس تًجٍ زاقت وٍ ؾیبؾتَبی زیرطی مبوىس ؾیبؾتَابی وكابيضظی یاب
اوطغی َم يجًز زاضوس وٍ لهس انلی آوُب ممىه اؾت مسیطیت مهطف آة وجبقس يلی ثٍ
ضاٌَاابی پاایفثیىاایوكااسٌ ثااط تهاامیمگیااطی فااطزی یااب گطيَاای زضثاابضٌ مهااطف آة تااأثیط
میگصاضوس.
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جسيل -2ذهًنیبت مىجع ي ثُطٌثطزاضان ثطای تؿُیل مسیطیت آة ظیطظمیىی ثٍ زؾت ثُطٌثطزاضان
خصًصیات 

آبصیشصمیىی 

تًصیف 
خصًصیاتمىثع 

امکانپزیشتًدنتُثًد 


تْثَد هَجَدی هٌثع اص عشیك وٌص
هصشفوٌٌذُ تایذ اهىاىپزیش تاضذ.

وطاوگشَایقاتلاطمیىان 

ًطاًگشّای لاتل اعویٌاى ٍ هعتثش ٍضعیت هٌثع
تایذ تا ّضیٌِّای ًسثتاً پائیي فشاّن تاضذ.

قاتلیتپیصتیىی 


جشیاى هٌثع تایذ لاتل پیصتیٌی تاضذ.

گستششمکاوی 

سیستن هَسد ًظش تایذ تِ اًذاصُ وافی وَچه
تاضذ تا تْشُتشداساى تتَاًٌذ دستاسُ هشصّای
تیشًٍی ٍ هحیظّای دسًٍی آى ،داًص دلیك تِ
دست آٍسًذ.

دس تیطتش هَاسد اهىاىپزیش است ،تا ایٌىِ
هیضاى تاصیاتی تسیاس پائیي است.
تحمك ایي هَاسد ،تا تَجِ تِ هاّیت
ًاهشئی آب صیشصهیٌی دضَاس است .تا ایي
ّوِ ،تْشُتشداساى تش هثٌای سالیاى
هتوادی تجشتِ ،لَاعذ تجشتی سا دستاسُ
ًحَُ سفتاس چاُّا ٍ آتخَاىّای خَد
ضىل هیدٌّذ.

خصًصیاتتُشٌتشداسان 

سطحاتکا 

ٍاتستگی افشاد تِ هٌثع صیاد است.

هعوَالً دستاسُ آب صیشصهیٌی صادق است.

دسکمطتشک 

تْشُتشداساى دسن خَتی اص ًحَُ عولىشد هٌثع ٍ
تأثیشگزاسی وٌصّای خَد تش آى داسًذ.

تْشُتشداساى تِ تجشتِ سٌتی خَد دستاسُ
هٌثع هتىی ّستٌذ؛ ٍلی غالثاً فشدی
اًجام هیضَد ًِ ،جوعی.

وشختىضیلپائیه 

تْشُتشداساى دستاسُ هٌافع آتی حاصل اص هٌثع ،اص
ًشخ تٌضیل پائیي استفادُ هیوٌٌذ.

صاسعاى غالثاً هتْن هیضًَذ وِ تِ هٌافع
وَتاُهذت ،دس همایسِ تا هٌافع
تلٌذهذتٍ ،صى تیطتشی هیدٌّذ.

اعتماديَمیاسیمتقاتل 

تْشُتشداساى دس پیشٍی اص لَاعذ هتماتالً
تعییيضذُ ،تِ یىذیگش اعتواد هیوٌٌذ ٍ
ّویاسی هتماتل داسًذ.

حتی ٍلتی چٌیي اعتوادی دس سغح
سٍستا ٍجَد داضتِ تاضذ ،تْشُتشداساى
غالثاً دستاسُ تْشُتشداساى ًاضٌاختِ دس
سٍستاّای دیگشی وِ دس ّویي آتخَاى
سْین ّستٌذ هطىَن ّستٌذ.

استقالل 

تْشُتشداساى لادس ّستٌذ لَاعذ سا هستمل ٍ
تذٍى وٌاسگزاضتي اص جاًة هشجع تیشًٍی
تعشیف وٌٌذ.

تْشُتشداساى اختیاس سسوی اًذوی تشای
وٌتشل هٌثع داسًذ.

تجشتٍقثلی 

جاهعِ تْشُتشداساى ،تجشتِ ساصهاًی لثلی ٍ تَاى
ساّثشی هحلی داسد.
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هتغیش است.

پایش ٍ ًظاست :ششط الصم ٍ کلیذی تشای هفیذتَدى سیاستّا

ظطفیت پبیف ي وظب اَالربت یه مالحظٍ اؾبؾی زض پیضیعی تساثیط ثٍ قامبض مایآیاس ي
ثط پیبزٌؾبظی َط وً ؾیبؾت تمس زاضز .آة ظیطظمیىی یاه مىجاع پىُابن اظ زیاسٌ اؾات ي
ثىبثطایه میتًاوس ثیطين اظ زایطٌ َط گًوٍ السا حتی تساثیط تًجیٍپصیط ي ياطيضی زض للماطي
رمًمی لطاض گیطز .پبیف ثطاؾابؼ اثعاضَابی مؿاتمیم ي غیاط مؿاتمیم ي مهابضف مایتًاواس
قىلَبی مرتلفای زاقاتٍ ثبقاس .ثاطای ومًواٍ مایتًاواس قابمل شذیاطٌ جطیابن ویفیات ي
ثطَموىف ثب پیىطٌَبی آة ؾُحی ثبقس ي فطزی یب ثٍ زؾت وُبزَبی شیطثٍ اوجب گیطز.
ثبیس تًجٍ زاقت وٍ تمب ؾیبؾتَبی مسیطیت آة ظیطظمیىی تىُب ظمبوی اثاطثرف ذًاَىاس
ثًز وٍ ثب پبیف معتجط ي پیرطز مًاضز ومى َمطاٌ ثبقىس .زض حبل حبيط واٍ پابیف اثاطثرف
مهطف آة ظیطظمیىی نًضت میگیطز ي وٍ َیچ ضاَی ثطای وظبضت لبثل ارتمبز ثاط ضربیات
محااسيزیتَاابی مهااطف آة ظیطظمیىاای يجااًز زاضز .زض وتیجااٍ َاایچ ضاٌ آؾاابوی ثااطای
پیبزٌؾبظی ؾیبؾتَبیی وٍ ضفتبض فطزی یب گطيَی ضا تغییط ذًاَس زاز يجًز وساضز.
پبیف مهطف آة ظیطظمیىی تىُب يلتی ثاطای ماسیطیت مىجاع معىابزاض اؾات واٍ ثاط ضربیات
ممطضات وظبضت اوجب قًز ي ومى آوُب مًضز پیرطز لطاض گیطز .اگط گعاضـ لطا ت وىتاًض
زايَلجبوٍ ي ثسين مجبظات ثبقس مكًق چىساوی ثطای اوجاب لطا اتَابی ثاٍ مًلاع یاب زلیاك
ورًاَس ثًز .ثٍ رىؽ ایه وبض میتًاوس ثٍ زؾات وبضمىاسان حماًقثریاط اوجاب گیاطز ثاٍ
َمطاٌ جطیمٍ وىتًضَبی قىؿتٍ ي مجبظاتَبی قسیس ثطای ومىوىىسگبن ممطضات.
ثبیس یبزآيضی قًز وٍ حتی اگط چبٌَب وىتًضگصاضی وكسٌ ثبقاىس ي پیابزٌؾابظی آن اظ وظاط
ؾیبؾی پصیطفتىی وجبقس میتًان پبیف ضا ثٍ قیًٌای زیراط اوجاب زاز .ثاطای ومًواٍ ممىاه
اؾت ييع ممطضات ثطای قبذهی اظ حجم آة مهطفی زض وكبيضظی مبوىس ؾُح اضايای
آثی امىبنپصیط ثبقس .اگط میعان مهطف ثٍ اظای ياحس ؾاُح آثیابضی تغییاط ظیابزی وساقاتٍ
ثبقس (اگط تىىًلًغی آثیبضی ي ضاٌ ي ضؾمَبی وكت زض محسيزٌ مًضز وظط یىؿابن ثبقاس
ثىبثطایه رس لُعیت وبقی اظ فمسان وىتًض ممىه اؾت وًچاه ثبقاس .لطا ات وىتاًض ثاطق
ممىه اؾت ثٍ رىًان ومبیىسٌ پم بغ آة ظیطظمیىی اؾتفبزٌ قًز یاب اضايای آثای پطؾابثمٍ ضا
میتًان تىُب اضايی ثٍ قمبض آيضز وٍ میتًاوس ثب اؾتفبزٌ اظ آة ظیطظمیىی آثیبضی قًز .الجتٍ
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زض ایه حبلت َم ویبظ ثٍ وظبضت ثط ضربیت محسيزیتَب يجًز زاضز (یب زیراط قابذمَابی
اؾتفبزٌقسٌ تب ثتًان ثٍ مًفمیت ایه وظب امیسياض ثًز.
تأثیشپزیشی هتماتل سیاستّاّ :واٌّگی سیاستّای اًشطی ٍ کشاٍسصی

تًجٍ ثٍ چرًوری تأثیطپصیطی ؾیبؾتَبی مسیطیت آة ظیطظمیىای اظ زیراط ؾیبؾاتَابیی
وٍ ثط تهمیمگیطی زضثابضٌ وكات تاأثیط مایگصاضواس ثؿایبض مُام اؾات .زض ثطذای ماًاضز
ؾیبؾت ؾبیط ثرفَب ممىه اؾت وبذًاؾتٍ ثٍ پیكطانَبی رمسٌ تهمیمبت زضثبضٌ مهاطف
آة تجسیل قًوس .یىی اظ ثبضظتطیه ومًوٍَب وطخگصاضی اوطغی اؾت.
ورؿت ؾیبؾتَبی وطخگصاضی اوطغی ممىه اؾت ثط تهمیمبت پم بغ آة ظیطظمیىی تأثیط
ثرصاضوااس .زض وكااًضَبیی مبوىااس َىااس ي مىعیااه یبضاوااٍ ظیاابزی ثااطای مهااطف ثااطق زض
وكبيضظی پطزاذت میقاًز .ایاه ؾیبؾاتَاب ثاب وابَف َعیىاٍَابی وُابیی مهاطف آة
ظیطظمیىی اوریعٌ پم بغ آة ظیطظمیىی ضا افاعایف مایزَىاس .زض ثطذای مُبلعابت مكارم
قسٌ اؾت وٍ ایه یبضاوٍَب مهطف آة ضا افعایف زازٌاوس ي ثٍ مهطف اوطغی ي َعیىاٍَابی
مبلی ظیبز اوجبمیسٌاوس زض حبلی وٍ مىبفع ثؿیبض محسيزی ثطای ظاضربن زاقتٍاوسَ .مبن گًوٍ
وٍ زض جسيل 3مكبَسٌ میقًز مُبلعبت اذیط وكبن زازٌاوس وٍ وبَف یب حصف یبضاوٍَب ثٍ
وبَف لبثل مالحظٍ مهطف آة ظیطظمیىی زض وكًضَبی َىس ي مىعیه مىجط قسٌ اؾت.
جسيل -3اضتجبٌ ؾیبؾتَبی اوطغی ي مهطف آة ظیطظمیىی
کشور

کشش قیمتی تقاضای آب یا انرژی

تأثیر

َىس

( – 0/13آة

 10زضنس وبَف یبضاوٍ ثٍ وبَف  4/4زضنسی
زض ثطزاقت آة مىتُی قسٌ اؾت.
حصف یبضاوٍ ثطق زض وًتبٌمست ثٍ  15زضنس
ي زض زضاظمست ثٍ  17زضنس پم بغ ومتط
میاوجبمس.

مىعیه

زي زغسغٍَبی تأمیهوىىسگبن اوطغی ضيؾتبیی ثبثات ماسیطیت ايج مهاطف ؾاجت قاسٌ
اؾت وٍ ثؿیبضی اظ ثُطٌثطزاضان ثٍ قیًٌَبی زیرط تأمیه ثطق ضيی ثیبيضوس وٍ حتای ممىاه
اؾت زض ظمبنَبی تمبيبی ظیبز لُع قًز يلی ثؿیبض اضظانتاط اظ تاأمیه ثایاذاتالل اواطغی
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اؾت .ثب ایه َمٍ چًن تأمیه اذتاللپصیط ثطق ثُطٌثطزاضان ضا ثٍ آثیبضی زض ظمابنَابیی واٍ
اظ زیس تجریطتعطق گیبٌ ثُیىٍ ویؿت ؾًق میزَس ممىه اؾت مكًق آثیبضی ثایف اظ حاس
قًز .زض چىیه ماًاضزی ممىاه اؾات میابن َاسفَابی ماسیطیت اواطغی ي ماسیطیت آة
ظیطظمیىی تىف ثىیبزی يجًز زاقتٍ ثبقس.
ؾً ؾیبؾتَبی جبضی زضثابضٌ ظیؿاتؾاًذت 1زض ایابالت متحاسٌ ممىاه اؾات مكاًق
اؾتفبزٌ ثیكاتط اظ آة ظیطظمیىای ضا اظ َطیاك ؾابظ ي وبضَابی مرتلاف فاطاَم آيضز قابمل
افعایف لیمت وابال تمبيابی آة زض تأؾیؿابت فاطآيضی اتابوًل ي اثاطات افاعایف قامبض
چبٌَب ي ویع افعایف پم بغ چبٌَب ثط اضايی آثی.
زض وُبیت َط َبی ثیمٍ وكبيضظی می تًاوس ثط اؾتفبزٌ اظ آة ظیطظمیىی تاأثیط ثراصاضز .زض
ایبالت متحسٌ ثؿیبضی اظ لطاضزازَابی ثیماٍ محهاًل ثُاطٌثاطزاضان ضا ملاع مایوىىاس واٍ
وكتَبی ذًز ضا تب اوتُبی فهل ضقس آثیبضی وىىس تب مكمًل پطزاذات ثیماٍ لاطاض گیطواس
حتی اگط وكت ثٍ وتیجٍ وطؾیسٌ ثبقس .ایه ييعیت ثىب ثٍ زالیال التهابزی ي ویاع حفا آة
مكاىلآفاطیه اؾات .زض ورابَی گؿاتطزٌتاط َااط َابی ثیماٍ ذكىؿابلی مایتًاواس اثااعاض
ؾبظگبضی ثبقس يلی اگط وبمىبؾت لیمت گصاضی قًز ممىه اؾت ثٍ افعایف مهاطف آة
ظیطظمیىی ویع مىجط قًز .ثب جساوطزن ویبظَبی آثی اظ جطیبن زضآمس ثیمٍ ذكىؿبلی ممىاه
اؾت اوریعٌ ؾبظگبضی ضا تًعیف وىس ي ثىبثطایه اظ نطفٍجًیی مهطف آة ظیطظمیىای زض
زضاظمست جلاًگیطی ومبیاس .ثاٍ ثیابوی زلیاكتاط یبضاواٍَابیی واٍ اظ ثیماٍ محهاًل قابمل
وكتَبی آثی پكتیجبوی میوىىس ممىه اؾت اؾتفبزٌ ايبفٍتاط آة ظیطظمیىای ضا زض ثطذای
وًاحی وتیجٍ زَس .ثاب ایاه َماٍ اضتجابٌ میابن ثیماٍ محهاًل ي مهاطف آة ثاطای آثیابضی
َمچىبن وبضيقه اؾت.
َط َبی حمبیت اظ زضآمس وكبيضظی ویع ممىه اؾت مكًق مهطف آة ظیطظمیىی ثبقاس
ثٍ يیػٌ اگاط اظ تًلیاس محهاًالت آةثاط (مبوىاس شضت زض مىابَمی واٍ ثاب آة ظیطظمیىای
آثیبضی میقًز پكتیجبوی وىىس .ایه یبضاواٍَاب ثاٍ َعیىاٍ فطنات پاب یهتاط آة اظ جملاٍ آة
ظیطظمیىی ي مهطف ومتط ثُیىٍ آة ظیطظمیىی مىجط میقًز.
Biofuel
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تُشٌتشداسان،تاصشفَضیىٍ 
تاسمحذيدیتَااصديش 

-5سيیکشدَایطشفعشضٍ:تشداضته

ضيیىطزَبی َطف رطيٍ ثط افعایف آة زض زؾتطؼ ثطای مهطفوىىاسگبن ثاب اؾاتفبزٌ اظ
مىبثع جبیرعیه (آة ؾُحی زض وًتبٌمست یب ثب شذیطٌؾبظی آة ظیطظمیىی زض ثلىسماست
مجتىی َؿتىس .زؾتطؾی ثٍ آة ايبفٍتط ثٍ لهس وبؾته اظ فكبض ثط آثرًانَب فطاَم میقاًز.
ایه ضيیىطزَب ثب افعایف تاأمیه اظ آة ؾاُحی یاب آة ظیطظمیىای ثابض محاسيزیتَاب ضا اظ
زيـ مسیطان ي ثُطٌثطزاضان ثط میزاضوس .زض يالع ثٍ جبی تالـ ثطای حل مكاىل آن ضا ثاٍ
تعًیك میاوساظوس .ثب ایه َمٍ آوُب میتًاوىس زض وىبض ؾبیط تاساثیط ماسیطیت ثاٍ ایفابی وماف
ث طزاظوس ي محسيزیتَبی اججبضی ضا زض َىرب مًاجٍُ ثب مكاىالت قاسیس ومیابثی يآثابض
ذبضجی وبقی اظ آن مبوىس قًضی یب وكؿت ظمیه ثطزاضوس.
ثٍ ثیبوی زلیكتط ضيیىطزَبی َاطف رطياٍ فایوفؿاٍ اظ ماسیطیت مهاطف آة ظیطظمیىای
پكتیجبوی ومیوىىس ي ثىبثطایه وجبیس زض ايلًیت لطاض گیطوس .آوُب ثاٍ َمابن قایًٌ ضيیىطزَابی
َطف تمبيب ثط وكبيضظی تأثیط ومیگصاضوس ي ممىه اؾت ثٍ َمبن اوساظٌ وبضآماس وجبقاىس.
ضيیىطزَبی َطف تمبيب تبةآيضی وظب تًلیس ضا زض ثطاثاط فكابضَب افاعایف مایزَىاس زض
حبلی وٍ ضيیىطزَبی َطف رطيٍ ممىه اؾت اوریعٌ السا ثطای محسيزؾبظی پم بغ ضا ثاٍ
يجًز ویبيضوس.
ضيیىطزَبی َطف رطيٍ چاٍ ثاٍ ناًضت مىمال ي چاٍ اظ َطیاك شذیاطٌؾابظی اظ آة
ؾُحی ثٍ رىًان محبف آة ظیطظمیىی اؾتفبزٌ میوىىس ي میتًاوس شیال َیاف گؿاتطزٌتاط
مسیطیت تلفیمی آة ؾُحی -ظیطظمیىی مىظًض قاًز .ماسیطیت تلفیمای ثاط اناًل ؾابزٌای
مجتىی اؾت :آة ظیطظمیىی ثطای پكتیجبوی زض مًالعی وٍ آة ؾُحی وبوابفی اؾات ثاٍ وابض
گطفتٍ میقًز ي زض ممبثل آة ؾُحی ثطای پطوطزن مىبثع آة ظیطظمیىی اؾتفبزٌ میقاًز.
زض مًاضزی وٍ ؾُح ایؿتبثی ذیلای افاعایف ماییبثاس مهاطف آة ؾاُحی ثاب پم ابغ آة
ظیطظمیىی جبیرعیه میقًز.
امىبنپصیطی التهبزی ایه لجیل ضيیىطزَب ياثؿتری قسیسی ثٍ َعیىٍَابی ثبثات زاضز .الجتاٍ
َمٍ ایه ضاَىبضَب ثٍ یه اوساظٌ ثٍ ؾطمبیٍگصاضی رمًمی ویبظ وساضوس .گطزآيضی آة ثابضان
میتًاوس ثٍ زؾت ذًز ظاضربن اوجب قًز ي حًيچٍَبی وفًش میتًاوس ثٍ زؾت گطيٌَابی
ظاضربن یب وُبزَبی محلی ؾبذتٍ قًوس .زض ممبثل مرعن آة ي وماهظزایای ثاٍ ظیطؾابذت
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وؿجتب ؾىریه ي َعیىٍَبی متغیط ویبظ زاضوس .ممیبؼ شذیطٌ ي ثبظیابثی آثراًان ي شذیاطٌؾابظی
آة ظیطظمیىی ثب تًجٍ ثٍ َعیىٍ آن اَمیت مییبثس يلی تجطثٍ گصقتٍ وكبن زازٌ اؾات واٍ
مسیطیت جمعی زض ممیبؼ محلی تًاوؿتٍ اؾت ثٍ ًَض مؿاتمل تاأمیه مابلی ي ثُاطٌثاطزاضی
چىیه ضاَىبضَبیی ضا ثٍ اوجب ضؾبوس.
جمعتىذی 
 -6

ؾیبؾت رمًمی ثطای پطزاذته ثٍ آثبض ذبضجی وبقی اظ ثُطٌثطزاضی ثیضيیاٍ آة ظیطظمیىای
ي ممبثلٍ ثب ذبلیقسن آثرًانَب يطيضت زاضز .زض مًاضز زیرط مبوىس اُفت مًلتی یب مسیطیت
آة ظیطظمیىی تجسیسپصیط ثٍ رىًان مىمل آة ؾُحی يیػگیَبی آة ظیطظمیىی قطایٍ
التهبزی -اجتمبری ي محسيزیتَبی تًأ ثاب آوُاب ثبیاس زض ثطضؾای ي گاعیىف ؾیبؾاتَاب
تعییه قًز.
زض میبن َیف اثعاضَبی مًجًز ثطای مسیطیت چبلفَابی آة ظیطظمیىای اثعاضَابی َاطف
تمبيب ثبیس زض ايلًیت لطاض گیطوس چًن ثب اوریعٌَب ؾاط ي وابض ماییبثىاس ي تاأثیط ثلىسماست
ذًاَىس زاقت؛ اثعاضَبی َطف رطيٍ ثبیس ثٍ قیًٌ مىمل ثاٍ وابض گطفتاٍ قاًوس .اثعاضَابی
مرتلفی ثطای وبَف تمبيب یب افعایف رطياٍ آة ثاطای مهاطفوىىاسگبن مؿاتمیم ي غیاط
مؿتمیم يجًز زاضز .اثعاضَبی َطف تمبياب مبوىاس وابَف ومای ثطزاقات يياع مماطضات
زضثبضٌ چبٌَب یب وطخگصاضی ثط اوریاعٌَابی ثُاطٌثاطزاضان تاأثیط مایگصاضواس زض حابلی واٍ
اثعاضَبی َطف رطيٍ مبوىس تغصیٍ آثرًان یب شذیطٌ آة ؾُحی تىُب ثبض محاسيزیتَاب ضا
ثسين تأثیط ثط اوریعٌَبی ثىیبزی اظ زيـ ثُطٌثطزاضان ي مهطفوىىسگبن ثطمیزاضوس.
زض جسيلَبی  4ي  5اثعاضَبی مسیطیت آة ظیطظمیىی ممبیؿٍ قسٌاوسَ .اط یاه اظ اثعاضَاب
لًتَب ي يعفَبیی زاضوس .زض مسیطیت آة ظیطظمیىی َیچ اثاعاضی ثاٍ تىُابیی ومایتًاواس
پبؾررًی ييعیتَبی مرتلف ثبقس .حتی زض یه مىُمٍ ذبل ضتجٍثىاسی ؾیبؾاتَابی
مرتلف ممىه اؾت ثط اؾبؼ َسفَبی مًضز وظط ي قطایٍ َیاسضيغ ًلًغیىی تغییاط وىاس.
زض تحلیل وبضآمس ؾیبؾتَب ثبیس محطنَبی التهبزی وٍ ظیطثىبی تهمیمگیطی ضا زضثابضٌ
ثُطٌثطزاضی اظ آة ظیطظمیىی تكىیل میزَىس ضفبٌ اجتمبری ثبلمًٌ ي اثطات ظیؿتمحیُای
ؾیبؾتَبی مرتلف ي پیبمسَبی آن ثطای مسیطیت ثلىسمست آثرًان ضا زضن وطز.
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ایه گفتٍ ثسیه معىب اؾت وٍ ؾیبؾت گصاضان ثبیس ثط پكتیجبوی اظ مسیطیت تُجیمای مىابثع آة
ظیطظمیىی تمطوع وىىس .ایه وبض می تًاوس ثٍ زي ضاٌ اوجب قًز .ورؿت ثبیس اظ رًامل مؿبرس
ثطای اثطثركی ممطضات پكتیجبوی قًز :ثُجًز گطزآيضی ي تحلیل اَالرابت ثُجاًز پابیف ي
وظبضت ي تمًیت َط َبی تأمیه مبلی .زي ثبیاس اظ گعیىاٍَابی مىُجاك ثاب قاطایٍ محلای
پكتیجبوی قًز .ثطای ومًوٍ َطاحی ممطضات ثب مكبضوت شیىفعبن ي تطویت اثعاضَبیی وٍ زض
وىبض یىسیرط ثُتط اثطگصاض ذًاَىس ثًز.

جسيل -4ممبیؿٍ اثعاضَبی مسیطیت آة ظیطظمیىی (مسیطیت رطيٍ
سيیکشداصلی

مىاتعدیگش

اتضاس

قًتَا


گشدآٍسی آب
تاساى

سشهایِگزاسی
پائیي

ًتایج هحذٍدٍ ،اتستِ تِ ضشایظ
آب ٍ َّایی

گستشش هخاصى
آب

حزف هحذٍدیتّا

تِ ّضیٌِّا ٍ سشهایِگزاسیّای
صیاد ًیاص داسد ،خساستدیذگی
احتوالی اوَسیستنّاٍ ،اتستِ
تِ ضشایظ آب ٍ َّایی

ًوهصدایی

حزف هحذٍدیتّا

تِ ّضیٌِّا ٍ سشهایِگزاسیّای
صیاد ًیاص داسد ،خساستدیذگی
احتوالی اوَسیستنّا

سشهایِگزاسی
تلٌذهذت

حَضچِّای
ًفَر

تغزیِ ونّضیٌِ

ًشخّای تغزیِ هوىي است
هتغیش تاضذ

داًص تخصصی

رخیشُ ٍ تاصیاتی
آتخَاى

هحذٍدیتّا سا
حزف هیوٌذ ٍ
تاصچشخاًی سا
تطَیك هیوٌذ.

ّضیٌِّای تاال ٍ عذم لغعیت
ًتایج

تخصص وافی ٍ
تأهیي هالی

تأمیه

مذیشیتعشضٍ
رخیشٌآب
صیشصمیىی

ضعفَا


عًاملمًفقیت

رخیشُساصی آب
صیشصهیٌی
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سشهایِگزاسی
تلٌذهذت

جسيل -5ممبیؿٍ اثعاضَبی مسیطیت آة ظیطظمیىی (مسیطیت تمبيب
سيیکشداصلی

اتضاس

مذیشیتتقاضا

اتضاسَای
اقتصادی

مذیشیت
جمعی

قًتَا


هجَص
تْشُتشداسی

الذام هحَسی تشای
وٌتشل هصشف آب
صیشصهیٌی

اتضاسَای
مقشساتی

ضعفَا

تِ ساص ٍ واس تخصیص
ٍاتستِ است

عًاملمًفقیت
لَاعذ تخصیص
اًعغافپزیش ٍ تغثیكپزیش

سْویِّای
یىٌَاخت

عادالًِ

تِ ًسثت ّضیٌِ ،اثشتخص
ًیست

هحذٍدتَدى پیچیذگی
هىاًی

پٌِْتٌذی

چاُّا سا هحذٍد
هیوٌذ

هتأثش اص ضشایظ
ّیذسٍلَطیىی است

تِ ضٌاخت دلیك آتخَاى
ًیاص داسد

هالیات تش آب
صیشصهیٌی

ساُحل تْیٌِ ٍ دسآهذصا

دس سغح پائیي ،اثشتخص
ًیست .هشدمپسٌذ ًیست.

تعییي ٍ تعذیل سغح
هالیاتً ،یاصهٌذ
واسضٌاسی دلیك است

هالیات تش اساضی

جایگضیي هٌاسثی
است .دسآهذصایی داسد.

دس سغح پائیي ،اثشتخص
ًیست .هشدمپسٌذ ًیست.

تعییي ٍ تعذیل سغح
هالیاتً ،یاصهٌذ
واسضٌاسی دلیك است

هالیات تش اًشطی

جایگضیي هٌاسثی
است .دسآهذصایی داسد.

هعوَالً اثشتخص ًیست.
هوىي است تِ تاصاس اًشطی
ٍاتستِ تاضذ.

تعییي ٍ تعذیل سغح
هالیاتً ،یاصهٌذ
واسضٌاسی دلیك است

یاساًِّا (سْین
ّضیٌِ)

ساُحل همثَل ٍ
اثشتخص

پیادُساصی دضَاس ٍ
پشّضیٌِ ،داٍعلثاًِ

عشاحی هطَقّا تشای
هطاسوت هصشفوٌٌذگاى

حوایت اص
استمای واسآیی

واّص هصشف دس
تلٌذهذت

تغزیِ سا واّص هیدّذ،
سیسه اثش تَهشًگ ،پشّضیٌِ

تا تعییي سْویِّای ولی،
عولىشد تْتشی داسد.

تاصاس آب
صیشصهیٌی

ساُحل تْیٌِ ٍ
اثشتخص (تِ ًسثت
ّضیٌِ)

ّضیٌِّای هثادلِ

پیصضشطّای هْن

ٍاگزاسی اساضی

ساُحل ستثِ دٍم

ًتایج سا تضویي ًویوٌذ

اص دٍس
خاسجوشدى
هجَصّای
تْشُتشداسی

ساُحل ستثِ دٍم

هیتَاًذ پشّضیٌِ تاضذ ٍ
اثشتخطی ًذاضتِ تاضذ.

ّضیٌِّای هثادلِ پائیيتش

الذاهات
داٍعلثاًِ

هحذٍدیتّای هحلی
سا هیگٌجاًذ

سیسه سَاسی سایگاى

چاسچَب همشساتی فشاگیش

ّضیٌِّای هثادلِ
پائیيتش است.
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 زض َطف تمبيب ييع ممطضات معمًال ثب محسيزیت اَالرابت ضيثاطي اؾات واٍ مابوع
ؾبمبوسَی َسفمىس ي اثطثرف میقًز .تساثیط التهبزی میتًاوس ثٍ وتبیج وبضآمس مىجاط
قًوس يلی ممىه اؾت ثب َعیىٍَبی ثبالیی تًأ ثبقىس .مسیطیت ثٍ زؾت ثُطٌثاطزاضان
شاتب ثب محسيزیتَبی محلی تُجیك مییبثىس يلی ثٍ مكبضوت ي تعُس مهطفوىىاسگبن
ياثؿتری زاضز.
 ضيیىطزَبی َطف رطيٍ ممىه اؾت مىمل محاسيزیتَابی العامای ثاٍ وابض گطفتاٍ
قًوس يلی میتًاوىس َعیىٍثط ثبقىس ي اظ ایه ضي ویبظمىاس تاأمیه مابلی ي ؾاطمبیٍگاصاضی
لبثل تًجٍ َؿتىس.


تمبمی اثعاضَب ثاٍ گاطزآيضی زازٌ ي اَالرابت پابیف وبضآماس مهاطف ي وظابضت ثاط
ضربیت محسيزیتَب ویبظ زاضوس.
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سیاستها و ابسارهای

کاهش برداشت آب زیرزمینی
آب سیزسمیىی در بسیاری اس کشًرَا مىبع مُم تأمیه آب ویاسَای کشايرسی ي شهُزی
بٍ شمار میآیذ .متأسفاوٍ بُزٌبزداری اس مىابع آب سیزسمیىی غالباً بذين پایش ي فارغ اس
مقزرات کافی صًرت میگیزد .بزداشت بیريیٍ آب سیزسمیىی ،پیامذَای مىفی ماوىهذ
کاَش آبذَی چاٌَا ،وشست سمیه ي  ...ي کاَش مًجًدی آب بهزای جمییهت ري بهٍ
رشذ خًاَذ داشت .پزداخته بٍ ایه چالشَا بٍ شیًٌای کارآمذ ،پزسش کلیذی بهزای
سیاستگذاراوی است کٍ وگزاوی فشایىذٌای دربارٌ امىیت غذایی ي پایهذاری مىهابع آب
داروذ .در ایه وًشتار ،سیاستَا ي ابشارَایی کٍ میتًاوذ در مذیزیت آب سیزسمیىهی ي
کاَش مصزف ،ي در وتیجٍ کاَش بزداشت اس آبخًانَا در حًسٌَای تقاضا ي عزضٍ
بٍ کار گزفتٍ شًد میزفی میشًوذَ .مچىیه ،وقاط قًت ي ضیف آوُا بٍ اختصار مهًرد
بحث قزار میگیزد.
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