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انتقال میان حوضهای آب :مبانی و چالشهای حقوقی
مسعود فریادی

1

دریافت -1911/1/11 :پذیرش1911/11/1 :

چکیده
انتقالمیانحوضهایآبآثارمحیطزیستی،اقتصادیواجتماعیمنفیمانندتهدیدمنابع
آبیکشور،بروزنابرابریدرمنافعوهزینهها،اجباربهجابجاییساکنانپیرامونحوضهآبی
وبروزهزینههایناخواستهدرپیداردکهحلاینمشکالتمستلزمتنظیمانتقالآبتوسط
قواعدحقوقیاستتابتوانبااستفادهازسازوکارهایحقوقیانتقالپایدارومنصفانهآبرا
تضمین کرد .این سازکارها شامل حفظ یکپارچگی اکوسیستمی حوضه آبی ،تضمین
بهرهبرداریپایدار،مدیریتیکپارچهآب،الزامبهارزیابیآثارطرحهایانتقالآبوجبران

شود.باآنکهدربرخینظامهایحقوقی،مقرراتیبرای

خسارتهایناشیازاینانتقالمی
تنظیمانتقالمیانحوضهایآبتصویبشدهاستامانظامحقوقیایرانبطورسیستماتیکبه
اینموضوعمهمنپرداختهوصرفابرخیقواعدپراکندهدراینزمینهوجوددارد.هدفاین
مقالهبررسیمبانیوشناساییچالشهایحقوقیموجوددرانتقالمیانحوضهایآباست.
واژگان کلیدی:انتقالمیانحوضهایآب،حقوقآب،مدیریتیکپارچهآب،ارزیابیآثار
محیطزیستی،مقرراتگذاریآب.

.6استادیارحقوقعمومیدانشگاهمازندران

m.faryadi@umz.ac.ir
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مقدمه
انتقالآبازحوضههایپرآبهموارهبهعنوانیکیازراهحلهایرایجبرایحلمشکل
کمبودآبدریکمنطقهموردتوجهبودهوبرایمصارفکشاورزی،شهریوصنعتی،تولید
نیرو،کنترلجریانآبهاوپیشگیریازبروزسیلصورتمیگیرد()Smith & Slover, 2011: 1
والبتهدربرخیمواردنیزممکناستباهدفحفظمحیطزیستماننداحیایتاالبهاصورت
گیردمانندطرح انتقالآببرایاحیای دریاچه چاد ((،)WWAP, 2012: 148

UNEP, 2010:

.)133طرحهایانتقالآببرخیمزایایاقتصادیواجتماعیکوتاهمدتدارندوگاهیبرای
حلمشکلکمبودآبگزینهایجزانتقالآبنیست.
باآنکهدرکوتاهمدتاینابتکارممکناستمشکلکمآبیدرمنطقهموردنظرراحلکند،
امااینطرحهاراهحلِپایدارنبودهومیتوانندآثارنامطلوبمحیطزیستیومشکالتاجتماعیو
اقتصادیدرپیداشتهباشند.بههمیندلیلاینطرحهادرسالهایاخیربابروزمشکلدگرگونی
اقلیمیازبعداقتصادی،اجتماعیومحیطزیستیموردانتقادواقعشدهاند( Ghassemi & White,

.)2007: 22امااینطرحهاابعادحقوقیمتعددینیزداردکهکمترموردتوجهقرارگرفتهاست.
کنترلآثارجانبیمنفیناشیازانتقالمیانحوضهایآبوجلوگیریازتسریاینآثاربهجامعه
ومحیطزیستازطریقسازوکارهایحقوقیمقتضیجزءوظایفنظامحقوقیدرتحققعدالت
آبی است .ضرورت تنظیم انتقال میانحوضهای آب برخی نظامهای حقوقی را به سوی وضع
قوانینومقرراتیدراینزمینهسوقدادهاستمانندبخش9043قانونتجویزوتنظیمپروژههای
احیایاراضیآمریکا()RPAAA, 1992ودستورالعملآن(،)Interim Guidelines, 1993قانون
انتقال آب ایالت ماساچوست (1984

 )MIBWTA,و قانون انتقال آب ایالت تنسی آمریکا

()TIBWTA, 2013کهانتقالآبراتابعضوابطخاصیمیسازند.امادرایرانباوجوداجرای
طرحهایمختلفانتقالمیانحوضهایآب،سازوکارهایحقوقیخاصیبرایتنظیموتعدیلاین
انتقالهاپیشبینینشدهواینموضوعحتیبهلحاظعلمینیزموردتوجهجدیواقعنشدهاست.
آبیوافزایشاجرایطرحهایانتقالآبازیکسووبروز

حالآنکهبهدلیلتشدیدمشکلکم
آثارمنفیازاجرایاینطرحها،ابعادحقوقیانتقالآببایدبررسیشدهوسازکارهاییبرای
کاهشاینآثارتدبیرشود.بررسیابعادحقوقیانتقالآبمستلزمشناختآثارمنفیمختلفاین
انتقالوضرورتحلمشکالتاجتماعیومحیطزیستیناشیازآناست.بنابراینپرسشاصلی
ایناستکهچگونهانتقالمیانحوضهایآبرامیتوانتحتضوابطحقوقیخاصیقراردادو
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چهضوابطیبراینانتقالحاکماست؟بنابراینباتوجهبهخالءعلمیموجود،ایننوشتاردرصدد
بررسیوپیشنهادقواعدحقوقیالزمبرایتنظیمانتقالمیانحوضهایآبباتکیهبراصولحقوق
محیطزیستاست.بدینترتیبکهاصوالبایددرجریانطبیعیآبدخالتنشدهوازانتقالآن
بهخارجازحوضهاصلیپرهیزکردامادرصورتضرورتانتقالآب،اینطرحبایدطبققواعد
حقوقیخاصیاجراشود.دراینراستانخستبهبررسیآثارانتقالمیانحوضهایآبپرداخته
شدهتابااستنادبهآنضرورتمداخلهنظامحقوقیدراینمسألهشناساییشودوسپسقواعد
حقوقی مقتضی برای تنظیم انتقال میان حوضهای آب مورد بررسی قرار میگیرد .هدف این
پژوهشآغازبحثعلمیدرخصوصتبیینانتقالمیانحوضهایآببهعنوانیکامرحقوقیو
شناساییسازوکارهایحقوقیمقتضیبرایتنظیمآنازمنظرحقوقمحیطزیستاست.

 .1چالشهای انتقال میان حوضهای آب
انتقالمیانحوضهایآبچیستوچهآثارمنفیدربردارد؟اینمفهومدرقوانینومقررات
معدودیتعریفشدهاست.برنامهمدیریتجامعآبایالتیجورجیایآمریکا(،)Georgia State
انتقالمیانحوضهایآبراانحرافآبازحوضهیکرودخانهبهحوضهرودخانهدیگرتعریف
میکند .حوضهآبینیزدرماده 349-1-13کد 13ایالتتنسی،شاملکلفضایتوپوگرافیک
یکرودخانه یامجموعهایاز رودخانهها میشود .همچنیناز نظربند 60فصل یکمآییننامه
اجرایی قانونحفظو تثبیتکنارهوبستر رودخانههایمرزی (،)6919/63/61حوضهآبریز با
ایاستکهتمامروانآبناشیازبارشواردبررویآنرایکرودخانهیادریاچه

آبخیز؛پهنه
ریافتمینماید.بطورکلیمیتوانگفتانتقالمیانحوضهایآبناظربرهرگونهانتقالآباز

د
یکحوضهآبخیزشاملآبهایسطحیوزیرزمینیبهحوضهآبخیزدیگرازطرقمختلفمانند
کانالکشییاانحرافدرجریانآبمانندسدسازیجهتمصارفمختلفاست.بند 3ماده6
توافق راجع به منابع آب حوضه دریاچههای بزرگ  -رودخانه سنت لورنس (

Great Lakes

)Compact, 2008نیزتعریفمشابهیازاینمفهومدارد.
ارائهسازکارهای حقوقیمناسببرایمقابلهبامشکالتناشی ازانتقالمیانحوضهایآب
مستلزمشناختآثاراینانتقالاست.نظامحقوقیبایدپیشازتجویزاینانتقال،بررسیوارزیابی
اینآثارراالزامیساختهوسازوکارهایالزمبرایپیشگیریازبروزآثارنامطلوبپیشبینیکند.
اینآثاررامیتواندرسهدستهمحیطزیستی،اقتصادیواجتماعیبررسیکرد:
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.1-1

آثار محیط زیستی

انتقالمیانحوضهایآبیکپارچگیاکولوژیکیحوضههایآبییعنیتواناییایناکوسیستمدر
حفظوپایدارایکارکردهایحیاتیوکلیتیکپارچهخودراتهدیدمیکند.چراکههرگونه
کاهشیاافزایشمصنوعیآبیکحوضهآبیباعثاختاللفیزیکی،شیمیاییوبیولوژیکیدر
اکوسیستمآنمیشود(.)Davies, 1992: 327انتقالآب بهدلیلپیچیدگیاکوسیستمیوتأثیر
متقابلعواملمختلفمحیطیمیتواندیکپارچگیاکولوژیکیحوضهآبیرامختلکردهوآثار
پیشبینینشدهایدربرداشتهباشدودرنهایتباعثمیشودتاایناکوسیستمتواناییبازچرخانی
آب را از دست بدهد (2012: 113

 .)WWAP,انتقال آب از یک حوضه حقابه تاالبها و

سفرههایآبزیرزمینیوابستهبهآنحوضهراکاهشمیدهدوبحراناکولوژیکتاالبرا
رقممیزند.
درجریانانتقالآبازطریقاحداثکانالهایالولههایانتقال،هموارهحجمقابلتوجهیاز
آببهدلیلتبخیر،رسوبونفوذدرخاکویاانتقالنامناسبآببههدرمیرود( Vrtis, 2003:

.)1472برداشتخارجازتوانطبیعیآبحوضهآبیرادربرابرآلودگیورسوبموادآالیندهدر
آبآسیبپذیرمیسازدوبهدلیلتغییردرجریانآبیمیتواندترکیب،کیفیت،امالحوموادآلی
وغیرآلیآنراتغییردهدتاحوضهآبیدرمعرضورودانواععواملآالیندهویاانتقالگونههای
مهاجموغیربومیقرارگیرد(.)Pittock et al. 2009: 7(،)Le Moigne, 1994: 73دراثرکاهش
کیفیت آب ،جانداران وابسته به آب صدمه دیده و کیفیت کشاورزی نیز کاهش مییابد .بدین
ترتیبحوضهآبیبهدلیلتغییردرحجموکیفیتآبهایزیرزمینی،فرسایشخاک،بروزانواع
جدیدیازباکتریهادرآبونفوذتدریجیآبهایشوردرآبهایشیرینآسیبپذیرخواهد
شد(.)Ford-Martin, 2003: 1476-1477بنددوموسومازقسمت 6-6ابالغیهکمیسیوناروپادر
خصوص خطمشیهای قیمتگذاری برای منابع آب (Commission, 2000

 )Europeanتصدیق

میکندکهکاهشسطحآبرودخانههابهدلیلانتقالآبآنبهدیگرمناطقحیاتاکولوژیکی
آنراتهدیدکردهوکاهشکمیتحوضهآبیبهکاهشکیفیتاکولوژیکوافزایشآلودگیآن
میانجامد.اجرایطرحهایعمرانیانتقالآبازطریقسدسازی وکانالکشیمیتواندباتولید
گردوغبار،نخالههایعمرانیناشیازگودبرداریوتغییرسطحزمین،منجربهتخریبخاکو
آلودگیهواشود()World Bank, 1991: 34-35وزیستگاهیامسیرحرکتومهاجرتجانداران
آبزییاوابستهبهآبراتغییردهد(.)Davies, 1992: 330
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 .1-2آثار اقتصادی

نبودهمگراییمیانابعاداقتصادی،اجتماعیومحیطزیستیتوسعهدراجرایاینطرحها
روندتوسعهراناپایدارساختهوچالشهایاجتماعیواقتصادیزیادیراایجادمیکند.باآنکه
انتقالآبمیتواندباعثشکوفاییاقتصادیواجتماعیدرمنطقهگیرندهآبشود،اما برآورد
دقیقمنافعاقتصادیآندشواراست(،)Ghassemi & White, 2007: 10هزینههایاقتصادیزیادی
تحمیلمیکندکهمعموالمحاسبهنمیشوندو توجیهآنهاوتضمینسودوبرگشتسرمایهبه
سادگیممکننیست.چراکهممکناستبرخیاهدافپیشبینیشدهدرطرحبهدالیلی مانند
اشتباهدرارزیابیهایفنی– اقتصادی،افزایشهزینههایناشیازتأخیردراجرایطرح ،هدر
رفت آب در اثر تبخیر ،برداشت غیر مجاز و آلودگی محقق نشوند .همچنین هزینههای منافع
شوند.درحالیکهاحتمالداردبهرهبرداریازآب در

ممکنالحصولازدسترفتهمحاسبهنمی
همانحوضهفرستندهمزایایاقتصادیبیشتریفراهمکند.
منافعاقتصادیواجتماعیطرحهایانتقالآبعمدتاشاملمناطقگیرندهآبمیشود،در
حالیکهاجرایاینطرحهاعمالمیتواندمنافعساکنانپیرامونحوضهآبیفرستندهرامحدود
کردهوحتیهزینههایمستقیموغیرمستقیماجتماعی،اقتصادیومحیطزیستیبرایآناندربر
داشتهباشد(.)World Bank, 1991: 35نتایجیکپژوهشموردیدرزمینهآثارانتقالآباز
حوضه آبریز کارون به اصفهان و رفسنجان نشان میدهد منطقه گیرنده بیشترین میزان سود
کشاورزیرابهدستآوردهدرحالیهزینههایعمدهاینانتقالآببهحوضهفرستندهیعنی
خوزستانمنتقلشدهاست(.)Karamouz, 2010: 96هزینههایانتقالآبمعموالدرفرایندانتقال
محاسبهنمیشوندبهویژههزینههایناشیازتخریبمحیطزیستوخشکسالیکهاغلبدرابتدا
پنهان بوده و در آینده بروز میکنند .در نتیجه صرفا ساکنان پیرامون حوضه فرستنده آب و
نسلهایآیندهآنانمجبوربهتحملاینهزینههاخواهندشد.بههمیندلیلمناطقیکهازاین

طرحهازیاندیدهاند،طبیعتاخواهاناستقاللعملبیشترواعمالمدیریتموثرتربرمنابعآبی
منطقهخودمیشوند(.)Brancati, 2009: 35بدیهیاستچنانچهمنافعوهزینههایانتقالآببه
نحو عادالنهای توزیع نشوند آثار اجتماعی نامطلوبی مانند اختالفات اجتماعی و سیاسی در بر
خواهدداشت.
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 .1-3آثار اجتماعی

انتقالآببهلحاظاقتصادیهنگامیتوجیهپذیراستکهمنافعاقتصادیبهرهبرداریازآب
درحوضهپذیرندهبیشترازحوضهفرستندهباشد.بااینحالهزینههایاجتماعینیزدرانتقالآب
نیزبایدارزیابیشوند.هزینههایاجتماعیانتقالآبهزینههاییهستندکهمصرفآبتوسط
یکشخصبرایدیگرانبهبارمیآورد(،)Massarutto, 1999: 81مانندهزینههایمصرفآب
کشاورزیبرایاستفادهکنندگانشهرییاهزینههاییکهبرنسلهایآیندهتحمیلمیشود.یکی
ازمهمتریناینهزینههااجبارساکنانیکمنطقهبهجابجاییوتغییردرسکونتگاههابهدلیل
انتقال آب بهویژه سدسازی است .اجبار ساکنان به جابجایی ،فشارهای اجتماعی و اقتصادی
سنگینی بر این افراد و تغییر سبک زندگی آنان تحمیل میکند (2005: 26

 )Scudder,که

هزینههای آن معموال محاسبه نمیشوند .کاهش درآمد و فرصتهای شغلی مرتبط با آب در
حوضهفرستندهبهدلیلکاهشآبالزمبرایفعالیتهایکشاورزیمشاغلتجاریوابستهبهآب
ازمشکالتاجتماعیدیگرانتقالآباست.بدونارزیابیآثاراجتماعیطرحهایانتقالآبو
مشورتبامردممتأثرازاینطرحها،مشکالتاجتماعیناشیازاینطرحهاشدتفزایندهای
خواهندیافتچراکهبهدلیلاطالعرسانیناکافی،بیتوجهیبهدیدگاههایمردممتأثرازانتقال
آبومشورتنکردنباآناندرخصوصاجرایطرحهاوتوزیعنادرستمنافعحاصل،نوعی
نارضایتیوبیاعتمادیدرمیانمردمزیاندیدهازانتقالآبرواجمییابد.
مقابلهبااینمشکالتوکاهشآثارنامطلوببرشمردهشدهضوابطحقوقیخاصیراطلب
میکند.نحوهانتقالمیانحوضهایآببرایپیشگیریازهرگونهمشکالتاجتماعیحتیبایدبه
موجبقانونتجویزشودوفرایندتنظیمانتقالآبونحوهتوزیعهزینههاومنافعآنتوسطقانون
مشخصگردد(.)Escarttn & Santafé, 1999: 135

 .2قواعد حقوقی انتقال میان حوضهای آب
با آنکه قواعد فنی انتقال میانحوضهای آب مورد بحث علمی کافی واقع شده
است( ،)Ghassemi & White, 2007: 24-28اماتنظیمساختارهایحقوقیبرایاینانتقالبا
هدفکاهشآثارنامطلوبوافزایشآثارمثبتآننیزضرورتدارد.بطورکلیحقوقحفاظت
ازآبیکحوضهمطالعاتیدرحالتوسعهاستکهاصولوقواعدآندرمرحلهشکلگیرییا
نهایتاتثبیتهستند.بنابراینسخنازوجودیکنظامحقوقیمنسجمبرایانتقالمیانحوضهای
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آبهنوززودهنگاماست.امابهدلیلآثارچشمگیرانتقالآببرمحیطزیستوجامعهانسانی،
بررسیطرحاصولوقواعدحقوقیالزمبرایتنظیمعادالنهاینانتقالزودنیست.البتهدراین
خصوصخألعلمیوجودنداشتهوبااستفادهازاصولوقواعدحقوقیکهدرحوضهحقوق
محیطزیستبرایحفاظتازاکوسیستمهاشکلگرفتهمیتوانقواعدمشابهیبرایانتقالمیان-
حوضهایآبپیشنهاددادکهدربرخیاسنادبینالمللیونیزمقرراتداخلیبرخیکشورهابه
بحثانتقالمیانحوضهایآبپرداختهشدهاست.بهعنوانمثالکنوانسیونآبراهههایبینالمللی
(Watercourses Convention, 1997

 )UNبرداشت آب را تابع اصل استفاده منطقی و منصفانه

میسازدودرحیطهداخلینیزقانونشماره33/6314اسپانیا فرایندانتقالآبازحوضهرودخانه-

6

ایتاخو-سگورارامشخصمیکند.اینقواعدبرپایهدواصلحقوقیمهمشکلگرفتهاند:به
موجباصلیکپارچگیاکوسیستمیتغییردروضعیتیکحوضهآبینبایدمنجربهاختاللدر
کارکردطبیعیآنواکوسیستمهایوابستهشود.براساساصلممنوعیتبروزخسارتنیزانتقال
آبنبایدبهحقوقکسانیکهپیشازاینازیکحوضهآبیبهرهمیبردندصدمهبزند.بهعنوان
مثالبهموجبجزء()iبند 9ماده 633ازکدشماره 04مقرراتفدرالآمریکا()EPA, 2006
انتقالآبنبایدموجبانتقالموادآالیندهوتأثیرمنفیبرمصارفصنعتی،شهریوتجاریآن
آبشود.
مهمترین مواردی که نظام حقوقی در تنظیم انتقال میانحوضهای آب باید مشخص کند
عبارتنداز:


 .2-1تعریف ابعاد فنی انتقال میان حوضهای آب

نظامحقوقیدرتنظیمانتقالمیانحوضهایآببایدابتدابهتعریفانتقالمیانحوضهایآب،
طرحانتقالآبومشخصکردنابعادفنیمهمآنمانندمسافت،حجم،مبدأ،مقصدانتقالآب
بپردازد،اینکهانتقالچهمیزانآبوتحتچهشرایطیمشمولانتقالمیانحوضهایآبمیشود.
بهعنوانمثالایالتکارولینایشمالیانتقالروزانهبیشازدومیلیونگالنآبازرودخانهرا
منوطبهکسبمجوزمیسازد 3.اینتعاریفبهلحاظحقوقیکمکمیکنندتاطرحهایانتقال
آب بدون بروز اختالف در مفاهیم اولیه و برخی اشکاالت حقوقی مانند اینکه کدام طرحها
1. Ley 52/1980.
2. N. C. Gen. Stat. Ann. §143–215. 22L (a)(1) (2007).
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مشمولالزاماتارزیابیآثارطرحهایانتقالآبهستندتهیهواجراشوند.


 .2-2تنظیم شرایط اجرای انتقال آب

انتقالآبعمدتامتأثرازاصولوقواعداستفادهازآباستکهبردواصلکارامدیو
عدالت تأکید دارد (1999: 173

 .)Cox,کمیسیون جهانی سدها نیز سه اصل دیگر هم پیشنهاد

میدهد :پایداری ،تصمیمگیری مشارکتی و مسئولیتپذیری (2000: 5


 .)WCD,بنابراین نظام

حقوقیدرتنظیمشرایطانتقالآببایدسازوکارهایالزمبرایتنظیممواردزیرراارئهدهد:
 .2-2-1حفظ یکپارچگی اکوسیستمی حوضه آبی :حوضهآبیبااکوسیستمهایپیرامونخود
تعاملسازندهداردوتاهنگامیکهبتوانداینتعاملخودراحفظکند،تعادلاکولوژیکیخواهد
داشت.بههمیندلیلچرخههایآبشناختیبسیارپیچیدههستندونظامحقوقیبایدخودرابااین
چرخهها و کارکردهای اکوسیستم آب هماهنگ کند (1957: 492-496

 .)Foley,حفظ تعادل

اکولوژیکی حوضه آبی شامل حفاظت از پایدارای جریان آب ،حفظ قابلیت جذب آب در
حوضهآبی،جذبآبدرخاکوسفرههایزیرزمینیوپرکردنآبخیزهاوتاالبهایواقعدر
حوضهرودخانهاست(.)UNEP, 2012: 34حفاظتازیکپارچگیحوضهآبیشاملحفاظتاز
اکوسیستمهای وابسته به حوضه آبی مانند حفاظت از سفرههای آب زیر زمینی ،تاالبها و
جاندارانوابستهبهآبهممیشودپسکاهشحجمآبتعاملآنبااکوسیستمهایپیرامونش
را مختل میسازد و باعث تغذیه نشدن منابع آب موجود در خاک (آب خاکستری) میشود
(.)Falkenmark & Rockström, 2010: 607
حفظیکپارچگیوتعادلمنابعآبیتبدیلبهیکیازقواعداصلیحقوقیدرحفاظتازمنابع
آبشدهاستکهبراساسآناصوالتاحدممکنبایدازدخالتدرجریانآبییکحوضه
آبخیزخودداریکردودرصورتنیازاستفادهازآببایدبهنحویصورتگیردکهضمنحفظ
کیفیتوکمیتالزمبرایحفظتعادلآببهجریانطبیعیوحیاتاکولوژیکآنخللیوارد
نشود.بهعنوانمثالجزء()bبند 3ماده 0دستورالعملساختاریآباتحادیهاروپاازدولتهای
عضومیخواهدتاعالیترینوضعیتاکولوژیکیوشیمیاییآبسطحیراتضمینکنند.بند0
مادهال3-366-کدمحیطزیستفرانسه6ایناجازهرابهدولتمیدهدتافروشیاتوزیعآبرا
درمواردیکهمنجربهکاهشکیفیتآبشدهیابرایمحیطزیستآبیزیانبارباشدممنوعیا
1. Code de l'environnement, 2002.
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محدودسازد.بند6ماده394قانونآبپاکآمریکا6،حفاظتازیکپارچگیبیولوژیکیآبرا
هدفاینقانونمیداند.بندهای6و3جزء(الف)ماده1قانونحفاظتوبهسازیمحیطزیست
( )6939/9/31نیز سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت و
جلوگیریازهرنوعتغییراتیمیسازد کهاثرمنفیبروضعفیزیکیوشیمیاییوبیولوژیک آب
داشتهباشد.
 .2-2-2قطع وابستگی در حوضه پذیرنده آب :انتقال آب میانحوضهای یک یک راهکار
استثنائیوخالفنظماکوسیستمیاستکهبایدبهعنوانواپسینراهحلانتخابشود.پسبه
محضآنکه روشهای جایگزینیبرای تأمین آب درحوضه گیرندهپیداشود،بیدرنگباید
انتقالآبمتوقفگردد.چراکهبهموجباصلمجاورت(نزدیکی)درحقوقمحیطزیست3
مسائلومشکالتمحیطزیستیبایددرهمانمحلبروزمشکلمدیریتشوند.بنابراینبهترین
اقدامعملیبرایجلوگیریازبروزخسارتهایناشیازانتقالآب،تالشبرایقطعوابستگی
آب در منطقه متقاضی دریافت آب است .ماده ( )1962d-18از بخش دوم  63کد  03فدرال
آمریکا راجع به برنامهریزی منابع آب ،بر لزوم انجام مطالعات و ارزیابیهای اولیه و توجه به
نزدیکبودنحوضهمتقاضیآبدراجرایطرحهایانتقالآبتأکیدکردهوانتقالآبرابه
عنوانواپسینراهحلتوصیهمیکند 9.درایالتفلوریداصدورمجوزانتقالآبتابعمواردزیر
است :مجاورت جغرافیایی منبع آب پیشنهادی برای انتقال به محل مصرف آن؛ در دسترس و
ممکنبودنانتقالومصرفآب بهلحاظفنیواقتصادی؛کلیهجایگزینهایموجوددرانتقال
آبازلحاظاقتصادیوفنی0.برنامهمدیریتآبایالتجورجیایشمالیآمریکایکناحیهآبی
ویژهشامل63شهرستانتعیینمیکندوهرگونهانتقالآبازدیگرمناطقبهاینناحیهرامحدود
میسازدتاهریکازشهرستانهادراینناحیهباتوسعهدرونزاصرفاًبهمنابعآبدردسترس
خودمتکیباشند.البتهدرموارداستثناییبارعایتدوشرطاجازهانتقالمیانحوضهایآبرا
میدهد :نخست اینکه نیاز به آب ،نیاز واقعی بوده و به لحاظ اقتصادی استفاده از آب درون
حوضهایمقدوریاتوجیهپذیرنباشدودوماینکهمنابعانتقالآببرایحوضهگیرندهبیشتراز
1. USA Clean Water Act, 1972.
.3ر.ک.بند دوم بخش پنجم کنوانسیون استکهلم در خصوص آالیندههای آلی پایدار ()3446و بند  3ماده  0کنوانسیون
بازلدرخصوصانتقالبرونمرزیپسماندهایخطرناکودفعآنها(.)6313
3. 42 USC, C.19B, 1988.
4. 28 Florida Statutes, § 373.223.
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هزینههایآببرای حوضه فرستندهباشد (.)O.C.G.A. 12-5-584, 2010کمیسیون اروپاتأکید
میکند که بازچرخانی و استفاده دوباره از آب آثار محیط زیستی کمتری نسبت به دیگر
روشهایتأمینآبمانندانتقال میانحوضهایآبدارد()European Commission, 2012: 14
کهمنافعصرفهجوییاقتصادیناشیازاینتدبیردربهترینحالت 34درصدوبطورمتوسط34
درصدبودهاست(.)Poláková et al., 2013: 27
 .2-2-3استفاده منصفانه و منطقی از آب :چنانچهانتقالمیانحوضهایآببهعنوانواپسین
راهکارضرورتیافت،اینانتقالبایدبرطبقدواصلمهمحقوقآبیعنی«استفادهمنصفانه»و
«منطقی» که در برخی اسناد بینالمللی متعیّن شدهاند صورت گیرد .بند  3ماده  3کنوانسیون
هلسینکی در خصوص حفاظت و بهرهبرداری از آبراههها و دریاچههای فرامرزی 6و ماده 3
کنوانسیونحقوقاستفادههایغیرکشتیرانیازرودخانههایبینالمللی 3ازدولتهایعضومی-
خواهندتادراستفادهازآبرودخانههایمشترکبرمبنایانصاف،استفادهمنطقیوپایدارعمل
کنند.ماده1سنددومفوقمعیارهایاستفادهمنصفانهومنطقیازآبرامشخصمیکند:الف-
عوامل هیدرولوژیکی ،اکولوژیکی ،جغرافیایی ،اقلیمی و دیگر شرایط طبیعی؛ ب -نیازهای
اقتصادیواجتماعیمردم؛پ-میزانوابستگیمردمبهآبدرکشور؛ت-تأثیراستفادهازآب
دریکمنطقهبرمناطقدیگر؛ث-وضعیتکنونیوآیندهاستفادهازآب؛ج-حفاظت،بهسازی
و تأمین هزینههای نگهداری و استفاده از آب؛ ح -امکان استفاده از روشهای جایگزین در
استفاده از آب .همچنین مواد  0و  3قطعنامه شماره  11/661مجمع عمومی سازمان ملل در
خصوص حوضههای آبی فرامرزی 9بر استفاده منصفانه و منطقی از این آبها و توجه به این
معیارهاتأکیدمیکند:میزانوابستگیحالوآیندهمردمبهآب،ویژگیهایطبیعیحوضهآبیو
نحوهتغذیهآن،حفاظتازحوضهآبیوآثاراحتمالیوعملیمصرفآببرآن،امکانایجاد
روشهایجایگزین،تأمینهزینههاواهمیتحوضهآبیبرایدیگراکوسیستمها.ایندواصل
مکملاصلتوسعهپایدار هستندکهبرپیگیریمنافعانسانومحیطزیستبهنحویکهنیازهای
اشخاصراتأمینکردهوپایداریاکوسیستمیحوضهآبیراتضمینکندتأکیددارند.
 .2-2-3-1استفاده منصفانه :منظورازاستفادهمنصفانه توازنمنافعوبهرهمندیمشترکاز
1. Helsinki Convention, 1992.
2. UN International Watercourses Convention, 1997.
3. UN Res. 68/118, 2013
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منابع آب و برابری در مقابل هزینهها است .به موجب این اصل انتقال آب باید با توجه به
شاخصهایجمعیتیحوضهفرستندهوگیرندهآب،نیازهایاقتصادیواجتماعیمناطق،نوعو

میزانمصارفکنونیآب،نیازهایبالقوهبهآبدرآینده،دسترسپذیربودندیگرمنابعآبو
توزیععادالنهمنافعوهزینههایآبوهمچنینحفظحقوقنسلهایآینده صورتگیرد.اصل
دومبیانیهآب6تأکیدداردازآنجاکهحقبربهرهمندیازآبیکحقفردیومشترکاست،
توزیعآنبایدبالحاظکردنهمزماننیازهایفردیوجمعیوبطورمتوازنبرایهمگانصورت
گیرد.
یکیازمسائلچالشبرانگیزدرانتقالآب،رعایتحقآبهمناطقفرستندهآبوبرداشت
آبازحوضههایآبیمشترکمیانچندمنطقهبهدلیلایرادصدماتانسانیومحیطزیستی
برایحوضهفرستندهاست.دلیلبروزاینمشکلتاحدودزیادیبهنظاممالکیتآبواشکالدر
نحوهتوزیعآنمانندعدمتفکیکمیانمنابعطبیعیملیومحلیبرمیگردد .امکانانتقالآب
بیش از هر چیزی به شکل حقوقی نظام سیاسی و نوع مالکیت بر منابع طبیعی در یک کشور
بستگیدارد.درکشورهاییکهنهادهایمحلیحقتملکآبدارند،مانندبرخیکشورهای
فدرال،انتقالآبطبققرارداددویاچندجانبهبادخالتحداقلیدولتمرکزیصورتمیگیرد.
بخش 9043قانونتجویزوتنظیمپروژههایاحیایاراضیآمریکابهاشخاصمتقاضیاعماز
خصوصیوعمومیاجازهمیدهدتاپسازکسبمجوزازوزارتکشوربرایانتقالآببرطبق
ضوابطپیشبینیشدهدراینقانوناقدامبهعقدقراردادبرایانتقالآبنمایند.درایالتفلوریدا
باپذیرشاصلاولویتمنابعمحلیاستفادهازمنابعآبیبهموجببخش 31کدایالتیراجعبه
منابع آب باید از نزدیکترین محل به منابع آبی صورت گرفته و حداالمکان از انتقال آن
جلوگیریشود 3.بهموجببند 3ماده 1کدآبروسیه ( ،)Водный кодекс, 2006واحدهای
محلیشاملایالتهاوشهرداریهامیتوانندمالکآبباشند.درفرانسهنیزواحدهایسرزمینی
محلیمیتوانندمالک آب باشند (

Code général de la propriété des personnes publiques,

)L2111-7, 2006ودرنتیجهراجعبهانتقالیاعدمانتقالآبنیزتصمیمبگیرند.امادرکشورهایی
کهآبتحتتملکدولتباشد،انتقالآنتابعصالحدیددولتمرکزیخواهدبود.بهموجب
اصل 03قانوناساسیوماده 6قانونتوزیععادالنهآب ( )6916/63/61ایران،آبازانفالو
1. Water Manifesto, 1998.
2. 28 Florida Statutes, 373.016(4)(a) (b), 373.223(3)(a).
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بهرهبرداریازآنهابهدولتمحول
ر 
مشترکاتمحسوبشدهومسئولیتحفظ،اجازهونظارتب 
میشود.بنابراینانتقالآبازحوضههایآبینیزهرچندکهدرداخلیکاستانقرارداشته
باشنددراختیاردولتاست.پسادعایتملکمحلییامنطقهایبرحوضهآبیتوسطنهادهای
بهرهبرداریازآببایدطبق
محلیپذیرفتهنخواهدشد.تنهاشرطماده 6اینقانونایناستکه 
مصالحعامهصورتگیرد.باتوجهبهاینشرطوهمچنینبااستنادبهاصل01قانوناساسیمی-
توانگفتکهانتقالآبازحوضههایآبیبایدبهنحویصورتگیردکهمنجربهتبعیضو
توزیعناعادالنهمنافعوهزینههامیانمناطقمختلفنشود.
نظام حقوقیباید نحوه توزیعمنصفانه منافعو هزینهها،قیمتگذاریآبانتقالی ومسئول
پرداختهزینههایانتقالآبراتعیینکند.بدیهیاستکهپرداختکلیههزینههایانتقالآب
توسطمصرفکنندگانمنطقیبهنظرمیرسد.قانونشماره 33/6314اسپانیادرخصوصنحوه
تأمین هزینههای آن مقرر میدارد که مصرف کنندگان باید تعرفه انتقال آب شامل هزینههای
سرمایهگذاری،هزینههایعملیاتیثابتومتغیررابپردازند.
 .2-2-3-2استفاده معقول :اصلاستفادهمعقولازآببرحفظپایداریآبوهمسازنمودن
شیوه مصرف آب با توان طبیعی آن تأکید دارد .به موجب این اصل ضمن حفظ پایداری
اکوسیستمیحوضهآبی،نیازهایجامعهبهآببایدباکمترینهزینهوبیشترینمنفعت(کارامدی)
برطرفشود.تضمیناستفادهمعقولازآبمستلزمدوراهبردکلیبرایحفظپایداریدرتأمین
آبومدیریتیکپارچهآباست.
 .2-2-3-3پایداری در تأمین آب :پایداری به آن معناست که حوضه آبی به عنوان یک
اکوسیستمبایدتواناییادامهحیاتخودرابطورطبیعیحفظکند(.)Dyson et al., 2008: 15
بنابرایندرانتقالآببایددرصدمشخصیازآبانتقالیابدکهبهپایداریحوضهآبیصدمهای

واردنسازدکهاینحجمباتوجهبهتغییراتفصلیواقلیمیتغییرمیکند.دراینراستابرخیاز
نظامهایحقوقیاستانداردهایحداقلیبرایجریانرودخانهتعیینمیکنندمانندقانونحفاظت
آبسوئیس 6وقانونمنابعآبایالتاسترالیایجنوبی3کهاستانداردهایحفظحداقلالزمبرای
جریان رودخانه را با توجه به عوامل جغرافیایی و محیط زیستی مقرر میکند .قانون آب ملی
1. Swiss Water Protection Act.
2. South Australian WaterResources Act.
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آفریقایجنوبی6میانمصارفمختلفآباولویتبندیکردهواولویتهاینخستدربرداشت
آبرابهتأمیننیازهایضروریوحیاتیانسانوحفظتعادلاکولوژیکرودخانههامیدهد.
تأمینپایدارمنابعآبتضمینمیکندکهالگویبهرهبرداریآبدرحالحاضربانیازهایآینده
بهآبهماهنگاستیعنیالگویمصرفامروز،منافعآیندهرانادیدهنمیگیرد.همچنیناداره
کنترلامور بهداشتیومحیطزیستیدر ایالت کارولینایجنوبیآمریکا بامالحظهمواردزیر
مجوزانتقالآبراصادرمیکند -6 3:بررسینیازهایحالوآیندهدرمنطقهفرستندهآبو
تواناییآندرواکنشبهخطراتپیشبینینشدهناشیازانتقالآب؛-3واینکهآیامنابعآبدر
حوضهفرستندهبرایتأمیننیازهایحالوآیندهاشخاصساکنکافیاستیانه؛ -9بررسی
بینیپذیربرایآبدرحوضهگیرندهآبوتواناییآندرحفظوبهرهبرداریبهینه
نیازهایپیش 
ازآب؛-0نزدیکبودنمنبعآبپیشنهادیبرایانتقالبهمنطقهمتقاضیآبو-3بررسیهمه
راهحلهایجایگزینمانندپاالیشآب،حفظوبازچرخانیآبوارزیابیآثارآنها.
تصویبنامههیأتوزیراندرخصوصراهبردهایتوسعهبلندمدتمنابعآب

بندهای0،3و1
بهرهبرداریازمنابعآبکشورو تهیهطرحهایتوسعه
کشور ()6913/1/31تأکیدمیکندکه 
هریکازحوضههایآبریزومتناسببا

کالبدیوآمایشسرزمینبایدبارعایتظرفیتتحمل
شرایططبیعیاین حوضههابرایرفعنیازهایحالوآیندهصورتگیرد.مواد3و 9راهبردهای
بلندمدتتوسعهبخشآبازمنظرآمایشسرزمین()6936/1/61نیزبربهرهبرداریبهینهازمنابع
آبکشوردرهریکازحوضههایآبریزبارعایتقابلیتتجدیدپذیری منابعآب،سازگاربا
اقلیم واصولتوسعهپایدارباتوجهبهتامیننیازمحیطهایطبیعیآبیوتامینآبموردنیازدر
کلیهمناطقکشورمتناسبباظرفیتآبیموجودتأکیدمیکند.
 .2-2-4مدیریت یکپارچه منابع آب:تأمینپایدارآبمستلزماتخاذیکراهبردفراگیربلندمدت
برایتوسعهپایداراقتصادی–اجتماعیباتوجهوضعیتامروزوآیندهمحیطزیستوحفظقابلیت
پایداریحوضهآبیاست(.)Matthews et al., 2011: 3برایرسیدنبهاینهدفروشهایمختلفی
ماننداستفادهبهینهازمنابعآب،بازچرخانیآبهایاستفادهشده،ارتقاینظامحقوقآبوایجاد
بازارآزادبرایمنابعآبپیشنهادمیشود(.)Ghassemi & White, 2007: 5اماحفاظتازآبشامل
اقدامات گستردهتری مانند اصالحات فنی ،اقتصادی ،اجتماعی و حقوقی در بخش کشاورزی،
1. South African National Water Act.
2. S.C. Code Ann. § 49-21-30(C) (1-12) (2009, 2010).
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صنعتوخدماتشهریبهمنظوراستفادهبهینهوکاهشفشاربرحوضههایفرستندهآبمیشود.
بنابراینبسیاریازراهکارهایالزمبرایکاهشمشکالتناشیازانتقالآبرابایددرکلفرایند
مدیریتمنابعآبجستجوکردکهنیازمندمدیریتیکپارچهاست.مدیریتیکپارچهآبکهمبتنی
بر سه عنصر استفاده بهینه و کارامد (جنبه اقتصادی) ،توزیع عادالنه (جنبه اجتماعی) و تضمین
پایداری(جنبهمحیطزیستی)آباست(،)Europe Aid, 2009: 9استفادهوحفاظتازمنابعآبرا
بطورهماهنگباکلیهحوضههایوابستهاقتصادی،اجتماعیومحیطزیستیبهمنظورافزایشبهره-
وریورفاهاقتصادیبهنحوعادالنهوبدونتهدیدپایداریاکوسیستمهاتنظیممیکند(
22

GWP,

 .)2000:این الگو به تدریج در نظامهای حقوقی مورد توجه قرار میگیرد .در ایران بند 6

سیاستهایکلینظامدرموردمنابعآب()6911/64/39خواستارایجادنظامجامعمدیریتدرکل
چرخةآببراساساصولتوسعةپایداروآمایشسرزمیندرحوضههایآبریزکشور میشودو
ماده 604قانونبرنامهپنجمتوسعهنیزدولترامکلفبهمدیریتیکپارچهمنابعآبمیکند.به
موجببند66راهبردهایبلندمدتتوسعهبخشآبازمنظرآمایشسرزمین،نظاممدیریتبههم
پیوستهدرکلچرخهآببراساساصولتوسعهپایداروارتقاینظامبهرهبرداریبهینهازمنابعآب
درراستایبهرهبرداریپایدارازاینمنابعدرمقیاسحوضههایآبریز بایدایجادشود .طبقبند6

تصویبنامه راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور ،مدیریت ملی آب کشور باید براساس
مدیریتتوامانعرضهوتقاضا،جامعنگریدرکلچرخهآبواصولتوسعهپایداردرحوضههای

آبریزکشور تقویتشدهوبهمنظورتحقق مدیریت یکپارچهمنابعآبهماهنگیهایمتقابل بین
اجتماعیبابخشآبفراهمگردد.

بخشهایمختلفاقتصادیو
مدیریتیکپارچهمنابعآبمستلزماتخاذرویکردهایکلیتنگرانهوراهبردهایتوسعهدر
مدیریتمنابعآبوحوضههایوابسته (World Water Vision, 2000: (،)Dyson et al., 2008: 15

)1وراهکارهایفرابخشیماننداصالحالگوهایآمایشسرزمینوبرنامهریزیشهریاست.این
راهبردهای جامع باید نحوه تعیین اولویت در مصرف آب ،تعادل در اهداف توسعه اقتصادی،
اجتماعی و حفظ محیط زیست در برنامههای توسعهای را مشخص کنند .بنابراین مالحظات
اقتصادی،اجتماعی،فنیومحیطزیستیمربوطبهآببایددرکلیهسیاستگذاریها،برنامه-
ریزیهاومقرراتگذاریهااعمالشود(.)GWP, 2004: 7مدیریتجمعیتواعمالسیاستهای
جمعیتی،ارائهمشوقهایمالیوفنیبرایفعالیتهایکمترنیازمندبهآب،نوسازیفنی،همساز
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ساختنکشاورزی وشهرسازی بامنابع آبموجود بخشیازمدیریت یکپارچه آب است که
کمکمیکندتاانتقالآببهعنوانواپسینراهحلوباکمترینهزینهوبیشتریننفعانجامشود.
اهمیتبهرهوریدرمدیریتآبرامیتواندرهدررفتشدیدآبدربخشکشاورزیایران
مالحظهکردکه%33کلمصرفآبکشوررابهخوداختصاصمیدهد(
et al., 2017: 701-702( ،)2012: 4-5

Mesgaran et al.,

 .)Dalinدر حالی که قسمتی از آب انتقالی با صرف

هزینههایچشمگیربهفعالیتهایکشاورزیاختصاصدادهمیشود،اینبخشبهرهوریالزمرا
دراستفادهمنطقیازاینآبارزشمندندارد.

 .2-3ارزیابی آثار انتقال آب

بهمنظوراطمینانازتحققانتقالمنصفانهومعقولآب،طرحهایانتقالآببایدپیشوپس

ازاجرا(درصورتتصویب)ارزیابیشوند.درسال6336بانکجهانیارزیابیآثاراینطرحها
راپیشازاجراالزامیساخت(.)World Bank, 1991کمیسیونجهانیسدهاپیشنهادمیدهدکه
انتقال میانحوضهای آب باید پس از بررسی گزینههای مختلف و انجام ارزیابیهای کامل به
عنوان واپسین راهکار پذیرفته شود ( .)WCD, 2000: 24همچنین دستورالعمل اتحادیه اروپا در
زمینهایجادچارچوبیبرایانجاماقدامجمعیدرخصوصخطمشیآب6دربند 6.0ازدولت-
هایعضومیخواهدتاآثارانتقالوانحرافمسیرآبوفشارهایناشیازآنرابررسیکنند.
ارزیابیآثارانتقالآببهمنظورتحلیلانواعآثاربالقوهوبالفعلاینانتقالوتضمینحفاظتاز
آبودیگراکوسیستمهایوابستهبهآنطی دومرحلهارزیابیاولیه(پیشازاجرایطرح)و
ثانویه(پسازاجرایطرح)انجاممیشود.
 .2-3-1ارزیابی اولیه :پیش از اجرای طرح انتقال ،باید میزان و نوع نیاز به آب در منطقه
متقاضیدریافتآب،آثارمحیطزیستی،اجتماعیواقتصادیانتقالآبواینکهآبانتقالی
درست به مصرف خواهد رسید یا نه ارزیابی شود .تعیین دقیق و درست مصارف آب در
بخشهایمختلفضروریاستتااینکهانواعمصارفآبدربخشهایمختلفمشخصشده

وسهمهرکدامدردسترسیبهمنابعآبیمعینشود.چراکهدربسیاریازمواردحجمآبمورد
1. EC Directive 2000/60.
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نیازدرحوضهگیرندهدرفراینداجرایطرحانتقالآببهدرستیپیشبینیوارزیابینمیشودو
درنتیجهآبانتقالیبهصورتناپایداروناکارامداستفادهمیشود.دراینارزیابی آثارمختلف
محیطزیستی،اقتصادیواجتماعیانتقالآبارزیابیمیشود .هدفازارزیابیآثاراقتصادی
تحلیلاقتصادیهزینه–فایدهواثربخشیهزینههاانتقالآبواطمینانازایناستکهمنافعناشی
ازانتقالآبدرمنطقهدریافتکنندههزینههایناشیازآنرادرمنطقهفرستندهتوجیهمیکند
(.)Smith & Solver, 2011: 1ازجملهاینکهآیامیانهزینههایانتقالآبومنافعناشیازآندر
منطقهمیزبانتناسبیوجودداردومنافعاقتصادیواجتماعیناشیازانتقالمیانحوضهایآب
هزینههایمختلفاقتصادی،اجتماعیومحیطزیستیآنراتوجیهمیکند؟آیاطرحانتقالآب
هزینههایاضافیوآثارناخواستهنامطلوبمانندافزایشهزینههایانرژیوساختوسازدربر
دارد؟ دستورالعمل ساختاری آب اتحادیه اروپا از دولتهای عضو میخواهد تا پیش از
تصمیمگیریدرخصوصطرحهایانتقالآب،ارزیابیهایاقتصادیالزمراازجهتکارایی،

اثربخشیوتناسبهزینههابامنافعطرحانجامدهند.بهموجبکدآبایالتکارولینایجنوبی
صدورمجوزبرایانتقالمشروطبهارزیابیآثارانتقالآبازلحاظاقتصادی،اجتماعی،حملو
نقلآبی،تولیدنیرو،حیاتوحش،زیباییشناسیوامورگردشگریوتفریحیاست6.
درارزیابیاقتصادیقیمتآببایدبرایهرمصرفمشخصباتوجهبههزینههایانتقال،
حفظونگهداری،ترمیموبازسازی،هزینههایجانبیاقتصادی،اجتماعیومحیطزیستیانتقال
آبتعیینشود.اماانتقالآباساساهموارهبااحتمالباالییازریسکوبروزهزینههایناخواسته
روبهروبوده()Lund, 1993: 3104وتعیینهزینههایاقتصادیانتقالآبباتوجهبهعواملیمانند
مسافتانتقالآب،نوعوکیفیتخاکبستر،شرایطخاصجغرافیاییواجتماعیمنطقهگیرنده،
کاهشکیفیتآبدرفرایندانتقال،منافعازدسترفتهدراثرانتقالآبازمنطقهفرستندهو
نوسانهایاقتصادیمشکلاست.گذشتهازاینهزینههایمحیطزیستیانتقالآبنیزهمواره
نوسان دارد چرا که شرایط اقلیمی و اکوسیستمی مانند خشکسالی یا ترسالی ،تغییرات فصلی
رودخانهها،تغییردرحجمآبهایزیرزمینی،افزایشیاکاهشدماوکیفیتآبهموارهمتغیر
است.درحایکهممکناستیکطرحانتقالباصرفهزینههایزیادیاجراشودامابهدلیل
تغییراتاقلیمیومحیطزیستیمانندبروزخشکسالیهایپیشبینینشده،منافعموردانتظارمحقق
1. S.C. Code Ann. § 49-21-30(C) (1-6) (2010).
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نشودویااینکههزینههایمحیطزیستیبسیارزیادیدرپیداشتهباشد.نمونهبارزاینمسألهرا
میتوان در قضیه خشک شدن دریاچه ارومیه مالحظه کرد .در طی سالیان گذشته طرحهای
متعددیبرایانتقالآبازحوضهآبگیردریاچهارومیهاجراشد.امابنابهدالیلمختلفیبهویژه
تغییراتاقلیمیوبرداشتبیرویهآب،تغییراتبسیارگستردهایدرحوضهآبیدریاچهرخداد
وباعثشدتامیزانآبدریافتیایندریاچهازحدالزمبرایتجدیدکاهشیافتهودرنتیجه
دریاچهخشکشود (.)Khatami, & Berndtsson, 2013: 4,5ایندرحالیاستکههزینههای
اقتصادی،اجتماعیومحیطزیستیاینمعضلمحیطزیستی–انسانیارزیابینشدهبودهاست.
درارزیابیآثاراجتماعیانتقالآبتأثیراجرایاینطرحبروضعیتدرآمدومعیشتمردم
محلی و توسعه منطقهای بررسی میشود

(et al., 1971: 3-5

 )Beattie,از جمله اینکه آیا

شاخصهایجمعیتیونیازهایآیندهانسانیبهآببطورصحیحبرآوردشدهاند؟ آیاانتقالآب

میتواندتوازنیمنصفانهمیانمنافعاجتماعیواقتصادیمنطقهفرستندهوگیرندهآبایجادکند؟
آیاطرحآثارنامطلوببربخشهایمختلفاجتماعیدارد؟انتقالآببروضعیتسکونتمردم
محلی چه تأثیری دارد؟ فرایند عرضه و تقاضای آب قابل پیشبینی است؟ در این خصوص
میتوانازبرنامهمنابعملیآبمصربرایسال63461مثالزدکهبهموجبآنمیزانرشدنیازبه

آبهمسوبارشدجمعیتدرکشوربایدارزیابیشدهومیانوضعیتمنابعآبیورشدجمعیت
تعادلایجادشود.

 .2-3-2ارزیابی ثانویه :آنچهکهانتقالآبرابهیکمشکلمحیطزیستیواجتماعیتبدیل
میکندتحوالتاجتماعیومحیطزیستیمتعددمتعاقباستکهدرفرایندانتقالآبرخمی-
دهدوپیشبینیهاومحاسباتفنیواقتصادیاولیهرامختلمیسازد.بهعنوانمثالابتداطرحی
برایانتقالمیانحوضهایآببادرنظرگرفتنتمامجنبههایمحیطزیستیواجتماعیتصویبو
اجرامیشود،اماهنگامیکهکیفیتوکمیتحوضهآبدراثرمداخلهعواملگوناگونمانند
افزایشدما،آلودگییااستفادهغیرمجازکاهشمییابد،ساکنانپیرامونحوضهآبنیزقادربه
استفاده متعارف از آب نخواهند بود و طرح انتقال آب مشکلزا میشود .بدین جهت پس از
اجرایطرحانتقالآب،بهمنظورتضمینانتقالآببرطبقضوابطپیشبینیشده،فرایندانتقال
1. Egypt National Water Resources Plan for 2017, Ministry for Water Resources and
Irrigation, 2005.
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آببایدتحتپایشوارزیابیمستمرقرارگیرد.ممکناستدرفرایندانتقالآببرخیتغییرات
عمدهمحیطزیستیمانندبروزخشکسالیوانسانیمانندافزایشجمعیترخدهدومحاسبات
اولیهدرطرحانتقالآبراتغییردهدبهنحویکهقطعیاکاهشمیزانانتقالآبراضروری
سازد .بنابراین بایدپایشهاوارزیابیهایفنی واجتماعیمتناسبدر حینانتقالآبصورت
گیردتاتغییراتمذکورهموارهرصدشوند.ازآنجاکهدرفرایندانتقالآبهموارهمقادیرزیادی
ازآبهدرمیرود،لذاروشهاومجاریانتقالآبهموارهبایدتحتپایشباشندتاازهدر
رفتآبتاحدممکنجلوگیریشود .همچنینبرایاطمینانازاینکهدرحوضهگیرندهآب
بطورمعقولوبرطبقاهداف وضوابطتعیینشدهدرطرحانتقالآبمصرفمیشود بایدبر
اثربخشیمصرفآبانتقالینظارتشود.
ارزیابیآثارانتقالآببهدلیلاهمیتآندربرخینظامهایحقوقیبخشیازارزیابیآثار
محیط زیستی و الزامی تلقی میشود .در حقوق ایران نیز ارزیابی اولیه آثار محیط زیستی با
آییننامه ارزیابی اثرات
تصویب ماده  633قانون برنامه پنجم توسعه ( )6913/64/63و  
زیستمحیطیطرحهاوپروژههایبزرگتولیدی،خدماتیوعمرانی ()6934/1/33الزامیشده

تصویبنامهراهبردهایتوسعهبلندمدتمنابعآبکشورمقررمیداردکهطرحهای

است.بند3
انتقال آب بین حوضهای از دیدگاه توسعه پایدار ،با رعایت حقوق ذینفعان و برای تأمین
،اقتصادی،اجتماعیومنافعملیموردنظرقرار


،مشروطبهتوجیهاتفنی

مختلفمصرف

نیازهای
گیرد.همچنینبند 3راهبردهایبلندمدتتوسعهبخشآبازمنظرآمایشسرزمین بررعایت
الزاماتپایداریمنابعپایهونتایجارزیابیراهبردیاثراتمحیطزیستیدرطرحهایانتقالآب
میانحوضهایتأکیدمیکند.بااینحالدرنظامحقوقیایراندرخصوصارزیابیآثاراقتصادی
واجتماعیونیزارزیابیثانویهطرحانتقالتدابیریاندیشیدهنشدهاست.
 .2-4مسائل اداری

مدیریتیکپارچهآبمستلزمهمکاریهمهنهادهایاداریمرتبطباآبدرکشوراست.
همچنیننحوهبررسیوصدورمجوزبرایانتقالآب،تشخیصاشخاصصالحیتدارومسئولیت
آناندرطرحانتقالآببایددریکچارچوباداریمشخصیتنظیمشوند.بنابراینالزماستتا
سازوکارهایاداریالزمبرایمدیریتطرحهایانتقالمیانحوضهایآبایجادشوند.دومورد
ازابعاداداریمهمانتقالمیانحوضهایآبعبارتنداز:
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 .2-4-1مجوز انتقال آب :دربرخینظامهایحقوقیانتقالآبمیانحوضهایمنوطبهکسب
مجوز است و شرایط الزم برای صدور مجوز توسط مقام مقرراتگذار اعالم میشود .در
نظامهایی کهمدیریت آببطورمتمرکز در اختیاردولتاست،دولتمرکزی شرایطصدور

مجوزراتنظیممیکند.درنظام فدرالآمریکاهرایالتباتوجهبهوضعیتخاصخودازجنبه-
هایمختلفجغرافیایی،اقلیمیوآبشناختیاجازهانتقالآبرامیدهد.بهموجببند()cماده
 94فصل 36کد 03ایالتکارولینایجنوبی6مواردزیردرصدورمجوزانتقالآببایدبررسی
شوند:
-6نحوهحفاظتازمصارفکنونیآبدرامورکشاورزی،شهریوصنعتی؛-3حفاظتاز
کیفیتآبانتقالی؛ -0نیازهایمنطقیآیندهبهآبیکهقراراستانتقالدادهشود،روشهای
مصرف،حفاظتوکارامدیدرمصرف؛ -3آثاربالقوهانتقالآببرایالتوتواناییاستفاده
کارامدازآبانتقالیتوسطشخصمتقاضیانتقالآب؛-1میزانسودآوربودنمجوزهایانتقال
آب؛-1تأثیرطرحانتقالآببرسطحذخیرهوحفاظتازآب؛-1وجودمنابعجایگزینبرای
تأمینآب؛ -3آثارواردبرنحوهمصرفآبمیانایالتها؛ -64کافیبودنسطحآببرای
پاسخبهنیازهایضروریمانندمقابلهباخشکسالیدرحوضهانتقالو-66تأثیرطرحانتقالآببر
تولیدبرق،زیستگاههایجانوری،مناظرزیبایافعالیتهایتفریحی.
قانونانتقالمیانحوضهایآبایالتتنسیرعایتاینمواردرادرارائهدرخواستمجوز
الزامیمیسازد-6:لزوماعالمتوجیهوضرورتانتقالآب؛-3اعالمحجمپیشنهادیبرایانتقال
آب؛-9گزارشتوجیهمهندسیواقتصادیانتقالآبو-0گزارشارزیابیآثارمحیطزیستی
درحوضهفرستندهوگیرندهآبوهراطالعاتضروریدیگر.امامجوزهامشروطبهرعایت
مالحظاتمحیطزیستیهستندبدینترتیبکهمقامصادرکنندهمجوزمیتواندتحتشرایطی
خواستارکاهشمیزانانتقالآبشدهویابطورکلیمجوزراابطالکندازجملهدرشرایطیکه
انتقالآبدرگذارزمان باعثبروزخساراتمحیطزیستیشود،یااینکهمجریانتقالآبمفاد
مجوزرارعایتنکند(ماده.)341-1-13بهموجبماده364-1-13اینقانونهیأتکیفیتآب،
نفت و گاز ایالتی میتواند به منظور از حفاظت از محیط زیست در مناطق آسیبپذیر ،منطقه
1. South Carolina Code, 49-21, 2010.
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حفاظتشدهایجادکردهوانتقالآبرابطوردائمیاموقتممنوعکند.بهموجبکدآبایالت
تگزاس 6کمیسیون ایالتی کیفیت محیط زیست ،اجازه انتقال آب را با توجه به مالحظات زیر
صادرمیکند-6:میزاننیازبهآبدرحوضهفرستندهوگیرندهآببرایمدت34سال؛-3در
دسترسبودنمنابعآبجایگزین درناحیهگیرندهآب؛-9میزانونوعمصارفآبدرمنطقه
گیرنده؛-0تدابیراتخاذشدهدرمنطقهگیرندهبرایحفاظتازآبوجلوگیریازاتالفآن؛-3
تدابیراتخاذشدهدرمنطقهگیرندهبرایبهرهبرداریاقتصادیازآب؛-1ارزیابیآثاراقتصادی،
اجتماعیومحیطزیستیانتقالآببرهردوحوضهو-1تدابیراتخاذشدهبرایتعدیل،بهسازی
وجبرانآثارسوءانتقالآب.

 .2-4-2حل اختالفات :گاهیبرداشتآبازحوضههایآبیمشترکمیاندویاچنداستان
میتواندموجباختالفشود.بنابرایننظامحقوقیبایدبرایپیشگیریازایناختالفاتوحل
آنهاتدابیرالزمرااتخاذکندوکلحوضهآبیرابااستفادهازسازوکارهایاداریمقتضیبهنحو
یکپارچهمدیریتکند.
دربرخینظامهایحقوقیمانندکشورهایفدرال تالشمیشودتاانتقالمیانحوضهایآب
باتوافقمیانایالتهاصورتگیردمانندتوافقراجعبهمنابعآبحوضهدریاچههایبزرگ-
رودخانهسنت لورنسکهنحوهانتقال و توزیع آبمیان هشتایالت حوضهآبی دریاچههای
پنجگانه آمریکا را تنظیم میکند .قانون آب استرالیا 3،یک توافق چندجانبه میان چهار ایالت
استرالیابرایمدیریتوانتقالآبرودخانههایمورایودارلینگتوسطیککمیسیونمشترک
ایجاد میکند .اختالفات میان ایالتی ناشی از این قراردادها در دیوان عالی فدرال رسیدگی
میشود.دیوانعالیفدرالآمریکادرچندینموردبهایندعاویرسیدگیکردهوطیآرای

متعددیاعالمکردکهصرفنزدیکبودنیکایالتبهحوضهآبینمیتواندبهعنواندلیلی
برایاولویتآنایالتدربهرهبرداریازآبواعمالمحدودیتدرحقابهدیگرایالتهاشود
بلکهمبنایبهرهمندیازآببایدانصافوبرابریباشد 9.درحقوقایرانباتوجهبهاینکهمنابع
آبدراختیاردولتاستووزارتنیرووشرکتهایآبمنطقهایاقدامبهمدیریتحوضههای
1. Texas Water Code Ann § 11.085 (k).
2. Australia Water Act, 2007.
.9جهتمالحظهعناوینتعدادیازاینآراءر.ک.)Johnson, 2009: 9-12(.
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آبگیرودرصورتلزومانتقالآبمیکند،بنابرایناختالفاتاداریناشیازاینانتقالتابعآیین
مربوطبهحلاختالفاتمیاندستگاههایدولتیبودهودرهیأتوزیرانرسیدگیمیشود.

 .2-5اطالعرسانی و مشارکت اجتماعی

طرحهایانتقالمیانحوضهایآببهلحاظاجتماعیهنگامیبهتراجراخواهندشدکهبهمنافع
اشخاص مختلفذینفعتوجهداشتهوزمینههایمشارکتآنهادرطرحهایمدیریتآبفراهم
شود.یکیازاصولموردتأکیدکمیسیونجهانیسدهالزومکسبرضایتاشخاصذینفعدر
انتقالآباستتازمینهاجرایبهترطرح،توزیععادالنهمنافعوهزینهها،توسعهمتوازنوبرابر
منطقهایواعتمادومشارکتاجتماعیهموارشود(.)WCD, 2000: 23دراینراستااصل 3بیانیه
دوبلیندرخصوصآبوتوسعهپایدار 6تأکیدداردکهمدیریتآببایدبامشارکتمصرف
کننده،برنامهریزوسیاستگذارصورتگیرد.البتهمشارکتموثرایناشخاصمستلزماطالعرسانی
عمومیوشفافدرموردابعادمختلفانتقالآبازجملهآثارمثبتومنفیآناست.باتوجهبه
اینکهدسترسیآزادبهاطالعاتیکیازاصولمهمحقوقمحیطزیستاست 3،اطالعرسانیدر
خصوص طرحهای انتقال آب برای مردم محلی یک ضرورت اجتماعی تلقی میشود چرا که
تسهیلمشارکتمردمدرمدیریتآبازبهحاشیهراندهشدناجتماعیآنانپیشگیریمیکند
()Kale, 2011: 98وسطحپذیرشاجتماعیتصمیماتراارتقامیدهد.
یکی از اقدامهای موثر در خصوص تسهیل مشارکت اجتماعی افزایش اختیارات نهادهای
محلی درمدیریت آب است(.)WWAP, 2012: 145نهادهای محلی کمکمیکنند تاتوسعه
منطقهایدرونزابودهوباتوجهبهقابلیتهایآنمنطقهصورتگیرد.برایحفظمنابعآبیالزم
است تا هر منطقهای فراخور قابلیتهای خود توسعه یابد و از انتقال آب برای کشاورزی در
مناطقیکهتوجیهمحیطزیستیواجتماعینداردجلوگیریکرد.دراینراستابند64راهبردهای
بلندمدتتوسعهبخشآبازمنظرآمایشسرزمین تأکیدداردکهبهمحدودیتمنابعآبدر
جانمایی و استقرار فعالیتهای اقتصادی آببر در مناطق مختلف کشور توجه شود .در ایران
تصمیمگیریهای عمده در زمینه منابع آب توسط شورای عالی آب و وزارت نیرو آن انجام

1. Dublin Statement, 1992.
.3کنوانسیونآرهوس()6331وقانونانتشارودسترسیآزادبهاطالعات(.)6911/66/1
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میگیرد 6وشوراهایمحلینقشتعیینکنندهایدراینتصمیمگیریهاندارند.ازآنجاکهنهاد

اصلیتصمیمگیردرخصوصانتقالآبدولتاست،بسیاریازطرحهایانتقالآبدرنتیجه
مالحظاتاجتماعیوسیاسیدولتمرکزیاتخاذمیشودومالحظاتوارزیابیهایفنی،اقلیمی
ومحیطزیستیکمترموردتوجهاست.
بههرحالاستفادهمنطقیوپیشگیریازانتقالبیموردآبمستلزممدیریتمشارکتیمنابع
آب با توجه به منافع محلی ،منطقهای و ملی و تمرکززدایی محیط زیستی است که طبق آن
تصمیمگیریدر خصوصمنابعمحلیومنطقهایآبتاحدامکاندرهمانمحلاتخاذشوند
بدونآنکهبامقرراتملیتعارضیابند.همانگونهکهبند 6راهبردهایبلندمدتتوسعهبخش
آب از منظر آمایش سرزمین و بند  64تصویبنامه در خصوص راهبردهای بلند مدت توسعه
بخشآب،براصالحساختار مدیریتمنابعآبکشور درسهسطحملی،حوضههایآبریزو
محلی با رویکرد مدیریت جامع ،تمرکززدایی و مشارکت مردم و ذی نفعان و سازمانهای
غیردولتیدرفرایندتصمیمسازیتأکیدمیکند.


 .2-6جبران خسارت و ترمیم
حتیباانجامپیشبینیهاوارزیابیهایالزم،بروزخسارتهایمستقیموغیرمستقیمدرانتقال
میانحوضهای آب بهویژه در منطقه فرستنده ،امری گریزناپذیر است و عدالت اجتماعی ایجاب
میکند تا راهکاری برای جبران این خسارات مانند از دست دادن منافع ممکنالحصول ،زمین و
مسکن،شغلوکاهشدسترسیبهآببرایمردمساکندرحوضههایمتأثرازانتقالآبپیش-
بینیشود.بنابراینقواعدحقوقیناظربرانتقالمیانحوضهایآببایدسازوکارهاییبرایالزامبه
پیشگیری از بروز خسارت و جبران خسارتهای اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی در صورت
بروز در اجرای این طرحها اعمال کنند.البته بسیاری از خسارتهای محیط زیستی را برخالف
خسارتهای اقتصادی و اجتماعی نمیتوان به پول تقویم کرد.خشک شدن یک تاالب در اثر
تغییرمصنوعی حوضهآبریزآن وانتقال حقآبهآنبه دیگرمناطق ،خسارتقابل تقویمیا جبران
نیست.با این حال باید تالش کرد تا حد ممکن این خسارتها در هزینههای انتقال آب درونی
گشتهتامصرفکنندگانآببراساساصلپرداختهزینهتوسطآلودهکنندهمجبوربهپرداخت
خسارتهای ناشی از انتقال آب شوند تا اینکه به دلیل هزینه باالی آن با روشهای بهینه و
.6ر.ک.ماده64قانونتشکیلوزارتکشاورزی()6913/64/1وماده6قانونتاسیسوزارتنیرو(.)6939/66/31
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کارامدتری آب را مصرف کنند و یا اینکه به دنبال روشهای کم هزینهتر برای تأمین آب باشند
(Jensen, 1999: 357

 .)Smith,در نظام حقوقی ایران راهکار مشخصی برای نحوه جبران

خسارتهای ناشی از انتقال میانحوضهای آب تدبیر نشده است و بهناچار باید بر طبق قواعد
عمومیعملکرد.
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