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 پیشگفتار

خود شناخته  هیحاش یبایز عتیدر پهنه طب یانسان یهاگاهو توسعه سکونت یبشر یهاها به عنوان مهد تمدنرودخانه ربازیاز د

 .گذردیم آنها انیها از مرودخانه ایو  اندافتهیها بنا شده و گسترش در مجاورت رودخانه ایکشور  یاز شهرها یمیاز ن شیاند. بشده

 هیحاش نیندان و مجاورشهرو یبرا یستینامطلوب ز طیاز شهرها منجر به شرا یاریدر بس یارودخانه ستیزطیمح بیتخر

 زهیو کانال یو اثرات مخرب محدودسدداز یمتماد انیگ انجام شددده در طول سددالها شددده اسددت. اقدامات ناهماهنرودخانه

 تیریشددهروندان و مد یبرا یت جدباعث بروز مشددکال ر،یفوذناپذن یبسددترها زیو ن یبتن یهاوارهیها با دکردن رودخانه

صرفات غ یشهر ست. عالوه بر آن، دخل و ت ستر و حر مجاز ریشده ا ضعیت رودخانه میدر ب شناخت کافی از و ها و عدم 

ها در بسیاری موارد موجب تشدید سیالب و خسارات بیشتر به شهر و شهروندان شده و هیدرولیکی رودخانه مورفولوژیکی

 توجه داشت.  زین یمخاطرات آب دیآن در تشد یامدهایو پ میاقل رییاست. همزمان الزم است به موضوع اثرات تغ

آب در شهر،  یپا یصدا دنینشمناسب و  یزیرو برنامه تیریو مد یشهر یهارودخانه یایاح یراهبرد کردیدر نظر گرفتن رو با

 بستر  یسازمنیا رینظ یاند. توجه به عواملتبعات آنها را به حداقل رس ایها فائق آمد و بحران نیاز ا یاریبر بس توانیم

 کردیرو نیاز اهداف ا هایها و رفع آلودگرودخانه یستیز طیحقابه مح نیآن، تام طیمح یباسازیحال ز نیها و در عرودخانه میو حر

 تعامل با مردم و در نظر گرفتن اهمیت مسایل اجتماعی شناسایی مشکالت اکوسیستم رودخانه،  نی. همچنباشدیم

 ها است. هرودخان یایاح یهااجرای طرح روریاتجمله ض مدخالن و مدیریت به هم پیوسته منابع آب ازنفعان و ذیو مشارکت ذی

خصوص،  نی. در اطلبدیها را مرودخانه تیریبر مد اررگذیتاث یها و نهادهاسازمان نی، تعامل مناسب برودخانه یایاح

 یهایکاربر یها و آزادسازرودخانه یایحفاظت و اح یهادر انجام طرح مدخالنیو ذ نفعانیذ هیاست کل یضرور

و مشارکت  یماهنگ، همکاراز انجام اقدامات ناه زیو پره یشهر یهارودخانه هیحاش یواقع در بستر و اراض یرقانونیغ

موجود،  نیبا قوان یدر سازگار یشهر یهارودخانه تیریبه منظور مد یارسازهیو غ یاسازه یهاکنند. استفاده توامان از روش

  یمالحظات اقتصاد هب ژهیتر توجه وفاضالب و از همه مهم یو دفع بهداشت یآورآب و توسعه شبکه جمع تیفیبهبود ک

 است. یشهر یهارودخانه یایاز ملزومات اح یعموم یهایآگاه یو آموزش و ارتقا یو اجتماع

با هدف  یعموم یبخشیو آگاه یاجتماع یارسازیآن مستلزم هوش تیبلندمدت است که موفق ندیفرا کیرودخانه  یایاح

 نهیزم جادیو ا یمع محلبه شهر و شهروندان است. عالوه بر آن، تعامل با جوا ستیز طیبا مح یبازگرداندن فرهنگ زندگ

 .دیانم یانیرودخانه کمک شا یایاح یهارحط شبردیبه پ تواندیحوزه م نیبا عالقمندان ا یهمکار

به عنوان  انبنجیا فهیکه حسب انجام وظ ونسکویتحت پوشش  یآب شهر تیریمد یاکتاب به همت مرکز منطقه نیا
 لیمسا یمتول یالمللنیمرکز تنها نهاد ب نیشد، ترجمه و منتشر شده است. ا ستأسی 1380 سال ماه مؤسس در بهمن ریمد
 استیو به ر شور(ک 18عضو )در حال حاضر  یکشورها آب یحکام آن در سطح وزرا یدر منطقه است که جلسات شورا یآب

ارتباطات  تیتقو ،سازیتیدر آموزش و ظرف یینقش بسزا سیتأس یشده و از ابتدا لیتشک رانیا یاسالم یجمهور روین ریوز
 کشور داشته است. ازیمورد ن یهایو انتقال و اشتراک فناور المللینیب

 رضا اردکانیان
 ای مدیریت آب شهریوزیر نیرو و رییس شورای حکام مرکز منطقه



 

  



 

 

  مقدمه

در مناطق غرب و  تیبا حوزه فعال ونسکویکز تحت پوشش امر یکی از عنوان به 1یآب شهر تیریمد ایمرکز منطقه
در بهمن  ونسکویوزارت امور خارجه و  یو با همکار رویوزارت ن یریگیبا پ قایو شمال آفر انهیم یایآس زیو ن ایجنوب آس
المللی متولی مسایل آبی در منطقه است که جلسات شورای حکام . این مرکز تنها نهاد بینشد اندازیراه 1380ماه سال

های آن توسط شورای آن در سطح وزرا و به ریاست وزیر نیرو جمهوری اسالمی ایران تشکیل شده و رئوس فعالیت
شود. اهداف ریزی و هدایت میتراز کشورهای عضو برنامهمقامات همحکام در باالترین سطح، متشکل از وزرای آب یا 

 ( به شرح زیر است:1398-1403ها )اصلی مرکز مطابق آخرین موافقتنامه مبادله شده برای تمدید دوره فعالیت
آب  یکپارچهیدار و مدیریت پا مناسبهای تنظیم سیاست به منظورعلمی و فنی مورد نیاز  اطالعاته یتهیه و ارا (1

 ایشهری در سطوح محلی، ملی و منطقه
 تقویت با اینطقهم هایهمکاری طریق از های انسانیگاهدر سکونت آب مدیریت مسایل مورد در تحقیقات توسعه (2

 یونسکو پوشش تحت هایژه نهادبه وی های مرتبطسایر شبکه و المللیبین نهادهای کمک گرفتن از و محلی هایتوانایی

 مردم امهع و متخصصین و نیز باال بردن آگاهی سطح منطقه سازی درآموزش و ظرفیتهای فعالیت انجام (3

 شهری آب مدیریت زمینه در شتررسانی و کسب دانش و آگاهی بیبه منظور اطالع المللیبین هایسازمان با همکاری ارتقای (4

سازی و نیز ارایه اطالعات فنی و علمی، آموزش و ظرفیتمرکز  نیا یاصل شود یکی از وظایفهمانطور که مالحظه می
رو، اشتراک تجربیات جهانی در زمینه مسایل گوناگون مدیریت آب با تأکید ویژه بر مدیریت آب شهری است. از این

اب در از انتشارات یونسکو در دستور کار این مرکز قرار گرفت. نسخه انگلیسی کت  2ترجمه و انتشار کتاب احیای رودخانه
ریزی بوده و با حمایت موسسه عمومی برنامه  3صفحه حاصل همکاری مشترک یونسکو و صندوق جهانی طبیعت 204

 منتشر شده است.  2016در سال  4چینو طراحی منابع آب و برقابی، وزارت منابع آب 

ظر وزیر محترم نیرو و به ویژه در مناطق شهری و اظهار ن 1398های بهار ولیه ترجمه این کتاب پس از سیالبایده ا

شکل گرفت. ساخت و ساز بی رویه در  "اندها تبدیل به خیابان شدهرودخانه"... رییس شورای حکام این مرکز مبنی بر 
اله ردن رودخانه، تخلیه زبسازی و محدودسازی مجرا، نفوذناپذیرسازی بستر و یا مسقف کبستر و حریم رودخانه، کانالیزه

شناسی رودخانه و برداشت و فاضالب و تخریب محیط زیست رودخانه، دخل و تصرف غیر فنی در شرایط طبیعی ریخت
های هیدرولیکی و تقاطعی نامناسب از مهمترین معضالت رویه مصالح، انحراف و کاهش جریان کمی و احداث سازهبی

جریان ، رودخانه یایاحدر ی از این معضالت است. ودخانه پاسخی مناسب به بسیارها بوده و رویکرد احیای ررودخانه
شناسی رودخانه و محیط زیست رودخانه با توجه به شرایط رودخانه از نظر کمی و کیفی، وضعیت سواحل، بستر و ریخت

 . شودیم ایاحبه نحو ایمن  زیحوضه آبر

                                                           
1 Regional Centre on Urban Water Management (RCUWM) under the auspices of UNESCO 

2 River Restoration, 204 Pages, ISBN 978-92-3-100165-9, © UNESCO 2016 
3 World Wide Fund for Nature (WWF) 
4 General Inst of Water Resources and Hydropower Planning and Design, Ministry of Water Resources, 

China, (GIWP) 



  ریزی و مدیریتنظور برنامهمرویکردی راهبردی به  ؛رودخانهی احیا                                                      | ث 

 

المللی گیری از تجربیات موفق بینها با بهرهریزی و اجرای اقدامات احیای رودخانهکتاب حاضر چارچوبی را برای برنامه
های و احیای رودخانه با توجه به جنبه بخشی بین انواع کارکردهای رودخانهنماید. چارچوب مذکور به منظور تعادلارایه می

من تشریح تاریخچه و سیر ضر سطح حوضه آبریز طراحی شده است. در این کتاب، زیستی داجتماعی، اقتصادی و محیط
، ها، قوانینا، چالشبلندمدت احی موضوعاتی نظیر تدوین اهداف کوتاه مدت وبه تکامل رویکردهای احیای رودخانه، 

 شده است. پرداخته شهری  هایحیا و احیای رودخانهبندی اقدامات اها و مزایای اقدامات احیا، اولویتارزیابی هزینه

ها و ریزی و اجرای اقدامات احیای رودخانهمتن کتاب از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اول چارچوب برنامه
های های مفصل و با جزئیات بیشتر در مورد روشنماید. بخش دوم به بحثنیز اصول مهم و احیای رودخانه را ارایه می

 یندهایفرا تیریو مد یزیربرنامه رودخانه، یایاح نیکتاب بر ارتباط ب نیاتصاص دارد. های شهری اخاحیای رودخانه
 کرده و راهنمای دیآب تاک تیریمد نهیتر در زمگستردهبا اقدامات  ایاقدامات اح وندیو پ یکپارچگی وهو نح زیحوضه آبر

دست نتایج ارزشمند بهها هستند. در این خصوص برای کسانی است که مسئول انجام اقدامات احیای رودخانه مفیدی
ریزان و کارشناسان هبرنام، ها جهت استفاده مدیرانرودخانهی آمده و تجربیات فنی و تخصصی کسب شده در مسیر احیا

 . استشده  معرفی

قای ناصر دهقانیان و خانم و امیرعلی عبدالهی ترجمه اولیه شد. سپس توسط آاین کتاب ابتدا توسط آقایان بهمن یارقلی 
اوشیان مورد چنیلوفر صادقی با متن اصلی مطابقت و ترجمه مجدد و اصالح شد. متن حاصل توسط آقای سیدعلی 

ات الزم به و اصالح بازبینی و بازخوانی قرار گرفت و در نهایت توسط آقای محمد هادی مهدی نیا ویرایش فنی شده
ی از ای مدیریت آب شهرسازی جهت انتشار انجام شد. الزم است از زحمات سایر همکاران مرکز منطقهمنظور نهایی

آرایی انی شود. صفحهجمله خانم نرگس راعی و آقای رضا دولتی فرد در ترجمه و انتشار این کتاب نیز تشکر و قدرد
 . کتاب توسط خانم پریسا کهنسال انجام شده است

با توجه به انتشار عمومی کتاب توسط یونسکو، استفاده از تمام یا بخشی از مطالب این کتاب با ارجاع مناسب بالمانع 
. در صورت نیاز به دریافت اطالعات 2و1دهی به نسخه انگلیسی و فارسی کتاب در پاورقی ذکر شده است است. نحوه ارجاع

امید است تماس حاصل فرمایید.  www.rcuwm.irبه آدرس اینترنتی  یآب شهر تیریمد یامنطقهاضافی با مرکز 
به عنوان گام کوچکی در راستای توسعه رودخانه  یریزی راهبردی احیااشتراک تجربیات و دستاوردها در زمینه برنامه

 . شودها تلقی در حوزه مدیریت رودخانه "سازوکارها اصالح"بخشی از پویش  ادبیات فنی و مدیریتی مورد نیاز

 ای مدیریت آب شهریمرکز منطقه

 1399 بهار      

                                                           
1 Speed, R., Tickner, D., Naiman, R., Gang, L., Sayers, P., Yu, W., ... & Zhongnan, Z. (2016). River 

restoration: a strategic approach to planning and management. UNESCO Publishing. 
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 خالصه مدیریتی

توجهی کاهش داده است. این امر به ها را به طور قابلرودخانهدر سرتاسر دنیا توسعه جوامع انسانی، سالمت 

رسد دهد. به نظر میی ها نظیر کمک به محیط زیست را تحت تاثیر قرار منوبه خود بسیاری از مزایای رودخانه

ای رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی های رودخانهتاثیرگذارترین عوامل بر روی اکوسیستمهای آتی نیز در دهه

 تغییرات اقلیمی باشند.  و

ها بوده و اهمیت این موضوع ها واکنش مناسبی در مقابل کاهش سالمت رودخانهامروزه طرح احیای رودخانه

با هدف بهبود سالمت یابد. احیای رودخانه شامل هر گونه اقدامی در مدیریت منابع آب روز به روز افزایش می

شود. در این کتاب، احیای رودخانه این گونه تعریف رتبط با آن مییک رودخانه و افزایش کارکرد اکوسیستم م

 شده است:

محیطی اکوسیستم تخریب شده رودخانه، جایگزین کردن عناصر از کمک به احیای ساختار و کارکرد زیست

های ضروری و الزم محیط زیست طبیعی دیده یا به خطر افتاده و برقراری مجدد فرآیندرفته و آسیبدست

 شود.خانه که با هدف بهبود و اصالح خدمات اکوسیستمی انجام میرود

دیگر برای محیط زیست سودمندی موردنیاز را ندارد، امری ضروری  ها در مواردی که رودخانهاحیای رودخانه

ماعی و فرهنگی، است. احیای رودخانه ممکن است با توجه به مالحظات بوم شناختی )اکولوژی(، عوامل اجت

ستیابی به اهداف چند وجهی امنیت تر جهت دها و از همه مهمی اقتصادی، نیاز به حفظ زیرساختهامحرک

 آبی اعمال شود.

یستم مندی از مزایای اکوساز فرآیند مدیریت منابع آب است که نیاز بشر به بهره احیای رودخانه بخش مهمی

های نحوه کارکرد رودخانه، نیازها و اثرگذاری فعالیتت رابطه بین کند. این امر مستلزم شناخآبی را برآورده می

عی )به عنوان مثال منظوره و موضوانسانی بر رودخانه است. احیای رودخانه در طول زمان از راهکارهای تک

تواند به دو صورت پردازد، ارتقا یافته و میبهبود کیفیت آب( به راهکارهای چندمنظوره که به عوامل مختلف می

ماتی جهت تغییر رفتار ال )تغییر فیزیکی رودخانه یا مناطق اطراف رودخانه( و احیای غیرفعال )اقدااحیای فع

 شکل الف(.)نشینان و مجاورین رودخانه( باشد حاشیه

 

 

 

 

 



  خالصه مدیریتی                                                                                   | 2

 

 یانسان یهاسامانه و رودخانه یهاستمیاکوس رودخانه، یایاح نیب روابط( الف شکل

 

 های پیش روی احیای رودخانه به روش نوینچالش

ای در احیای اکوسیستم رودخانه مواجه هستند. این های قابل مالحظههای مدیریت رودخانه با چالشطرح

 عبارتند از:ها چالش

های سنتی احیای معموال در روش( بازگشت رودخانه به حالت طبیعی در اکثر مواقع ممکن نیست: 1

رودخانه، هدف حصول شرایط پیشین رودخانه )قبل از تخریب اکوسیستم رودخانه( است. میزان تغییرات 

ها به وضعیت قبل از ندن رودخانهدهد در بسیاری از موارد بازگرداای در کل دنیا نشان میهای رودخانهحوضه

 احیا، به لحاظ فیزیکی و اقتصادی امری غیرممکن است.

امروزه احیای رودخانه مستلزم دستیابی به اهداف  های متفاوت یک رودخانه:بین نقش بخشیتعادل( 2

ین دلیل وکارهای طبیعی رودخانه با نیازهای مختلف انسانی است به همسازی سازچندگانه از طریق همگام

 ریزی متناسب با اهداف چندگانه طرح تنظیم شود.الزم است فرآیند برنامه

های احیا، در نظر گرفتن مقیاس مکانی نادرست یا به علت شکست بسیاری از طرح ( پیچیدگی و مقیاس:3

رگ تر های احیا در مقیاس مکانی بزعبارت دیگر مدنظر قرار ندادن فرآیندها در سطح حوضه است. انجام طرح

مدخالن و لحاظ نمودن اسناد نفعان و ذیمستلزم توجه به مسایل بیشتری نظیر مشارکت تعداد بیشتری از ذی

 های فرادست است.و طرح

 های انسانیسامانه
های اکوسیستم

 رودخانه 

 احیای غیر فعال
بهبود رفتار اجتماعی  اقدامات با هدف

 دخانه نشینان روحاشیه

 احیای فعال
 مداخله و اقدام مستقیم برای اصالح

 شرایط رودخانه

 اهداف توسعه، حفاظت 

 و امنیت آبی 

 ارزیابی وضعیت 

 و کارکرد رودخانه 

 شناسایی مسائل و مشکالت

 اولویت بندی

 جایگزین کردن

 

 احیای رودخانه 
 هاسیاست، راهبرد و برنامه

 ارایه خدمات اکوسیستمی

 

 ایجاد تبعات بر سالمت رودخانه 
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های احیا شده، های آبریز رودخانهبه علت عدم قطعیت زیاد حوضه ( عدم قطعیت عملکرد در شرایط آتی:4

قطعیت بیشتر پیرامون مسایلی ست. عدمابرانگیز ده امری چالشهای احیا شده در آینسنجش کارکرد رودخانه

 نظیر تغییرات اقلیمی، کاربری اراضی، رشد جمعیت و توسعه شهری وجود دارد.

 رویکرد راهبردی

ریزی دقیق ها به صورت مجزا و در مقیاس مکانی کوچک و یا بدون برنامههای احیای رودخانهاجرای طرح

های های پیش روی احیای جامع رودخانه باشد. ماهیت پیچیده و پویای اکوسیستمتواند پاسخگوی چالشنمی

 رودخانه نیازمند اتخاذ یک رویکرد راهبردی است. این امر مستلزم:  

 سی و فرهنگی اجتماعی، سیا-های فیزیکی، اقتصادییک رویکرد سیستمی است که کلیه جنبه

 کند. وامع انسانی بررسی رودخانه را در ارتباط با ج

 آبریزیجاد تعادل در سرتاسر حوضه اه در ریزی احیای رودخانتر به برنامهاختصاص نقش پراهمیت 

 ر صورت نیاز رویکردی تطبیقی است بدین صورت که مبانی و اقدامات احیا را بررسی کرده و د

 تغییر اهداف و رویکردها را به مرور زمان پیشنهاد دهد. 

، سالمت رودخانه، راهبردهای احیای رودخانه باید عوامل محرک خارجی، فرایندهای متقابل رودخانه و حوضه

های اجتماعی را شناسایی کرده و نسبت به آن اقدامات مناسب را پیشنهاد و اولویتارایه خدمات اکوسیستم 

 کند )شکل ب(. 

های ه انجام طرحبتواند ریزی در سطح طرح میرنامههای کالن و همچنین بها و رویکردای از سیاستمجموعه

یکدیگر بلکه با سایر  احیا کمک کند )شکل ج(. این مجموعه اسناد فرادستی باید یکپارچه شده، تا نه تنها با

ای  و ها در سطح حوضه آبریز رودخانه و اقدامات توسعهریزیریزی شامل برنامههای نظارتی و برنامهجنبه

 شود. نگ حفاظتی هماه
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 احیای رودخانهشکل ب( چارچوب مفهومی 



    5                                                  |       ریزی و مدیریترویکردی راهبردی به منظور برنامه ؛رودخانهی احیا

 

 

 
 های احیاشکل ج( روند طرح ریزی احیای رودخانه و نمایش ارتباط بین سیاست، راهبرد و  طرح

 گذاری و تدوین یک رویکردهدف

مطلوب در افق  تیجهراهبردهای احیا باید دارای دیدگاهی بلندمدت نسبت به حوضه آبریز بوده و به دنبال ن

گرایانه باشند. اهداف باید تا حد ممکن های واقعگذاریبا هدف مدتمدت و میانریزی و اهداف کوتاهبرنامه

و   ه خدمات اکوسیستمیگیری با توجه به میزان تغییرات در بهبود عملکرد اکوسیستم، ارایاندازهدقیق و قابل

دوین یک رویکرد نیازمند فرآیندی تکراری شامل تعیین جتماعی مطلوب توصیف شوند. تا-منافع اقتصادی

نظر قرار های اجرایی است )شکل د(. در این خصوص الزم است موارد زیر مداهداف بالقوه مورد نظر و گزینه

 گیرد:

 وضع موجود، روند تغییر و تحوالت تاریخی و وضعیت آینده رودخانه؛ 

  جتماعی و حفاظت از ا-های توسعه اقتصادیاولویتامل شها و نیازها در سطح حوضه آبریز اولویت

 اکوسیستم؛

 های بودجه، ظرفیت، های بالقوه مانند محدودیتهای مختلف احیا و محدودیتپذیری گزینهامکان

 خواست و اراده سیاسی و یا عوامل سازمانی؛
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  مقیاس مناسب جهت اقدام )مداخله(؛ 

  میزان اثربخشی اقدامات مختلف؛ 

  ات مختلف؛بازدهی اقدام 

 دت و بلندمدت.مرویکردهایی با امکان پایداری بیشتر )مبتنی بر حفظ محیط زیست( در مقیاس میان 

 

 
 مدت و بلندمدت و اقدامات احیا شکل د( مالحظات تعیین اهداف کوتاه

 

 اقدامات احیای رودخانه

مبنای اجزای اکوسیستم احیا بر  بالقوه اقداماتهای احیا عمدتا بر اکوسیستم رودخانه است، از آنجا که تمرکز طرح

شود. بدیهی است احیای یک جزء از اکوسیستم )برای مثال احیای کمی جریان( تاثیر بندی میای دستهرودخانه

 ارد.دهای رودخانه بر سایر جنبهمهمی 
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 نظارت و مدیریت تطبیقی

در مسیر صحیح، پایش اهداف  1مدیریت تطبیقبه منظور بررسی تاثیر اقدامات احیای رودخانه و همچنین 

گیری از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف از این پایش، تایید یا رد فرضیات و قابل اندازه تعریف شده

های نظارتی همچنین موظف به ارایه که راهبرد احیا بر اساس آنها تشکیل شده است. برنامه علمی است

 های احیا هستند.م موفقیت طرحشواهدی مبنی بر موفقیت یا عد

های احیای رودخانه گنجانده شود و در یک دوره زمانی پایش و نظارت باید از همان ابتدا، در طراحی طرح

های احیا آغاز گردد. الزمه این کار، وجود مقیاسی مناسب جهت پایش و نظارت مناسب قبل از شروع فعالیت

های احیای مناسبی پس از اتمام فعالیت مان شناسایی کرده و تا مدتاست که تاثیر اقدامات احیا را در طول ز

 رودخانه ادامه یابد.

  

                                                           
1 Adaptive management 
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 بندی اقدامات احیای رودخانه جدول الف(  دسته

اجزاء 
اکوسیستم 

 رودخانه

اقدامات احیای 
 رودخانه

 نتیجه مورد انتظار

 حوضه آبریز
مدیریت حوضه آبریز 

 )آبخیزداری(
 شوندنه میسایر موادی که وارد مجرای رودخا بهبود جریان آب، رسوب و

وضعیت کمی 
 جریان

 بهبود جریان
مدیریت سیالب و رواناب 

 سطحی
 اصالح و یا حذف سد

 پیوستگی با سیالبدشت

 قوع جریانتغییرات در حجم، زمانبندی جریان، تناوب تکرار و مدت زمان و
 یالباوج ستغییر الگوی رواناب سطحی از نواحی شهری مثل تغییر دبی 

مسیر  وبهبود جریان آب و اکولوژی رودخانه شامل بهبود انتقال رسوب 
 هاگذر ماهی

خیره کاهش ریسک سیالب به وسیله افزایش ظرفیت رودخانه به منظور ذ
 های سیالبیو رهاسازی جریان

مجرای  امکان حرکت موجودات گیاهی و جانوری، رسوب و سایر موارد بین
 اصلی و سیالبدشت

 های زیرزمینیهای آبها و تغذیه سفرهافزایش تصفیه آالینده

 زیستگاه
 )ساحلی(

مدیریت زیستگاه ساحلی 
 رودخانه

 تملک زمین

شوند؛ یمتغییر آب، رسوب و سایر مواردی که وارد مجرای اصلی رودخانه 
از مهاجرت  ایجاد زیستگاه؛ تغییر دمای آب از طریق ایجاد سایه؛ و حمایت

 ماهیان 
 ر موجودات زنده در امتداد رودخانهسای

ام تملک اراضی ساحلی جهت کنترل بهره برداری از اراضی و یا انج
 های احیافعالیت

 زیستگاه 
)مجرای 
 رودخانه(

بهبود زیستگاه مجرای 
 رودخانه ای

پایدارسازی سواحل 
 رودخانه

 اصالح مجرای جریان

 کندمیارتقاء یا ایجاد زیستگاهی که از تنوع زیستی حمایت 
 کاهش فرسایش و یا تخلیه مواد ساحلی به داخل رودخانه

ایش تنوع تغییر شکل مقطع جریان یا ایجاد تغییرات درطول رودخانه، افز
 هیدرولیکی و زیستگاهی در طول جریان و کاهش شیب مجرا

 علقم حفاظت یا بهبود کیفیت آب شامل ترکیب شیمیایی و ذرات رسوبی مدیریت کیفیت آب کیفیت جریان

 تنوع زیستی
های مدیریت گونه

 رودخانه ای 
 های مهمحفاظت یا بهبود تعداد و تنوع گونه

 سایر موارد 
منظر و 

 نما/تفریحی/آموزشی
نظر افزایش ارزش اجتماعی و هویت رودخانه مثال به وسیله بهبود م

 رودخانه، بهبود دسترسی یا بهبود اطالعات و دانش عمومی

 

 رودخانهتامین مالی احیای 

های توجهی دارد. درهرگونه تحلیل در مورد فعالیتها و منافع مالی قابلها معموال هزینهطرح احیای رودخانه

های احتمالی ناشی از اقدامات بالقوه احیا در نظر مدخالن و نیز خسارتنفعان و ذیاحیای رودخانه باید ذی
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نشینان رودخانه مدخالن و حاشیهنفعان و ذیشامل الزام ذیهای تامین مالی احیای رودخانه گرفته شوند. گزینه

 ها است.ها و اخذ مالیات از کلیه شهروندان یا ترکیبی از آنبه پرداخت بخشی از هزینه

 

 زیستتوانمندسازی محیط

ل وامعای از های فنی و کاربردی مربوط به توسعه و اجرای یک راهبرد احیای رودخانه، مجموعهعالوه بر جنبه

 ل عبارتند از )شکل ج(:اجرایی، مدیریت و پشتیبانی وجود دارند که الزم است مورد توجه قرار گیرد. این عوام

 های احیا با هدف تشریح اهداف وعنوان مرکزی قدرتمند برای انجام فعالیت ها و قوانین بهسیاست 

 های احیا؛اصول جامع فعالیت

 اسخگو بودن نسبت به فرآیند احیا و هماهنگی بین و پ های سازمانی برای قانونمند ساختنبرنامه

 نهادهای مختلف؛ 

 ها به عنوان بخشی از فرآیند دیدگاهمدخالن برای اطمینان از اینکه تمامی نفعان و ذیمشارکت ذی

 ریزی در نظر گرفته شده است و هم چنین به منظور افزایش حمایت سیاسی در همه سطوح؛برنامه

 های جاری؛یت هزینههای اجرا و مدیرظور تضمین منابع مالی برای حمایت از فعالیتتامین مالی به من 

 گیری منطقی و نیز ارزیابی رضایت  و تاثیر )از طریق نظارت( دانش، نظارت و تحقیق برای تصمیم

 و پشتیبانی از مدیریت تطبیقی؛

 یا مخصوصا از طریق های مدیریت منابع آب به منظور تاثیرگذاری در عناصر راهبرد احسیستم

 ریزی. های برنامههای قانونی و سایر سیستمکنترل

توانند پایداری ریزی و اجراء، میها و فرآیندها عالوه بر ایجاد چارچوبی برای حمایت از برنامهاین سیستم

اصلی را بر و مدت برای حفظ یا احیا کارهای سرمایههای احیا نظیر جریان درآمدی بلندمدت فعالیتبلند

های های سازمانی مناسب در جهت تضمین هماهنگی با طرحتضمین کنند. این امر از طریق ایجاد برنامه

شود. به کننده از سودهای حاصل از احیا محقق میای  بلندمدت و هم چنین از طریق قوانین حمایتتوسعه

 کنند. بریز جلوگیری میهای اکولوژیکی مخرب در داخل حوضه آها از فعالیتعالوه، این سیستم

 

 قوانین طالیی احیای رودخانه

کند که ناسایی میالمللی، کتاب حاضر هشت قانون طالیی احیای راهبردی رودخانه را شمبنای تجربه بین بر

 عبارتند از:
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آگاهی از فرآیندهای فیزیکی، ودخانه. های وابسته به حوضه آبریز و رناسایی و کار با فرآیندش -1

 و محیطی تاثیرگذار بر سالمت رودخانه به منظور پی بردن به علل کاهش سالمت رودخانه شیمیایی و زیست

سیار مهم از بین رفتن اکوسیستم حوضه و همچنین شناسایی موثرترین و کارآمدترین اقدامات احیا باکوسیستم، 

 شت.اری بیشتری خواهند داروند، پایدام با فرآیندهای طبیعی پیش میهای احیا که همگاست. طرح

ای ریزی و توسعههای برنامهسو شدن با فعالیتماعی و هماجت-های اقتصادییوند با ارزشپ -2

های موجود تاثیرگذار و تاثیرپذیر از رودخانه راهبرد. طرح احیا راهبردی رودخانه باید شامل تمامی ترگسترده

های انواع مختلف ریزی الزم است در عین حال که اولویتبرنامههای موجود را یکپارچه سازد. باشد و راهبرد

 کند، سازگاری گسترده با اهداف راهبردی داشته باشد.جامعه را منعکس می

ر و عملکرد اکوسیستم در مقیاس مناسب به منظور رفع عوامل محدود کننده احیای ساختا -3

ه باشد. در اکثر امل محدود کننده سالمت رودخاناقدامات احیایی باید پاسخگوی تمامی عوسالمت رودخانه. 

ضمن  ای عملی شود،م است در مقیاس منطقههای احیا الزریزی ، اجرا و نظارت بر فعالیتموارد، تحویل برنامه

 های تحویل در مقیاس محلی باشد.اینکه این موارد باید در هماهنگی کامل با قابلیت

مدت  و ریزی اهداف کوتاه. در برنامهقابل اندازه گیریخص، دست یافتنی و تعیین اهداف مش -4

گیری در عملکرد اکوسیستم، ایجاد خدمات اکوسیستم و در صورت بلندمدت مطالعات احیا، تغییرات قابل اندازه

 جتماعی الزم است چارچوب مشخصی داشته باشد.ا-امکان عوامل اقتصادی

ریزی و اجرا باید تغییرات احتمالی منظره و محیط هبرنام آوری نسبت به تغییرات آتی.ابایجاد ت -5

ربری اراضی، هیدرولوژی، پیرامون رودخانه را در طول زمان مورد توجه قرار بدهد. این تغییرات شامل اقلیم، کا

رایط آتی، هدف از بارهای آالینده و مسیر رودخانه هستند. با توجه به وجود عدم قطعیت بسیار در خصوص ش

 ط مختلف باشد.آوری نسبت به شرایه بایستی ایجاد تاباحیای رودخان

های احیا باید با هدف دستیابی به دریزی، اجرا و مدیریت راهبربرنامهداری نتایج احیا. اطمینان از پای -6

 نتایج مطلوبی انجام پذیرد که در طی مدت زمان نسبتا بلند پایدار بمانند.

مسایل مربوط به اراضی،  پارچه که تمامی. رویکردی یکمرتبط مدخالنیذنفعان و مشارکت همه ذی -7

 دهد، به بهترین نتایج دست خواهد یافت.نظر قرار میسازمانی و اجتماعی را مدهای بینآب، همکاری

نظارت اهداف تعریف شده  و  نظارت، ارزیابی، تطبیق، مستندسازی و تهیه شواهدی از نتایج احیا. -8

مدیریت تطبیقی در مسیری صحیح، امری ضروری است.گیری به عنوان ابزاری جهت هدایت قابل اندازه



 

 

 

 

 چارچوب و مبانی احیای رودخانه -1بخش 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 های کلیدیمرور کلی و پیام

های طبیعی و نقش آنها در فراهم آوردن مزایای بسیاری برای اندازها در چشمفصل حاضر، درباره نقش رودخانه

 ها و جامعه ها و اثرات آن بر اکوسیستمای از موارد تهدید کننده در رودخانهکند. خالصهجامعه بحث می

 های کلیدی این فصل عبارتند از:   های مربوطه نیز در این فصل بررسی شده است. پیامو همچنین چالش

 های بسیاری در مقیاس حوضه ها شامل فرآیندهای بسیار پویایی هستند. این سیستمها سیستمنهرودخا

 های رودخانه، کیفیت آب، ساختار بستر رودخانه و زندگی موجودات درون آبی رودخانه هستند که جریان

 دهند.  و ساحلی را تحت تاثیر قرار می

 از جمله فراهم نمودن آب مصرفی، مسیر حمل و نقل،  توجهیهای قابلها مزایا و سودمندیرودخانه

ها، خدمات کاهش سیالب، تولید انرژی برقابی و جذب پسماند برای مردم دارند. به این سودمندی

 یابد.شود. با تخریب رودخانه، مزایای ذکر شده نیز کاهش میاکوسیستمی گفته می

 ای در های رودخانههی کاهش داده است. اکوسیستمتوجها را به طرز قابلتوسعه انسانی، سالمت رودخانه

بینی هایی هستند که در معرض شدیدترین خطرات کاهش سالمت قرار دارند. پیشجهان جزو اکوسیستم

های آینده رشد جمعیت، شهرنشینی و عوامل دیگر، فشار مضاعفی را بر روی شود که در طی دههمی

 ای وارد نماید. های رودخانهاکوسیستم

 ها با هدف شناسایی های پیچیده فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی موثر بر سالمت رودخانهشناخت فرایند

 ها و ارایه خدمات اکوسیستمی، و همچنین برای شناسایی اقدامات موثر علل کاهش سالمت رودخانه

ی بالقوه حاصل از و کارآمد احیا بسیار حیاتی است. چنین شناختی همچنین برای حصول اطمینان از مزایا

 شود.مرتبط میسالمت رودخانه ضروری است و باعث شناسایی و تشخیص کامل خدمات اکوسیستمی 

 

 زیست طبیعیها در محیطنقش رودخانه -1-1

 های طبیعی هستند. هنگامی که رودخانه فعال است پذیر از مناظر و چشم اندازناها بخشی جداییرودخانه

سری فرآیندهای محرک یک کنند، رودخانهدر حوضه رودخانه به طرف پایین حرکت می و رسوبات و مواد دیگر

 نقش رودخانه -فصل اول 
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گیرد. تنیده و پیچیده است که در نتیجه آن برخی از این فرایندها دستخوش تغییر قرار میهماساسی و طبیعی در

رین هستند: بستر های شیای و دیگر آبهای رودخانهکننده تعریف اکوسیستمها تعیینمجموعه این فرآیند

ها و گیاهان و جانورانی که در داخل و یا در اطراف این ها و دریاچهدشتسیالبرودخانه و جریان درون آن، 

 کنند.های زندگی میسیستم

 

 ای های اکوسیستم رودخانهکارکرد

 رتند از:  ها عبااین کارکرد 1مهم و اساسی دارند.محیطی ها چندین کارکرد زیست اکوسیستم رودخانه

 ها فراهم کننده بستری برای انتقال انرژی، مواد مختلف کارکرد رودخانه به عنوان یک معبر: رودخانه 

ت، مواد آلی، مواد و موجودات زنده هستند. این مسیر عبور نه تنها برای حرکت آب، بلکه برای حرکت رسوبا

ها ها همچنین بستر انتقال انواع مختلف انرژیرودخانهسبی است. ها و موجودات زنده هم بستر منامغذی، دانه

شی از تابش نور هستند، از جمله انرژی مکانیکی ناشی از نیروی جاذبه زمین، انرژی گرمایی جذب شده نا

 خورشید، و نیز انرژی شیمیایی ناشی از تغییر و تحوالت مواد آلی.

 توانند حرکت مواد و انرژی را کاهش داده یا می هاکارکرد رودخانه به عنوان یک مانع و فیلتر: رودخانه

 الوه بر هدایت آب شده انرژی، مواد و موجودات زنده را ممکن سازند. ع متوقف کنند و همچنین نفوذ کنترل

های آلوده، رسوب دار و مواد دیگر، همچنین تبدیل شیمیایی مواد ها قادرند حرکت آبو حفظ آن، رودخانه

 کربنی و مواد مغذی را محدود نمایند.  

 ها ها در عین حال که منبع انرژی، مواد و میکروارگانیسمکارکرد رودخانه به عنوان یک منبع و چاله: رودخانه

 ها دشتبسیالاین عناصر نیز هستند. برای نمونه، هنگام جاری شدن سیل، هستند، محلی برای تخلیه 

   توانند منبع مواد آلی خاک هم باشند.و پوشش گیاهی آن، محل تخلیه آب یا رسوبات هستند، اما در عین حال می

 مثل، تغذیه های مختلف، امکان تولید ها با ایجاد محیط فیزیکی، زندگی گونهفراهم کردن زیستگاه: رودخانه

ها ممکن است تمام عمر خود را در داخل یک رودخانه سازند. برخی از این گونهو حرکت آنها را فراهم می

ودخانه صرفا به عنوان خاص سپری کنند؛ برخی دیگر ممکن است از رودخانه برای تولید مثل استفاده کرده، یا ر

ها برای مهاجرت استفاده ممکن است از مسیر رودخانهزی منبع آب و غذا برای زندگی آنها باشد. حیوانات خشک

توان در های مختلف را میای وجود دارند، و زیستگاهها در مقیاس گستردههایی برای زیستگاهنمایند. کارکرد

 هادشتسیالبها و ای کم عمق، دریاچهها و نواحی رودخانهها، حوضچهها و سواحل رودخانهبستر رودخانه

 (1-1ساحلی پیدا کرد. )شکل  و در مناطق

                                                           
 . 1های اکوسیستمی و اصطالحات مربوطه جدول برای مشاهده تعاریف کارکرد - 1
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ای استوار های متنوع تشکیل دهنده یک اکوسیستم رودخانهتوانند بر یکی و یا همه بخشها میاین کارکرد

ها هستند، و در هماهنگی با مسیر رودخانه ناپذیری از رودخانهباشند. به خصوص مناطق ساحلی که بخش جدایی

 ثبیت نمایند. ات رودخانه را تکنند تا بتوانند پایداری و حیعمل می

 ها یکی، ورودیمیزان تاثیر هر یک از کارکردهای ذکر شده در اکوسیستم رودخانه بستگی به ساختار فیز

دهد. های مختلفی دارد که در اکوسیستم رودخانه روی میهای داخل و خارج از سیستم، و فرآیندو خروجی

 فصل، بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.رابطه بین این عناصر متفاوت در ادامه این 

ای تحت تاثیر این کنند و همچنین به طور قابل مالحظهها نقش مهمی در چرخه هیدرولوژیکی ایفا میرودخانه

در حوضه آبریز  رواناب(. هیدرولوژی رودخانه تحت تاثیر بارش، تبخیر، تعرق و 2-1گیرند )شکل چرخه قرار می

ای را باعث های رودخانهرژی رودخانه را فراهم کرده و به نوبه خود بسیاری از فرآینداست. این عناصر آب و ان

ای های سطحی )و نیز در برخی موارد برروانابآوری های رودخانه ای، مسیری را برای جمعشوند. شبکهمی

ورها و دریا انتقال ها، خیابند تا به دریاچهدست حوضه آبریز جریان میهای زیرزمینی( که به سمت پایینآب

 آورد.فراهم می یابند،

 

 
 

 شش کارکرد مهم و حیاتی اکوسیستم -1-1شکل 

های اطراف رودخانه و مسیر آب بستر رودخانه عمدتا به وسیله تعامل بین زمین شناسیریختو  شبکه رودخانه

شود. این تعامل در برگیرنده کندن مواد ترین تراز در حوضه آبریز رودخانه تعیین میتراز تا پاییناز باالترین 

نشینی )رسوب( مواد فرسایشی از کناره کانال رودخانه است که توسط انرژی پتانسیل در )فرسایش(، انتقال و ته

گیرد. این انرژی پتانسیل، دخانه صورت میترین نقطه رونتیجه تغییر تراز رودخانه، از باالترین نقطه به پایین

دهد. انرژی مازاد به ای را به هنگام عبور رودخانه در حوضه آبریز رودخانه شکل میای پیچیدهشبکه رودخانه

 مجرای آب موانع زيستگاه

 محل تخلیه منبع فیلتر
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های کانال، تالطم موجود در رودخانه، فرسایش های مختلف، از جمله تماس با پوشش گیاهی داخل و کنارهروش

 رود.تر، صرف حمل رسوبات شده و از بین میو از همه مهمدر پیچ و خم رودخانه 

ها متفاوت ها و هم در درون آنتوجهی هم در جریان بین رودخانهها به طور قابلماهیت و پیامد این فرآیند

تری است، که تر و جریان سریعاست. به عنوان مثال، یک رودخانه در ناحیه مرتفع، معموال دارای شیب تند

تر ایجاد های موجود در امتداد بستر رودخانه را حمل کرده، و زیستگاهی متنوعها و شنقلوه سنگ تواندمی

گیرد؛ در نتیجه می دست حوضه آبریز رودخانه صورتنماید. درحالی که انتقال رسوبات ریز معموال در پایین

متر است. از آنجا که در های مناطق پست کبا رودخانه های مناطق مرتفع در مقایسهکدورت در رودخانه

نرخ رشد و پوسیده شدن پوشش گیاهی در کف بستر رودخانه به علت کم بودن ها در مناطق مرتفع، رودخانه

ها، در حد بسیار پایینی است، میزان مواد مغذی در این اندازی پوشش گیاهی کنار رودخانهعرض کانال و سایه

 ها کم است.رودخانه

های عریض با سرعت جریان کندتر با ارتفاع کم )دشتی( اغلب دارای شیب کم و کانال هایدر مقابل، رودخانه

های حداقل در مورد رودخانه و پروفیل طولی سینوسی هستند. در این مناطق کم ارتفاع، فرسایش و رسوب،

انه ابعاد کوچکتری رسوبات موجود در رودخ سالم، در حالت تعادل و پویا قرار دارد و در مقایسه با مناطق مرتفع،

 ضه آبریز رودخانه دارند.  این تعادل پویا ناشی از رسوب ذرات سیلت ریز و رس منتقل شده از باالدست حو

ن مستغرق در رودخانه ها گیاهان کف بستر و گیاهاو فرسایش مواد کناره بستر رودخانه است. در این رودخانه

ندازی کمتر پوشش گیاهی ریض بودن رودخانه و در نتیجه سایه ااز نور کافی برخوردار بوده و نیز با توجه به ع

ر های رودخانه، رشد پوشش گیاهی قابل مالحظه است. وجود پوشش گیاهی بیشتر موجب تراکم بیشتکناره

 شود.ها میمواد مغذی در این دسته از رودخانه

های زیرزمینی ها و آبدخانهاصل بین روای فعال حد فناحیه اندرکنش جریان سطحی و زیرسطحی که منطقه

نماید. در داخل منطقه، باال آمدن آب در حفظ سالمت رودخانه ایفا می)زون هیپوریک( است، نقش مهمی

سازد که هر دو م میزیرسطحی، منبع مواد مغذی بوده و پایین رفت آب رودخانه، اکسیژن و مواد آلی را فراه

 کنند.هی و جانوری کمک میآنها به حفظ کیفیت آب و سالمت موجودات گیا
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 ها و چرخه هیدرولوژیکی رودخانه -2-1شکل 

 

ها و مناطق ساحلی رودخانهاند؛ ها وابستههای گیاهی و جانوری برای زنده ماندن به رودخانهبسیاری از گونه

های تولید مثل جانوری، متنوع و پیچیده هستند. تنوع زیستی زیاد به علت پویایی مجاور از مهمترین زیستگاه

تر از همه اینکه، دهد. مهمهای زیاد و کم روی میهای آبی و خشکی در جریانها و تعامل بین محیطرودخانه

ای و در امتداد رودخانه،  ارتباطی رودخانههای درونی هستند، و همزیستیاهای بهم پیوستهها سیستمرودخانه

دهد داشته و عامل های متعددی دارد که در سراسر یک رودخانه روی مینزدیک و وابستگی شدیدی بر فرآیند

 ستند. های مختلف هی شکل کانال رودخانه، چرخه آب حوضه آبریز و انتقال انرژی، مواد و گونهبوجود آورنده

  

 ای اجزای یک اکوسیستم رودخانه

های فیزیکی، ها دارای فرآیندهای حوضه رودخانه در هر منطقه متفاوت است، همه حوضهحالیکه ویژگی در

 حوضه( و از مجموعه مشترکی از عناصر های اکوسیستمیشیمیایی و بیولوژیکی مشترک هستند )کارکرد

حوضه( که اکوسیستم رودخانه را اند )ساختار و ترکیب اکوسیستمیهو اجزای فیزیکی و شیمیایی تشکیل شد

 دهد.های مجزا، در عین حال مرتبط به هم، را مورد توجه قرار میآورد. کتاب حاضر، این ویژگیبوجود می

 تراکم )چگالش(

 تعریق

 بارندگی

 تبخیر

جریان آب 

 جریان میان گذر

 موانع 

 رواناب سطحی
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های مهم به داخل رودخانه هستند. تعامل بین های حوضه آبریز عامل ایجاد و شکل گیری ورودیفرآیند -1

های ه همراه شیوهبهیدرولوژیکی و توپوگرافی، زمین شناسی و پوشش گیاهی موجود در یک حوضه آبریز، چرخه 

 ، تولید رسوب، کربن، موادروانابهای در مقیاس حوضه آبریز مثل نفوذ آب و کاربری اراضی، همگی بر فرآیند

های حوضه آبریز تعیین فرآیند گذارند.مغذی و دیگر مواد شیمیایی و حرکت آنها از طریق رودخانه اثر می

 شوند. کنند چه ترکیبی از آب، انرژی و مواد و در چه زمانی وارد کانال رودخانه میمی

سازد. رژیم رودخانه عمدتا متاثر ضعیت کمی جریان در مجرای رودخانه را به شدت متاثر میواین عوامل،  -2

های از تعامل آب نه و حوضه آبریز و همچنین ناشیجمع آوری شده در در داخل مسیر رودخا رواناباز حاصل 

مان وقوع، ززیرزمینی و ناحیه اندرکنش جریان سطحی و زیرسطحی است. وضعیت کمی جریان، زمانبندی، 

 نماید.  ها را در حوضه آبریز رودخانه توصیف میمدت وقوع و تعداد دفعات جریان

ها شکل گیری توپوگرافی زمین است. این فرایندکلش هایضعیت کمی جریان عامل اساسی در فرآیندو -3

سیر رودخانه شامل مهای مختلف در سراسر دهنده ساختار فیزیکی رودخانه و در نتیجه فراهم آورنده زیستگاه

 بافر )محل تقاطع آب سطحی و زیرزمینی(،  های سیالبی، مناطقها، دشتهای کم عمق، حوضچهرودخانه

ای و وضعیت کمی جریان نیز باعث هستند. اثر متقابل ساختار فیزیکی اکوسیستم رودخانهو خود کانال رودخانه 

گذارد. این ارتباط های هیدرولیکی گردیده و بر ارتباط عناصر مختلف رودخانه تاثیر میایجاد الگوی زیستگاه

ل رودخانه به طرف ناتواند به صورت ارتباط طولی )حرکت آب، موجودات زنده، رسوبات و دیگر مواد در کامی

واد و مصالح بین مجرای مباال و پایین( و یا به صورت ارتباط جانبی )حرکت آب، موجودات زنده، رسوبات و سایر 

 دشت( باشد.رودخانه و سیالب

های حوضه باالدستی و مناطق ساحلی، ماهیت وضعیت عمدتا نتیجه ورودی رای رودخانهکیفیت آب مج -4

 نش جریان سطحی یزیکی رودخانه )از جمله خواص خاک(، و تعامل آن با ناحیه اندرککمی جریان، ساختار ف

های فیزیکی و شیمیایی جریان رودخانه، از جمله ترکیب شیمیایی ها ویژگیو زیرسطحی است. این ورودی

 نمایند.رسوبات، دمای آب و مقدار مواد مغذی و سمی را تعیین می

های موجود ساحلی در رودخانه به وضعیت کمی جریان، کیفیت آب، زیستگاهستی آبی و در نهایت، تنوع زی -5

ها توسعه هایی که در آن منطقه موجود هستند، بستگی داشته و در واکنش به آنو همین طور به تعداد گونه

ک های داخل یان، جانوران و میکروارگانیسمکننده فراوانی، تنوع و ترکیب گیاهیابد. این عوامل تعیینمی

 ای هستند.اکوسیستم رودخانه

نشان داده شده است. این تصویر، سلسله  3-1، و رابطه بین آنها در تصویر 1ایاجزای یک اکوسیستم رودخانه

                                                           
دهنده اجزای اکوسیستم رودخانه باشند، بلکه یک ورودی و خروجی برای رودخانه هستند که بنا به توانند به طور دقیق تشکیلهای حوضه آبریز نمیفرایند 1

 ی آبریز رودخانه نشان داده می شوند.های حوضه آبریز به عنوان بخشی از حوضه اند. بنابراین فرآیندکتاب محدود به مسیر رودخانه شدهاهداف این 
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های ها نیز خود عامل فراینددهد. برخی از واکنشها به این عوامل را نشان میمراتب تقریبی عوامل و واکنش

های مختلف و اجزای دهنده مسیر اصلی تاثیر بین فرآیندنشانالیکه تصویر دیگر هستند. عالوه بر این، در ح

توند وجود داشته باشد. برای مثال، تنوع سازنده آن است، باید توجه داشت تاثیرات در مسیرهای دیگر هم می

فرایند  های حوضه آبریز از جملهای تحت تاثیر فرآیندای به طور قابل مالحظهزیستی آبی و کنار رودخانه

تواند بر این های موجود، و کیفیت آب است، اما همچنین میاندازی، وضعیت کمی جریان آب، زیستگاهتله

عناصر تاثیر بگذارد. برای مثال، پوشش گیاهی کنار رودخانه، رسوبات و مواد آلی را به تله انداخته و مانع از ورود 

ای همچنین نماید. پوشش گیاهی کنار رودخانهآب را متاثر میآنها به کانال رودخانه گردیده و زیستگاه و کیفیت 

 دهد.اندازی بر آّب رودخانه، دمای آّب را تحت تاثیر قرار میبا سایه

شی های فیزیکی و بیولوژیکی اکوسیستم یک رودخانه را در دست داشته و بنابراین بخهر یک از این اجزا جنبه

، و به اکوسیستم رودخانه (. این عناصر رودخانه را به وجود آورده1ادر از ساختار اکوسیستم رودخانه هستند. )ک

های رودخانه نقش مهمی در حمایت از های مهم توصیف شده را اجرا کند. اکوسیستمدهد تا کارکرداجازه می

 کنند.تمدن بشری ایفا می
 

 ( اصطالحات کلیدی1کادر )

الحات و عبارات مختلف یک رودخانه وجود دارد؛ اصطهای کلمات و اصطالحات زیادی برای توصیف جنبه

گیرند. این کادر برخی از اصطالحات پرکاربرد این کتاب مختلف گاهی در موارد متفاوت مورد استفاده قرار می

 کند.و ارتباطشان با یکدیگر را تشریح می

 )انه و ناحیه ساحلی رودخ اکوسیستم رودخانه به هر دو اجزای زنده )دارای حیات( و غیر زنده )بدون حیات

 آن و تعامالت بین آنها اشاره دارد.  

 زای تشکیل دهنده ساختار اکوسیستم به ترکیب اکوسیستم و نحوه سازمان یافتن آن اشاره دارد، یعنی اج

 یک اکوسیستم )مثال اکوسیستم یک رودخانه( و نحوه ترکیب این اجزا.

 ست که در نتیجه تعامل گیاهان، شیمیایی و بیولوژیکی ا های فیزیکی،کارکرد اکوسیستم به معنای فرآیند

گیرد و شامل جانوران و سایر موجودات با یکدیگر در یک اکوسیستم یا محیط زیست خود صورت می

 گردد.تجزیه، تولید، چرخه مواد مغذی و تبادل مواد مغذی و انرژی می

 ،ا به یک اکوسیستم امکان ارایه خدمات ر خدمات اکوسیستم: ساختار اکوسیستم و کارکردهای مرتبط با آن

ز رودخانه دریافت ااست که مردم فوایدی ، این خدمات در واقع همان کندمی)مثل یک رودخانه( فراهم 

 کنند. می

 کارکرد اکوسیستم  ساختار و ی ازسالمت رودخانه به معنای شرایط کلی اکولوژی یک رودخانه است که ترکیب

 .کندمیرایه شده توسط رودخانه را منعکس او نیز خدمات اکوسیستمی 
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 عناصر اصلی مرتبط با ساختار و کارکرد اکوسیستم رودخانه -3-1شکل 

 نقش رودخانه در جوامع انسانی -1-2

اند تا از مزایای تامین آب های مهم استقرار یافتههای انسانی در کنار رودخانههزاران سال است که جمعیت

های های سیالبی، دسترسی به ماهیبهبود کشاورزی با استفاده از خاک حاصلخیز دشتشرب، آبیاری مزارع، 

های دشتسیالبها در سواحل و ها بهره ببرند. اولین تمدنآب شیرین، و حمل و نقل توسط رودخانه

 های مهم مانند هالل حاصلخیز و در امتداد رودخانه سند و رودخانه زرد گسترش یافت.رودخانه
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های بسیاری همچون در مکان "رودخانه مادر"د. مفهوم ها مهم و حیاتی هستنبرای بسیاری از فرهنگها رود

دهد. نشان می چین، هندوستان، تایلند و روسیه وجود دارد، که نقش رودخانه را در حفظ زندگی و زایش

یکه هستند. در حال ها همچنین از لحاظ فرهنگی و معنوی در بسیاری از نقاط جهان دارای اهمیترودخانه

ها نقش مهمی در ایجاد مناطق شهرنشینی میزان فضای سبز موجود در شهرها را بسیار کم کرده است، رودخانه

 کنند.  تفریحی برای شهروندان ایفا می

درصد از آب  75برداری و مصرف مستقیم آب شیرین باشد. تقریبا ها، بهرهشاید بارزترین سودمندی رودخانه

توان گفت که بزرگترین مصرف کننده آب شود. اما میها از آب شیرین سطحی برداشت میاده انسانمورد استف

درصد کاربرد مصرفی است.  90درصد از آب شیرین و بیش از  70شیرین، بخش کشاورزی با برداشتی در حدود 

برداشت   2030ا سال رود تچنانچه رشدی در میزان کنونی بازدهی بخش آب در کشاورزی رخ ندهد، انتظار می

درصد افزایش یابد. هرچند کشاورزی آبی تنها بخشی از کشاورزی در کل  50آب در بخش کشاورزی تقریبا 

برابر محصوالت آبی در  7/2گیرد، ارزش تولید آن به مراتب باالتر است. آن برداشت مساحت منطقه را دربرمی

های زراعی آبی ب است. برای نمونه، در استرالیا، زمیندهنده این مطلمقایسه با کشاورزی دیم به خوبی نشان

درصد از کل ارزش  28گیرد، اما تولید محصول در آنها های کشاورزی را در بر میدرصد از کل زمین 5/0

های آب شیرین مزایایی بسیار فراتر از های محیطناخالص محصوالت کشاورزی )آبی و دیم( است. اکوسیستم

های انتقال در سراسر دنیا هستند. ها یکی از مهمترین مسیرنمایند. رودخانهفی ارایه میفراهم نمودن آب مصر

تریلیون تن از حمل و نقل  2/1کیلومتر رودخانه قابل کشتیرانی دارد، که در حدود  110000کشور چین بیش از 

ز حمل و نقل را در سال میلیون تن ا 527های داخلی ، رودخانه1شود. در اتحادیه اروپادر سال را شامل می

میلیارد یورو از تولید ارزش افزوده  8ها تقریبا به خود اختصاص داده بود و کشتیرانی در این رودخانه 2013

های درصد از محموله 12ها برای انتقال حدود آمریکا، از رودخانه ایاالت متحدهناخالص را در بر داشته است. در 

 شود. استفاده می کشور بر اساس تن و مسافت داخلی

ری در درصد، بزرگترین سهم را از آبزی پرو 96ها همچنین منبع اصلی غذایی هستند. ماهیگیری با رودخانه

 149های شیرین داشته است. صید ماهی از آب شیرین شامل هر دو گونه وحشی و پرورشی در یک سال، آب

درصد از مجموع صید  33پروری( در حال حاضر  آبزی شود. شیالت داخلی )از جملهمیلیون تن تخمین زده می

ان برای انسان مهیا درصد از منابع پروتئین حیوانی را در جه 6جهانی ماهی را شامل شده و ساالنه بیش از 

میلیارد دالر  116تواند ارزش کند. طبق برآوردهای انجام شده، ماهیگیری تفریحی در سال به تنهایی میمی

 آمریکا را داشته باشد.

                                                           
1 European Union (EU) 
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درصد از کل تولید  70کند. در اروپا، این امر حدود درصد از برق جهان را تولید می 16نیروی برقابی تقریبا 

در کاهش انتشار کربن ایجاد شده توسط  پذیر را به خود اختصاص داده است و نقش مهمیهای تجدیدانرژی

کننده حرارتی بخصوص به عنوان خنک سیار مهم در تولید برقبکند. آب یک ورودی بخش برق اروپا ایفا می

ید برق حرارتی، وابسته درصد برداشت و تول 50تجهیزات تولید برق است. در ایاالت متحده آمریکا نیز، بیش از 

 به منابع آب سطحی است.

 

 آبی هایخدمات و مزایای اکوسیستمی محیط

ور طنامند. این خدمات به میاکوسیستمی کنند را خدمات ها دریافت میوسیستمهایی که مردم از اکسودمندی

 شود:معمول در چهار گروه در نظر گرفته می

های شود، که در مورد اکوسیستمهای حاصل از یک اکوسیستم گفته میی، به فرآوردهخدمات تامین -1

د خانگی، برهای آبی، خدمات تامینی آب عبارتند از تهیه آب برای کاربرد مصرفی از جمله  نوشیدن، کارمحیط

ولید برق، حمل و کشاورزی و صنعتی. این خدمات همچنین آب مورد نیاز برای کاربردهای غیر مصرفی، مثل ت

امینی کنند. رشد موجودات آبزی با هدف تولید غذا و کاربرد پزشکی نیز از خدمات تنقل و کشتیرانی را فراهم می

 اکوسیستم است.

به های اکوسیستمیزایا و منافعی که از تنظیم و نظارت بر فرآیندت تنظیمی )نظارتی( عبارتند از مخدما -2

دمات خآیند. برای مثال حفظ کیفیت آب در نتیجه فیلتر شدن طبیعی و یا تصفیه آب. همچنین این دست می

 شامل کاهش سیل و کنترل فرسایش از طریق اندرکنش بین آب و زمین است. 

مادی است که افراد از طریق غنی سازی معنوی، تکامل ای غیرهت فرهنگی در برگیرنده سودمندیخدما -3

هایی از موارد کنند. نمونهشناختی، تفکر، تفریح و سرگرمی و تجارب زیبایی شناختی از اکوسیستم کسب می

مانند احساس  "های وجودیارزش"تفریحی عبارتند از، قایق سواری یا ماهیگیری در رودخانه، گردشگری و 

 های تمیز و خروشان.ز وجود رودخانهرضایت فردی ا

ی به معنای خدماتی هستند که برای همه خدمات اکوسیستمی دیگر الزم و ضروری است. خدمات حمایت -4

های سیالبی، ها در چرخه مواد مغذی، حفظ باروری و حاصلخیزی دشتبه عنوان مثال نقشی که رودخانه

 کنند. ش تاب آوری اکوسیستم ایفا میفرآوری اولیه، حفظ روابط شکارچی/شکار و افزای

 

 آبی های( ارزش اقتصادی محیط2کادر )

درصد  20تا  10هایی دهد که چنین محیطآبی نشان می هایمحیط برآورد ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستمی

شود که یک هکتار از های دریایی و خشکی هستند. به عنوان مثال تخمین زده میتر از اکوسیستمبا ارزش
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 در هر سال داشته باشد که در مقیاس جهانی بالغ بر ارزش ساالنهآمریکا دالر  14785خدماتی به ارزش  ،تاالب

سازی ارزش اقتصادی خدمات متفاوت کمی به منظور اقداماتهزار میلیارد دالر است. برخی از  9تا  4

 آبی در ادامه توضیح داده شده است. هایمحیط اکوسیستمی

دهند، همان تامین ای ارایه میهای رودخانهشاید یکی از مهمترین خدماتی که اکوسیستم تامین آب آشامیدنی:

یب شده و یا کیفیت آن کاهش تخر گردد که رودخانهباشد. ارزش آب آشامیدنی زمانی آشکار میآب شرب می

خت شود. برای نمونه، یابد و هزینه اضافی بابت تصفیه آب رودخانه برای رعایت استانداردهای مصرف شرب پردا

است که هزینه احداث  در مورد سامانه آبرسانی شهر نیویورک تخمین زده 1990مطالعات انجام شده در دهه 

میلیارد دالر خواهد بود. در نتیجه،  8تا  6های کیفیت آب برابر با ردسامانه جدید تصفیه آب مطابق با استاندا

جه اعمال هایی مورد توجه قرار گرفتند، زیرا تخریب حوضه آبریز باعث تنزل کیفیت آب و در نتیچنین زیرساخت

 گردد کهخص میهای گزاف برای بهبود کیفیت آب شده بود. ارزش آبرسانی طبیعی هنگامی بیشتر مشهزینه

طبیعی آب با کیفیت مناسب  نه تامیننسبت به هزی -نظیر آب تصفیه شده –های جایگزین حلهزینه راه

 محاسبه شود.

آبریز باالدست است، زیستگاه  ورودی حاصل از حوضه های ساحلی که وابسته به جریانتاالب تولید ماهی:

باشد. همچنین تنان با اهداف اقتصادی می ها و همچنین سخت پوستان و نرممهمی برای صید بسیاری از ماهی

های ساحلی برای تولید شیالت برآورد شود. به عنوان های بسیاری صورت گرفته است تا ارزش تاالبتالش

مکزیک، ارزش  1برآورد شد که از بین رفتن یک کیلومتر مربع از درختان حرا در کامپیچ 1998مثال در سال 

 دهد.دالر آمریکا کاهش می 150000از ساالنه برداشت میگو را تا بیش 

سازی و انتقال سیالب از مهمترین خدمات اکوسیستم است که توسط ذخیره خدمات حفاظت از سیالب:

ها، برآورد هزینه جلوگیری از زش سیالبدشتهای تعیین ارشود. یکی از راهها ارایه میها و سیالبدشترودخانه

بند است. در ارزیابی  یلرل سیالب از طریق ایجاد خاکریز، سد و دیواره سوارد آمدن خسارات توسط اقدامات کنت

 3440رتش آمریکا، ن ایماساچوست، گروه مهندس واقع در کاهش ریسک سیالب در رودخانه چارلزهای گزینه

 های سیالبدشت را خریداری کرد. برآورد شده بود که این سیالبدشت با صرف تنها یک دهمهکتار از تاالب

 10د؛ به عبارت  بهتر هزینه به اندازه یک سد کنترلی، ظرفیت ذخیره سازی سیالب برابر با سد کنترلی را دار

میلیون دالر برای اجرای طرح  100دشت در مقایسه با میلیون دالر هزینه خرید بخشی از مساحت سیالب

  احداث یک سد و دیواره سیل بند.

 

ی از یک رودخانه، بطور مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند عنصر آب هایمحیط ارایه خدمات اکوسیستمی

دهنده خدمات مختلفی است که با اجزای رودخانه مرتبط نشان 5-1تشکیل دهنده رودخانه بستگی دارد. تصویر 

                                                           
1 Campeche 
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های متعدد رودخانه باشد. برای مثال، دارد که یک خدمت خاص ممکن است وابسته به جنبهبوده، و بیان می

حصول اطمینان از حجم و مقدار مورد  -ین آب برای اهداف مصرفی بستگی به وضعیت کمی جریان داردتام

های و همچنین کیفیت آب تعیین خواهد کرد که آیا تامین کننده -نیاز از آبی که در لحظه نیاز در دسترس باشد

ها و کاهش تاثیر آنها سیالبموجود با هدف متناسب هستند یا خیر. ظرفیت و قابلیت یک رودخانه برای حمل 

جریان )که زمان، میزان  یکم تیوضعدهد(، را تحت تاثیر قرار می رواناببستگی به طبیعت حوضه آبریز )که 

کننده دشت )که مشخصکند(، و شکل فیزیکی مسیر رودخانه و سیالبهای سیالبی را تعیین میو اندازه جریان

حوضه آبریز، هیدرولوژی،  -داشت. تغییر در هر یک از این عناصر  های فیزیکی سیستم است(، خواهدمحدودیت

 ممکن است بر ظرفیت کنترل سیل در حوضه رودخانه تاثیر بگذارد. -یا شکل فیزیکی

نه و تاثیر آن در ارایه برای ارزیابی اثر احتمالی تغییرات داخل اکوسیستم، درک شیوه عملکرد اکوسیستم رودخا

های انجام شده به همین اندازه، چنین درکی برای حصول اطمینان از اینکه تالشخدمات مهم خواهد بود. 

ها در نهایت منجر به ای  مسایل را مورد توجه قرار داده و این تالشجهت احیای موثر رودخانه، علل ریشه

 دستیابی به اهداف کلی احیا خواهد شد، حائز اهمیت است.
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 اکوسیستمی ارایه شده توسط آنحوضه آبریز و نمایش انواع خدمات دیاگرام مفهومی   -4-1شکل 

 انرژی موردنیاز

 برقابی

 زیستیتنوع 

 مهار سیالب

تأمین آب با کیفیت 

مناسب برای شرب، 

 صنعت و کشاورزی

جذب و فرآوری 

 پسماند تولید شده
 حمل و نقل

 موجودات زنده

 برای مصرف

 تفریحی / سرگرمی

 رسوب

 فرهنگی

 خدمات اکوسیستمی
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 آبی هایمحیطهایی از خدمات اکوسیستمی مثال -5-1شکل 

 

 هامسایل و چالش -1-3

اند. برداری نمودهها بهرهها بیشتر از هر نوع اکوسیستم دیگری از رودخانهسال است که انسان 5000بیش از 

ها توجهی نیز بر رودخانههای زیادی برای جامعه انسانی به ارمغان آورده، اما تاثیرات قابلاین رابطه، سودمندی

های انسانی در ها گردیده است. تغییرات ناشی از فعالیتموارد اساسا باعث تغییر عملکرد آن گذاشته و در برخی

های رودخانه را در تداوم ارایه خدماتی قرن گذشته بسیار گسترده بوده و اثرات ناشی از آن، ظرفیت اکوسیستم

ها را در برآورده ن قابلیت رودخانهها وابسته بوده، مورد تهدید قرار داده است و همچنیکه جوامع انسانی به آن

 های جدید کاهش داده است.ساختن تقاضا

ها در حال تغییر بوده و از نظر توپوگرافی پذیر هستند زیرا آنها در برابر تاثیرات رفتار انسانها بسیارآسیبرودخانه

ی مواد حاصل از اقدامات انسانی های آبی پذیرنده نهایترین تراز منطقه واقع هستند. بنابراین اکوسیستمدر پایین

آبی  هایهای محیطتوان گفت که اکوسیستماین تاثیرات و عوامل دیگر میی در زمین و هوا هستند. در نتیجه

 های موجود در دنیا، در معرض خطر هستند.بیش از همه اکوسیستم

 

 

 

 های حوضه آبریزفرایند

 

 آبریزحوضه 

 اکوسیستم رودخانه

 یکم تیوضع
 جریان

 

کیفیت آب و 
 ترکیب رسوبات

 زیستگاه
کانال 
ساحلی 
دشتسیالب 
دلتا 

 

 تنوع زیستی در ناحیه آبی و ساحل رودخانه

 یاببرقموردنیاز  انرژی

تولید  جذب و فرآوری پسماند
 شده

تأمین آب سالم برای شرب، 
 صنعت و کشاورزی

ماهیان، پرندگان ، نرم تنان ، 
 گیاهان و غیره برای مصرف

 حمل و نقل

 آب

 تفریحی / سرگرمی

 

رسوبات )مصالح مورد نیاز 
 برای

 ساخت و ساز( 

 تنوع زیستی 

 فرهنگی
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 تهدیدات مهم

آبی هم اثر  هاییم بر اکوسیستم محیطآبی، که به طور غیرمستق هایتهدیدات عمده تنوع زیستی محیط

 شوند:گذارد، به پنج گروه تقسیم میمی

 سازی منابع از موجودات گیاهی آبی، تهی هایمحیط اصالح جریان آب، آلودگی آب، تغییرات در زیستگاه

تغییرات ها ترین آنمحیطی )مهمهای بیگانه. به عالوه، برخی تغییرات تلفیقی زیستو جانوری و هجوم گونه

 تواند جای گیرد.نج گروه میتوانند در میان این پدهند که میآب و هوایی( که در مقیاس جهانی رخ می

ر رویدادهای جریان بندی، فصلی بودن و تنوع داصالح جریان آب شامل تغییر در اندازه، میزان، مدت، زمان

جریان را متاثر  یمک تیوضعامات انسانی، گردد. بسیاری از اقدمی های سطحی و زیرزمینییا تغییر سطح آب

ها، انحراف آب، یا تغییر در حوضه سازد، به عنوان نمونه، ساخت سدها یا ایجاد خاکریز در کناره رودخانهمی

تواند حجم و قابلیت دسترسی آب موجود برای را تغییر دهد. اصالح جریان آب می روانابتواند آبریز که می

های فرآیندو حتی  آبی اثر گذاشته، هایاده، بر چرخه حیات تنوع زیستی محیطمصرف انسانی را کاهش د

ها، مخصوصا در مناطق خشک، انحراف آب طبیعی مانند انتقال رسوبات را تغییر بدهد. در برخی از رودخانه

کامل های جاری از بین رفته، ماهیت رودخانه به طور به حدی افزایش یافته که عمال قسمت اعظم رودخانه

بی و کنار رودخانه تغییر یافته و عواقب ناخوشایندی را برای جوامع انسانی وابسته و همچنین موجودات آ

 منجر شده است. 

توان برشمرد. روزانه تقریبا دو میلیون تن فاضالب، پسآب صنعتی و کشاورزی علل بسیاری برای آلودگی آب می

ای )مانند آلودگی وارد شده به یی زاید از طریق منابع غیرنقطهگردد. مواد غذاهای دنیا تخلیه میدر رودخانه

ای )آلودگی وارد شده به رودخانه از طریق تخلیه فاضالب شهری(، های کشاورزی( یا منابع نقطهرودخانه از زمین

رشد  ای شده، کیفیت و بهداشت آب را پایین آورده، و در برخی موارد منجر به افزایشهای رودخانهوارد سیستم

های آلی،  مثل فاضالب، منجر به باال شود. تخلیه بیش از اندازه زبالههای جلبکی سمی میگیاهان مانند گل

شود. این امر اثر رفتن سطح اکسیژن بیولوژیکی مورد نیاز در آب شده و در نتیجه رودخانه اکسیژن زدایی می

ها و سموم دیگر کشها، علفکشت سنگین، آفتتخریبی شدیدی بر آبزیان رودخانه خواهد گذاشت. تخلیه فلزا

های مربوط به تواند اثرات بسیار نامطلوبی در سالمت رودخانه داشته باشند. امروزه، نگرانیها نیز میبه رودخانه

ها نیز در جوامع رو به افزایش است. ارتباط جریان آّب بیوتیکها و یا آنتیسنتی، مثل هورمونهای غیرآالینده

ها و بهبود کیفیت پاالیشی رودخانهسطحی، تاثیر اساسی بر خودانه با ناحیه اندرکنش جریان سطحی و زیررودخ

پاالیشی نبوده و کیفیت ها قادر به خودآب آنها دارد. قطع این مسیر ارتباطی سبب گردیده بسیاری از رودخانه

تواند ناشی از بهره برداری همچنین میجریان آب در آنها به نحو چشمگیری کاهش یابد. مشکالت کیفیت آب 
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 بندی بندی شده یک مخزن که در آن پدیده الیههای طبقهمخازن باشد، به طور مثال چنانچه آب از الیه

 گرایی رخ داده رها شود، آبی با کیفیت پایین )سرد و فاقد اکسیژن( خواهد بود.و تغذیه

ها برای کشاورزی دهد: از طریق احیای سیالبدشتوی میآبی به طرق مختلف ر هایمحیط تغییر در زیستگاه

 بهبود کشتیرانی،  یا توسعه شهری، الیروبی کانال رودخانه به منظور استخراج مصالح برای ساخت و ساز یا

ب، سهولت در و کانال سازی )عریض کردن، صاف نمودن یا خط کشی کانال رودخانه( برای کنترل جریان آ

 های داخلی تواند منجر به از بین رفتن توپولوژی کانال و زیستگاهاین اقدامات می کشتیرانی و کاهش سیل.

های ساحلی، دشت و خدمات مرتبط با آن گردد. زیستگاهزیستگاه سیالب و درنتیجه نابودی حتمی

 ها، در پی پاکسازی و زهکشی این مناطق برای استفاده انسانی )مانند کشاورزی ها و تاالبدشتسیالب

زند. بیش ای آسیب میهای رودخانهها، به شدت به سیستمشوند، هم چنین چرای دامو توسعه شهری( نابود می

درصد از  50اند. بر اساس برخی برآوردها، ها به منظور کشتیرانی تغییر یافتههزار کیلومتر از رودخانه 500از 

ه مراتب اند، با این حال، برآوردهای دیگر برفته های درون مرزی، در طول قرن بیستم از دستهای آبزیستگاه

 اند. بیشتر از این مقدار را تخمین زده

ها سیستم به ها و بندآبی دارند. سد هایمحیط در زیستگاهها نیز تاثیر مستقیمی ساختساخت سد و دیگر زیر

تقال ودخانه شده و از حمل و انای را منقطع کرده، مانع عبور و گذر موجودات زنده از رهم پیوسته رودخانه

ها همچنین وضعیت هیدرولیکی یک رودخانه را چه از باال ها و بتنها جلوگیری کنند. سدرسوبات و آالینده

جریان( تغییر  یکم تیوضعدست )در نتیجه تغییر در دست )از طریق نگه داشتن یا حبس آب( و چه از پایین

تواند ارتباط بین کانال رودخانه اند، میکه برای کنترل سیل ساخته شدههای خاکریزی رودخانه دهند. کنارهمی

های بزرگ در سطح برند. شمار سدبهارا کاهش داده و یا به کلی از بین دشتسیالبهای مجاور و و تاالب

( افزایش 2000المللی سدها، )کمیته بین 2000سد در سال  45000به  1950مورد در سال  5000جهان از 

رودخانه بزرگ دنیا ساخته  227درصد از  60های مهم تقریبا بر روی فته است و این سدها یا دیگر زیرساختیا

که علیرغم  هکتار( وجود دارد > 01/0میلیون سد کوچک ) 7/16اند. عالوه بر این، در سطح جهان در حدود شده

 باشند.      مسیرها، داشتهتوجهی در تغییرات جریان و لتوانند تاثیر قاباندازه کوچکشان، می

شود. این ها از موجودات زنده تهی میدر نتیجه پرورش بیش از اندازه ماهی و دیگر آبزیان و گیاهان، رودخانه

 اند تاثیر بگذارد هایی که بیش از اندازه پرورش یافتهمدت بر ثبات و پایداری جمعیت گونهتواند در درازامر می

 های دیگر عواقب ناخوشایندی داشته باشد. زندگی گونه و بر روند اکوسیستم و بر

های انسانی که تواند ناشی از دو عامل باشد: اول فعالیتهای بیگانه در یک سیستم اکوسیستم میهجوم گونه

شود و دوم انتقال ای  فراتر از بوم خودشان میمنجر به گسترش بسیاری از گیاهان و حیوانات در محدوده

جریان،  یکم تیوضعهای دیگر. از طرف دیگر، تغییر در ها از زیستگاه بومی به زیستگاهعمدی گونهتصادفی یا 
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های بیگانه را تسهیل نماید یا شرایط های دیگر سیستم یک رودخانه ممکن است تهاجم گونهزیستگاه و یا جنبه

های مهاجم در اکوسیستم شامل گونههای مهاجم تغییر دهد. اثرات نامطلوب گسترش اکوسیستم را به نفع گونه

های بومی، ممانعت از ایجاد نهرها )برای نمونه، های بومی، شکار گونهامکان تبدیل آنها به آفت برای گونه

 های اکوسیستمی، مثل چرخه مواد مغذی است.های هرز آبی( یا تغییر در فرآیندهجوم علف

دهد. تاثیرات مستقیم به تحت تاثیر قرار میا از چندین جنای رهای رودخانهتغییرات آب و هوایی، اکوسیستم

شود، تغییرات در بخیر میتغییرات آب و هوایی عبارتند از: تغییرات دمای هوا که باعث افزایش تلفات ناشی از ت

گردد و در دراز مدت، تغییرات در سطح دریا. به حوضه آبریز و جریان رودخانه می رواناببارش که منجر به 

در  های طبیعی شده و در نتیجه سبب کاهش جریانوه، تغییرات آب و هوایی باعث کاهش اندازه یخچالعال

 گردد.های بزرگ میاواخر تابستان در بسیاری از رودخانه

اثیر قرار دهد تهر یک از این عوامل ممکن است مستقیما یک یا چند عنصر از اکوسیستم رودخانه را تحت 

با این حال، ممکن است تاثیر این تغییرات در فرآیندهای حوضه آبریز چندان ملموس (. 1-7، شکل 1-6)شکل 

وسیستم رودخانه نباشد. شدت هر کدام از این تهدیدها، نسبت به ماهیت و شدت تغییرات اعمال شده در اک

 ر رودخانه ع انسانی بخواهد بود. از دیدگاه انسانی، اهمیت این تغییرات به نحوه و میزان اتکا جوام متغیر

 آن بستگی دارد.و خدمات اکوسیستمی 

 

 
 ها با عناصر مختلف رودخانهتهدیدات و علل کاهش سالمت رودخانه و ارتباط آن-6-1شکل 

 

 های حوضه آبریزفرایند

 

 حوضه رودخانه

 اکوسیستم رودخانه

 یکم تیوضع
 جریان

 

ب و کیفیت آ
 ترکیب رسوبات

 زیستگاه
کانال 
ساحلی 
دشت سیالب 
دلتا 

 

 (تنوع زیستی آبی و ساحلی )کناره رودخانه

 برداشت آب برای مصرف

های آبزی به عنوان مصرف گونه
 مثال صید ماهی

 برقابی 

 پسماند شهری و صنعتی

 رواناب کشاورزی

 پاکسازی پوشش گیاهی

 شهرنشینی

 کاربری کشاورزی

 ها ساخت سد
 )جریان و اتصاالت (

 تغییر اقلیم

 ها برای توسعهتخلیه تاالب

توسعه کشاورزی در 
 دشتالبیس

 الیه روبی کانال رودخانهحفاری/ 

 های های مهاجم با گونهرقابت گونه
 بومی و تغییر زیستگاه 
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 ای حوضه آبریز و تهدیدات مربوط به اکوسیستم رودخانهنمودار مفهومی -7-1شکل 

 

 آبی و خدمات اکوسیستمی هایمحیط اثرات بر اکوسیستم

ها در آبی بسیار زیاد بوده و کاهش جمعیت این گونه هایهای موجود در محیطتاثیر توسعه انسانی بر گونه

ای شدیدتر است. همان طور که در وحش اقیانوس به طور قابل مالحظههای جنگلی یا حیاتگونهمقایسه با 

درصد کاهش  76آبی در دنیا  هایجمعیت مهره داران در محیط 1970نشان داده شده است، از سال  8-1شکل 

نه پستاندار، پرندگان، گو 757از  3066بر اساس روند موجود در جمعیتی بالغ بر  8-1های شکل داشته است. داده

 دهنده درجه اطمینان هستند.نشانها خزندگان، دوزیستان و ماهیان است. حاشیه

 اقلیم تغییر

 بهره برداری

 بیبرقا 

ی مهاجم هارقابت گونه
ی بومی و هابا گونه

 تغییر زیستگاه 

 هاساخت سد

برداشت و تصفیه آب 
 برای مصرف

 شهر نشینی

پسماند شهری و 
 صنعتی

 های آبزیصید گونه

 تهدیدات

 رواناب کشاورزی

کشاورزی در  
 دشتسیالب

الیروبی / برداشت 
 رودخانهمصالح از 

پاکسازی و مدیریت 
 پوشش گیاهی

ها زهکشی تاالب
 برای توسعه

 کاربری کشاورزی
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 آبی  هایشاخص حیات کره زمین برای جانداران واقع در محیط -8-1شکل 

 (شودمیمشاهده   2010و  1970های درصدی این شاخص بین سال 76)* کاهش 

ی به دنبال دارد. مسئله آبی پیامدهای بیشماری برای جامعه انسان هایمحیط برداری بیش از حد و تخریببهره

مورد تنوع زیستی  درصد جمعیت جهان را به شدت در معرض تهدید قرار داده است. در 80امنیت آبی، بیش از 

یرند، گای  را در برمیدرصد جمعیت قاره 65هایی که رودخانه نیز هشدارهای زیادی داده شده است. زیستگاه

میلیون  3/5شوند. برای مثال در ایاالت متحده آمریکا، از بندی میهای متوسط تا بسیار باال طبقهدر رده تهدید

 شناسیریختهای انسانی و ذخیره آب است. همچنین تغییرات درصد آن تحت تاثیر فعالیت 98کیلومتر رودخانه، 

 های عضو اتحادیه اروپا شدیدا اثر گذاشته است.درصد از کل آب کشور 50آبی در حدود 

ای  گردد، در معرض خطر هستند. خالصهکه به وسیله رودخانه ارایه میبنابراین، بسیاری از خدمات اکوسیستمی

 نشان داده شده است. 1-1های انسانی بر اکوسیستم و خدمات اکوسیستمی در جدول از تاثیرات مختلف فعالیت

 

 رو های پیشچالش

(. فقدان 3ای جهان کامال واضح است )کادر های رودخانههای تخریب رودخانه در بسیاری از حوضهپیامد

شود که به آنها بیش از هر زمان دیگری نیاز باشد. رشد جمعیت، آبی زمانی پررنگ می هایخدمات محیط

 آورد.تری بر رودخانه میشهرنشینی و رشد طبقه متوسط فشار بیش

در پاسخ به رشد  2050، تولید محصوالت کشاورزی تا سال 1طبق برآورد سازمان خوار و بار و کشاورزی )فائو(

درصد افزایش خواهد یافت. این بدان معناست که در آینده برنامه کشاورزی  60جمعیت و تغییر الگوی مصرف تا 

رای آبیاری بیش از اکنون خواهد شد، همچنین کود بیشتری در مزارع الزم است فشرده تر بوده و نیاز به آب ب

                                                           
1 Food and Agriculture Organization  (FAO) 
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های شود )و بنابراین شستگی مواد مغذی بیشتری خواهیم داشت( و فشار بیشتری برای گسترش بخشاستفاده می

 آید.های باقیمانده وارد میدشتسیالبتوسعه نیافته حوضه آبریز و یا 

درصد انرژی اولیه بیشتری نیاز خواهد  50در حدود  2030برآورد کرده است که تا سال  1المللی انرژیآژانش بین

انرژی است که به طور مستقیم در طبیعت وجود دارد.( این امر همراه با فشار وارده  بود. )منظور از انرژی اولیه،

شود. تا به امروز فقط در حدود برای کاهش میزان انتشار کربن، موجب شده بر توسعه نیروی برقآبی تاکید بیشتری 

برداری قرار گرفته، توسعه یافته است. با این حال، درصد از نیروی برقآبی جهان که بصورت فنی مورد بهره 19

تواند در مسیری پایدار باشد محیطی میبحث درباره مقدار نیروی برقآبی که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست

 ریزی گردیده و یا در حال ساخت است.سد برقآبی بزرگ طرح 3700همچنان مورد بحث است. حدود 
 

 آبی و خدمات اکوسیستمی  هایای از اقدامات موثر بر اکوسیستم محیطخالصه -1-1جدول 

 خدمات در معرض خطر تاثیر بر اکوسیستم اقدامات انسانی

 ساخت سد

های رودخانه، بندی و کمیت جریانتغیییر زمان
حمل مواد مغذی و رسوبات، درجه دمای آب، 

رت پرسازی دوباره دلتاها، و مانع شدن از مهاج
 هاماهی

های بومی، ماهیگیری هایی برای گونهایجاد زیستگاه
 تفریحی 

وری از ها و اقتصاد آنها، بهرهو تجاری، حفظ و نگهداری دلتا
 شیالت رودخانه

 ساخت بند و خاکریز
تخریب ارتباط هیدرولوژیکی بین رودخانه و 

 دشتالبیسزیستگاه 
زیستگاه، ماهیگیری ورزشی و تجاری، حاصلخیزی طبیعی 

 طبیعی سیل های سیالبی، کنترلدشت

 کاهش جریان رود تغییر مسیر
زیستگاه، مصارف ماهیگیری ورزشی و تجاری، تفریح، 

 نقل وکاهش آلودگی، نیروی برقآبی، حمل 
 

 هاتاالبتخلیه 
 حذف اجزاء اساسی اکوسیستم آبی

ریح، و پرندگان، تف کنترل طبیعی سیل، زیستگاه برای ماهی
 جنگل زدایی/ استفاده از تصفیه طبیعی آب زمین

 زدایی/ استفاده از زمینجنگل
عی، ، مهار تخلیه طبیروانابتغییر در آلگوهای 
 های آبریز با گل و الیپرکردن حوضه

و حیات  تهیه آب، زیستگاه برای ماهیکمیت و کیفیت 
 وحش، حمل و نقل، کنترل سیل

 امنیت آب، زیستگاه، ماهیگیری تجاری، تفریح کاهش کیفیت آب های آلودهتخلیه پساب

 هاآلوده شدن جمعیت گونه برداشت بیش از حد
های ماهیگیری ورزشی و تجاری، پرندگان آبزی،دیگر جمعیت

 زنده

 مهاجمهای واردکردن گونه
 های بومی، تغییر در تولید حذف گونه

 و چرخه مواد مغذی
ماهیگیری ورزشی و تجاری، پرندگان آبزی، کیفیت آب، 

 زیستگاه ماهی و حیات وحش، حمل و نقل
 تخلیه فلزات سنگین 

کننده و اسیدهای تولید
 های جویآالینده

 تفریح، کیفیت آبزیستگاه، ماهیگیری،  هاها و دریاچهتغییر ترکیب آب رودخانه

های جوی و انتشار آالینده
 تغییردهنده اقلیم

زایش بخاطر اف روانابتوانایی تغییر در الگوهای 
 دما و تغییر در میزان بارش

ی و امنیت آب، نیروی برقآبی، حمل و نقل، زیستگاه ماه
حیات وحش، کاهش آلودگی، تفریح، ماهیگیری، کنترل 

 سیل

                                                           
1 International Energy Agency (IEA) 
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درصد افزایش  54به  30کردند، از جمعیت جهان که در مناطق شهری زندگی می، درصدی از 1930از سال 

ها، همراه با بینی درصد افزایش یابد. طبق پیش 66این رقم به  2050بینی شده که تا سال یافته است. پیش

 شهرنشین جهان میلیاردی جمعیت 2/5باعث افزایش 2050تداوم رشد جمعیت، فرآیند شهرنشینی نیز تا سال 

ها افزایش های محلی بر روی رودخانهرود فشارشود. با ادامه یافتن شهرنشینی و صنعتی شدن، انتظار میمی

مانده در اطراف های باقیدشتسیالبیابد. فقدان مدیریت پسماند، موجب افزایش حجم آلودگی خواهد شد؛ 

ای ارزشمند خواهد گردید؛ آن هم زمانی که توانایی و قابلیت مراکز شهری برای مشاوران امالک به طور فزاینده

مان میزان که جامعه هها برای کاهش سیل و تصفیه مواد زاید کمتر شده است. عالوه بر این، به دشتسیالب

 ردم دشوارتر خواهند شد.می شود، تحمل شرایط بد محیط زیستی براتر میمرفه

محیطی و کاهش تهمزمان، تصمیمات مدیریت و  قوانینی که  که تاکنون اتخاذ شده، منجر به اختالل زیس 

ای )استفاده های رودخانهها خواهند شد. تمامی عوامل مهم تهدیدکننده اکوسیستمجمعیت و یا انقراض گونه

ژیکی، و استحصال بیش د و مواد شیمیایی، سد و تغییرات هیدرولوآب توسط انسان، تغییرات اقلیمی، کاربرد کو

ها ات و سموم در رودخانهاز حد آبزیان( در مقیاس جهانی در حال افزایش است. این عوامل همراه با افزایش رسوب

مین دلیل و بنا به های کاربری اراضی است، باعث ادامه این روند خواهد شد. به هکه ناشی از گسترش شیوه

های آینده بسیار بیشتر از حال ای و موجودات آن احتماال در دهههای رودخانهدالیل دیگر، فشار بر اکوسیستم

ها در آینده هیچ تاثیری بر روی رودخانه نداشته باشند، )با حاضر خواهد بود. حتی چنانچه فرض کنیم انسان

دوام نخواهند داشت، ناپدید شده و یا  بلندمدتدر ها، احتماال ها و گونهادامه شرایط موجود( بسیاری از جمعیت

 ها تغییر پیدا خواهد کرد. توزیع مکانی آن

های جهانی ها، مسبب افزایش تالشبرداری و تخریب رودخانههای مربوط به بهرهها، خطرات و چالشهزینه

حذف فشارهای  ایآبی شده است. این موضوع به شکلی فزاینده، شامل تالش بر هایدر جهت بهبود محیط

ها و بازگرداندن های گذشته به وسیله احیای رودخانهموجود و همچنین دربرگیرنده اقداماتی برای جبران کاستی

 هاست.خدمات اکوسیستمی مرتبط به آن

 

 ( هزینه انسانی و اقتصادی تخریب رودخانه )تجربیات جهانی(3کادر )

آب ورودی ساالنه از  درصدی جریان 90برداشت بیش از حد آب در طول چندین دهه باعث کاهش بیش از 

رودخانه آمودریا به دریاچه داخلی تشکیل دهنده دریای آرال در آسیای مرکزی گردید. این موضوع، حجم دریاچه 

گونه  24رات باعث انقراض تمامی درصد کاهش داد و شوری آن به اندازه شوری آب دریا شد. این تغیی 90را تا 

بومی، فروپاشی صنعت ماهیگیری محلی و کاهش تغذیه در جوامع انسانی اطراف شد. خشک شدن دریا  ماهی

های های سطحی و زیرزمینی، فرسایش خاک و آلودگی هوا گردید. با افزایش بیماریباعث کاهش کیفیت آب
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میلیون نفری این منطقه  5گرفت، به طوری که جمعیت محلی ها نیز تحت الشعاع قرار سالمت انسان ،عفونی

 کنند.های مزمن در روی زمین زندگی میهای بیماریترین مکاندر یکی از اصلی

ین منطقه جهان از میلیون تن نشت نفت، دلتای رودخانه نیجر را به آسیب پذیر 5/1پنج دهه اکتشاف نفت و 

صلخیز حیاتی نظر نشت نفت تبدیل کرده است. چهارمین کمربند بزرگ درختان حرا در جهان، یک زمین حا

کند. هر ون نفر را تامین میمیلی 30های تجاری در خلیج گینه بوده و معیشت درصد از ماهی 60برای بیش از 

نطقه نفت خیز است، مدرصد از حجم مبادالت دولت نیجریه از این  97درصد از درآمد دولت و  80چند در حدود 

اوم وجود یک الیه شناور از مواد نفتی بر . تدمواجه استمحیطی و توسعه انسانی مشکالت شدید زیست بااما 

ها را از بین برده است. ها و زیستگاه ماهیان در این جنگلرودخانهروی سطح آب، صنعت پرورش ماهی در این 

زا شناخته شده و در ها آلوده به بنزن و هیدروکربن، مواد آلوده و سرطانهای آب آشامیدنی در برخی مکانچاه

ات رزش مالی خسارا جهانی آلوده هستند.بهداشت برابر بیشتر از دستور العمل سازمان  1000سطوحی تقریبا 

 رد شده است.ها میلیارد دالر برآوهای اکتشاف نفت، دهفعالیتمحیطی ناشی از زیست

میلیون نفر  35رای برودخانه سیتروم به عنوان یکی از ده مکان سمی در کره زمین، منبع اصلی در تامین آب 

فسفر و مدفوع انسانی  در جزیره جاوا، اندونزی است. به غیر از پسماند خانگی و کشاورزی که حاوی نیتروژن و

سرب،  نظیرسنگینی  معدن طال، کارخانه سیمان و صنایع شیمیایی، باعث آلودگی با فلزات 2000است، تقریبا 

اندازد. ها را به خطر میکه مصرف ماهی آلوده، سالمتی انساناست  در حالی این آرسنیک و جیوه شده است.

های در این منطقه یک پدیده شایع است، خانوادها که هها ناشی از مرگ جمعیت ماهیکاهش جمعیت ماهی

 فقیر ماهیگیر را از نظر اقتصادی با مشکل جدی مواجه کرده است.

کمیت و کیفیت آب رودخانه را تغییر  ،صید بی رویه، آلودگی و احداث سد در امتداد رودخانه یانگ تسه در چین

های رودخانه یانگ تسه خود را ب با انقراض دلفینداده و منجر به تخریب محیط زیست شده است. این تخری

( را تا حدود Neophocaena asiaeorientalisهای گراز بی بال )با نام علمی نشان داده و کاهش جمعیت ماهی

درصد کاهش یافته که بر صنعت ماهیگیری  75داشته است. صید ماهی وحشی در رودخانه تا  پیهزار مورد در 

های صنعتی، آلودگی ناشی از شته است. تخلیه ساالنه میلیاردها تن فاضالب و پسابمحلی تاثیر منفی گذا

ها و پساب کشاورزی منجر به تنزل کیفیت آب آشامیدنی گشته و آن را برای شرب نامناسب نموده است. کشتی

ن رسوبی ناشی ها دارد. دبی جریاهای آلوده به فلزات سنگین، تاثیرات زیان باری بر سالمت انسانمصرف ماهی

آمازون است و تغییر کاربری های نیل و های رودخانهاز فرسایش که بسیار بیشتر از مجموع دبی جریان

های خطرناک را افزایش داده و تهدیدی برای حیات ها با هدف کشاورزی، خطر وقوع سیالبدشتسیالب

 .انسان و اقتصاد است



 

 

 

 

 های کلیدیمرور کلی و پیام

های آبی بحث بخشی در نیازها به محیطاین فصل در مورد نقش مدیریت منابع آب و احیای رودخانه در تعادل

در این کتاب، تشریح شده است. این فصل با مرور  "احیای رودخانه"کند. در ادامه، مفهوم و کاربرد واژه می

های به وجود آمده در احیای ها و بحث پیرامون چالشمختصری بر تاریخچه احیای رودخانه در برخی کشور

 های کلیدی این فصل عبارتند از:رسد. پیامای به پایان میهای رودخانهاکوسیستم

  نیاز افراد جامعه "سامانه مدیریت منابع آب است که به برقراری تعادل بین  ازاحیای رودخانه، بخش مهمی

کند. این کمک می "های آبیمداخالت انسانی موثر بر اکوسیستم"و  "های آبیبه خدمات اکوسیستمی محیط

 ها است.ها و نیازها و تاثیرات مردم بر آنتعادل نیازمند شناخت رابطه بین نحوه کارکرد رودخانه

  احیای رودخانه در مواردی که یک رودخانه کامال تخریب شده است و مانند گذشته قادر به ارایه خدمات

های اقتصادی، نیاز به محیطی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، محرکنباشد، ضروری است. مالحظات زیست

های مربوط به امنیت آبی، ها در مقابل مخاطرات آبی به طور فزاینده نگرانیها و داراییحفاظت از زیر ساخت

 ها هستند.های احیای رودخانهدالیل اجرای طرح

  احیای رودخانه در طول زمان از رویکرد یک بعدی که تنها یک موضوع )برای مثال کیفیت آب( را مدنظر

 های طبیعی( یاداد، به رویکردهای بسیار پیچیده شامل احیای فعال )تغییر فیزیکی رودخانه و عرصهقرار می

های فعال )اقدامات سیاستی برای تغییر رفتار و سبک زندگی انسان( تغییر یافته است. امروزه، روشاحیای غیر

 ای ترکیب شده است. احیا بیش از پیش با مالحظات گسترده مدیریتی و توسعه

توان مله میشوند که از آن جهای مهمی روبرو میهای رودخانه در اجرای اقدامات احیا با چالشمدیران طرح

به ضرورت ایجاد تعادل بین منافع مختلف حاصل از احیا، پیچیدگی و دامنه وسیع مسایل و مشکالت، عدم 

مناسب برای حمایت قطعیت وضعیت آینده حوضه آبریز، اطمینان از پایداری نتایج احیا و نیاز به اصول علمی 

 از اقدامات مربوط به احیای رودخانه اشاره نمود.  
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 مدیریت منابع آب و نقش احیای رودخانه  -2-1

ور، مدیریت منابع آب نقش (. بدین منظ1-2های آبی است )شکل مدیریت منابع آب رابط بین انسان و سیستم

 در مدیریت موارد زیر دارد: مهمی

 های انسانی رایه خدمات اکوسیستم آبیبه منظور برآورده کردن نیازا -1

 ای و شیوه عملکرد آنهاهای رودخانهبر اکوسیستم های انسانیتاثیر فعالیت -2

ها از یک سو، تضاد ذاتی بین برخی از این تقاضاها و ظرفیت افزایش تقاضا برای دستیابی به مزایای رودخانه

ردی برای ها در برآورده ساختن همه نیازهای جامعه از سوی دیگر، نیاز به اتخاذ رویکردی راهبمحدود رودخانه

گیری در مورد می و مدیریت منابع آب را ضروری نموده است. اتخاذ رویکردی راهبردی و تصمیریزبرنامه

ابع آب، درک و شناخت اندرکاران منمدیریت و توسعه اکوسیستم رودخانه باید در جهتی باشد که مدیران و دست

 صحیحی از موارد زیر داشته باشند:

 ؛ودخانه در سالمت آنمختلف یک ر ها و چگونگی تاثیر عناصرشیوه کارکرد رودخانه  

 ؛مدت و اهداف جامعه انسانی به خدمات اکوسیستم آبیهای بلندنیاز  

 های جامعه و میزان توانایی اکوسیستم رودخانه در ارایه خدمات ظرفیت رودخانه در تامین و پشتیبانی از نیاز

 ؛تحت شرایط مختلفاکوسیستمی 

 ای مختلف بر ساختار و عملکرد های توسعهنه و چگونگی تاثیر برنامهتاثیر جامعه انسانی بر سالمت رودخا

 .ها در ارایه خدمات اکوسیستمیآن شامل چگونگی تاثیر آنها بر توانایی رودخانه

سازی استفاده از منابع آب، به روشی است بندی و بهینهبدین ترتیب، هدف مدیریت راهبردی منابع آب، اولویت

های انسانی را بر روی سالمت رودخانه، کاهش های رودخانه را شناسایی کرده، تاثیر فعالیتمحدودیتکه بتواند 

های توسعه منابع سازی و اجرای برنامههای رقابتی را ارزیابی و مدیریت کند. این اقدامات شامل آمادهداده و نیاز

ها به داخل سازی آالیندهایی برای رهاهکنندگان مختلف و ایجاد محدودیتآب، نحوه اختصاص آب به مصرف

در سال  "1سند شماره "رودخانه است. برای مثال سیاست جدیدی که توسط دولت چین به عنوان بخشی از 

ای است از این سند مجموعه 1است. "ترین سیستم مدیریت منابع آبقاطعانه "ارایه شد نیازمند اجرای 2011

های شیرین و برداشت منابع آب ها به داخل آبی آالیندهکه در زمینه رهاساز"خطوط قرمزهایی"

 (. 4کند )کادر هایی اعمال میمحدودیت

یکی از عناصر مدیریت منابع آب است و به طرق مختلف،  -مانند ساخت سد و استحصال آب  -توسعه منابع آب

برداری از خدمات ابع آب، بهرهشود. توسعه منرودخانه می منجر به ایجاد رابطه بین جامعه انسانی و اکوسیستم

                                                           
  1 CCCPC and State Council, 2010 
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آبریز برای ذخیره سیالب، یا  مشخص اکوسیستمی ارایه شده توسط یک رودخانه )مانند بهبود ظرفیت حوضه

سازد. همزمان، این توسعه افزایش مقدار آب موجود جهت برداشت در طول دوره خشکسالی( را ممکن می

های طراحی و یا تواند ناشی از ضرورتییر دهد. این تغییر میتواند ساختار و کارکرد رودخانه را به شدت تغمی

در برخی موارد ناشی از اشتباهات صورت گرفته در طرح احیا باشد. در نتیجه این تغییر، دیگر خدمات اکوسیستمی 

 یابد.ارایه شده توسط رودخانه نیز کاهش می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های و نیاز های انسانیهای سامانهبخشی بین نیازمدیریت راهبردی منابع آب در تعادل نقش -1-2شکل 

 های رودخانهاکوسیستم

 

های مهم مدیریت منابع آب است. اهمیت اقدامات احیای رودخانه عمدتا زمانی احیای رودخانه یکی از جنبه

که ارایه خدمات اکوسیستمی با مشکل جدی ای باشد شود که تخریب اکوسیستم رودخانه به اندازهمشخص می

ای کاهش یابد که قادر به برآورده مواجه شده باشد، به طور مثال هنگامی که که کیفیت آب رودخانه به اندازه

ها ای، توانایی سیالبدشتنظر نباشد و یا زمانی که به علت از بین رفتناکوسیستم رودخانهساختن نیازهای مورد

 انتقال سیالب کاهش یافته باشد.سازی یا ذخیره در

ریزی متدوال مهندسی، تخصیص بودجه و مدیریت منابع آب برای برآوردن انتظارات در چنین مواردی، برنامه

جامعه از اکوسیستم رودخانه، به تنهایی کافی نیست. برای بهبود و بازیابی خدماتی که رودخانه در گذشته قادر 

ظرفیت رودخانه در ارایه خدماتی که اولویت طرح هستند، انجام اقدامات مختلف، به ارایه آنها بود و یا افزایش 

های سامانه

 انسانی

 

های اکوسیستم

 رودخانه 

 

ها شناسایی خطرات و فرصت 

 مدیریت تبعات ناشی از

 اقدامات
 

 ارائه خدمات اکوسیستم

 اثرات بر سالمت رودخانه 

 مدیریت راهبردی 

 منابع آب

ها شناسایی ظرفیت 

ها تعیین اولویت 

سازی نتایجبهینه 
 

 ها شناسایی نیاز

 

 شناسایی کارکرد 
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الزم و ضروری است. اغلب بهتر است این اقدامات مستقیما در طرح اعمال شود. الزم است این اقدامات نه 

 ذیرد.های علوم دیگر، از جمله اکولوژی صورت پتنها با تکیه بر دانش مهندسی بلکه با ادغام آن با رشته

های دیگر مدیریت راهبردی منابع آب، باید با های احیای رودخانه، همانند جنبه، رویکردها و برنامههاسیاست

های مرتبط( و اکوسیستم آبی ها و اولویتدرک روشنی نسبت به دو موضوع سیستم وابسته انسانی )خواسته

گیری راهبردی و آگاهانه در مورد ر به تصمیمریزی شوند. آگاهی نسبت به این دو موضوع منجمربوطه برنامه

 .شودمیهای احیا، ایجاد تعادل بین اهداف مختلف و گاهی متناقض طرح و اتخاذ راهبردهای اقدام اولویت

ده شامل تغییر در شیوه فعال به طور عمشود. احیای غیرفعال انجام میاحیای روخانه به دو صورت فعال و غیر

 با هدف کاهش -تر جوامع دهبه عبارت بهتر افراد، دولت، مشاغل و به طور گستر –سانی های انعملکرد سیستم

ت مخرب یک سیستم تاثیر آنها بر اکوسیستم رودخانه است. اقدامات نظارتی به منظور محدود ساختن اقداما

های بازار تثبیت قیمت ر، یاانسانی یا اجبار سیستم به انجام اقدامات مثبت، آموزش و تشویق افراد به تغییر رفتا

فعال احیای قدامات غیرهای احیا جزء اهای اقتصادی در طرحگذاریبرای مهیا نمودن بستر مناسب برای سرمایه

مخرب در اکوسیستم،  رودخانه هستند. در صورت اعمال هر یک از اقدامات ذکر شده در جهت از بین رفتن عوامل

ودخانه در بازگشت به رل اهداف احیا در این موارد به ظرفیت طبیعی شود. حصورودخانه به طور طبیعی احیا می

 شرایط مطلوب بستگی دارد.

. به طور مثال کاشت )مداخالت( مستقیم برای تغییر و اصالح رودخانه استاقدامات احیای فعال در برگیرنده 

های بومی به داندن گونهبازگر گیاه در کنار رودخانه، اصالح یا حذف موانع موجود در داخل کانال رودخانه و یا

 به تفصیل آمده است. 11های مختلف احیا در فصل منطقه. روش

ده است. احیای رودخانه، مدیریت منابع شنشان داده  2-2ها در شکل های احیای رودخانه و رابطه بین آنجنبه

مربوط به احیاو ساماندهی  های دیگر آن وابسته است. اقداماتآب را ارتقا داده و در عین حال خود به جنبه

های ها به منظور کاهش فشارها و کنترل قانونگذاریرودخانه شامل دو مورد کلی است: اول، تنظیم برنامه

رویه آب از رودخانه( زیسترودخانه )برای مثال، کاهش ورود آلودگی یا جلوگیری از برداشت بیموجود بر محیط

ا تضعیف نخواهد کرد. رهای آتی، دستاوردهای اقدامات احیا ی برنامهو دوم، اطمینان از اینکه توسعه و اجرا

ارد. نقش مدیریت منابع دآمیز این دو مورد بستگی های احیا به احقاق موفقیتمیزان دستیابی به اهداف برنامه

 بطور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. 5آب در دستیابی به نتایج احیا در فصل 

 



    39                                                                                                                                |     فصل دوم 

 

 

 
 های انسانیهای رودخانه و سامانهروابط بین احیای رودخانه، اکوسیستم -2-2شکل 

 

 ها در چینبرای رودخانه محیطی( تعیین خطوط قرمز زیست4کادر )

زیست توان از محیطمیزان آنچه که می را بر هاییدر واکنش به تخریب محیط زیست، جوامع مختلف، محدودیت

خط قرمزهایی  ،زیست در اثر اعمال اصالحات مستقیم اند و برای مقدار تغییرات محیطبرداشت کرد، اعمال کرده

ها بسیار خطرناک بوده و کارکردهای اصلی برای اکوسیستم رودخانه هااند. عبور از این خط قرمزتعیین نموده

 اکوسیستم را مختل خواهد نمود.

 هایی از تعیین محدودیتنمونه است.های آبی زیستی، اساس مدیریت اکوسیستمهای محیطایجاد محدودیت

اعمال برداشت از رودخانه و یا در تغییرات هیدرولوژیکی عبارتند از ایجاد محدودیت در میزان مقدار آب قابل

های احیا نیز توانند به عنوان اهداف برنامهها همچنین میها. این محدودیتمحدودیت در میزان تخلیه آالینده

 تعریف شوند.

 توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و شورای حکومتی 2011در سال که  1شماره سیاستی در چین، سند 

نماید. بیان می "سه خط قرمز"در قالب را  "ریت منابع آبمدی سامانهترین قاطعانه"، ضرورت اجرای صادر شده

های محدود کردن حداکثر میزان مجاز استفاده از منابع آب است. در این مورد محدودیت ،اولین خط قرمز

کننده آب به تصویب رسیده است. دومین خط قرمز ای برای هر حوضه آبریز، منطقه، بخش و مصرفجداگانه

وری مصرف آب با هدف استفاده کارامد از آن در مقیاس ناحیه و منطقه تبیین شده است. رهبه منظور بهبود به

ها و ها است که در آن حداکثر حجم مجاز آلودگی برای رودخانهسومین خط قرمز مربوط به تخلیه آالینده

 ها مشخص شده است. دریاچه

 انیهای انسسامانه
های اکوسیستم

 رودخانه 

 احیای غیر فعال
برای بهبود رفتار  اقداماتی

 رودخانه نشینان حاشیهاجتماعی 

 احیای فعال
مستقیم برای  ه و اقداممداخل

 اصالح رودخانه

توسعه، حفاظت و 

 اهداف تامین آب 

ارزیابی وضعیت و 

 کارکرد رودخانه 

ها و شناسایی چالش

 مشکالت

 بندیاولویت 

 جایگزین کردن
 

 احیای رودخانه 
 هاسیاست، راهبرد و برنامه

 های اکوسیستمایجاد سودمندی

 اثرات بر سالمت رودخانه 
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که در آن شد ادر مدیریت منابع آب ص مانهساترین شورای حکومتی در اجرای قاطعانهنظرات ، 2012در سال 

دار کل مصرف مق 2030بر طبق این نظرات، تا سال در سطح ملی تبیین شد.  هخطوط قرمز و اهداف مربوط

. نه در دنیا نزدیک شودو مصرف آب به میزان بهی میلیارد متر مکعب فراتر رود 700نباید از  در مقیاس ملی آب

هش خواهد داشت. متر مکعب کا 40تر از ارزش افزوده صنعتی تا حدی پایینهزار ین  10مصرف آب برای هر 

های وارد شده به رودخانه افزایش خواهد یافت. مقدار مجاز آالینده 6/0آب آبیاری به بیشتر از  راندمان ضریب

های استانداردبوط به آبهای مختلف و مطابق با الزامات مر "ناحیه عملکرد آبی"ملی  سامانهها براساس و دریاچه

عهده خواهد بر کیفیت آب مربوطه مشخص خواهد شد. وزارت منابع آب مسئولیت اصلی اجرای سه خط قرمز را

 داشت. 

ز اخطوط قرمز حفاظت "همزمان، وزرات حفاظت از محیط زیست، دستورالعملی فنی برای تصویب 

در معرض خطر و بومی  های کمیاب،نه، صادر نموده است. این دستورالعمل با هدف حفاظت از گو"زیستمحیط

محیطی در آن های مهم زیستهای مهم، راهکارهایی برای انتخاب و تعریف مناطقی که عملکرددر اکوسیستم

ند، ارایه نموده است. در این مناطق محدودیت زیستی حساس و آسیب پذیر هستشود و یا از لحاظ محیطانجام می

های ملی، های جنگلی، پارکهای حیات وحش، باغشود. پارکمال میشدن و گسترش شهرنشینی اعصنعتی

 اند.ها نیز شناسائی و به همین ترتیب محافظت شدهاماکن میراث جهانی و ژئوپارک

 

 چیست؟  "احیای رودخانه"منظور از  -2-2

یف وسیعی از قرار دادن ط ای است که با در نظرشناخته شده امروزه اکولوژی احیای رودخانه، رشته علمی

های طبیعی به اقدامات )مداخالت( مختلف را )که با هدف احیای عملکرد ها، نحوه واکنش سیستممفاهیم و مدل

 -احیای اکولوژی رودخانهاقدامات  –ین دانشدهد. کاربرد عملی اپذیرند( تشریح میاکوسیستمی صورت می

 های مدیریت منابع آب بندی چالشدرباره اولویتها گیرینیازمند دانش علمی و به کاربردن آن در تصمیم

 گرایانه برای برنامه احیا است. و تعیین اهداف واقع

های مختلف مدیریت اکولوژی به کار رفته است. احیای اکولوژی در مفهوم روش "و ساماندهی احیا"اصطالح 

اره دارد. شورای از توسعه اش معموال به روند بازگشت یک اکوسیستم، مثل رودخانه، به حالت طبیعی و قبل

 گونه تعریف نموده است: ی رودخانه را اینایاح( 1992تحقیقات ملی ایاالت متحده )

و عملکردهای  بازگرداندن تقریبی یک اکوسیستم به حالت پیش از تخریب. اقدامات احیا، ساختار اولیه

 کند. ودپاالیشگر ساماندهی میعی، کارا و خسیستم طبیها را با هدف دستیابی به یک اکواکوسیستم
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 های عملی آن به عنوان بخشی از احیای اکولوژیرابطه بین دانش اکولوژی احیا و کاربرد -3-2شکل 

 

است. احیا، شامل  "سازیاحیای کامل و بازطبیعی"متمایز از مفهوم  یایاحالزم است توجه شود که مقوله 

دهد شود که تنها برخی از عناصر تغییریافته در درون یک سیستم تخریب شده را مورد توجه قرار میاقداماتی می

ستفاده گیرد. واژه دیگر که برای بیان مفهوم احیا او با هدف برگرداندن اکوسیستم به شرایط اولیه انجام می

و به معنای تغییر یک اکوسیستم و دستیابی به وضعیت جایگزین، یعنی وضعیتی  است "ساماندهی"شود می

یابند اش است. در وضعیت جایگزین، تنها برخی از کارکردها بهبود میمتفاوت از شرایط اولیه و شرایط فعلی

سازی و ساماندهی ای کامل ، بازطبیعی(. مفاهیم احی4-2شود. )شکل ولی شرایط اولیه اکوسیستم حاصل نمی

های گذشته کننده این موضوع هستند که در بسیاری از موارد، میزان تغییرات ایجاد شده در طول سالبیان

ها به شرایط اولیه را های مداوم بشری، بازگرداندن اکوسیستمها، همراه با تاثیرات کنونی فعالیتتوسط انسان

تری برای تعریف احیای اکولوژی گستردهطلوب تبدیل کرده است. برخی افراد، رویکرد واقعی یا نامبه هدفی غیر

فرآیند کمک به "کند: گونه تعریف میاقدامات احیا را این  (SER, 2004) ،اند. انجمن احیای اکولوژیبرگزیده

، احیای  (SWS, 2000)اه. انجمن دانشمندان تاالب"شده دیده، و یا نابودشده، آسیببهبود اکوسیستم تخریب

شده که منجر به برقراری اقدامات صورت گرفته در یک تاالب طبیعی تخریب "نمایدتاالب را چنین تعریف می

آور پایدار، تابزنده شده و سیستمی محیطی، عملکرد، و ارتباطات موجودات زنده/غیرهای زیستدوباره فرآیند

 "نماید.میهای طبیعی ایجاد و یکپارچه با عرصه

 اکولوژی احیا 

 علم نظریات توسعه و آزمایش در دستورالعمل احیا
 

 هایی از فرضیات: نمونه         
ثبات و تاب آوری اکوسیستم 
 گردهمایی جوامع 
 کنترل پایین به باال و باال به پایین 
محدوده طبیعی تغییر پذیری 
 ایکنترل محلی در مقابل کنترل منطقه   
 پویایی چند جمعیتی 

 
 

 احیای اکولوژیکی

 های تخریب شدهعملیات احیا اکوسیستم
 

 : هایی از عملیات احیانمونه         
)تصمیم گیری در سطح اقدام )مداخله 
)تعیین توالی اقدامات )مداخالت 
های هدف یا فرایندهای اکوسیستم شناسایی گونه 
هایاکولوژی ارزیابی واکنش 
 انتخاب مرجع مناسب 
ها بر اساس پتانسیل احیااولویت بندی مکان 
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 مثالی برای متمایز ساختن رویکردهای مختلف شامل احیا، ساماندهی و بازطبیعی سازی  -4-2شکل 

 

شود. به ای اجرا میهای رودخانههای مختلف، از جمله اکوسیستمزیستی در اکوسیستمامروزه احیای محیط

تاثیر قرار ها را تحته رودخانهمسایلی ک ها، ماهیتهمان میزان که دانش انسان درباره نحوه کارکرد رودخانه

دچار اکوسیستم  وط به تخریب و از بین رفتن کارکردنیاز در مقابل مشکالت مربهای مورددهند و واکنشمی

 یده است.تحول و تکامل شده است، مفهوم احیا که به این عوامل وابسته است نیز دچار تغییر گرد

آل بازگرداندن اکوسیستم ی و احیای رودخانه، به مرور زمان، از مفهوم ایدهزیستتعاریف دو مقوله  احیای محیط

 (1-2ت. )جدول یافته استر تغییرگرایانه و مفیدبه حالت طبیعی و یا بکر، به رویکردی عمل

های کمک به ایجاد و بهبود فرآیند"کنند: ی رودخانه را این چنین تعریف میایاح( 2005وول و همکاران )

  زیستی در یک حوضه آبریز تخریب شده و جایگزینی عناصر ازهیدرولوژیکی، ژئومورفولوژیکی و محیط

در مفهومی  "بهبود یافتن". در این تعریف، واژه "دیده یا در معرض خطر آن سیستم طبیعیرفته، آسیبدست

فریح و سرگرمی به کار رفته شناختی یا تسهیل تهای زیباییتر شامل حفاظت از اموال، افزایش ارزشگسترده

کمک به بهبود یکپارچه "شود: دقیقا به این صورت تعریف می "زیستی رودخانهمحیط احیای"است. 

های برای حفظ اکوسیستم هایی کهشده از طریق برقراری مجدد فرآیندزیستی در یک حوضه آبریز تخریبمحیط

تنها هنگامی در حیطه احیای رودخانه  "سازیازطبیعیب". همچنین فرایند "طبیعی در داخل آن، ضروری هستند

گیرد که به جای تمرکز بر بررسی عالیم تخریب اکوسیستم و تالش برای برطرف کردن آنها با هدف قرار می
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رسیدن به یک وضعیت مشخص ) یک نقطه پایانی ایستا(، بر روی علل تخریب سیستم از طریق برقراری 

 ی و جایگزینی عناصر متمرکز باشد.دستیابهای قابلمجدد فرآیند

 
 سازیتکامل تعاریف احیای و بازطبیعی-1-2جدول 

 مرجع تعریف احیای اکولوژی
ضعیت و شرایط تغییر از وضعیتی آشفته یا کامال تغییر یافته به حالت طبیعی موجود قبلی، یا و"برگشت 

 "پیشین بازگردد. سیستم به شرایطیافته با اقدامات انسانی، وجه شود که در احیا الزم نیست که یک 
Lewis (1990) 

 Cairns (1991) بازگشت کامل به ساختار و عملکرد در وضعیت قبل از تخریب

 NRC (1992) هااحیا یعنی استقرار دوباره ساختار و عملکرد اکوسیستم

در  "برگشت ناپذیریآستانه "شود که سازی زمانی مطرح میسازی: بازطبیعیتفاوت بین احیا و بازطبیعی
)اختالل(،  در وضعیت پیش فرض آشفتگی "غیر فعال"دوره تخریب اکوسیستم گذشته باشد، و احیای 

 غیر ممکن محسوب شود.

Gore and Shields 
(1995) 

ها و عملکردهای اکوسیستم در یک زیستگاه تخریب شده. ساماندهی لزوما ساماندهی یعنی بهبود فرآیند
 سازد.گی )اختالل( را دوباره برقرار نمیوضعیت پیش از آشفت

Dunster and Dunster 
(1996) 

ز محیطی یعنی فرآیند بازگرداندن یک اکوسیستم به نزدیکترین شرایط و عملکرد پیش ااحیای زیست
غیرممکن خواهد  تخریب تا حد ممکن. بنابراین بازطبیعی سازی و احیای کامل یک سیستم به طور دقیق

ودکفایی اکوسیستم کمک خحیا به برقراری مجدد ساختار کلی، عملکرد، پویایی و برقرار مجدد بود. فرآیند ا
 کند.می

FISRWG (1998) 

که تخریب شده، آسیب دیده یا نابود شده محیطی یعنی فرآیند کمک به بهبود اکوسیستمیاحیای زیست
مچنین برقراری مجدد یکپارچگی ت و هوری و خدماهای اکوسیستمی، بهرهاست با هدف برقراری فرآیند

ها و ساختار تجمع آنها. بنابراین احیا شامل اصالح تغییرات بین موجودات زنده پیشین از نظر ترکیب گونه
 های مختلف اکوسیستم است. متعدد در بخش

SER (2004) 

 مرجع تعریف احیای رودخانه
بایست بازگشت به یک اکوسیستم را به احیای رودخانه یعنی فرآیند افزایش بهبودی. افزایش بهبودی می

 نحوی که شباهت زیادی به مناطق دست نخورده اطراف داشته باشد، برقرار نماید. 
Gore (1985) 

 ز خودکفایی با کانال پایدار یا در تعادلی پویا باشد که اهدف برنامه احیا باید ایجاد سیستمی 
 و عملکرد متنوع موجودات زنده حمایت کند. 

Osborne et al. (1993) 

های هیدرولوژیکی، ژئومورفولوژیکی و اکولوژیکی در یک حوضه آبریز کمک به ایجاد و استقرار فرآیند
 طبیعی.  تخریب شده و جایگزینی عناصر از بین رفته، آسیب دیده یا به خطر افتاده یک محیط

Wohl et al. (2005) 

 

ندهی اکوسیستم اتخاذ در تمام فصول این کتاب یک رویکرد یکسان و جامع برای استفاده از عبارت احیا و ساما

 نه سالمت رودخا اشاره به هرگونه اقدام به منظور بهبود کارکرد اکوسیستم، "احیای رودخانه"شده است. 

 دارد. هدف این اقدامات دستیابی به شرایطی متفاوت نسبت به حالت طبیعی و خدمات اکوسیستمی مرتبط 

کننده کارکرد یا ساختار پیشین نیستند، بلکه ا منعکسهای احیای رودخانه لزومو اولیه رودخانه است. سیستم

 و ساختار بهتری داشته باشد. موجود در مقایسه با سیستم تخریب شده، کارکرد  کنند که سیستمتالش می

 شود:ی رودخانه به صورت ذیل تعریف میایاح
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گزی کردن  عناصر از اکوسیستم تخریب شده رودخانه، با جای زیستیمحیطکمک به احیا ساختار و عملکرد 

زیست طبیعی های ضروری و الزم محیطدست رفته، آسیب دیده یا به خطر افتاده و برقراری مجدد فرآیند

 شود. رودخانه که با هدف  بهبود و اصالح خدمات اکوسیستمی انجام می

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شده با شرایط اولیه، یک رودخانه تخریب شده و رودخانه احیا  مقایسه ساختار و کارکرد اکوسیستم در یک رودخانه -5-2شکل 

 که در این کتاب ارایه گردیده است. "احیا"اساس تعریف بر
 

 رودخانه یایاحضرورت  -2-3

 ت:ها در دنیا در نتیجه دو عامل بوجود آمده اساقدامات احیای رودخانه

های سازیهای رودخانه به طور مثال از طریق آلودگی، برداشت بیش از حد آب، یا کانالتخریب اکوسیستم -1

 رویهبی

هایی از این موارد ها در ارایه خدمات پیشین خود به دلیل تخریب اکوسیستم. مثالعدم توانایی رودخانه -2

 اهیگیری، و افزایش خطر وقوع سیل یا خشکسالی. عبارتند از: کاهش دسترسی به آب، نبود تسهیالت، افت م

آیند که هدفشان متوقف کردن یا معکوس نمودن هایی به وجود میاین دو عامل، خود در پاسخ به واکنش

تخریب و افزایش یا بازگرداندن خدمات اکوسیستمی ارایه شده توسط رودخانه است. نکته مهم آن است که 

الذکروجود داشته باشند. یعنی جایی گیرد که هر دو عامل فوقمدنظر قرار میتنها در شرایطی احیای رودخانه 

 توجهی بر جمعیت انسانی وابسته داشته باشد. که رودخانه تخریب شده باشد و تخریب آن تاثیر قابل
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، ای استهای رودخانهها، تخریب اکوسیستمترین محرک برای انجام اقدامات احیای رودخانههر چند زیربنایی

 ست.اعامل اصلی احیای رودخانه تقاضای انسانی برای دریافت خدمات بیشتر از اکوسیستم آبی 

بندی نمود. هر گروه مربوط به یک نوع از توان در چند گروه دستههدف از بهبود خدمات اکوسیستم را می

 خدمات متفاوت ارایه شده به وسیله رودخانه است.

بیعی، با هدف محافظت یا بهبود اقداماتی در جهت حفظ منابع ط های احیا اغلب شاملدر گذشته، طرح

های موجود در آب و زیستگاه آنها بود. هایی از قبیل  نابودی گونهزیست و در پاسخ به نگرانیهای محیطارزش

 که ای از ماهی قزل آالنهبه منظور بازگرداندن نوع گو ایاالت متحدهرودخانه کلمبیا در  به عنوان مثال، احیای

 در معرض خطر انقراض قرار داشت انجام شد.

ها ترین هدف اقدامات احیااست، امروزه عامل شروع اقدامات احیای رودخانههر چند حفظ تنوع زیستی مهم

اند که تخریب اکوسیستم یعنی آسیب های احیا در حال حاضر دریافتهمعموال عوامل اقتصادی هستند. راهبرد

 دهند،ها ارایه میها، خدمات بسیاری به انسانآنجا که ساماندهی و بهبود اکوسیستم به توسعه بلندمدت و از

ها تبدیل امری ارزشمند و ضروری هستند خصوصا، شهرنشینی به عاملی محرک برای بهبود سالمت رودخانه

کنار شهرهای در حال گسترش، انگیزه ایجاد مناطق ساحلی در شده است. فضای محدود موجود در کالن

دهد. این امر مستلزم بهبود وضعیت های شهری جهت توسعه امالک و کاربری رفاهی را افزایش میرودخانه

ظاهری و بوی نامطبوع رودخانه و همچنین مدیریت مسایلی نظیر خطرات وقوع سیل است. این عوامل همراه 

 اند. به دلیل توسعه شهرنشینی،دههای احیا شبا مسایل دیگر تبدیل به محرک اقتصادی مهمی برای انجام طرح

اند. این مجاورت بیشتر باعث شده خطر ای قرار گرفتههای رودخانهتر با سیستمجوامع انسانی در تماس نزدیک

ویژه وقوع سیل در شهرها افزایش یابد . این خطرات، ضرورت مراقبت و محافظت از پیامدهای مرتبط با آب به

 را افزایش داده، در حال حاضر حفاظت از امالک  -هاها و دیگر مکانها و پلها، جادهخانه -هازیرساخت

رودخانه است. همچنین طیف وسیعی از عوامل  یهای احیاها یکی از اهداف بسیار مهم انجام طرحو زیرساخت

نه بر های مربوط به احیا باشد. پیامدهای تخریب رودخاتواند عامل آغازکننده تالشاجتماعی و فرهنگی می

تواند منجر به اقداماتی در جهت بهبود بهداشت رودخانه و در نتیجه بهداشت و سالمتی روی سالمتی انسان می

ها هم افراد و جوامع همجوار شود. انتظارات اجتماعی و همچنین نارضایتی جوامع از وضعیت نامطلوب رودخانه

تواند با ها باشند، در این موارد اقدامات احیا مینهتوانند انگیزه و محرک مهمی در جهت اقدامات احیا رودخامی

 شناسی یک رودخانه، کاهش بوی آن یا بهبود کیفیت آب برای شنا یا ماهیگیری هدف بهبود کیفیت زیبایی

ای نیز در های رودخانههای فرهنگی سیستمو همچنین ایجاد مناطق ساحلی تفریحی صورت پذیرد. جنبه

محیطی و سالمت شوند. برای مثال، تالش برای بهبود جریان زیستمهم تلقی می ها امریبسیاری از کشور

های با توجه به مقوله های مهم است.رودخانه گنگ به دلیل ماهیت مقدس بودن آن برای هندوها، از اولویت
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رای که به معنای دسترسی مطمئن به مقدار و کیفیت قابل قبول آب ب "امنیت آبی"ذکر شده، اهمیت مفهوم 

شود. در کشورهای چین، سالمت، زندگی و تولید، همراه با کاهش خطرات مرتبط با آب است، مشخص می

 (.2-2سنگاپور، استرالیا و مکزیک، بهبود امنیت آبی عامل اصلی برای اقدامات احیا بوده است )جدول 

ولید اقتصادی و حفاظت ازابنیه ت -1توان با توجه به چهار مقوله اساسی مورد توجه قرار داد: عوامل احیا را می

(. معموال 6-2شکل امنیت آبی ) -4و  اعی و فرهنگی،عوامل اجتم -3، زیستیعوامل محیط -2ها، وزیرساخت

 توجهی دارند.ها و نتایج حاصل از احیا با یکدیگر همپوشانی قابلها جدا از هم نیستند و در بخش انگیزهاین مقوله

 

 
 های متداول برای احیای رودخانهمحرک -6-2شکل 

 

انگیزه آغاز عمل احیا و اهداف شروع دو مقوله متفاوت هستند. انگیزه در وهله اول مربوط به دلیل انجام عمل 

است. از طرف دیگر، به آنچه که مردم با انجام فرآیند احیا است که این دلیل معموال نیازمند واکنش و اقدام 

شود. این دو مورد، بسیار به یکدیگر نزدیک و مرتبط هستند آورند، اهداف اقدامات احیا گفته میاحیا به دست می

تر باشند، مانند مواردی که گستردهتوانند و در برخی موارد یکی به سادگی بازتابی از دیگری است. اهداف می

تولیدات حفاظت از دارایی و 
 اقتصادی

 
 )آبرسانی )تأمین آب 
 حذف زائدات 
 حمل و نقل 
 حفاظت از سیل 

 
 

 اکولوژی
 

 حفاظت و تنوع
 زیستی

 ماهیان و سایر
 منابع 

 
 

 اجتماعی و فرهنگی
 

 تفریح 
 زیباشناسی و رفاهی 

 معنوی، فرهنگی 

 تأمین آب 
سالمت انسان 

 
 

 امنیت آبی
 

 ،آب برای سالمت، زندگی
 ها تولید و اکوسیستم

 کاهش خطرات آب 
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نظر قرار دادن دیگر مسایل موجود در داخل حوضه رودخانه به وجود گیزه اولیه، انرژی یا فرصتی برای مدان

هم  تر احیاگستردهآورد، مسایلی که خود به خود ممکن است حل نشده باقی بمانند و مورد توجه یک برنامه می

 مورد بحث واقع شده است. 3-4رودخانه با جزئیات بیشتر در بخش  نباشند. تعریف اهداف احیای

 
 ها، اهداف و اقدامات مورد نظر برای احیای رودخانه در مطالعات موردی انتخاب شده انگیزه -2-2جدول 

 اهداف اصلی احیا انگیزه )محرک( برنامه احیا 

 امنیت آبی های مختلف(چین )رودخانه
ی اصالح و بهبود کیفیت آب، کنترل سیل، بهبود دسترس

 ای مرتبطهای توسعهرفاه و فرصت به آب، بهبود

 ایاالت متحدهرودخانه کلمبیا، 
 محیطی عوامل زیست

 و اقتصادی )از بین رفتن ماهیگیری(
 حفظ و احیای ماهیگیری محلی و حیات وحش

 رودخانه دانوب )چندین کشور(
زیستی امنیت آبی و عوامل محیط

 محیطی()تنوع زیست
نوع فیت آب، احیای تمحافظت در برابر سیالب، بهبود کی

 محیطیزیست

 عوامل اقتصادی و اجتماعی ، انگلستانMerseyرودخانه 
ی اصالح و بهبود سالمت رودخانه، کمک به رشد اقتصاد

 و اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی 
 بهبود تامین آب، کیفیت آب و کاهش سیل امنیت آبی رودخانه سانتیاگو، مکزیک

 Murray–Darlingحوضه رودخانه 

 استرالیا
 محیطیامنیت آب و عوامل زیست

 بهبود سالمت رودخانه و تاالب، حفظ موجودیت مراکز
 روستایی و محلی

 تانبهبود کیفیت آب و کاهش جریان رسوبات به خلیج مور عوامل اقتصادی و اجتماعی/ فرهنگی 1حوضه جنوب شرقی کوئینزلند، استرالیا
و  بایز ز،یتم یهابرنامه آبسنگاپور )

 (ABC 2 ایپو
 امنیت آبی

زش بهبود و اصالح همزمان کیفیت آب، ظاهر فیزیکی، ار
 تفریحی و تنوع زیستی

 کره جنوبی
 , Taewha))رودخانه  

Cheonggyecheon) 

عوامل اجتماعی و فرهنگی )بهبود 
 های رفاهی آب(ارزش

رش متغیّر، اما شامل کاهش سیل، بهبود کیفیت آب، گست
 زیستیتفریحی، نتایج محیطمناطق 

 

 تاریخچه و تکامل احیای رودخانه -2-4

در بسیاری از کشورها در واکنش به  1980و  1970ای نسبتا جدید است، که در دهه احیای رودخانه پدیده

در  3آمریکا، به واسطه قانون آب پاک ایاالت متحدهمشکالت کیفیت آب ناشی از توسعه صنعتی، آغاز شد. در 

های بزرگ های آبی انجام شد. در اروپا، اولین طرحبرای محافظت و بهبود سیستم کارهای مهمی 1972سال 

انجام گرفت. اخیرا دستورالعمل  1990و  1980های دهه های راین، مرسی و دانوب، در طول سالاحیا در رودخانه

های سطحی اروپا برای آب "محیطیتوضعیت مناسب زیس"دستیابی و حفظ یک  4چارچوب آب اتحادیه اروپا

شود و به نوبه خود ها و سواحل اتحادیه میها، دهانهها، دریاچهرا تصویب نموده، که در برگیرنده رودخانه

                                                           
1 Southeast Queensland, Australia 
2 Active Clean Beautiful (ABC Waters Programme, Singapore) 
3 Clean Water Act 
4 Water Framework Directive (EU) ) WFD(  
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ها در سراسر این قاره موجب شده است. در استرالیا، توجهی را برای احیای سالمت رودخانههای قابلتالش

های گذاری جهت بازگرداندن جریانمربوط به چندین میلیارد دالر سرمایه ترین تالش برای ساماندهی،مهم

آغاز شده، اما تالش برای حفظ  2006است، فرآیندی که از سال  1دارلینگ -ای به حوضه رودخانه مریرودخانه

 گردد. میحوضه این رودخانه، به زمانی بسیار دورتر از آن بر

ها وجود داشته است. برخی رودخانه های احیایهای محدودی از طرحنههای در حال توسعه، تنها نمودر کشور

احیا ضروری نباشد؛ تقریبا تا  های احیا ممکن است موارد زیر باشد:عوامل احتمالی محدود بودن تعداد طرح

ری )مداخالت( کمتاقدامات ها در معرض تنش و یافته رودخانهها و مناطق کمتر توسعههمین اواخر، در کشور

نعتی شدن سریع و توسعه کشاورزی، اغلب بر مسایل صمدت از طریق اند. همچنین، رشد اقتصادی کوتاهبوده

ست. امحیطی مقدم بوده است، به این معنی که پیشروی توسعه به بهای تخریب محیط زیست تمام شده زیست

نجام اقدامات مدیریت منابع برای ا های نهادی، فنی و مالیهای توسعه یافته که ظرفیتدر نهایت، تعداد کشور

 آب از جمله احیای رودخانه را داشته باشند، چندان زیاد نیستند. 

اند. اولین گام در این فرآیند، تشخیص این رودخانه مطرح شده مورد چگونگی تحول احیایمباحث زیادی در 

های ها و حوضهسانی بر رودخانههای انمساله است که قطعا مشکلی وجود دارد؛ یعنی شناسایی اثرات فعالیت

ای را بر آنچه که ممکن آن و پیامدهای مربوطه. این شناخت اغلب به وسیله یک حادثه مهم که توجه گسترده

، رودخانه ایاالت متحده، در 1969آید. در سال دست میبه محیطی طوالنی مدت باشد،است یک مشکل زیست

، در 1990شد. در دهه  1972سوزی شد که باعث تصویب قانون آب پاک در سال گرفتار آتش 2کویاهوگای

کیلومتر به وجود آمدند،  1000های جلبکی با وسعتی بیش از دارلینگ در استرالیا، توده -حوضه رودخانه مری

های اصلی انجام ، توجه سیاستگذاران و عموم مردم را به خود جلب کرد و در واقع یکی از محرکاین موضوع

 آب در این حوضه بود. اصالحات با هدف احیا جریان

 های آبی شده سیستمزیستی در جوامع، منجر به تغییر در نحوه استفاده از اکواغلب آگاهی از مشکالت محیط

نه با تخریب شود. آگاهی از مزایای یک رودخاو همچنین باعث درک بهتر مزایای یک رودخانه سالم می

های جامعه را نیز تغییر تواند ارزشیابد. چنین تغییراتی میها و کاهش عملکرد اکوسیستمی افزایش میهرودخان

ای پیش ببرد. با رشد توسعه در جوامع، افراد قادر به تحمل داده و به سمت ارزش نهادن به اکوسیستم رودخانه

ن است نسبت به آن اعتراض کنند. ودخانه نبوده و حتی ممکرمحیطی مانند سالمت وضعیت نامطلوب زیست

 های اصلی است. زیست از اولویتای، بهبود محیطدر چنین جامعه

ترین واکنش به تخریب رودخانه، اقداماتی است که هدف از آنها حفظ کارکرد کنونی اکوسیستم و محدود رایج

                                                           
1 Murray–Darling 
2 Cuyahoga 
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مدیریت یکپارچه منابع آب،  ساختن یا کاهش تاثیرات انسانی بر رودخانه است. این اقدامات، اغلب تحت پوشش

آبریز،  ای و محل انتشار آلودگی، برداشت بیش از حد آب و توسعه در حوضهشامل پرداختن به اثرات نقطه

ویژه آلودگی متمرکز( و کاهش خطر سیل از طریق بهبود مناطق ساحلی و خود رودخانه است. کیفیت آب )به

 ها محرک اصلی تغییر هستند. دشتسیالبوضعیت 

ای به حدی تخریب و ویران شده های رودخانهگیرد که سیستمتر در جایی صورت می)مداخله( مستقیماقدامات 

نیاز برگرداند. این دباشد که از بین بردن اثرات موجود به تنهایی نتواند عملکرد اکوسیستم را به سطح مور

(، از بین بردن یا کاهش برای بهبود زیستگاه شامل تغییر در ساختار فیزیکی مسیر رودخانه )برای مثالاقدامات 

از حوضه آبریز و منطقه های مهمی اثرات موانع در رودخانه، افزایش جریان، یا کاشتن دوباره گیاهان در بخش

های پیشرفته رودخانه، ها و اهمیت حفظ کارکرد اکوسیستمی در حوضهاخیرا با آگاهی از چالش ساحلی است.

های توسعه انسانی پیوستگی بیشتری یافته است. این پیوستگی، به شناخت دیگر جنبه ها بااحیای رودخانه

، کمک های مربوط به اقدامات احیا، با در نظر گرفتن تاثیرات متدوام انسانی بر روی اکوسیستممحدودیت

سیل و بهبود  ر برابردکند؛ بدین معنا که با وجود تقاضای زیاد برای تامین آب، سالمت رودخانه، محافظت می

ای هستند. وی اکوسیستم رودخانهرهای انسانی متداوم بر محیطی، از جمله فعالیتهای زیستتسهیالت و ارزش

های توسعه انسانی، به بهو اهمیت حفظ کارکرد اکوسیستمی، عالوه بر پیوستگی با سایر جن ها آگاهی از چالش

به عنوان مثال رودخانه )تالیزور به منظور بازآفرینی شهری شناسایی پتانسیل احیای رودخانه به عنوان عامل کا

  کند.مرسی( کمک می

 

 هاآمیز رودخانهاز احیای موفقیت گزارشاتی( 5کادر )

یا شاید  –صدها  ،در حال حاضرای نسبتا جدید و در حال تحول و تکامل است. احیای رودخانه، همچنان رشته

جتماعی در حال اجرا ا-محیطی و اقتصادیبا نتایج مثبت زیست ادنیاسر ترودخانه در سر طرح احیای -هاهزار

ای اصلی هم در مدیریت اکوسیستم و هم در مدیریت منابع رودخانه به عنوان رشته هستند. از این رو، احیای

 رود.آب به شمار می

تعداد ماهی سالمون شده به عنوان مثال در آمریکای شمالی، اقدامات احیای رودخانه کلمبیا منجر به افزایش 

رودخانه حرکت داده  دستهای رسوبی را به سمت پائین، جریان1الوا است؛ همچنین حذف سد بر روی رودخانه

گونه ماهی مهاجر  11ارتباط  2بی در رودخانه پنسکاتریزی دوباره نیروی برقارای برنامهاست. در ضمن تالش ب

یا نموده و در عین حال، موجب حفظ ظرفیت تولید انرژی و فراهم کیلومتر از رودخانه اح 1500را در امتداد 

های های جنوب غربی، گونهمیلیون دالر برای ایجاد شغل در منطقه شده است. در سواحل رودخانه 5نمودن 

                                                           
1 Elwha 
2 Penebscot 
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های بومی و برگشت جریان آب شده است. قانون آب گیاهی مهاجم با موفقیت حذف و موجب رشد مجدد گونه

های متمرکز ویژه آلودگیتوجه آلودگی بهت متحده باعث کاهش قابلاسر ایاالتهای سرودخانهدر ر 1972پاک 

 های الزم برای شنا و ماهیگیری مطابقت دارد. که کامال با استانداردشده به طوری

ای تایمز همانند رودخانه .اثرات احیای رودخانه در اروپا نیز باعث ارتقای قابل مالحظه کیفیت آب آنها شده است

ادیه اروپا دارای شریط خانه فاضالب و تصویب قانون توسط اتحگذاری زیاد در بخش تصفیهو راین که با سرمایه

در دهه  "یولوژیکیبمرگ "و اعالم  1858در سال  "تعفن بزرگ"مطلوبی هستند. رودخانه تایمز بعد از رویداد 

های های تفریحی است. طرحراه عبور کشتی، در حال حاضر مرکز اصلی حیات فرهنگی لندن و شاه1950

یک  2000اند. به عنوان مثال، در سال های مهم در این قاره توسعه یافتهبزرگ احیا در امتداد برخی از رودخانه

هکتار  6000آن حدود  یجهالمللی در رومانی، بلغارستان، مولداوی و اوکراین به امضا رسید که در نتتوافق بین

های کوچک احیا، منجر به بهبود سیالبدشتی در امتداد رودخانه دانوب احیا شد. بیشتر طرح هایاز تاالب

 جتماعی شده است. ا-اقتصادی فوایدها، افزایش ارزش رفاهی و زیستگاه

های رودخانه در دیگر، احیای رودخانه ایسار در آلمان است. این طرح، پارک ساحلی جدیدی در کناره نمونه

ها رودخانه مرکز احیای"کمک کرده است. وبسایت  ب نیزمونیخ ایجاد نمود که به اصالح و بهبود مدیریت سیال

ان اشتیاق به طرح احیای کشور فهرست کرده که میز 24طرح اختصاصی را در  924هم اکنون  "1در اروپا

 کند.رودخانه را در سراسر این قاره منعکس می

دنیا از اسر تدر سر هاخانههای توسعه یافته نیست. احیای رودآمیز، تنها محدود به کشورهای موفقیتفعالیت

رودخانه  سیالبدشتی و در قاره آسیا در حال رشد است. برای مثال در چین، احیای ارتباط بین سه دریاچه جمله

ری، افزایش تنوع درصدی تولید ماهیگی 17یانگ تسه در استان هوبئی باعث بهبود سریع کیفیت آب، افزایش 

ها، ه است. نتایج موفق این طرحشد بدست در مقابل سیالپذیری نواحی پایینمحیطی و کاهش آسیبزیست

ه ر سنگاپور، نگرانی از امنیت آبی منجر بت تا این روش را تکرار نمایند. دهای دیگر را واداشمقامات استان

هایی که قبال با ، رودخانهABCهای ها شده است. از طریق برنامه آبرودخانه سرمایه گذاری هنگفت در احیای

کردند )مثال زهکشی در هنگام طوفان یا های بتنی پوشانده شده بودند و تنها یک یا دو هدف را دنبال میکانال

زیست، افزایش د که باعث افزایش کیفیت محیطمنظوره تبدیل شدنهای چندن( به رودخانهپرکردن دوباره مخز

پذیری ولیتئنامه، همچنین باعث آگاهی بیشتر مردم و مساند. این برهای تفریحی و بهبود کیفیت آب شدهفرصت

 نسبت به سالمت رودخانه شده است. 

 

 

 

                                                           
1 http://www.ecrr.org/ accessed 20 July 2015  
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 دهد.رودخانه در دنیا را توضیح می ساماندهیهای زیر به صورت خالصه چگونگی تحول احیا و بخش

 ها در ایاالت متحده آمریکااحیای رودخانه

ودگی آب ، که در سال ها در ایاالت متحده با قانون ملی کنترل آلرودخانه از بسیاری جهات، اقدامات احیای

د که نگرانی ملی در به عنوان قانون آب پاک شناخته شده بود، آغاز شد. این قانون در زمانی تصویب ش 1972

ت. وجود داش روانابها و آلودگی های صنعتی و سمی، تخریب تاالبمورد فاضالب تصفیه نشده، تخلیه

ز برابر بیشتر ا 170دسون، حدود هارودخانهاز: سطح باکتری موجود در  های آب عبارتنداز آلودگی هایینمونه

های یک شناور نفتی در رودخانه کویاهوگا، اوهایو در شعله 1969ها و در سال سطح ایمن بود. تلف شدن ماهی

احیا "انون قهدف از این آتش سوخت. این حوادث منجر به یک واکنش سیاسی در قالب قانون آب پاک شد. 

 بوده و هست. "های کشورآب محیطی، شیمیایی و فیزیکیو حفظ یکپارچگی زیست

های کیفیت آب را مشخص نمایند؛ نماید تا استانداردکاری فراهم میوها سازاین قانون برای هر یک از ایالت

کند. هرگونه اقدامات حفاظتی را تعیین میهایی که باید احیا شوند و قبول، آببدین معنا که حجم آلودگی قابل

ای به های قانون آب پاک عمدتا بر آلودگی متمرکز، توجه داشت. افزودن اصالحیه، برنامه1987قبل از سال 

کننده مثل کشاورزی کاهش این قانون منجر به تصویب برنامه ملی جدیدی شد تا آلودگی را از منابع منتشر

های تخریب شده در اثر آلودگی غیرمتمرکز فراهم الی را برای شناسایی رودخانههای مدهد. این برنامه کمک

 روانابدر جهت کاهش  1های مدیریتیمدخالن برای اجرای بهترین روشنفعان و ذیکند و همچنین به ذیمی

میلیارد  84توجهی بود به طوری که بیش از دارای منابع مالی قابل 1972کند. قانون آب پاک در سال کمک می

های در حالیکه تالش های غیرمتمرکز و سرچشمه فراهم شده است.روانابدالر برای تصفیه فاضالب و مدیریت 

اکوسیستم آبی، در حال تبدیل شدن  اولیه در نتیجه این قانون، به بهبود کیفیت آب توجه داشت، اخیرا احیای

برای بهبود منابع طبیعی مهم اقتصادی، فرهنگی به موضوعی عادی در ایاالت متحده است. اقدامات احیا اغلب 

موجود در یک حوضه آبریز اتفاق  گیرد. به طور معمول احیا در یک و یا چند رودخانهیا معنوی صورت می

رودخانه مانند پیوستگی  دستپایینافتد. احیا هم شامل اقدامات در ناحیه ساحلی و هم مناطق باالدست و می

ها شود. بیشتر این تالشمحیطی به جریان رودخانه میهای زیستفه نمودن ساختارها و اضادشتسیالببا 

ها برای احیای منابع ماهیگیری انجام یافته است. در برخی موارد مبالغ زیادی صرف یک گونه یا گروهی از گونه

های باتالقی یا، زمینگردد. برای مثال، ساالنه صدها میلیون دالر برای احیای منابع در حوضه رودخانه کلمبمی

های های ساکرامنتو، دلتای لوئیزیانا، خلیج چساپیک، و دریاچهپی، و رودخانهسیسیفلوریدا، ایالت میسوری، می

های آبی در میلیارد دالر در سال صرف احیای شرایط زیستگاه 1شود. طبق برآوردها، بیش از بزرگ هزینه می

                                                           
1 Best Management Practices (BMP) 
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    شود.    تر میهای آبریز کوچکحوضه

 نماید:( چهار مرحله را برای تکامل حفظ رودخانه و احیای آن در ایاالت متحده مشخص می2013) 1نیامن

  هاو یا دوره شناخت صحیح از نحوه کارکرد رودخانه "شناخت": مرحله 1مرحله 

  هاست.ها و مکان، که مهمترین مشخصه آن تالش برای محافظت از گونه"محافظت": مرحله 2مرحله 

 محیطی است.های زیستها و موقعیت، هدف از آن ایجاد مجدد کارکرد"احیا": مرحله 3له مرح 

  ها افظت و احیا، با ارزشاست، که درآن اقدامات مح "هاسازی کارآمد فعالیتیکپارچه ": مرحله 4مرحله

 اند.ه شکل بهتری ادغام شدههای گسترده اجتماعی بو محرک

 نماید.ه چالش کشیده و اصالح میعنوان یک اکوسیستم، بها را بهد رودخانهمرحله کشف، مفهوم نحوه کارکر

 های اصلی عبارتند از:نمونه

 ای به هنگام جریان یافتن از سرچشمه به طرف دریاهای رودخانهچگونگی تغییر اکوسیستم 

 اییکپارچگی تاثیرات سدها و مخازن بزرگ در مسیرهای رودخانه 

 های رودخانهدهی  جریانلنقش حیوانات بزرگ در شک 

 درک اهمیت سیالب 

 های فصلیجریان 

 مناطق ساحلی 

 هابهم پیوستگی زیستگاه 

 یرمتغسازگار با زیستگاه  هایها و جمعیتپویایی مکانی گونه  

 های های بزرگ و شناخت منابعی از مواد آلی که موجب ویژگیها در مورد رودخانهظهور دیدگاه

 اکوسیستمی است.

های آبی در سراسر جهان اثر دارد. ها، حقیقت داشته و بر سیستمتغییرات اقلیمی ایجاد شده توسط انسان

آینده نیست  شدیدا در حال کاهش است. این امر، یک مشکل نظری یا مربوط به همچنین تنوع زیستی آبی

 بلکه مساله روز دنیای امروز است. 

ها برای تولید هدر آمریکای شمالی رو به گسترش است، رودخانبه همان نسبت که جمعیت انسانی و اقتصاد 

یل و دیگر اهداف سبرداری قرار گرفته و همچنین با هدف کنترل برق، حمل و نقل و استخراج آب مورد بهره

 هم از نظر فیزیکی  هادشتها و سیالبیابند. به همین علت، امروزه بسیاری از رودخانهمورد نظر تغییر می

 اند. از نظر عملکردی دستکاری شدهو هم 

                                                           
1 Naiman 
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ها شدیدا دچار با اقدامات ناآگاهانه انسان زیست پویا، کهها به عنوان یک محیطبا شناخت بهتری از رودخانه

شود. متاسفانه در حالیکه ( پدیدار می3( و تالش در جهت احیا )مرحله 2(، محافظت )مرحله 1تغییر شده )مرحله 

مر حفاظت و احیارا در آمریکای مرحله کشف به دست آمده، اما  آنقدرکافی نبوده تا ا توجهی دراطالعات قابل

های در معرض تهدید یا های اولیه محافظت، بر اقداماتی در جهت حفظ گونهآمیز نماید. تالششمالی موفقیت

های مهم، ستگاهزی خطر، تاکید داشت، این اقدامات عبارت بودند از: اجاره کردن حقآبه و مناطق ساحلی در

هایی از رودخانه جهت ی مهم، خرید بخشهاها، شناسائی زیستگاهایجاد حائل و مناطق حفاظتی امن برای آن

های مورد تهدید در های انتخاب شده و گونهپیوستگی حوضه آبریز. تقریبا همه اقدامات حافظتی، در مکان

ها بر ذشته، در اکثر موارد، بیشترین تاکید احیای رودخانهگ ای مجزا تمرکز داشتند. از اینهای رودخانهزیستگاه

ها و پوشش ساحلی( بوده است. آن های ساختاری )مانند شکل کانال، حداقل جریان، حوضچهبازآفرینی ویژگی

 خواهد شد.هم با این فرض که منجر به کارکردهای اکوسیستمی

 )یکپارچه سازی موثر  4ش و آگاهی افراد، مرحله مچنین بین دانکردن شکاف بین علم و عمل و هنیاز به پر

 -یهای اجتماعآورد. این مرحله در دهه اخیر به وجود آمد و داللت بر پیچیدگیو کارآمد اقدامات( را به میان می

های قضایی، منافع، محیطی مرتبط با مساله احیای رودخانه دارد. )برای نمونه، مالکین متعدد، حوزهزیست

هایی برای ایجاد تعادل بین مسایل پیچیده اجتماعی حلشارکت عمومی(. اقدامات اخیر به دنبال راهها و مارزش

 المللی رو به پیشرفت هستند. های ملی و بینها در برنامهمحیطی است. این فعالیتو زیست

     .(7-2 شکلتحول در زمینه محافظت و احیای رودخانه تا به امروز ادامه دارند ) همه این چهار مرحله
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 تحول در زمینه حفاظت و احیای رودخانه چهار مرحله -7-2شکل 

 احیای رودخانه در استرالیا 

اند، به دلیل های شهری و صنعتی احاطه شدههای اروپا، ایاالت متحده و آسیا با آلودگیدر حالیکه رودخانه

ها تا حد زیادی از آلودگی به دور هستند. در رودخانهماهیت اقتصادی، اندازه و تراکم جمعیتی کشور استرالیا، 

شت آب، از بین بردن پوشش بیشتر موارد، تخریب منابع آبی در استرالیا با کشاورزی مرتبط بوده و در نتیجه بردا

ب در حوضه ها در زمینه کیفیت آی، نگران1990 -1980های گیاهی و تخریب حوضه آبریز است. در طول دهه

الت کشاورزی بسیار دارلینگ به شدت زیاد شد، چرا که این حوضه آبریز در استرالیا برای محصو –آبریز مری

ها به سطح شوری آب به دلیل باال بودن سطح شوری مناطق خشک موجود در سراسر حوضه حیاتی بود. نگرانی

ربوط بودند. در همان آبریز و حجم زیاد مواد مغذی ناشی از کود شیمیایی که منجر به رشد جلبکی شده بود، م

انه، زمان، تخصیص و برداشت بیش از حد آب آبیاری بر جریان و همچنین اکوسیستم مجرای رودخ

توجهی گذاشته بود. اخیرا تاثیر کشاورزی و کاربری های اطراف و سرچشمه رودخانه اثرات قابلدشتسیالب

 ته است.    زیادی را برانگیخ هایزمین برکیفیت آب تخلیه شده در دیواره بزرگ مرجانی نگرانی

دارلینگ انجام  -های عظیم برای بهبود جریان رودخانه در حوضه آبریز رودخانه مریگذاریاقداماتی نظیر سرمایه

آب، زیر  میلیارد دالر را در طول ده سال در قرارداد بازخرید 9/12شده است. دولت  متعهد شده است که مبلغ 



    55                                                                                                                                |     فصل دوم 

 

 

میلیارد دالر  1/3ها پرداخت نماید که این مبلغ شامل وری آب و تغییر سیاستبهرههای مربوطبه بهبود ساخت

 محیطی در نظر گرفته شده است. برای خرید حقآبه در حوضه آبریز برای احیای رودخانه و اهداف زیست

ی رودخانه های احیاوهبا وجود اینکه دیواره بزرگ مرجانی بخشی از دریا است، از اهمیت باالیی در تکامل شی

های ریخته کشبی و آفتدر استرالیا برخوردار است. کیفیت پایین آب و تاثیر حجم باالی مواد مغذی، مواد رسو

ها هستند. در واکنش به این تهدید، برنامه شده در دیواره، از جمله تهدیدات بسیار مهم بر سالمتی مرجان

های آبریز اطراف به ت آب وارد شده از حوضهحفاظت کیفیت آب مرجانی با هدف جلوگیری از کاهش کیفی

 نیتروژن، فسفر  ، حجم2018تهیه شد. این برنامه همچنین قصد دارد تا سال  2020دیواره مرجانی تا سال 

طریق،  درصد کاهش دهد و از این 60و  50ها را در انتهای حوضه آبریز مرجانی تا به ترتیب کشو میزان آفت

ف برنامه ششی در علفزارهای خشک گرمسیری وجود خواهد داشت. دیگر اهدادرصد گیاهان پو 70حداقل 

لیت اجرای این درصد حجم رسوبات کاهش داشته باشد. مسئو 20نزدیک به  2018مذکور این است که تا سال 

شود. اقدامات اساسی در این رابطه های فدرال، ایالتی و محلی انجام میطرح توسط طیف وسیعی از سازمان

های ها، تحقیق برای بهبود شیوهند از همکاری با صاحبان ملک برای رسیدگی به منابع اصلی آلودگیعبارت

ها و کودها و اتخاذ بهترین شیوه کشاورزی در سراسر حوضه آبریز کشکشاورزی به منظور کاهش تخلیه آفت

های ، با هدف بهبود شیوههای صنعتی، از جمله در صنایع پنبه، شکر و گوشت گاوتصویب آئین نامه مرجانی.

ط های شیرین و منابع مرتبط در مقابله با تخریب حوضه آبریز و مسایل مربوکشاورزی برای کاهش اثرات بر آب

 به کیفیت آب بسیار مهم هستند.

های احیا در سواحل قدیمی و حوضه توجهی در طرحعالوه بر این اقدامات، استرالیا همچنین دارای سابقه قابل

های ها عمدتا توسط دولت محلی، سازمان مدیریت حوضه آبریز، یا گروهکوچک و متوسط دارد. این طرحآبریز 

هایی نظیر کاشت پوشش گیاهی در مناطق ساحلی، ایجاد مجدد انجام شده است و شامل فعالیتمردمی

 های مهاجم است. خصوص ماهی های مهاجم، بههای مجرای رودخانه و حذف گونهزیستگاه

اند. برای نمونه، در جنوب ای تغییر یافتهها در طول زمان به شکل قابل مالحظههای احیای رودخانهیکردرو

های اولیه بر های این مناطق، تالششرقی کوئینزلند، در واکنش به افزایش نارضایتی مردم از وضعیت رودخانه

از بین بردن آلودگی  ها توجه داشت. در پیرسیدگی به آلودگی متمرکز و عمدتا از طریق بهبود مدیریت فاضالب

های کاربری زمین یوهانتشار یافته که مهمترین تهدید برای سالمت رودخانه است، اقدامات احیا، بر اصالح ش

پردازد. در یی میهای آبریز باالهای تخریب شده منطقه ساحلی و حوضهمتمرکز شده و به ساماندهی بخش

های مربوط به حفاظت از منابع آبی های شهری و طرحای در اصالح برنامهحظههمین حین، پیشرفت قابل مال

 دهد. های وابسته به آن رخ میو همچنین اکوسیستم
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 احیای رودخانه در کره جنوبی 

ای کره جنوبی را تا حد زیادی تغییر های رودخانه، شتاب صنعتی شدن و شهرنشینی، اکوسیستم1960از دهه 

ای عبارتند از ایجاد موانع در مجرای رودخانه، ایجاد های رودخانهفیزیکی موثر بر اکوسیستم داده است. عوامل

ها، برداشت  از آب رودخانه و تغییر دشتکانال با ساخت خاکریز، الیروبی، برداشت ماسه، تغییر سیالب

ها امری شایع است. خانهر کاربری زمین. کانالسازی در رودزدایی و تغییهای جنگلهای آبی با فعالیتحوضه

های کوچک و متوسط مخصوصا کیفیت آب در چهار رودخانه مهم و اصلی کره جنوبی بسیار پایین و رودخانه

های آب، های شهری، در شرایط بدتری هستند. مسایل مربوط به کیفیت آب و تغییر مسیر جریانرودخانه

، ساخته است. این تغییرات و مشکالت مرتبط با آن ای کره جنوبی را به شدت دگرگونهای رودخانهاکوسیستم

 های احیا شده است. ها، از جمله فعالیتمنجر به تغییر در شیوه مدیریت رودخانه

حله متفاوت را پنج مر ، مدیریت رودخانه در کره جنوبی1960با افزایش شهر نشینی و صنعتی شدن در دهه 

 پشت سر گذاشته است:

 نسبتا دست نخورده() "طبیعی"های مدیریت رودخانه -1

 بالیای طبیعی مثل سیل و خشکسالی  ها برای برای کنترلدیریت رودخانهم -2

های رودخانه، ها، مناطق ساحلی و حتی بر روی خود کانالدشتبرداری همراه با پیشروی در سیالببهره -3

 شود.می "تصرف شدههای رودخانه"که منجر به پدیده 

 ")رودخانه پارک("های رفاهیها به منظور بهبود ارزشساماندهی شامل تغییر رودخانه مرحله -4

 محیطی(.های زیستمحیطی )رودخانههای زیسترحله احیا با هدف بهبود ارزشم -5

رمانداری شهر سئول آغاز بود. این طرح در ابتدا توسط ف "هان"اولین طرح احیا در کره جنوبی مربوط به رودخانه 

و همچنین  "پارک ساحلی شهر"ن به منظور ایجاد هارودخانهها در امتداد دشتید و منجر به بهبود سیالبگرد

 های کره جنوبی نیز انتخاب شد.قایقرانی تفریحی شد. پس از آن، این رویکرد توسط تعداد دیگری از شهر

ست، این طرح ابوده  "رودخانه مهمطرح ساماندهی چهار "مهمترین طرح احیای انجام شده در کره جنوبی، 

کیلومتر از  700حدود  میلیارد دالر و با هدف اصالح 3/17با هزینه تقریبی  2011چند میلیارد دالری در سال 

در بهبود امنیت آبی، از نظر کیفیت و کمیت کانال رودخانه به اتمام رسید. طرح مذکور، تالش مهندسانه مهمی

 های جدید و حذف رسوبات انجام گرفت.از طریق ساخت سد آن و کنترل سیل بود که عمدتا
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 ها و بودجه اختصاص یافته به طرح احیای چهار رودخانه مهم کره جنوبیای از فعالیتخالصه -3-2جدول 

 مقدار محتوا بندیطبقه
 هزینه

 )میلیارد پوند(
کل هزینه 

 )میلیارد پوند(

 های اصلیرودخانه

 9/2 متر مکعبمیلیون  520 حذف رسوبات

 
4/9 

 5/3 16 هاها و خاکریزسد

 2/1 کیلومتر 537 محیطیاحیای زیست

 5/0 کیلومتر 377 تقویت خاکریزها

مسیرهای دوچرخه سواری 
 زیستسازگار با محیط

 1 کیلومتر 1206

 3/0 353 تاسیسات بهبود کیفیت آب

 
انشعابات و 

 های فرعیرودخانه

 5/0 کیلومتر 392 محیطیاحیای زیست

 
9/2 

 4/0 کیلومتر 243 تقویت خاکریزها

سواری مسیرهای دوچرخه
 زیستسازگار با محیط

 1/0 کیلومتر 522

 9/1 928 تاسیسات بهبود کیفیت آب

های پارک( در ها )یعنی رودخانهمیزان توجه به احیای رودخانه به منظور زیباسازی آن و افزایش رفاه انسان

محیطی( کماکان موضوع بحث های زیستها )ایجاد رودخانههای عملکردی رودخانهاحیای اکوسیستممقابل 

یای اکوسیستمی، هر برانگیزی در کره جنوبی است. از این رو، دو مدل متفاوت احیا یعنی احیای رفاهی و اح

 به وجود آمده است. یک برای اهدافی متفاوت

 ها در چین احیای رودخانه

 ها شوری است با سیلساله تمدن چین، تاریخ مدیریت رودخانه است. چین ک 5000فت که تاریخ توان گمی

های مهندسی های مکرر و مدیریت اولیه رودخانه بر جلوگیری از سیل و تامین آب بر پایه روشو خشکسالی

کرد. در حالیکه این اقدامات میها و ساخت سدها و آب بندها تاکید ریزی کانال رودخانهمانند ایجاد خاکریز، بتن

ها رودخانههای اکوسیستمینمود، در شناسایی کارکردبه محافظت در مقابل سیل و افزایش امنیت آبی کمک می

های رودخانه منجر به تغییرات با شکست مواجه شد. عدم انجام اقدامات الزم برای محافظت و احیای اکوسیستم

ها دتر شدن وضعیت رودخانهب. در طول چند دهه اخیر این رویکرد سبب محیطی گردیدمخرب در تعادل زیست

ی محیطی شده است. با پیشرفت اقتصاد مدرن چین و جامعه آن، برخی از اثرات منفی مهندسو بحران زیست

های مدیریتی ده از روشها منجر به استفامحیطی رودخانههای زیسترودخانه آشکار شدند. درک بهتری از نقش

 حققان با مطالعات محیای نوین شده است؛ در هزاره جدید، احیای رودخانه عمدتا بر نقش سیاستگذاران و و ا

ها در چین، در مراحل اولیه خود قرار دارد، و به نماید. با این همه، احیای رودخانهو اقدامات گوناگون تاکید می

 اند. ماندهای مبهم باقی های رودخانههای احیای اکوسیستمطور کلی روش
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ها بوده است. در طول این مدت، برخی از ی رودخانهشکوفایی در احیا در چین مرحله 2005تا  2000های سال

ها نموده و درک نوینی از خانهالمللی برای احیای رودهای بینمحققان چینی شروع به مطالعه و ارایه رویکرد

یافته برگزید، ازمانرهمان زمان، دولت چین رویکردی سعلم احیای رودخانه را پیش روی همگان قرار دادند. د

 نمود.سازی و تلفیق تجربیات داخلی در احیای رودخانه تاکید میکه در ابتدا بر ظرفیت

 ها، اقدامات ، احیای رودخانه از بحث نظری و در چارچوب توسعه به شناسایی و ارزیابی روش2005از سال 

ها رودخانههای اکوسیستمیهای احیا بر عناصر مهم و کارکرداست. اخیرا، برنامهها به سرعت تحول یافته و روش

های طبیعی و احیای کیفیت محیطی عرصهمثل احیای پوشش گیاهی ساحلی، مدیریت رودخانه از دیدگاه زیست

ها ون طرحهای شهری است و تاکنکند. تمرکز اصلی بر احیای رودخانهآب از طریق کنترل آلودگی آب تاکید می

های آزمایشی بر بهبود کلی مدیریت رودخانه به منظور احیای اند. همچنین طرحشهر تکمیل شده 40در بیش از 

 های آبریزی که از تخریب بیش از حداند. این رویکرد در تعدادی از حوضهمحیطی تمرکز نمودهزیست

، واقع در منطقه خشک 1هی، شیانگ و تاریمهای های آبریز رودخانهوضهاند مانند حمحیطی زیان دیدهزیست

های احیای رودخانه در چین بر اساس مکان آن متفاوت است. در هدف از طرح شمال کشور اتخاذ شده است.

محیطی، های زیستهای احیا بر اجرای جریانشمال کشور، جایی که در آن منابع آب بسیار کم است، بیشتر طرح

نماید. درجنوب کشور، تمرکز بیشتر بر روی لی بهبود سالمت رودخانه تاکید میاحیای زیستگاه آبی و به طور ک

 بهبود کیفیت آب و کاهش آلودگی آب است. 

های گوناگون از رودخانه هی، با یک حوضه های آبریزی با اندازههای چین در حوضهاقدامات احیای رودخانه

کیلومتر مربع انجام شده  پکن با حوضه آبریز فقط چند دهکیلومتر مربع تا رودخانه ژوان در  3000آبریز بیش از 

های آبریز وسیع تر، های مختلف آبریز به کار رفته است. برای حوضههای مختلف احیا در حوضهاست. روش

دفش احیای عناصر هعمل احیا معموال به عنوان بخشی از برنامه مدیریت یک رودخانه در نظر گرفته شده که 

. اقتصادی است -محیطی و توسعه اجتماعیهای زیستنه و ایجاد تعادل بیشتر بین مراقبترودخااکوسیستمی

سازی مورد یی مثل الیروبی، مدیریت ساحلی و محوطههاروشهایی با حوضه آبریز کوچکتر، برای رودخانه

 استفاده است. 

های مهندسی، اهمیت داشتن مفاهیم کلیدی و ملزومات مورد نیاز برای احیا های مسئول عالوه بر شیوهسازمان

 اند. های صنعتی را مورد توجه قرار دادهدر دستورات دولتی و استاندارد

 های الزم در محل عبارتند از:    تعدادی از دستورات دولتی و استاندارد

 ؛(2004, 2های آبی )وزارت منابع آب چینو احیای اکوسیستمهای محافظت دستورالعمل  

                                                           
1 Hei, Shiyang and Tarim 
2 Ministry of Water Resources (China), MWR 
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 های تاالبی شهری )آزمایشی(، )صادر شده توسط وزرات ریزی و طراحی پارکهای فنی برنامهدستورالعمل

 ؛(2005روستایی در سال -مسکن و توسعه شهری

 دولتی  سط اداره جنگلداریهای تاالبی ملی )صادر شده توکریزی جامع برای پارهای برنامهدستورالعمل

 ؛(2010در سال 

 زیست در محیطی )صادر شده توسط وزارت حفاظت از محیطهای خاص فنی برای ارزیابی زیستویژگی

 ؛(2006سال 

 ریزی احیا )صادر شده توسط وزارت منابع آب در دستورالعمل برای حفاظت از زیست بوم آبی و برنامه

 .(6( )کادر 2015سال 

های جدید در حال تحول و بهبودی است. به ها و فرآیندها در چین با روش، احیای رودخانهبه طور خالصه

 ها در چین مشهود است:عنوان بخشی از این فرآیند، دو گرایش مهم در اقدامات مربوط به احیای رودخانه

 تر. سطح وسیع های رودخانه درهای یکپارچه به منظور احیای اکوسیستمحلبه راه حیای موضوعیتغییر رویکرد از ا -1

 ها.تر مدیریت رودخانههای گستردهسازی احیای رودخانه با برنامهیکپارچه -2
 

 ها در چینهای برنامه احیای رودخانه( دستورالعمل6کادر )

ها صادر کرد ریزی احیای رودخانههای جدیدی برای برنامهدستورالعمل ،وزرات منابع آب چین 2015در سال 

ریزی احیای وضعیت هایی برای حفاظت از اکوسیستم آبی و ارزیابی و برنامهکه عبارت بودند از دستورالعمل

کیفیت ها، حصول اطمینان از حداقل آب مورد نیاز، حفظ و اصالح ریزی کلی برای احیای رودخانهموجود، برنامه

یستی، های مهم و تنوع زهای طبیعی رودخانه/ دریاچه و احیای آنها، مراقبت از زیستگاهب، حفاظت از عرصهآ

 ها.  ها و دریاچهمحیطی مهم و نظارت اکولوژیکی بر رودخانهمناطق زیست حفاظت از

ای مربوط آوری و ارزیابی اطالعات پایهکند که ارزیابی اصولی باید شامل جمعها مشخص میاین دستورالعمل

های قبلی کنترل در مورد محیط طبیعی و اجتماعی، وضعیت ریزی، دادههای برنامهبه حوضه آبریز، داده

 های آبی باشد.   هیدرولوژیکی، دسترسی به منابع آب، و وضعیت محیط

تماعی منطقه مورد نظر، شناسایی جا -های طبیعی و اقتصادیتوجه به ویژگیمستلزم ریزی فرآیند برنامه

محیطی، ها و ضروریات حفاظت زیستلعملو منابع آب، تعیین دستورا اراضیهای مربوط به کاربری محدودیت

های های دریاچه که شامل تعیین اهداف و اقدامات برای حفظ و احیای کارکردها و اکوسیستماحیای رودخانه

 دریاچه/ رودخانه است.اکوسیستمی
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 ها در اروپا یای رودخانهاح

هایی برای کاهش آلودگی و دیگر اثرات انسانی در ها قبل یعنی حدود قرن شانزدهم، تالشاگر چه از مدت

بر  1980شود، به دهه ها شناخته میاروپا انجام شده است، آنچه که اکنون در اروپا به عنوان احیای رودخانه

 هایهای اکوسیستمی و مهندسی زیستی برای ثبات کنارهتر از فرآیندهای اولیه احیا بیشگردد. تمرکز طرحمی

ها )مواج بودن آن( متمرکزبود.. انگیزه مهم اولیه برای بهبود ها بر بازگرداندن شکل و فرم رودخانهرودخانه

 هگذاری گستردها در مقیاس بزرگ، ریشه در تمایل برای احیای کیفیت آب از طریق سرمایهسالمت رودخانه

یفی آب اهمیت خاصی کدر پرداختن به مشکالت  1990ها داشت. قانون اتحادیه اروپا از دهه در تصفیه فاضالب

 تصویب شد، اتحادیه اروپا  1991های شهری که در سال یافته است. برای نمونه، اصول تصفیه فاضالب

های و انواع خاصی از پسآبهای خانگی و اعضای آن را ملزم ساخت تا به مساله آلودگی ناشی از فاضالب

ها، اصول تصفیه ریزی، نظارت و اطالعات مربوط به تصفیه فاضالبصنعتی توجه کنند. عالوه بر مقررات برنامه

انویه آوری و یا تصفیه حداقل ثنفر را ملزم به جمع 2000ها با جمعیتی بیش از های شهری، تمامی شهرفاضالب

وع فاضالب شهری، تخلیه صنایع غذایی و تخلیه نرد که برای تخلیه همه ها نمود. این اصول تصریح کفاضالب

های فاضالب شهری نیاز به مجوز خواهد بود. چنین الزاماتی، سبب های صنعتی به مجموعه سیستمپساب

روپا شد. اهای عضو اتحادیه ها در میان بسیاری از کشورتوجهی در زمینه تصفیه فاضالبگذاری قابلسرمایه

  1990های ها، بین سالگذاری در بخش تصفیه فاضالببینی شده است که فقط در بریتانیا، سرمایهپیش 

 (2015سال  میلیارد دالر با نرخ ارز در 40میلیارد پوند افزایش یابد. )تقریبا  1/26تا  2015و 

گرفت، از جمله دستورالعمل یت قرار وسیله دیگر قوانین اتحادیه اروپا مورد حماهای احیا بهبعد از آن، طرح

ای از ه، که هر دو نیازمند ایجاد شبک2009و دستورالعمل پرندگان در سال  1992ها در سال مربوط به زیستگاه

ها به لعمل زیستگاهرا به خود گرفت. دستورا 2000مناطق حفاظت شده در اروپا بودند که عنوان شبکه طبیعت 

ان و جانوران وحشی از جمله بیعی حائز اهمیت برای گیاههای طهای عرصهطور خاص نیازمند بخش

رد چرا که اتحادیه اروپا نیز اهمیت خاصی دا 2007هایی است که باید مدیریت شوند. دستورالعمل سیل رودخانه

جرای اقدامات مدیریتی اعضای اتحادیه اروپا را ملزم به انجام اقداماتی جهت کاهش خطر سیل کرده، که شامل ا

 حیای رودخانه است.مانند ا

دارد، است که بیان می 2000در سال  (WFD) شاید مهمتر از همه، دستورالعمل چارچوب آب اتحادیه اروپا

 2027ها )شامل آب رودخانه( حداکثر تا سال های عضو اتحادیه اروپا باید تضمین کنند که همه آبدولت

محیطی آب در ارتباط با کیفیت جامعه به دست آورند. وضعیت زیست "محیطی خوبیوضعیت زیست"

های مهرگان(، خصوصیات هیدرولوژیکی و ویژگی ها و تنوع زیستی بیمحیطی آن )از جمله ماهیزیست

های مربوط به مدیریت حوضه آبریز های عضو اتحادیه اروپا باید برنامهشود. همچنین دولتشیمیایی ارزیابی می
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های عملیاتی را در حصول ای از برنامهرا بر اساس دیدگاه فرامرزی تهیه نمایند، و در صورت لزوم، مجموعه

ها تر نشود. این برنامهانجام دهند تا وضعیتشان وخیم "محیطی خوبوضعیت زیست"ابی به اطمینان از دستی

، 2015 -2009در چرخه زمانی خود قابل تجدید هستند و بر اساس برنامه شش ساله با شروع اولین دوره 

رچوب آب، های مهم دستورالعمل چاگیرند. یکی دیگر از ویژگیو غیره انجام می 2021- 2015دومین دوره 

 ها است.های مربوط به مدیریت حوضه آبریز رودخانهدر طول طراحی و اجرای برنامهتاکید بر مشارکت عمومی

ها در اروپا شتاب گرفته است. با توجه به تحلیل انجام از زمان تصویب دستورالعمل چارچوب آب، احیای رودخانه

های مدیریت حوضه ه اجرای اولین مجموعه برنامهآور نیست کیافته توسط آژانس محیط زیست اروپا، تعجب

محیطی وضعیت زیست"روپا اهای سطحی در اتحادیه دهد که کمتر از نیمی از آبآبریز رودخانه، نشان می

های سند از طرح 881ها در حدود به دست خواهند آورد. مرکز اروپایی احیای رودخانه 2015را تا سال  "خوب

ها متفاوت هستند، اما با توجه به های احیای رودخانهآوری نموده است. هرچند روش کشور جمع 31احیا را از 

های احیا ها، طرحمحیطی رودخانهتر از وضعیت زیستهای جامعتاکید دستورالعمل چارچوب آب بر روی ارزیابی

های خاص بر گونهر تر بوده و کمتبه نحوی تغییر رویه داده که در حال حاضر ماهیت بسیاری از آنها جامع

 توضیح داده شده است. ادامها در های مهم در اتحادیه اروپهای احیای رودخانهبرخی از نمونه اند.متمرکز شده

لی مهم برای انتقال سال گذشته یعنی زمانی که جریان اصلی آن به یک کانال حمل و نق 100رودخانه راین در 

از جمله هدایت جریان  تم جریان آزاد بود. از آن پس، اقداماتیکاال در اتحادیه اروپا تبدیل شد، دارای سیس

های رودخانه انجام شد. اثر کلی این اقدامات و دیگر اصلی، ساخت سدها، بتن، خاکریز، موانع و بستن دهانه

 های آبی گردید. ثل آلودگی، باعث کاهش شدید گونهمهای انسانی، فعالیت

را در  1المللی حفاظت از رودخانه راینودخانه راین، پیمان کمیسیون بینهای هم مرز با ر، کشور1963در سال 

کنندگان در کمیسیون عبارتند از: سوئیس، فرانسه، واکنش به کاهش کیفیت آب آن به تصویب رساندند. شرکت

اکسیژن، . توافق بر کاهش انتشار، بهبود و اصالح غلظت 1976هلند، آلمان، لوگزامبورگ و اتحادیه اروپا از سال 

، یعنی 1970ترکیبات آلی و بارهای فلزات سنگین در رودخانه راین صورت گرفت. با این حال، در اوایل دهه 

های آبی گردید، رودخانه از ای منجر به مرگ و میر گسترده در میان گونهزمانی که موجی از آلودگی حاد جیوه

تجمع زیستی در زنجیره مواد غذایی به مشکلی  محیطی، مرده اعالم شد. این موج آلودگی در اثرنظر زیست

 ثابت تبدیل گشت. 

های ها در امتداد رودخانه راین و شاخهها و بهبود تصفیه فاضالبکاهش تخلیه پسآب 1980در اوایل دهه 

محیطی فرعی آن، کاهش سطوح آلودگی را به دنبال داشت، که نتیجه آن بهبود مختصر وضعیت جوامع زیست

                                                           
1 International Commission for the Protection of the Rhine, ICPR 
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سوزی در یک انبار ، بعد از آتش1، موج سنگین دیگری از آلودگی بنام حادثه ساندوز1986مبر سال بود. در نوا

المللی حفاظت از رودخانه راین در واکنش به این مواد شیمیایی در بازل سوئیس اتفاق افتاد. کمیسیون بین

 ساند.حادثه، برنامه عملیاتی رودخانه راین را برای احیای این رودخانه به تصویب ر

آبریز،  در این حوضه مدخالنیو ذنفعان المللی حفاظت از رودخانه راین و سایر ذیاخیرا کمیسیون بین

ای که کیفیت آب رودخانه راین به اند به گونهرویکردهای مدیریت فاضالب شهری را با موفقیت اجرا نموده

سیعی از نوین، منطقه و های یکپارچهسال گذشته، اتخاذ سیاست 15طور چشمگیری بهبود یافته است. در 

، 2013ه راین در سپتامبر یا نموده است. در واقع رودخانها را در دلتای پرجمعیت رودخانه راین احدشتسیالب

های بخاطر موفقیت 2014ال سالمللی رودخانه را در المللی موسسه رودخانه اروپایی و جایزه بیناولین جایزه بین

 ص داد.  سال تخریب به خود اختصا 50ای، پس ازچشمگیر در مدیریت یکپارچه حوضه آبریز رودخانه

با توجه به ذخایر طبیعی موجود در امتداد رودخانه  1940خی برای احیای رودخانه دانوب در دهه های تاریتالش

های آن انجام شده است. کیلومتر طول رودخانه دانوب و انشعاب 2800آغاز گردید. از آن زمان، احیا در سراسر 

رودخانه دانوب و دستورالعمل مبنی بر حفاظت از  1994با این حال، تا توافقات اخیر، از جمله پیمان سال 

چارچوب آب، همکاری و هماهنگی کمتری در اقدامات انجام یافته در سطح این حوضه آبریز وجود داشت. در 

های احیا در مقیاسی بزرگتر، راهبردی، ها، احیای مدرن در برگیرنده ترکیبی از طرحنتیجه بهبود هماهنگی

دراوا برنامه حفظ  -مورا –ه مسیر سبز پایین رودخانه دانوب و دانوب گانه و در طول مزرها بوده است از جملچند

)شعبات جریان رودخانه  3های ایسر و وینهای رودخانهتر و محلی مثل طرحهای کوچکو طرح 2بیوسفر یونسکو

المللی، ینهای بدانوب سرچشمه گرفته از مونیخ و ویانا(. احیا در پاسخ به مسایل متعددی از جمله قوانین و پیمان

اند. برای های اجتماعی انجام یافتههای مربوط به تسهیالت رفاهی شهری، احیای تنوع زیستی و البینگرانی

 نمونه، پارک ملی دانوب در اتریش به علت اعتراضات عمومی در محل ساخت سد، احیا شد. 

مرکز لندن گذشته و در نهایت به انگلستان سرچشمه گرفته، و از غرب به  های کاتسولدرودخانه تایمز از تپه

کیلومتر طول، دومین رودخانه طوالنی در بریتانیا  294شود. رودخانه تایمز با داشتن دریای شمال جاری می

شود. این میلیون نفر خانه مسکونی محسوب می 13کیلومتر مربعی آن برای  133/16است. حوضه آبریز 

انسانی، آلوده و تخریب شده است. چند اتفاق مهم این تخریب ها سال فعالیت صنعتی و رودخانه در طول صد

سیاستمداران را از پارلمان اخراح نمود، اما در نهایت  1858را برجسته نموده است: رویداد تعفن بزرگ در سال 

 نفر شد، منجر به اصالح  307که باعث مرگ  1953منجر به اصالح شبکه فاضالب شهر شد. سیل سال 

داشت تایمز یک رودخانه مرده از لحاظ که اظهار می 1957های مقابله با سیل شد. اعالمیه و بهبود برنامه

                                                           
1 Sandoz Accident 
2 Danube-Mura-Drava UNESCO Biosphere Reserve 
3 Isar and Wien 
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ها در محیطی استباعث تغییر در ارزش رودخانه تایمز به عنوان یک اکوسیستم مهم شد. این رویدادزیست

مز امروزه به عنوان یکی از گذاری چند بیلیون پوندی شد که موجب شده رودخانه تایمجموع سبب سرمایه

ها در جهان محسوب گردد و حتیایطور ادعا شود که وسیع ترین تنوع ترین و شهرنشین ترین رودخانهتمیز

 "خیلی خوب"ای در اروپا دارد. همچنین، حوضه آبریز تایمز از نظر کیفیت آب در درجه زیستی را از هر گونه

افزایش یافته است.  2008درصد در سال  80به  1990در سال  درصد 53بندی شده است که درصد آن از طبقه

های دقیق از سالمت رودخانه در دستورالعمل چارچوب آب اتحادیه اروپا، هنوز چندین چالش با توجه به ارزیابی

مورد آب رودخانه در این حوضه  398بندی موقت مهم و حیاتی در احیای رودخانه تایمز باقی مانده است. طبقه

محیطی خوب مورد بر طبق دستورالعمل چارچوب آب به وضعیت زیست 83دهنده این بود که فقط نشانز آبری

مورد از بدنه این رودخانه جزء وضعیت  237مشخص شد، تعداد  2014اند. همانطور که در سال دست یافته

محیطی بد تمورد جزء وضعیت زیس 16محیطی ضعیف و مورد جزء وضعیت زیست 61محیطی متوسط، زیست

 اند. بندی شدهطبقه

دهنده تاریخ احیا در بریتانیا است. در نشاناحیای رودخانه مرسی در شمال غربی انگلستان، از بسیاری جهات، 

، شمال غربی انگلستان به یکی از اولین مناطق صنعتی جهان تبدیل شد. مناطق شهری به خاطر رشد 19قرن 

فاضالب داخلی که بر اساس تخلیه تصفیه نشده طرحی شده بود، مستقیم سریع صنعتی گسترش یافتند. سیستم 

شد. صنایع تولیدی در امتداد نواحی رودخانه ایجاد شدند و سیستم جدید کانال که ها و دریا وارد میبه رودخانه

یمه دوم های صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. تا نبه صورت خط لوله بزرگ بود برای دور کردن و انتقال پساب

از ماهیگیری به عنوان یک صنعت  1721آن قرن، رودخانه مرسی و شعبه اصلی آن، یعنی ایرول، که در سال 

تجاری پشتیبانی کرده بود، به حد شدیدی آلوده گردید که یک کمیسیون سلطنتی برای ارایه گزارش در مورد 

ترین رودخانه در بریتانیا بود، اولویت آلوده ، رودخانه مرسی1980این مساله تعیین شد. با اینکه تا اواخر دهه 

ای شد. در طول قرن بیستم، تغییرات گستردهکمی توسط مقامات شهری برای پرداختن به این مسایل داده می

صورت  1974ای در سراسر بریتانیا در سال از لحاظ قانونی و سازمانی، از جمله شکل گیری ده اداره آب منطقه

آبریز مرسی را بر عهده داشت( و اصالحاتی را برای  ب منطقه شمال غربی که حوضهگرفت )شامل اداره آ

ها در جهان باقی ها منطقهترینسالمت رودخانه به ارمغان آورد. با این حال، تا اواخر قرن، این آبراه  جزء آلوده

، 1980ن بود. تا اوایل دهه های محلی بسیار نا به سامازیستی در داخل و در اطراف رودخانهماند. وضعیت محیط

سال  150ها به مانعی بزرگ جهت احیای اقتصادی و توسعه شهری تبدیل شده بودند. بعد از ها و کانالرودخانه

 1985در سال  "پاکسازی"سال، تحت حمایت دولت به نام پویش  25آلودگی، چندین میلیارد پوند در مدت 

های مشارکتی بات آن را بهبود دهد. این طرح در بین بخشاجرا گردید، تا سالمت رودخانه مرسی و انشع
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توجهی را در اصالح و بهبود داوطلبانه( پیشتاز بود و در دوره فعالیت خود، پیشرفت قابل-خصوصی -)دولتی

 کیفیت آب، ارتقای پاکسازی آب و درگیر نمودن سهامداران در این منطقه به همراه داشت.

 

 احیای رودخانه در سنگاپور

ی برای این دولت )و حتی قبل از آن(، امنیت آب 1965زمان استقالل سیاسی سنگاپور از مالزی در سال  از

ویژه آب کافی و با کیفیت برای اهداف ای با منابع محدود آب یک مساله بوده است. امنیت آبی، بهجزیره

ر توسط انگلستان مان استعمامصرفی، محرک اصلی اقدامات احیای رودخانه بوده است. رودخانه سنگاپور در ز

نی از شد. در زمان استقالل سنگاپور، این رودخانه به شدت آلوده شده بود و باعث نگراقلب شهر محسوب می

ساله را برای  10، دولت به طور رسمی یک طرح بزرگ و 1977های توسعه شد. در سال دست رفتن فرصت

یان به این رودخانه ا هدف بازگرداندن حیات دوباره آبزپاکسازی رودخانه سنگاپور)در طول حوضه کاالنگ(، ب

 های رودخانه شناسایی شدند. این منابع شامل مزارع خوک آغاز کرد. منابع آلودگی در امتداد سواحل و کناره

ها، فاضالب های میوه و سبزی بودند که آشغالو اردک، تصرفات غیرقانونی، دستفروشان خیابانی، صنایع، بنگاه

ها ریختند. با اراده سیاسی قوی،این منابع حذف، زبالهمواد زائد خود را به طور مستقیم به رودخانه می و دیگر

 ای تمیز مالحظه لهای بعدی نشان داد که رودخانه به طور قابپاک و بستر رودخانه الیروبی شد. ارزیابی

مناطق مسکونی  کز و توسعه مجددو زندگی آبزیان نیز احیا شده است. این پاکسازی سبب کسب و کار متمر

 در کنار اسکله شد که هم اکنون یک جاذبه توریستی در سنگاپور است.    

های ک بین سیستمطرح مدیریت منابع آب سنگاپور به دو دلیل، مهم است. در مرحله اول، نشانه آغاز تفکی

برداری شتری بهرهبه میزان بی های سیالبیزهکشی و فاضالب است، که سنگاپور را قادر ساخته تا از طوفان

های چندگانه یک آبراه تمیز از جمله مزایای اجتماعی اقتصادی آن را نماید. در مرحله دوم، این طرح ارزش

ها به دنبال داشته های دیگری را در جهت احیای رودخانهبرجسته نموده است. تغییر رودخانه سنگاپور، تالش

 رود.   مار میششده و به عنوان یک خصوصیت مثبت در محیط زندگی به است که سبب زیبایی و پاکیزگی آن 

آغاز  2006نگاپور در سال ستوسط هیئت سازمانی خدمات عمومی نهاد ملی آب  ،ABC هایآب اخیرا، برنامه

ها در سراسر سنگاپور است. در ها و بهبود وضعیت کانالشده است.. هدف این برنامه، مدیریت پایدار سیالب

 ی های آبجریان چند دهه گذشته، اصرار بر امنیت آبی و کنترل سیل، منجر به مجراسازی وسیع بسیاری از

ها و مخازن، ها، کانالهای سنگاپور شده است. رودخانهها و ایجاد چند سد بزرگ در دهانه رودخانهو رودخانه

ها عمدتا اند. علیرغم نزدیکی به مناطق مسکونی و تجاری، این آبهای آب را تحت سلطه در آوردهحوضه

وری اران و بهرهبسازی آب آوری، ذخیره اهمیت زیادی در زندگی روزانه مردم نداشته و فقط به منظور جمع

 شوند. زهکشی برای کنترل سیل مدیریت می
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های ها و دریاچهها، رودخانهجریان"گاپور به ها و مخازن را در سراسر سنها، کانال، رودخانهABCهای آب برنامه

سازی مخازن آب امه یکپارچهکند. هدف این برنتبدیل می "هایی لذت بخش برای تفریحتمیز و زیبا، با مکان

و تنوع زیستی آب  ارزش تفریحی انداز شهری و همچنین بهبود کیفیت آب، ظاهر فیزیکی،ها با چشمو رودخانه

های های طوفانروانابها و مخازن هستند، اما این برنامه تاثیرات است. در حالی که هدف اصلی، رودخانه

 دهد.توجه قرار میرا هم مورد سیالبی بوجود آمده درحوضه آبریز شهری

یفیت باالی زندگی کاست، اشتیاق برای رسیدن به  ABCهای در حالیکه امنیت آبی، محرک اصلی برنامه آب

و سبزتر، رقابت  ترشهری نیز نقش مهمی در این زمینه دارد. مقامات سنگاپور معتقدند که محیط زیست پاک

. تبدیل رودخانه جی را به منظور رشد اقتصادی جذب خواهد کردگذاری خارشهری را افزایش داده و سرمایه

های تمیز کیفیت آب سنگاپور از محیطی بسیار آلوده به مکانی تمیز، به خوبی این موضوع را اثبات نمود که

 دهند.زندگی را افزایش می

 

 های نوظهورچالش -2-5

خص در حال انجام است که این امر برای نامشهایی بسیار پیچیده و احیای رودخانه در حال حاضر در وضعیت

های معمول در ها چالش برانگیز است. برخی از مسایل مطرح شده و چالشهای سنتی احیای رودخانهروش

 ادامه آورده شده است.

 سیاری مواقع عملی نیست. ها به حالت طبیعی خود در بازگشت رودخانهب -1

قبل "یا  "طبیعی"ها به وضعیت یا حالت ها بازگرداندن رودخانهرودخانههای اولیه احیای هدف بسیاری از طرح

المللی، براساس این های احیا و دستورالعمل آنها در سطح بیناست. بر این اساس، بسیاری از روش "از توسعه

های مشابه )اما شوند؛ یعنی احیا بر پایه وضعیت پیشین یا با مراجعه به رودخانهریزی میهدف طرح

دهنده این است که در حال های آبریز رودخانه در سرتاسر جهان نشاننخورده(. میزان تغییر در حوضهدست

عملی بوده ها به وضعیت قبل از توسعه از لحاظ فیزیکی یا اقتصادی غیرحاضر در بیشتر موارد، بازگشت رودخانه

ه انسان خواهد بود. عالوه بر این، درمناطقی قبول در اقدامات امروزی و آیندقابلهای غیرو نیازمند محدودیت

قبل از "اند، مثل کشور چین، مفهوم وضعیت ها تغییر یافتهتوسعه انسانی برای قرن ها بواسطهکه رودخانه

معنی است. در نتیجه، مدیران های انسانی، بیتقریبا با توجه به میزان و مدت تغییرات ناشی از فعالیت "توسعه

  گذاری تغییر دهند.رویکردهای احیا را به ویژه در زمینه هدفمنابع آب باید 
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 های چندگانه یک رودخانه سازی نقشمتعادل -2

های احیای رودخانه در واکنش به یک محرک و با در نظر قراردادن یک نتیجه که در گذشته، بسیاری از طرح

تعداد  یافته، باهای آبریز توسعهر حوضهه دگرفت. احیای رودخانبیشتر همان بهبود کیفیت آب است انجام می

مغایر است. برای مثال،  گانه و گاهیکنندگان رقابتی، اغلب نیازمند دستیابی به اهداف چندبیشتری از استفاده

توسعه شهری یا  اهداف احیا ممکن است به طور همزمان شامل بهبود کیفیت آب، افزایش تسهیالت به منظور

د کشتیرانی باشد. این اهداف همزمان ظت در برابر سیل، افزایش تنوع زیستی و بهبوهای تفریحی، حفافعالیت

ریزی تواند در فرآیند برنامههای انسان بوده و میها و نیازهای طبیعی رودخانهنیازمند ایجاد تعادل بین کارکرد

 جایگزین شود.      

 پیچیدگی و مقیاس کار  -3

اند. جایی که در آن های فضائی اشتباه، شکست خوردهانتخاب مقیاسهای احیا به دلیل بسیاری از طرح

ها بایستی بر همان اساس طراحی شود، از های مخرب رودخانه در مقیاس حوضه آبریز هستند، واکنشمحرک

 مکانی مقیاس در احیا هایطرح طح محلی بسیار کم است. انجامهای احیا در ساین رو احتمال موفقیت طرح

 لحاظ و مدخالنذی و نفعانذی از بیشتری تعداد مشارکت نظیر بیشتری مسایل به توجه ستلزمم تر بزرگ

های ازمانی به ناچار دامنه واکنشای، ظرفیتی و سهای بودجهمحدودیت .است فرادست هایطرح و اسناد نمودن

ها محدود های آبریز رودخانهبرحوضهگذار اثر بالقوه را خصوصا در مواجهه با مشکالت بزرگ، پیچیده و گسترده

های جدیدی تولید کند. تواند چالشهای ناسالم میها و پیامدهای رودخانهسازد. قطع ارتباط بین علتمی

های محلی به روهیافته در سطح حوضه آبریز باشد، گهنگامی که تخریب رودخانه در نتیجه اقدامات انجام

ها، یا های اجتماعی فاقد منابع، ظرفیتهای محلی یا گروهدولتکنند. مشکالت منطقه کمتر توجه می

توان گفت یمهای سازمانی برای مقابله با مشکالتی فراتر از حیطه اختیارات خود هستند. از این رو دستورالعمل

 ها ضروری است.ای مختلف برای پشتیبانی از احیای رودخانههای نهادی و بودجهکه وجود دستورالعمل

 قطعیت از وضعیت آیندهافزایش عدم -4

 غییرات آب های مربوط به تعدم قطعیتای )های آبریز رودخانهبا توجه به عدم قطعیت نسبت به آینده حوضه

ای امری حیاتی است. های رودخانهو هوا، کاربری اراضی، رشد جمعیت و توسعه شهری(، تاب آوری اکوسیستم

 ها های رودخانه در مقابل تنشری اکوسیستمحی شوند که منجر به تاب آوای طراهای احیا باید به گونهطرح

 های اعتقادی را هم ممکن سازد.  های انسانی و سیستمو خطرات آینده شوند. احیا همچنین باید تغییر در ارزش
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 هااز پایداری احیای رودخانه اطمینان -5

برانگیز است. اوال، االزم است پایداری چالش چندین جنبههای احیای رودخانه از اطمینان از پایداری سودمندی

هایی شود و ممکن است هزینههای احیا به ندرت بدون هزینه اجرا میمالی تضمین شود. نگهداری در بحث طرح

 برای مدیریت مستمر بر طرح تحمیل شود. 

نونی آن را تضعیف کستآوردهای های احیا مستلزم آن است که اقدامات احیا در آینده، دثانیا، پایداری طرح

در آینده )برای مثال توسعه  نسازد. این امر نیازمند انجام اقدامات احیا با نگاهی به وضعیت احتمالی حوضه آبریز

 های کنترل در محل است. ریزی مناسب و سیستمطور حصول اطمینان از برنامهآتی(، و همین

ای دارای ظرفیتی تطبیقی در حفظ وضعیت یک اکوسیستم رودخانهثالثا، ثبات و پایداری، مستلزم این است که 

 ویا ایجاد نماید.آل با حداقل مداخالت بعدی یک تعادل پاحیا باشد، یعنی خودکفا بوده و به شکلی ایده

 می برای احیای رودخانه پشتیبانی عل -6

ها در ما را از رودخانهعلمی دامنه و پیچیدگی مدیریت رودخانه و مسایل مربوط به احیای آن، ظرفیت درک 

اندازد. به همان نسبت، الزم است ها به چالش میمورد زمان و چگونگی فعالیت در جهت بهبود سالمت رودخانه

را با اطمینان زیاد تشریح کنند. هر چند  گذاری هنگفت بودجه عمومیمحققان منافع به دست آمده از سرمایه

های زیادی بر سر راه اطمینان از ای داشته است، اما چالشمالحظهت قابلعلم احیا در چند دهه اخیر، پیشرف

ها توسط مدیران، ی صحیح روشسازو هم چنین پیادهدرک بشر از چگونگی بهبود کارکردهای اکوسیستمی 

 های آن، صحیح نبوده و باعث شکست و ناکارآمدیوجود دارد. بسیاری معتقدند که تفکیک علم احیا از فعالیت

محیطی، به طور مناسب شود. همچنین آشکار است که برخی از اصول اساسی زیستمربوط به احیا میاقدامات 

های معمول خود باید در سطوح های احیا در کاربرداند، در حالیکه شیوهدر اقدامات احیا به کار گرفته نشده

 باشند.  باالتری از دقت علمی

ندارد، گونه مبنای علمی های مدیریتی شوند که هیچتواند سبب واکنشبه عالوه، عوامل سیاسی و غیره می

افزون محرک عمل احیای رودخانه شده است. تمرکز ها به طور روزهای رفاهی رودخانهبرای مثال بهبود ارزش

 مانند زیباسازی منظر هدایت ه سمت عناصر سطحی رودخانهبهای احیا را تواند رویکردها میبر این محرک

 ها دور سازد.های اصلی و طبیعی رودخانهکرده و از فرایند

و ایجاد چارچوبی با یک رویکرد راهبردی به منظور ها این چالشهایی برای رفع تمامی حلبه راه 3در فصل  

شود.ها پرداخته میرودخانه احیای





 

 





 

 

 

 

 

 های کلیدیمرور کلی و پیام

های همچنین نحوه ارتباط راهبردها و برنامه پردازد.این فصل به ارایه چارچوب مفهومی احیای راهبردی رودخانه می

های اصلی احیای رودخانه شامل . در پایان فصل، در مورد جنبهشودمیریزی تشریح احیا با یکدیگر و با سایر اسناد برنامه

 های کلیدی و مهم این فصل عبارتند از: شود. پیامهای مکانی، زمانی و موضوعی بحث میجنبه

  اقدامات احیا به صورت موردی یا در مقیاس کوچک بسیار پایین است. در مقابل، ماهیت پیچیده احتمال موفقیت

محور بایست سیستمای نیازمند رویکرد راهبردی برای احیا است. این رویکرد میهای رودخانهو پویای اکوسیستم

 سرتاسر حوضه آبریز باشد.کننده نیازها در های اصلی تخریب رودخانه و متعادل)کل نگر(، جوابگوی محرک

 های احیا در مقیاس حوضه آبریز )یا منطقه(ریزی، اجرا و پایش فعالیتدر اغلب موارد، الزم است امور برنامه 

 با مقیاس محلی هماهنگ و هم سو باشد.

 مات های حوضه آبریز، سالمت رودخانه، ارایه خدهای بیرونی، فرآیندراهبردهای احیا باید ارتباط بین محرک

 ها پاسخ دهد.   های اجتماعی را شناسایی نموده و به آنو اولویتاکوسیستمی 

 های جوامع بایست به اولویتراهبردهای احیا عالوه بر تضمین هماهنگی و سازگاری با اهداف کالن احیا می

 محلی و حاشیه نشیان رودخانه توجه ویژه ای داشته باشد.

  فرادستی  هایها در قالب طرحها، راهبردها، و برنامهبه وسیله سیاستالزم است اقدامات احیای رودخانه

سو و با یکدیگر هم افزایی داشته و با سایر اسناد مختلف پشتیبانی شود. اسناد فرادست متفاوت باید هم

 های توسعه و حفاظتی در مقیاس حوضه آبریز در هماهنگی کامل باشد.مدیریتی و نظارتی مانند برنامه

 

 مالحظات و منطق حاکم بر رویکرد راهبردی احیا -3-1

  تیسالم حما یهادر رودخانه ندهایآهستند. ساختارها و فر ایپو ییهاسامانه ،یارودخانه یهاستمیاکوس

توانند یرودخانه م یعیطب یندهایآشوند. فریم زیو محافظت شده که منجر به توسعه مستمر و تکامل حوضه آبر

 یاز وقوع حوادث یتوانند ناش یم راتییتغ نیرودخانه شوند. ا یکیاکولوژ ای ییایمیش ،یکیزیف راتییمنجر به تغ

 ادیها سال باشند. نوسانات زونیلیم ایهزاران  یدر ط یکیتکتون ییجابجا کیاز تبعات  یناش ای البیس رینظ

 یهمگ ت،یدو وضع نیا نیب هایانیاز جر یعیوس فیط زیو ن یو ترسال یخشکسال امیا نیرودخانه ب انیدر جر

منجر به تکامل  یعیطب یندهایکه فرا یرودخانه موثر هستند. در حال یکیو اکولوژ ییایمیش ،یکیزیبر نظام ف

 رودخانهراهبردی احیای  چارچوب -سومفصل 
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و چه به  یچه به صورت تصادف ندهیبه طور فزا یهزاران سال شده، عوامل انسان یط یارودخانه یهاسامانه

 است ذاشتهگ یاسامانه رودخانه کیبر ساختار و کارکرد  یاعمده ریریزی شده( تاثبرنامه ایصورت عامدانه )

 بوده است. شیها رو به افزاها از رودخانهانسان یتقاضا زانی. به طور همزمان، م(2-1)بند 

مطلب است که  نیز اا یدارد حاک یارتباط تنگاتنگ یانسان یهارودخانه که با سامانه یایو پو دهیچیپ تیماه

حوضه  اسیقمرودخانه در  یایو اح یتیریمد یهاقادر به حل و فصل چالش یاقدامات تک منظوره و مورد

 یایاح نهیدر زم هاز اقدامات گذشت یرایاز آن است که بس یواقع، شواهد حاک . در(5-2)بند  ستندین زیآبر

 یاجرا اینادرست  لیپرداختن به مشکالت و مسا ،یمکان ای یزمان اسیدر مق ییاجرا یها به علت خطارودخانه

 نیوجود دارد؛ بنابر ا ایاقدامات اح جیو نظارت محدود از نتا شیاند. عالوه بر آن، پااقدامات غلط شکست خورده

 کرد. تینشده حما ایشده  جاماقدامات ان یابیاز ارز تیتوان با قطعینم

رودخانه  یایاقدامات اح یریزی و اجرابرنامه یبرا یبردراه کردیرو کیمستلزم  لیگونه مسا نیو فصل ا حل

 مد نظر قرار دادن سه نکته است: زیو ن

 یهاناخت جنبهرودخانه همراه با ش یکالبد یهااست. شناخت جنبه یضرور یستمیس کردیرو کیوجود  اوال،

رودخانه  یایطرح اح تیموفقتواند بر یم کسانیرودخانه به طور برابر و  یو فرهنگ یاسیس ،یاقتصاد-یاجتماع

 :ستیبایم ایاح ندیباشند. فرا تیحائز اهم

 کارکرد  یکه عامل اصل زیبرچندگانه در سطح حوضه آ یهاندیو فرآ رودخانه ستمیاکوس یایپو تیماه با

 آن در طول زمان است، ارتباط برقرار کند. راتییو تغ ستمیس

 ی)مانند کاربر ستمیاکوس بیمل تخرهم با عوا دیاحیا باشد: اقدامات با یها و عوامل اصلمحرک یپاسخگو 

بهبود  ی)مانند تقاضا برا هابیبرطرف نمودن آن تخر یهازهیباالدست(، و هم با انگ زیدر حوضه آبر یاراض

 آب( مرتبط باشد. تیفیک

 د که اقدامات احیا از حاصل نمو نانیمنابع آب هم سو باشد تا بتوان اطم یهاتوسعه و طرح یهاطرح با

و ارایه خدمات  ایاح کننده اقدامات عفیتض یتوسعه جاری و آت یهاکرده و طرح یبانیاهداف توسعه، پشت

 .  ستیدر طول زمان ن ستمیاکوس

انسان و منابع آب  نیسب ببه یک تعادل منا ا،یاح ندیاست که فرآ نیمستلزم ا راهبردی جیبه نتا یابیدست ا،یثان

 هارودخانه تیتند. ظرفهس رپذیدیمحدود و به طور بالقوه تجد یعیمنابع طب یارودخانه یهاستمیبرسد. اکوس

امر  نیاست. ا ریمتغ هارودخانه تیریو نحوه مد یانسان یارایه خدمات مختلف به مردم براساس تقاضاها یبرا

ها ها و رودخانهانسان نیمبادالت ب بخشیلتعادریزی احیای رودخانه در مهم برنامه اربسی نقش دهندهنشان

 است، که عبارتند از: 
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 ها و کدام کارکرد کهنیا نیی. به عنوان مثال تعیعیطب ستیزطینیاز انسان با نیازهای مح بخشیتعادل

 یتوسعه چه مناطق وگردند،  ایمحافظت و اح دیبا یحفظ شوند، کدام مناطق و نواح دیبا یعیطب یندهایفرا

 .ردیقرار گ تیدر اولو

 البیس تیریمد ،یکشاورز . به عنوان مثال،ایسامانه رودخانه کیدر  ینیازهای متفاوت انسان بخشیتعادل  

رودخانه  کیسط هستند که تو یمتفاوت و گاها خدمات متضاد یهاازین یهمگ ،یبرقاب یروین دیو تول

 تیریرخ دهد. مد ارضتع تواندیم زنی کنندگاناز مصرف کسانیگروه  کیدر درون  ی. حتگردندیم هیارا

 تیاحیا مورد حما ندیتوسط فرآ هاتیاولو نیسپس ا د،ینما بندی تیمصارف اولو نیا نیب دیمنابع آب با

 . ردیقرار گ

 رودخانه را  کیتفاوت م یکارکردها ستیبایرودخانه م یایمختلف رودخانه. اح یهاکارکرد بخشیتعادل

مختلف  ییایرافرودخانه در مناطق جغ کیدر نظر داشت که  دیبا نیکند. همچن بندیتیو اولو ییشناسا

 خواهد داشت.   یمتفاوت یکارکردها زیدر داخل و خارج از حوضه آبر

 یریه طور اجتناب ناپذب ایاح یاست. راهبردها یقیتطب یکردیرو ازمندیرودخانه ن کی یراهبرد یایاح ت،ینها در

قدامات مختلف، رودخانه مورد هدف، و نحوه واکنش آن رودخانه به ا تیبدون اطالعات کامل در مورد وضع

نیز  ییازهای اجتماعن. همچنین گیرندکرد رودخانه انجام میکار رییبا فرض تغ ای. اقدامات احابدییم نیتدو

. ستندیبخش ن نانییا اطمحاصل از اقدامات اح جیکدام از نتا چیو تحول شود. بنابراین، ه رییممکن است دچار تغ

 یست. شالوده اصلاضروری  یقیتطب تیریمد کردیاتخاذ رو ا،یاح یهادر راهبرد تیبه منظور کاهش عدم قطع

(. 1-3 رت، و انطباق است )شکلاجرا، نظا ،ریزیمداوم و مستمر برنامه یهاندیرااستفاده از ف ،یقیتطب تیریمد

 در. دهد ثری ارایه میهستند، مکانیزم مو ایراهبرد اح یربنایکه ز یاتیفرض شیمدیریت تطبیقی به منظور آزما

که در  هنگامییا  وتخاذ رویکردی متفاوت ممکن است تاثیرگذارتر باشد ا که می دهد نشان شواهد که مواردی

ریت تطبیقی با نظارت و مدیمجدد باشد.  نتدوی قابل باید احیا راهبرد شوند،طرح اهداف جدید تعریف می

 گردد.      بحث می 5جزئیات بیشتر در فصل 
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 رودخانه یایبرنامه اح ایراهبرد یک  یو اجرا تدوین یقیتطب تیماه -1-3شکل 

 

 چارچوب مفهومی احیای راهبردی رودخانه  -3-2

رایه این چارچوب تعیین (. هدف از ا2-3شود )تصویر راهبردی رودخانه ارایه میدر این بخش، چارچوب احیای 

های های تحمیل شده به آن توسط فعالیتبین عناصر فیزیکی یک اکوسیستم رودخانه ای، تقاضاارتباط مفهومی 

ین چارچوب، طراحی ا انسانی و به کارگیری مالحظات مرتبط با موثرترین اقدامات احیا است. در واقع هدف از

 ریزی احیا که در بخشای است برای فرآیند برنامهاست و مقدمه 5-2های موجود در بخش بررسی چالش

 توضیح داده شده است.  3-8 

مدتا در این چارچوب از هفت بخش تشکیل شده است. چهار بخش اول مربوط به حوضه آبریز است که ع

عدی مربوط ب(. سه بخش  2-4گیرند )بخش ه قرار میتوج موردریزی از طریق ارزیابی وضعیت، فرآیند برنامه

کر شده ذ(. چارچوب  3-4به واکنش احیا هستند که شامل تدوین و اجرای راهبرد احیای رودخانه است )بخش 

بایست در تدوین یک رویکرد راهبردی کند. این سواالت میبرای هر بخش یک سوال اساسی را مطرح می

 مدنظر قرار گیرند. برای احیای رودخانه
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 شرایط حوضه آبریز 

های ها، فرآیندهای بیرونی است. این محرکاولین بخش چارچوب احیای راهبردی رودخانه، مربوط به محرک

های بیرونی شامل توسعه انسانی نظیر محرک دهند.تاثیر قرار میهای اجتماعی را تحت طبیعی رودخانه و نیاز

در داخل سیستم  ر تغییری در کاربری اراضی است که منجر به تغییرات فیزیکیکشاورزی، شهرنشینی و یا ه

 سانی گردد. تغییر اقلیم نیز به عنوان یک محرک بیرونی به شمار رفته که هم با توسعه ان)حوضه آبریز( می

ابند، یا کدام یها در طول زمان چگونه تغییر میو هم با چرخه هیدرولوژیکی ارتباط دارد. آگاهی از اینکه محرک

رت است های جدید ممکن است در آینده به وجود آیند، حائز اهمیت است. سوال اصلی در این بخش عبامحرک

 تاثیرات کلیدی بر اکوسیستم رودخانه چیست؟  از: 

گذارد. شود که بر شرایط و کارکرد اکوسیستم رودخانه اثر میهای حوضه آبریز میدومین بخش، مربوط به فرآیند

 شناسیریختهای هیدرولوژیکی، چرخه مواد مغذی، فرآیندهای زمین های حوضه آبریز عبارتند از فرآیندآیندفر

 های طبیعی و حرکت رسوبات، انتقال انرژی از طریق حوضه آبریز )ژئومورفولوژیکی( مانند فرسایش عرصه

ر تشکیل نحوه عملکرد این فرایندها د یولوژیکی(. اقدامات احیا باید با شناخت صحیح ازهای زیستی )بو فرآیند

 ها غییرات بر این فرآیندتاکوسیستم رودخانه یا تاثیرگذاری بر آن، نحوه تعامل فرایندها با یکدیگر، پیامدهای 

ها انجام شود. سوال اصلی در این بخش عبارت است از: و در نهایت با هدف برقراری تعادل مناسب بین فرآیند

 کند؟گونه عمل میچ اکوسیستم رودخانه

عناصری که در  است؛ احیای رودخانه نیازمند شناخت صحیحی از عناصر تشکیل دهنده اکوسیستم رودخانه

-بنایی برای تصمیمکننده سالمت رودخانه هستند )بخش سوم چارچوب(. چنین شناختی می تواند منهایت تعیین

 تیوضعتوان از لحاظ ضعیت سالمت رودخانه را میگیری، تعیین اهداف قابل اجرا و نظارت بر نتایج باشد. و

ه زیستگاه هستند(، که ایجاد کنند هاجریان، کیفیت آب، شکل فیزیکی )نظیر کانال رودخانه و سیالبدشت یکم

د. عالوه بر اطالع از سالمت رودخانه، شناسائی ( بررسی نمو3-1و تصویر  1-1و موجودات زنده )بایوتا( )بخش 

وضعیت سالمت  روند سالمت رودخانه مانند تغییر در کیفیت آب یا موجودات زنده، نحوه اثربخشی محتمل

ده نیز مهم است. سوال اصلی در این نحوه تغییر سالمت رودخانه در آینهای رودخانه، رودخانه بر سایر جنبه

 ترکیب و وضعیت اکوسیستم رودخانه چگونه است؟بخش عبارت است از: 



  چارچوب  احیای  راهبردی رودخانه                                                                                  | 74

 

 
 احیای رودخانهچارچوب مفهومی  -2-3شکل 

 

 مردم  ها براییعنی منافع رودخانه مسئله مهم در مفهوم احیای راهبردی رودخانه، شناسایی خدمات رودخانه

ها در ای شامل شناخت نقش رودخانهو طبیعت است )چهارمین بخش چارچوب(. شناخت خدمات رودخانه

ک رودخانه یزیست طبیعی و همچنین نقش رودخانه در حمایت از جوامع انسانی است. شناخت ظرفیت محیط

برای پشتیبانی از محیطی، در ارایه خدمات اکوسیستمی، و همچنین نقش رودخانه در حفظ سالمت زیست

توان منافع رودخانه را مورد توجه قرار داد: چه کسی نفع گیری بسیار ضروری است. با این اطالعات میتصمیم

گیرد، و پس از رود و یا مورد تهدید قرار میآبریز، چه منافعی از بین می خواهد برد، و در نتیجه تغییرات حوضه

ل اصلی در این بخش یابند. سوااکوسیستمی رودخانه چگونه بهبود می بهبود کارکرد و سالمت رودخانه، خدمات

    دهد؟اکوسیستم رودخانه چه خدماتی ارایه میعبارت است از: 

 

 واکنش احیای رودخانه

گیری در زمینه واکنش به اقدامات احیای رودخانه تاثیرگذار است. آبریز بر روی فرآیند تصمیم شرایط حوضه

ها و راهبردها باشد: های اتخاذ شده بر اساس اولویتشود تصمیمشرایط حوضه آبریز سبب میاوال، اطالع از 
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تعیین اینکه تا چه میزان اهداف احیا باید در جهت اهداف و نتایج مربوط به حفاظت و مراقبت، توسعه اقتصادی، 

بایست براساس ها میمیممنافع اجتماعی و فرهنگی و امنیت آبی تنظیم شود )پنجمین بخش چارچوب(. این تص

ها، برای برآورده ساختن آن نیاز ای از رودخانهای، و دامنهمحیطی، اجتماعی و توسعهترکیبی از اهداف زیست

های کنونی و آینده تغییرات اتخاذ شوند. سوال و پرسش بر اساس شرایط موجود رودخانه، و همچنین محرک

    خواهیم؟ای چه میوسیستم رودخانهما از اکاصلی در این بخش عبارت است از: 

های سیاسی است. در مقابل، بندی اهداف یک مسئله راهبردی بوده و در برگیرنده برخی از قضاوتاولویت

ریزی برای اجرای آنها عمدتا یک فرآیند فنی وابسته به ابزارهای مختلف )مبتنی بر ها و برنامهارزیابی گزینه

اهبردی حوضه آبریز به منظور شناسایی بهترین رویکرد در دستیابی به اهداف رعلوم بیوفیزیکی و اجتماعی( 

لی، ها و مزایای مرتبط با راهبردهای متفاوت احیا باید در کنار اقدامات عماست )بخش ششم چارچوب(. هزینه

سوال ظر قرار گیرند. نو مقیاس مناسب برای اجرای اقدامات احیا مد  مدخالنیو ذنفعان سطح حمایت ذی

 بهترین روش برای احیای رودخانه چیست؟اصلی و مهم در این بخش عبارت است از: 

اهبرد احیا، این بخش آخرین بخش چارچوب )بخش هفتم( مربوط به اجرا است. عالوه بر اقدامات تاثیرگذار بر ر

ی بردن به پبه منظور های مدیریت تطبیقی احیای رودخانه خواهد بود. اقدامات احیا و تاثیرات آنها شامل جنبه

ارزیابی شوند.  صحیح بودن فرضیات درباره نحوه واکنش رودخانه و تغییرات ایجاد شده الزم است پایش و

 ت؟آیا راهبرد احیای اتخاذ شده، پاسخگو و موثر اسسوال مهم در این بخش عبارت است از: 

 

 ریزی  سلسله مراتب برنامه -3-3

از جمله ملی، حوضه آبریز، رودخانه یا  ییاجراهای متعدد مکانی و احیای رودخانه نیازمند هماهنگی در مقیاس

تواند شامل ها و سایر اسناد فرادست مربوط به احیای رودخانه میای از رودخانه است. به این ترتیب، برنامهبازه

 موارد زیر باشد:   

 ای:هها و قوانین ملی یا منطقسیاست -1

موما منجر به سالمت رودخانه کننده اهداف فراگیری هستند که عها تعیینبرای مثال، این قوانین یا سیاست

های مهم گذاری در مورد کیفیت آب، یا اهداف مربوط به مراقبت یا احیای ارزششوند، مانند هدفمی

 ت بیشتر بحث خواهد شد. با جزئیا 2-7ها و قوانین مربوط به احیا در بخش محیطی. سیاستزیست

 ای:ای و یا منطقهملی، حوضه های احیای رودخانه در سطحاهبردر -2

کننده اهداف اقدامات احیا ها و اهداف فرادستی احیا را شناسایی کرده و تعیینها محدوده اولویتاین راهبرد

گیری و تخصیص ی برای تصمیمتوانند چارچوبها همچنین میها و یا نتایج هستند. این راهبردبرای ورودی
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 "ایسطح برنامه"هایی در، به عنوان راهبرد توانندبودجه در سطح محلی یا طرح ارایه نماید. همچنین آنها می

 برای واکنش احیا مد نظر قرار گیرند.

 های طرح احیا رودخانه: برنامه -3

اص هستند. یک برنامه اخالت و اقدامات خکننده اهداف و اقدامات به عنوان بخشی از مدها تبییناین برنامه

ای خاص )مانند احیای جریان از رودخانه( و یا مسئله ایای خاص )مانند طرح احیای بازهاحیا ممکن است ناحیه

 رودخانه( را مورد هدف قرار دهد. 

ها صورت که سیاست تواند بصورت ساختار سلسله مراتبی از باال به پایین ارایه شود، به اینبندی میاین سه دسته

های کننده برنامهود تعیینخدهد و راهبردهای احیا نیز به نوبه و قوانین راهبردهای احیا را تحت تاثیر قرار می

 (.3-3ها هستند. )شکل احیا در سطح طرح

 
 ایاح یهاراهبرد و  طرح است،یس نیارتباط ب شیرودخانه و نما یایاح یزیرروند طرح -3-3شکل 

تواند وجود داشته باشد. راهبردهای احیای رودخانه به ندرت ممکن در عمل، رویکردهای متفاوت بسیاری می

ها همراه ها و طرحها، برنامهای از قوانین، سیاستاست به تنهایی تدوین و اجرا شوند بلکه معموال با مجموعه

پایین صورت پذیرد؛ به عنوان مثال، هنگامی که تواند از باال به ریزی احیا میهستند. به این ترتیب، برنامه
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(، یا از پایین به 7ی اسپانیا، کادر هارودخانههای ملی از قبل موجود باشند )نظیر راهبردهای ملی احیای سیاست

باال باشد، زمانی که اقدامات محلی از اقدامات هماهنگ شده در سطوح باالتر پیشی گرفته و یا هنگامی که که 

 :ا راهبردهای ملی برای هم سو شدن با رویکردهای اتخاذ شده کنونی، تغییر یابند )به عنوان مثالها یسیاست

(. در عمل، ممکن است یک روش تکراری هر دو مولفه باال به پایین و 7 برنامه احیای ماهی قزل آال، کادر

 پایین به باال را شامل شود، مانند حوضه آبریز رودخانه دانوب.

 

 های احیا تجربیات بین المللی در هماهنگی برنامه( 7کادر )

 اسپانیا 

تورالعمل چارچوب آب اسپانیا به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا متعهد شده تا به اهداف تعیین شده توسط دس

سیاست کلیدی WFD های آبریز خود دست یابد. محیطی حوضه( جهت بهبود وضعیت زیستWFDاروپا )

ها کند. به منظور ارتقا و پشتیبانی از تالشراهبری و هدایت می مقیاس ملیت احیا را در جامعی است که اقداما

احیای  یک راهبرد ملی برای 2006، وزارت محیط زیست اسپانیا در سال WFDجهت برآوردن الزامات 

رای کمک بملی (. یکی از اهداف این راهبرد تعیین اصول و فرآیند کار در سطح 8ها تدوین نمود )کادر رودخانه

و تبیین اقدامات احیا جهت درج چنین  WFDز رودخانه در اجرای مفاد های مربوط به حوضه آبریبه سازمان

   خانه بود.های مدیریت حوضه آبریز روداقداماتی در برنامه

 

 
 اسپانیاسلسله مراتب اسناد فرادست احیا در -4-3شکل 

  

 راهبرد ملی احیای رودخانه اسپانیا
 بهبود وضعیت زیست محیطی های ملی برایشناسایی اولویت

 ی اقداماتهای اسپانیا و رئوس اصلرودخانه 

 

 چارچوب دستور العمل آب اتحادیه اروپا
 های آبی محیطی محیطتدوین تعهدات مربوط به بهبود وضعیت زیست

 

 یز رودخانههای مدیریت حوضه آبرطرح
 تعریف اهداف و اقدامات خاص حوضه آبریز
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 رودخانه کلمبیا، ایاالت متحده

ریزی در سطح رنامهب -1 مختلف انجام شد: مقیاسبا  ایاحیای رودخانه کلمبیا با هماهنگی با سه سازمان برنامه

های کلی و مقررات اجرایی حوضه آبریز که شامل چشم انداز برنامه، مبنای علمی، اهداف بیولوژیکی، راهبرد

 مقیاسدر  کولوژیکیایک برنامه  -2گردد. است و در خالل برنامه اعمال و در سراسر حوضه آبریز اجرا می

دهنده نشانیک هر  کهکند تقسیم می کولوژیکی جداگانهامنطقه  11که حوضه آبریز رودخانه کلمبیا را به  استانی

زیرحوضه آبریز با  مقیاسریزی در رنامهب -3مربوط به آن است.  بیولوژیکیهای نوع خاصی از زمین و گونه

 های اصلی رودخانه کلمبیا آبریز و بازه زیرحوضه 58های یکپارچه شامل اهداف و اقدامات خاص برای برنامه

های کلمبیا و اسنیک )مار( و در نهایت یک برنامه دیگر و همچنین یک طرح جداگانه که شاخه اصلی رودخانه

 حفاظتتوسط شورای  2005کرده بود. پس از تکمیل در سال  با یکدیگر تلفیقبرای دهانه رودخانه کلمبیا  نیزرا 

های دارای اولویت برای محافظت و حوضه آبریز، راهبردهای در مقیاس زیربرق شمال غرب ایالت، طرحو 

ر داد. ها، ماهیان و جوامع حیات وحش را در بخش متعلق به رودخانه کلمبیا مورد شناسایی قرااحیای زیستگاه

شورای حیات وحش و ماهیان حوضه آبریز رودخانه کلمبیا کمک  های مذکور در اجرا و راهبری برنامهبرنامه

و حیات وحش آسیب  ر را از محل درآمد برق برای حفاظت و افزایش ماهیانمیلیون دال 250نمود، که ساالنه 

ها و اقدامات های زیرحوضه آبریز، راهبرددهد. طرحدیده در اثر احداث سدهای آبی به خود اختصاص می

هداف ، اشود که هر برنامهینان حاصل میاین اطم ،نماید، بنابراینمی تلفیقگذاری شده توسط دیگران را سرمایه

های در معرض خطر و شورا را تحت مصوبات اداره برق شمال غرب و همچنین الزامات قانونی قانون گونه

 سازد.قانون آب پاک ایاالت متحده برآورده می

 ، واشنگتن، ایاالت متحده آمریکا 1پوگت ساوند

مناطقی تحت عنوان فهرست نواحی ریزی منابع آب به طبق قانون منابع آب ایالتی، ایالت واشنگتن برای برنامه

 2007که در سال  3شود. در زمان آماده سازی برنامه احیای ماهی قزل آال در پوگت ساوندتقسیم می 2منابع آب

یند اریزی احیا در سطح حوضه آبریز بودند. در فربه تصویب رسید، اکثر نواحی منابع آب در حال اجرای برنامه

 اقدامات احیا  مالکیتو  اهمیت دانش بومی ،ال در پوگت ساوندریزی احیای ماهی قزل آبرنامه

. از این رو، برنامه شد تصدیقهای محلی زیرحوضه آبریز ویژگی به و همچنین نیاز به رویکردهای پاسخگو

 های موجود در سرتاسر رودخانه تعامل احیای ماهی قزل آال در پوگت ساوند با هر کدام از برنامه

ماهی قزل آال، راهبرد منحصر به خود را ارایه  یدر حالی که هر حوضه آبریز برای احیا و هماهنگی داشت.

 نماید.می تعیینهای مختلف کرده بود. این برنامه، ده اقدام مهم را در سرتاسر زیرحوضه

  

                                                           
1 Puget Sound 
2 Water Resource Inventory Areas ) WRIAs(  
3 Puget Sound Salmon Recovery ) PSSR(  
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 جنوب شرقی کوئینزلند، استرالیا

 ریزی جامع برای منطقه، یک سند برنامه2009 -2031 1برنامه مدیریت منابع طبیعی جنوب شرقی کوئینزلند

محیط زیست و منابع طبیعی تدوین  گستردگیمذکور است که اهداف قابل اندازه گیری را با توجه به شرایط و 

و برای موضوعات مختلفی از جمله آب تدوین شدند. احیای رودخانه، اقدامی  . این اهداف در سطح منطقهکندمی

که در اسناد متعدد گنجانده شده به طوری که این اسناد به عنوان زیربنای برنامه مدیریت منابع  مدیریتی است

های ای در بخش آب شامل راهبرد رودخانهطبیعی جنوب شرقی کوئینزلند در جهت دستیابی به اهداف منطقه

ای نظیر برنامه اقدام ویژه های. این راهبرد دارای برنامهباشدمی( 2007 -2012سالم جنوب شرقی کوئینزلند )

های با منشا غیرشهری به میزان شهری است که هدف آن کاهش بار آالیندهمدیریتی پخش آلودگی با منشا غیر

 است.  2026درصد تا سال  50

 ، استرالیا2حوضه آبریز رودخانه موری دارلینگ

های را برای کل زیر حوضه "های انحراف پایدارمحدودیت"در استرالیا برنامه حوضه آبریز موری دارلینگ، 

 های مختلف حوضهها، متوسط تراز بلندمدت برداشت آب را برای بخش. این محدودیتکندمیآبریز تعریف 

های حوضه آبریز، یاری از قسمتمحیطی دست یابد. در بسآبریز مشخص نموده تا از این طریق به اهداف زیست

اتر از محدوده تعیین به موجود )آبیاری و غیره( فراکنندگان بر اساس حقحجم آب برداشت شده به وسیله مصرف

حیای آب را برای ابه منظور اثربخشی طرح، راهبرد دولت استرالیا شده بر اساس برنامه حوضه آبریز است. 

محیطی های زیستبه مصرفی و بهبود جریاناجم حقکه باعث کاهش ح آبریز موری دارلینگ ارایه داد حوضه

به مصرفی از رید متقابل حقاوری مصرف آب و خرهگذاری در اقدامات بهگردد. این راهبرد شامل سرمایهمی

منظور راهبری احیای  کشاورزان و سایر کاربران است. طرح حوضه آبریز رودخانه موری دارلینگ چارچوبی را به

محیطی ارایه نیاز آب در جهت اهداف زیستبخشی خرید متقابل در خصوص محل و حجم موردمه تعادلبرنا

 دهد.می

 ، انگلستان 3ویلتشایر و دورست وونرودخانه آ رایهامپش

به منظور پشتیبانی از احیای رودخانه آوون انگلستان، چارچوبی راهبردی با مشارکت اداره محیط زیست، یک 

 ولین شیالت ئو تعدادی از مس 5ای ویسیکس واتر، شرکت آب منطقه4دولتی نچرال اینگلندشرکت مشاور 

های فرعی کیلومتر از رودخانه و سرشاخه 200و حفاظت تدوین شد. این راهبرد طرحی را برای احیای فیزیکی 

ه حوضه آبریز بود آن تعیین نمود. راهبرد احیا به عنوان یکی از ابتکارات با هدف حل و فصل مسایل مربوط ب

 ترازهای مرتبط با مسایل مربوط به جریان آب، کیفیت آب، انتشار آلودگی و مدیریت که به طور موازی با طرح

                                                           
1 Southeast Queensland Natural Resource Management Plan ) SEQ NRM Plan(  
2 Murray–Darling 
3 The Hampshire, Wiltshire and Dorset River Avon 
4 Natural England 
5 Wessex Water 
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ها و اقدامات، شبیه به سایر اقدامات آب مطرح شد. نقش این راهبرد و جایگاه آن در سلسله مراتب گسترده برنامه

 (. 5-3اصلی احیا است )شکل 

 
 چارچوب راهبردی احیای رودخانه آوون -5-3شکل 

 

 

 متاثر از هم مسایل و موضوعات

بایست به ریزی، چند مساله متاثر از یکدیگر هم وجود دارند که میعالوه بر راهبرد اصلی احیا و اسناد برنامه

 (. این مسایل و موضوعات عبارتند از:3-3صورت هماهنگ مورد توجه گیرند )شکل 

 مدیریت منابع آب  آب به منظور تضمین هم سو بودن با سایر اسناد فرادست سامانه مدیریت منابع

 ؛در حوضه آبریز

  های روش ؛هاها، اولویتدر ارزیابی مسایل، ریسکدانش و پژوهش به منظور ارایه یک بنیان علمی

 ی.   اقدام، و نظارت و ارزیابی تاثیر اقدامات از دیدگاه فیزیکی و علوم اجتماع

 جرا و نگهداری اری در احیای رودخانه به منظور تضمین در دسترس بودن منابع برای گذاسرمایه

 اقدامات احیا 
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  ریزی، شامل شناسایی ها به فرآیند برنامهبه منظور تامین ورودی مدخالنذیو  نفعانذیمشارکت

 های احیا و همچنین ارتقای حمایت و تطابق اولویت

 و سازگار  تمهیدات نهادی به منظور تضمین پشتیبانی تمهیدات دولتی از اقدامات هماهنگ 

 

 .بررسی شده است 7این عناصر و نقش آنها در احیای رودخانه به طور تفصیلی در فصل 

 آبریز رودخانه های مربوط به حوضهاحیای رودخانه و برنامه

  ها با شناخت روشنی از اهدافها و برنامهها، راهبرداحیای راهبردی رودخانه مستلزم این است که سیاست

ریزی احیای رودخانه باید با توجه و حفاظت تدوین یابند. به همین منظور، برنامه های بلندمدت توسعهو اولویت

یز بسیار مهم است زیرا ام شود. برنامه حوضه آبرای و محلی موجود انجای، حوضهریزی منطقهبه اسناد برنامه

 آبریز کمک نموده، اهداف در مقیاس حوضه های کنونی و آینده در داخل حوضهتواند به شناسایی فعالیتمی

و حفاظت مربوط به  های توسعهآبریز را برای استفاده و شناخت منابع آب تعیین کرده و حتی پیوندی با برنامه

 ریزی احیای رودخانه مورد توجه قرار گیرند. قرار نماید. همه این عوامل باید در برنامهحوضه آبریز بر

برای دستیابی به اهداف بلندمدت تعیین شده در برنامه حوضه  توانند مکانیزمیهای احیای رودخانه میراهبرد

محور به منظور د فرادست موضوعااحیا می تواند یکی از اسن (. در چنین سناریویی، راهبرد6-3آبریز باشد )شکل 

د. به های متفاوت در داخل حوضه آبریز به منظور دستیابی به هدف یا چشم انداز نهایی باشهماهنگی فعالیت

اهداف و نتایجی را برای حوضه آبریز  2012آبریز رودخانه موری دارلینگ در سال  حوضه عنوان نمونه، برنامه

های احیای حوضه آبریز، رویکردی پیشنهادی را برای دستیابی که راهبرد نماید؛ این در حالی استمشخص می

نماید محیطی ارایه شده در برنامه، تعیین میبه اهداف مربوط به محدودیت استفاده از آب و جریان زیست

 (.7)جدول 
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های موضوعی که تاثیر احیای حفاظت، برنامه حوضه آبریز و برنامههای توسعه و ارتباط بین برنامه -6-3شکل 

 دهد. آبریز نشان می های موضوعی را بر برنامه حوضهرودخانه به عنوان یکی از برنامه

آبریز، برتری داشته  ای دیگر در حوضهاز طرفی دیگر، یک راهبرد احیا ممکن است نسبت به طرح یا برنامه

آبریز باید  باشد. به عنوان نمونه وقتی که یک راهبرد ملی احیا اثربخش است، در این صورت، برنامه حوضه

(. این وضعیت اکنون در 7-3تعمیم یا تغییر یابد تا بتوان به اهداف و نتایج گسترده احیا دست یافت )شکل 

های که باید در برنامه شودمیدر راهبرد ملی احیا، اقدامات و فرآیندهایی تعریف اسپانیا رخ داده است، یعنی 

 (.7آبریز رودخانه گنجانده شود )کادر  مدیریت حوضه

 ری و تدوین راهبرد ملی آب گذاری، قانونگذاسیاست

 برنامه حوضه آبریز رودخانه

 های موضوعیهبرنام

 هدف / چشم انداز

 فاظتح توسعه ریسک مخاطرات  نهادی
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های اقتصادی و برنامه

 بخشی  
ای / )ملی / منطقه

 محلی(

های حفاظت از برنامه

 محیط زیست 
ای/ )ملی / منطقه

 محلی(
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دهد نشان میهای موضوعی که و حفاظت، برنامه حوضه آبریز و برنامه های توسعهارتباط بین برنامه -7-3شکل 

 آبریز برتری دارد.  راهبرد احیای رودخانه نسبت به برنامه حوضه

 

 های آبیاحیای رودخانه و سایر برنامه

هایی که هم پتانسیل های مربوط به مدیریت منابع آب )برنامههای احیای رودخانه به ناچار با سایر برنامهراهبرد

تواند نتایج پوشانی است. به همان اندازه، اقدامات احیا میهم دارایحمایت و هم تضعیف اقدامات احیا را دارند( 

های افزایی و هم تعارض بین برنامههای دیگر را بهبود ببخشد یا مانعی برای آنها باشد. هم احتمال همبرنامه

وجهی از تدهد که تالش قابلهای مربوط به مدیریت منابع آب وجود دارد. این نشان میاحیا و سایر برنامه

کنند الزم و ضروری ریزی را هدایت میهای برنامهریزان احیای رودخانه و افرادی که سایر فرآیندسوی برنامه

های موضوعی به حد کافی )نه به طور کامل( با یکدیگر تعادل دارند. است تا اطمینان حاصل گردد که برنامه

 های احیای رودخانه بایستی:  به طور خالصه، راهبرد

 گردد، های موضوعی تحمیل میهای مربوط به پتانسیل احیا را که به وسیله سایر برنامهحدودیتم

 شناسایی نماید.

 های موضوعی حمایت کند.حتی المقدور از اهداف تدوین شده در سایر برنامه 

 های موضوعی تغییرات ایجاد کند.به منظور پشتیبانی از اهداف احیا در سایر برنامه 

سازی ریزی و همچنین در طول اجرا و پیادههای برنامهها باید به عنوان بخشی از فرآیندو فرصتاین خطرات 

 نشان داده شده است.  8-3مورد توجه قرار گیرند. برخی از این ارتباطات مهم در ادامه و در شکل 

 گذاری، قانونگذاری و تدوین راهبرد ملی احیا سیاست

 برنامه حوضه آبریز

 

 های موضوعیبرنامه

 

 هدف / چشم انداز

 حفاظت توسعه ریسک مخاطرات  نهادی

های اقتصادی و برنامه

 بخشی  
ای / )ملی / منطقه

 محلی(

های حفاظت از برنامه

 محیط زیست 
ای / )ملی / منطقه

 محلی(

 راهبرد احیای رودخانه
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 درون یک حوضه در کند که چه مقدار آب برای کاربران مختلفیمآبریز تعیین  های تخصیص آب حوضهبرنامه

جریان دارند که به طور صریح یا ضمنی شامل  یکم تیوضعبر های تخصیصی تاثیر مهمی آبریز وجود دارد. برنامه

زیست محیطی است. زمانی که جریان آب یک عامل محدودکننده در سالمت رودخانه باشد،  تعیین مقدار جریان

  های احیای باید:د راهبردظرفیت اقدامات احیا در بهبود سالمت رودخانه با محدودیت مواجه خواهد شد. در این موار

 هایود و محدودیتن )به عنوان مثال از لحاظ سالمت رودخانه(، تخصیص آب موجهای ممکمحدودیت 

 جریان را شناسایی نماید. 

 محیطی ارایه دهد، به عنوان های زیستآب به منظور بهبود جریان هایرا برای تعدیل تخصیص مکانیزمی

 .ن بهره برداری از سدهاا قوانیمثال، از طریق خرید متقابل حقآبه یا ارتباط با تغییر میزان آب تخصیصی ی

ظیر نهای حفاظت از کیفیت آب، اطمینان از متناسب بودن آب موجود در یک رودخانه با اهدافی هدف برنامه

محیطی است. اصالح و بهبود کیفیت آب به عنوان یک مصرف انسان، آبیاری یا دستیابی به اهداف زیست

شود. همزمان، کیفیت پایین های احیا در نظر گرفته میحعنصر مهم در سالمت آب اغلب به عنوان هدف طر

گردد. مانند مسایل مربوط به تخصیص آب، این بدان آب منجر به عدم موفقیت بسیاری از اهداف احیا می

 معناست که راهبردهای احیا باید: 

 ای های مختلف حوضه آبریز و اهمیت اهداف احیا را شناسایی کند، برکیفیت آب هدف برای بخش

بایست اطمینان حاصل گردد که هر رود کیفیت آب تا حدی پایین باشد، مینمونه، جایی که انتظار می

 اقدام احیا به دلیل کیفیت پایین آب تضعیف نخواهد گردید. 

 )تنظیم و تعدیل  به منظور هم سو بودن با اهداف گسترده احیا، اهداف کیفی آب )و اقدامات مربوط

 ب آمرتبط با حفاظت از کیفیت  هایبرنامهاز طریق اصالح  گردد، به عنوان نمونه

 های مربوط به بهبود کیفیت آب را عرضه نموده و در دستیابی به اهداف تعیینهمچنین اقدامات احیا، ظرفیت

 کند. های محافظت کیفی آب پشتیبانی میبرنامه شده به وسیله

های باید مدیریت کل سامانه سیالب به روشی یکپارچه باشد. طرح 1های مدیریت ریسک سیالبهدف برنامه

های مختلف با یکدیگر تعامل دارند. های احیا به شیوههای مرتبط با فعالیتمدیریت ریسک سیل و راهبرد

ها ایجاد هایی نظیر سدها و خاکریزساختجریان یا احداث زیر یکم تیوضعها ممکن است تغییراتی در راهبرد

ها و اهداف قبلی احیا اثر بگذارند. در ضمن، برخی از اقدامات احیا نظیر مواردی که توانند بر محلکه می کنند

ها مرتبط هستند، به کاهش ریسک سیل کمک ها یا تاالبدشتسیالبهای آبریز باالدست، با حفاظت از حوضه

 نمایند.   می

                                                           
1 Flood risk management ) FRM( 
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های احیا هم سو شوند، اما لزوما یکسان ادی با برنامهتوانند تا حد زیهای حفاظت از محیط زیست میبرنامه

تیبانی های احیا در جهت دستیابی به تنوع زیستی و یا نتایج مورد نظر یک برنامه محافظتی پشنیستند. برنامه

توانند در حفظ های حفاظت با محدودسازی اقدامات در داخل منطقه حفاظت شده میکنند. در ضمن، برنامهمی

های ی امن برای گونهای حاصل از اقدامات احیا حائز اهمیت باشند. این امر منجر به ایجاد محیطهسودمندی

ها، محدود کردن تخریب ساحلی و کاهش تلفات موجودات آبزی و مورد تهدید، حمایت از بازگشت مجدد گونه

 . شودمیمتعاقبا کاهش نیاز به اقدامات احیا در آینده 

 

 
 های موضوعیها یا راهبردهای احیا و سایر برنامهارتباط بین برنامه-8-3شکل 

 ابعاد متفاوت احیای رودخانه -3-4

 توان از سه بعد مورد توجه قرار داد:احیای رودخانه را می

 شوند. مقیاس مکانی: جایی که در داخل حوضه آبریز، اقدامات مختلف احیا اجرا می -1

 نههای احیای رودخاطرح

 

 ی حفاظتهاطرح

 کیفیت آب از  

 

 ی مدیریت هاطرح

 ریسک سیالب

 

 ظت فای حهاطرح

 زیست محیط

 

و بهره برداری ی هاطرح

 منابع آبتوسعه 

 

 

 .کیفیت آب در سطحی باشدکه اهداف احیای رودخانه تامین شود 

  برای حفاظت / بهبود کیفیت آب هارودخانه احیای 

 

 

  ای  به ها، مخازن، و رسوب / جریان واریزه تاالبمدیریت

 منظور بهبود وضعیت تنوع زیستی و کاهش ریسک سیالب

 

 

 هاحمایت از اولویت بندی سرمایه گذای 

  تضمین منافع بلند مدت پس از اجرای کامل

 اقدامات احیا

 

  )با  سازگار ها و استفادهسازهتوسعه )یا حذف 

 اقدامات احیا

 

 ی هاطرح

 تخصیص آب 

 

 

 به منظور اجرای دسترس  در آب جریان

 اقدامات احیا
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بایست اجرا شده و همچنین تعیین بازه زمانی برای واکنش : زمانی که اقدامات مختلف میمقیاس زمانی -2

 اقدامات احیا؛ یعنی بهبود وضعیت سالمت رودخانه

 ستیابی به اهداف احیا اجرا شوند. توانند برای دها و اقدامات که میتستره اقدامات: انواع مختلفی از فعالیگ -3

ه اصلی گیری درباره نحوه مد نظر قرار دادن این سه بعد، در یک راهبرد خاص احیای رودخانه، هستتصمیم

باشد. این زمانی و مکانی آنها  ها و مقیاسریزی است به بیانی دیگر، طرح احیا باید شامل فعالیتفرآیند برنامه

ه، آنچه که راهبرد اقدامات به ترکیب چند عامل بستگی دارد از جمله ماهیت مشکالت در حوضه آبریز رودخان

 احیا در صدد دستیابی به آن است و مالحظات عملی نظیر منابع مالی و فنی موجود.

فی از عناصر مختل دهد که شامل هدف گذاری بر رویا را نشان میهایی از اقدامات احی( نمونه9-3شکل )

مکن مهای مکانی و زمانی گوناگون است. این شکل فقط به موارد اشاره کرده و اقدامات حوضه آبریز در مقیاس

خانه و های چندگانه بسته به وضعیت، یا برای دستیابی به نتایج چندگانه از لحاظ سالمت روداست در مقیاس

 محیطی اجرا شوند.کارکرد زیست

 

 
 محیطی رودخانه، اقدامات متفاوت احیا و مقیاس مکانی اجرای اقدامات )مداخالت(ارتباط بین عناصر زیست -9-3شکل 

 

 مقیاس مکانی -3-5

احیا به دلیل مقابله با موضوعات در مقیاس مکانی اشتباه و نیز عدم توجه به فرایندها در  هایبسیاری از طرح

مقیاس حوضه آبریز با شکست مواجه شده اند. اجرا در مقیاس بزرگتر نیازمند در نظر گرفتن مالحظات تعداد 

عناصر اکوسیستم 

رودخانه  ه خدمات یارا

اکوسیستمی 

 آبی هایمحیط

 مقیاس

 مکانی

 حوضه آبریز

 کریدور

 بازه رودخانه

 محلی

 یکم تیوضع کیفیت آب حوضه آبریز

 جریان

 تنوع زیستی زیستگاه

احیای حوضه 
 آبریز

های طرح آلودگی کنترل
 تخصیص آب

مدیریت 
 پیوستگی

مقررات در 
 برداشت

مدیریت 
 کاربری اراضی

 تصفیه 
 فاضالب

های توسعه طرح
 زیر بنایی

 مدیریت 
 هاتاالب

حفاظت آب و 
 خاک

 پایش آبی
 بهره برداری 

 سد
 مدیریت 

 رسوب
 معرفی مجدد 

 ها گونه

 احیای 
 ساحلی

 مدیریت 
 سیالب

اصالح مجرای 
 کانال

 حذف 
 زباله

 تثبیت
 ساحل
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ریزی ا ابزارهای برنامهو ارتباط ب مدخالنذیو  نفعانذیبیشتری از موضوعات مرتبط، مشارکت طیف وسیعی از 

 و مدیریتی است.

های ی است. فرآیندمقیاس مکانی به دالیل متعددی در احیای رودخانه مهم است. دلیل اول، مسایل اکولوژیک

طبیعی، حوضه آبریز، کریدور  هایمختلف اعم از منطقه ای، عرصه هایتواند در مقیاسمختلف اکوسیستم می

های مختلف فرآیند مقیاس محلی اتفاق بیفتد. شناخت مقیاس مکانی که در آن رودخانه، بازه رودخانه یا در

 کند.    کمک می ترین واکنشافتند به انتخاب مناسباتفاق می

ها از مرزهای ادرای و سیاسی های مکانی از بعد سیاسی نیز دارای اهمیت هستند. زمانی که رودخانهثانیا، مقیاس

ریزی در مقیاسی مناسب ارتباط برقرار بایست با سایر ابزارهای برنامهمات احیا میکنند، اهداف و اقداعبور می

ریزی برای اجرای کند. مرزهای اداری و سیاسی همچنین ممکن است، میزان اختیارات یک سازمان برنامه

 های احیا را محدود نماید.فعالیت

راحل مختلف تدوین محیث حائز اهمیت است که در نهایت اینکه مقیاس مکانی متناسب با فرآیند احیا از این 

های متفاوت پیاده سازی شوند. برای بایست در مقیاسهای احیا رودخانه ضرورتا میها و طرحو اجرای راهبرد

آبریز اتفاق بیفتد. بر این اساس،  نمونه، فرآیند تعیین چشم انداز و شناسایی مشکالت باید در مقیاس حوضه

های احیا در بازه ای از رودخانه آبریز تعیین گردد، و در نهایت طرح در مقیاس زیرحوضه ها ممکن استاولویت

ها اجرا مقیاساحیا باید در تمامی اقدامات (. برخی از 10-3و یا در مکان خاصی طراحی و اجرا گردد )شکل 

ریق تجزیه و تحلیل در از طگردد. بنابراین، بازه خاصی از یک رودخانه می تواند به عنوان منطقه دارای مشکل 

شناخت عوامل  ی تفصیلی در مقیاس محلی به منظورهاتحلیلمقیاس حوضه آبریز شناسایی شود. سپس به 

های اجرایی در برنامه اقدام احیا در بازه تخریب )به عبارت بهتر دالیل ویژه بروز مشکالت( همراه با ارایه گزینه

 مورد نظر نیاز خواهد بود.
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 ریزی احیامکانی مربوط به مراحل مختلف فرایند برنامه مقیاس -10-3شکل 

ریزی برای های مطلوب برنامهها بطور گسترده به عنوان محدودههای آبریز رودخانهدر حال حاضر، حوضه

ها ریزی احیای رودخانه، همیشه در این محدودهاند. با این وجود، برنامهآبی شناخته شده هایاکوسیستم محیط

محیطی های زیستهای سیاسی، قانونی و ماهیت چالشامکانپذیر نبوده یا ضرورت نداشته، و وابسته به زمینه

ریزی در سطح ریزی و مقیاس اجرا بوده است. با اینکه برنامهمورد نظر و همچنین تشخیص محدوده برنامه

ست که اجرا لزوما باید در همین مقیاس ان(، این بدان معنا نیشود )در صورت امکحوضه آبریز ترجیح داده می

ریزی مورد توجه قرار گیرد، اما بایست در روند برنامههای کل حوضه آبریز میصورت گیرد. در عوض، فرآیند

 .منتخب حاصل خواهد شد هاییک واکنش مطلوب ناشی از اجرای اقدمات احیا تنها در محدوده

در جهت احیای کمی  های مکانی متفاوت اتفاق بیفتد. اقداماتممکن است در مقیاساقدامات انواع مختلفی از 

آبریز باشد. از طرف دیگر، شاید  جریان رودخانه، می تواند شامل تغییر در مقادیر تخصیص آب در سطح حوضه

قابی های محلی، از طریق تغییر در قوانین بهره برداری مخزن و یا نیروگاه برموضوعات مرتبط با مدیریت جریان

 های آالینده ممکن است شامل وضع مقررات در کل حوضهو فصل شود. به همین ترتیب، مدیریت بار حل

 (.9-3 ای خاص باشد )شکلها توسط مصرف کنندهآبریز یا انجام اقدامات محلی در خصوص تخلیه زباله
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نجام آن خواهد داشت. اشایان ذکر است که فعالیتی یکسان، تاثیرات متفاوتی را در حوضه آبریز، بسته به محل 

ها، در سدهایی که در نزدیکی دهانه محیطی ناشی از حذف سد جهت عبور ماهیبه عنوان مثال، مزایای زیست

 شتر است.   اند، در مقایسه با سدی که در حوضه آبریز باالدست ساخته شده، بیرودخانه قرار گرفته

 

 مقیاس زمانی -3-6

ها، به دلیل ناتوانی در تمرکز بر مقیاس زمانی های احیای رودخانهدهد که بسیاری از طرحشواهد نشان می

 مانند.، از دستیابی به اهداف خود باز میبلندمدتمناسب و عدم موفقیت در تعیین زمان بندی 

ین دلیل مربوط به . اولمقیاس زمانی نیز همانند مقیاس مکانی، به چند دلیل با احیای رودخانه مرتبط است

ها به طور طبیعی، فرآیند تکامل را در طی صدها و هزاران سال طی است. رودخانه تکامل طبیعی  رودخانه

 .نمایند. شناسائی تاریخچه یک رودخانه و شیوه تغییر و تحول آن در طول زمان بسیار مهم استمی

صورت فصلی یا ساالنه  ها، تغییر پذیری طبیعی را بهثانیا، مقیاس زمانی از این جهت اهمیت دارد که رودخانه

یابد. اقدامات احیای تغییر می روانابغییرات طبیعی در مقادیر بارش و رودخانه در نتیجه ت کنند. جریانتجربه می

در یک  بایست چنین تغییرات طبیعی را در نظر گرفته و از آن حمایت نماید. زیرا اقدامات احیارودخانه می

 آمیز نخواهد بود.یت ثابت موفقیتوضع

های اجرایی، ها نیز مد نظر قرار گیرد. به دلیل محدودیتسوم آنکه، مقیاس زمانی باید از نظر توالی واکنش

های احیا توان همه اقدامات احیا را در یک زمان واحد انجام داد. معموال، برنامهمالی و سایر منابع به ندرت می

ریزی احیا باید این را در نظر بگیرد پذیرد. فرآیند برنامهها صورت میحتی در طول دههها، و یا در طول سال

 تند از: که چه اقداماتی در چه زمانی اجرا شوند. مواردی که باید مورد توجه قرار گیرند عبار

  نظور توقف تخریببه طور نمونه، محلی که در آن الزم است اقدامی عاجل به م مهم زمانی:اقدامات 

شود. به عنوان مثال در شرایطی که هایی که فقط در فصول خاصی انجام میصورت گیرد یا فعالیت

 رودخانه از جریان کمی برخوردار است.

 ستگاه هنوز توانایی پشتیبانی از به عنوان مثال، چنانچه کیفیت آب یا زی محیطی توالی:اهمیت زیست

ی وجود هایگونهدکی برای بازگرداندن مجدد چنین را نداشته باشد، نواحی انهای ماهی بومیگونه

 .های اجرایی باشدبایست جزء اولین اولویتخواهند داشت. بهبود کیفیت آب یا زیستگاه می

 :ای یک طرح است. همانند موثرترین توالی اقدامات از دیدگاه اجر مالحظات مربوط به مدیریت طرح

ریزی شود، بهتر است که اد( برای محلی خاص برنامهبرای نمونه، اگر یک فعالیت )دارای اولویت زی

 ی برای آن محل را همزمان به اتمام رساند.ریزی شده بعدهای برنامهسایر طرح
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های احیا و کاسته شدن چهارم، در هنگام تعیین اهداف، مقیاس زمانی الزم خواهد بود. پس از تکمیل فعالیت

ظر قرار گیرد. در این نبازه زمانی واقعی ارتقای سالمت رودخانه مد از فشارها، ضروری است تا میزان احیا و 

تواند بسته به شرایط بطور قابل مالحظه ای تغییر کند )شکل ( میزان احیا لزوما خطی نخواهد بود و می1راستا، )

خمین زده ق زمانی در بلندمدت که برای دستیابی به احیای کامل مورد نیاز است، نباید کمتر ت( اف2( و )3-11

ها تحت شرایط طبیعی ایجاد ها و قرنشود. احیای اکولوژیکی اغلب در تالش است تا به آنچه که در طی دهه

آمیز در کوتاه مدت موثر باشند و نیز تواند برای احیای موفقیتشده، دست یابد. توجه به اینکه کدام اقدامات می

ک نماید، مهم سیاسی و محلی در زمینه اجرای طرح احیا کم هایکدام اقدامات می توانند به حفظ حمایت

 است.

 
های تخریب و احیا که  تغییر در سالمت رودخانه را با افزایش و سپس کاهش تنش ناشی از مسیر -11-3شکل 

 دهنده تغییر در طول زمان هستند.نشانها دهند. فلشمی نشاناجرای اقدامات )مداخالت( احیا 

 

 احیای رودخانه اقدامات مربوط به  -3-7

کنند. این اقدامات ممکن است به طیف وسیعی از اقدامات وجود دارند که به بهبود سالمت رودخانه کمک می

طور مستقیم بر یک یا چند عنصر از اکوسیستم رودخانه تمرکز نماید، با این فرض که تاثیراتی نیز بر سایر 

یک طرح احیا، احیای کیفیت آب یا احیای تنوع های رودخانه خواهد داشت. در حالی که هدف نهایی بخش

آبریز  های دیگری از اکوسیستم یا حوضهزیستی رودخانه و ساحل آن باشد، اقدامات احیا ممکن است جنبه

 را هدف قرار دهد. -جریان یا حوضه آبریز  یکم تیوضعنظیر ناحیه ساحلی،  -رودخانه  

تر گستردهتوجه به نحوه قرارگیری اقدامات احیا داخل یک راهبرد ریزی احیای راهبردی رودخانه نیازمند برنامه

است. این امر، مقیاس مناسب برای پرداختن به مسایل مختلف و روشی که یک اقدام از اقدامات دیگر حمایت 

 شود را در بر می گیرد. ها میکرده و یا مانع آن
 

 فشار فشار فشار

 سالمت 

 رودخانه

 تخریب تخریب تخریب

 احیا احیا احیا

نقطه 

 مداخله

نقطه 

 مداخله

نقطه 

 مداخله

 ناشی ازمحدود  احیایج( 

 مداخله

ب( احیای با تأخیر ناشی از 

 مداخله

سریع ناشی از مداخله  احیایالف( 

 )اقدام احیا(
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 ت مختلف احیای رودخانه و عناصر اکوسیستم رودخانهدهنده ارتباط بین اقدامانشانطرح شماتیک  -12-3شکل 

اروپا و استرالیا، به  اجرا شده در ایاالت متحده، اتحادیه هایهای احیا بر اساس اطالعات مربوط به طرحطرح

ب، تغییر جریان آ یکم تیوضعموضوعات مختلفی شامل بهبود کیفیت آب، احیای ساحل رودخانه، تغییر 

ختلف اقدامات م 13-3اند. شکل رودخانه و تغییر مسیر رودخانه )پیچانرودی کردن( تقسیم شده یمجرازیستگاه 

طرح  48000 ها و اطالعات مربوط به ایاالت متحده، اتحادیه اروپا و استرالیا را برای تقریبااحیا بر اساس داده

 های بزرگتر )خارج از مسیر در حوضه آبریز رودخانه هادهد. این تفکیک در برگیرنده طرحاحیا نشان می

آبریز از جمله هیدرولوژی  های حوضهتوجهی بر فرآیندو کریدور رودخانه( نیست؛ گرچه چنین اقداماتی تاثیر قابل

یک عناصر مختلف حوضه و رسوبگذاری آن، و ورود مصالح به کریدور رودخانه دارد. شایان ذکر است که تفک

ری شامل اقداماتی به طور اجتناب ناپذی هایح نبوده و بسیاری از طرحاکوسیستم رودخانه همیشه روشن و صر

 های زیادی از اکوسیستم رودخانه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. است که جنبه
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 اندهای احیا بر اساس عناصر اکوسیستم رودخانه که هدف اصلی طرح قرار گرفتهتفکیک طرح -13-3شکل 

 

گیرد. تغییر در وضعیت کمی جریان ممکن است بر میگسترده، طیف وسیعی از اقدامات را در بر بندیاین دسته

ها و حذف موانع( یا بر افزایش جریان یا تغییر در زمان )برای مثال، مقاوم سازی مسیر عبور ماهی یوستگیپبهبود 

( متمرکز شود. بهبود زیستگاه ساحلی های محیط زیستیاز رودخانه و ایجاد جریان ها)محدود سازی برداشت جریان

های پیچانرودی(، یا ایجاد شامل افزایش ثبات در ساحل رودخانه، تغییر در ژئومورفولوژی )ایجاد دوباره مسیر

 رودخانه )ایجاد دوباره چوب و کنده، مصالح طبیعی یا پوشش گیاهی( است. یمجرازیستگاه در 

شناسی اقدامات مختلف احیای حیای رودخانه وجود دارد. نوعبندی اقدامات اهای مختلفی برای دستهروش

آمریکا  ایاالت متحدههای احیا در های حاصل از ارزیابی طرحبندی( بر اساس دسته1-3رودخانه در جدول )

جریان، زیستگاه،  یکم تیوضعها بین عناصر مختلف رودخانه )حوضه آبریز، بندی(. این دسته1-3است )جدول 

تنوع زیستی(، بر اساس اولویت پرداختن هر اقدام به عناصر مذکور، تفکیک شده است. این جدول کیفیت آب، 

هایی از احیای غیرفعال )به عنوان معموال باید صورت پذیرد و در برگیرنده نمونهدهد که چه اقدامی توضیح می

ی اصالح اکوسیستم رودخانه( مستقیم برااقدامات های نظارت محور( و احیای فعال )ها و روشمثال، سیاست

های فنی دقیق شامل تشریح مفصلی از هر یک از اقدامات احیا و منابع برای دستورالعمل 6تا  3است. فصول 

 های مطالعات موردی است. و نمونه

 

  

27%

18%

28%

27%

(ناحیه ساحلی)زیستگاه 

وضعیت کمی جریان

( مجرای رودخانه)زیستگاه 

کیفیت آب 
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 انواع اقدامات احیای رودخانه -1-3جدول 

اجزاء 
اکوسیستم 

 رودخانه

اقدام احیای 
 رودخانه

طرح هدف از استفاده در 
 احیای رودخانه

 هایی از اقدامات مختلفنمونه

 احیای غیر فعال احیای فعال

 آبریز حوضه
مدیریت 

 آبریز حوضه

 ریبهبود آب، رسوب و سا
 یکه وارد مجرا یمواد

 .شوندیرودخانه م

 احیای حوضه آبریز -
 احیای مجرای رودخانه  -

 و نواحی با فرسایش باال
 حفاظت از آب و اراضی -

ریزی کاربری برنامه -
اراضی / مقررات پایش و 
 نظارت در کاربری اراضی

ارتقای )اجباری یا  -
داوطلبانه( بهترین 

های مدیریتی روش
 کشاورزی

 
 
 

وضعیت کمی 
 جریان

بهبود جریان 
 آب

 یدر حجم، زمانبند راتییتغ
تناوب تکرار و مدت  ان،یجر

 انیزمان وقوع جر

 خرید متقابل حقابه  -
فعاالنه آب و مدیریت 

برای بهبود عملکرد 
 محیطیزیست

حذف/ ساماندهی مجدد  -
های واقع در زهکش

 سیالبدشت

مجوز رهاسازی جریان  -
الکتریکی برای بهره 

 برداری برقابی/ سد

محدود نمودن برداشت  -
آب توسط مصرف 

 کنندگان

مدیریت 
سیالب و 

 رواناب
 سطحی

از  یسطح رواناب یالگو رییتغ
دبی ا  رییتغ نظیر یشهر ینواح
 البیس وج

احداث آبگیر، تاالب،  -
های تسکین حوضچه

سیالب یا سایر موارد 
تنظیم کننده جریان در 

 مناطق شهری
حذف/ کاهش سطوح  -

 غیر قابل نفوذ در حوضه
 آبریز شهری

توسعه شهری و ملزومات  -
 طراحی

حذف / مقاوم 
 سازی سد

 آب  انیبهبود جر
رودخانه شامل  یکیو اکولوژ

 ریبهبود انتقال رسوب و مس
 یانگذر ماه

حذف سدها یا  -
 سرریزهای زائد

مقاوم سازی مسیر عبور  -
ها در سدها و ماهی
 های موجودسرریز

ملزومات در خصوص  -
در وضع مقررات تنظیمی 

 بهره برداری از سدها

پیوستگی با 
 سیالبدشت

به  البیس سکیکاهش ر
رودخانه  تیظرف شیافزا لهیوس

  رهیبه منظور ذخ
 هایانیجر یو رهاساز

 یالبیس
 یاهیحرکت موجودات گ امکان

 رسوب  ،یو جانور
 یاصل یمجرا نیموارد ب ریو سا
 البدشتیو س
  هاندهیآال هیتصف شیافزا

 یهاآب یهاسفره هیو تغذ
 ینیرزمیز

های حذف خاکریز -
 ساحل رودخانه

های احداث زیر ساخت -
الزم )برای نمونه، 

های دریچه( در محل
با دوره  هایبرابر سیالب

 بازگشت باالتر

مجوز رهاسازی جریان  -
الکتریکی برای بهره 

 برداری برقابی/ سد

محدود نمودن برداشت  -
آب توسط مصرف 

 کنندگان
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 انواع اقدامات احیای رودخانه -1-3مه جدول ادا

اجزاء 
اکوسیستم 

 رودخانه

اقدام احیای 
 رودخانه

در طرح هدف از استفاده 
 احیای رودخانه

 هایی از اقدامات مختلفنمونه

 احیای غیر فعال احیای فعال

زیستگاه 
 )ساحلی(

مدیریت زیستگاه 
 ساحلی رودخانه

 یموارد ریآب، رسوب و سا رییتغ
رودخانه  یاصل یکه وارد مجرا

 رییتغ ستگاه؛یز جادیا شوند؛یم
و  ه؛یسا جادیا قیآب از طر یدما
و  ایه یاز مهاجرت ماه تیحما
موجودات زنده در امتداد  ریسا

 رودخانه

 احیای ناحیه ساحلی -
حذف گیاهان غیربومی و  -

 مهاجم

خروج احشام  و سایر  -
 های مهاجمگونه

وضع مقررات و  -
های نظارتی محدودیت

در خصوص پاکسازی 
 پوشش گیاهی ساحلی

 تملک اراضی
جهت  یساحل یهانیتملک زم

 ایو  یاز اراض یکنترل بهره بردار
 ایاح یهاتیانجام فعال

خرید اراضی در مناطق و  -
نواحی حساس/ با ارزش 

 زیستگاهی
 

 زیستگاه
)مجرای 
 رودخانه(

 ستگاهیبهبود ز
 یرودخانه ا یمجرا

که از  یستگاهیز جادیا ایارتقاء 
 کندیم تیحما یستیتنوع ز

ها با ایجاد ایجاد زیستگاه -
ها و موانع طبیعی؛ کنده

کاشت پوشش گیاهی در 
 رودخانه  یمجرا

محدودیت در برداشت  -
شن و ماسه  و سایر 

های استحصالی فعالیت
 داخل رودخانه

پایدارسازی سواحل 
 رودخانه

مواد  هیتخل ایو  شیکاهش فرسا
 به داخل رودخانه یساحل

تقویت/ تغییر شکل کناره  -
 رودخانه

کاشت پوشش گیاهی  -
 مستقیم در کناره رودخانه

محدودیت در  -
های کناره فعالیت

 رودخانه

 یمجرا اصالح
 انیجر

 جادیا ای انیشکل مقطع جر رییتغ
طول رودخانه ،  در راتییتغ

و  یکیدرولیتنوع ه شیافزا
و  انیدر طول جر یستگاهیز

 مجرا بیکاهش ش

سرپوشیدگی رودخانه  رفع -
ها از طریق بازگشایی لوله

ها / و حذف پوشش
 هاکانالزائد های روکش

پیچانرودی کردن مجدد  -
 رودخانه

 

 مدیریت کیفیت آب کیفیت آب
آب  تیفیبهبود ک ایحفاظت 
و ذرات  ییایمیش بیشامل ترک

 معلق یرسوب

احداث و ارتقای تاسیسات  -
 فاضالب

آوری رسوبات و جمع -
 پسماند شهری

های فعالیتساماندهی  -
 برداشت شن و ماسه

 هااحیای تاالب -

تغییر در بهره برداری و  -
رهاسازی آب در سدها با 
هدف مدیریت دمای 

 آب
وضع مقررات تنظیمی  -

در خصوص مدیریت / 
 هاتخلیه آالینده

 تنوع زیستی
های مدیریت گونه

 ایرودخانه
بهبود تعداد و تنوع  ایحفاظت 

 مهم یهاگونه
بازگرداندن ذخیره سازی/  -

 هامجدد گونه

کنترل برداشت/ حذف  -
 هاگونه

ایجاد مناطق حفاظت  -
 شده

 سایر موارد
منظر و 

 یآموزش/یحینما/تفر

به عنوان  یارزش اجتماع شیافزا
بهبود منظر  مثال از طریق

بهبود  ای یرودخانه، بهبود دسترس
 یاطالعات و دانش عموم

های ساحلی، ایجاد پارک -
ها و گردشگاهها، پیاده رو

نقاط دسترسی به رودخانه 
 و امکانات آموزشی
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 قوانین طالیی احیای رودخانه  -3-8

توانند به عنوان راهنمایی برای اقدامات بر اساس تجربیات بین المللی، تعدادی اصول کلیدی وجود دارند که می

ون طالیی تشریح عنوان هشت قاناحیای رودخانه مورد استفاده قرار گیرند. این اصول در این قسمت، تحت 

های الشچدر پاسخ به  شده است. این قوانین بر اساس تجارب بین المللی موجود در این کتاب یا توسط دیگران،

 شوند. ها ارایه میشناسایی و مطرح شده در ابتدای کتاب در زمینه احیای رودخانه

 و رودخانه  های وابسته به حوضه آبریزناسایی، درک و کار با فرآیندش -1

های مضر محیطی تاثیرگذار بر سالمت رودخانه، فعالیتشناخت فرآیندهای پیچیده فیزیکی، شیمیایی و زیست

. ائز اهمیت هستندبرای رودخانه و اکوسیستم و هم چنین شناسایی موثرترین و کارآمدترین اقدامات احیا ح

سالم و استفاده از خدمات اکوسیستمی مربوط  چنین شناختی برای اطمینان از برخورداری از منافع یک رودخانه

 روند پایدارتر خواهند بود. های احیا که همگام با فرآیندهای طبیعی پیش میبه آن ضروری است. طرح

ای  ریزی و توسعهبرنامههای سو شدن با فعالیت اجتماعی و هم-های اقتصادییوند با ارزشپ -2

 تردر مقیاس وسیع

های موجود تاثیرگذار بر رودخانه راهبردیک طرح احیای راهبردی رودخانه باید شامل شناسائی و ترکیب کلیه 

شهری و صنعتی، تسکین سیالب و تامین  یا تاثیرپذیر از آن باشد. اهداف احیا باید با اهداف مربوط به توسعه

ریزی، همزمان ایند برنامهی منتخب برای پیاده سازی اقدامات احیا تطابق داشته باشد. در فرهاآب و نیز مکان

مختلف جامعه منعکس شود.  هایهای گروهبا تضمین سازگاری با اهداف راهبردی احیای رودخانه باید اولویت

های متولی دخالن، دستگاهمنفعان و ذیط زیست، ذیهای انسانی و محیاین امر شامل برقراری تعادل بین نیاز

. اهداف احیا و مقررات تنظیمی شودمیها های متفاوت رودخانهمات و نیز بین کارکردهای اجرای اقداو مکان

های احیا را ضمانت کرده و سالمت رودخانه در آینده طرح بلندمدتبایست متوازن بوده تا موفقیت منابع آب می

 نیز حفظ شود.

لیت در مقیاس مناسب جهت برطرف نمودن ملکرد اکوسیستم از طریق فعااحیای ساختار و ع -3

 عوامل محدود کننده سالمت رودخانه

آبریز خواهد بود. احیای رودخانه  های بسیاری در سرتاسر کل حوضهسالمت رودخانه متاثر از عوامل و فرآیند

در مقیاس محلی، در صورتی که عوامل اصلی تاثیرگذار بر سالمت رودخانه در خارج از محل احیا تعبیه شوند، 

عوامل محدود کننده سالمت رودخانه در  اثر محدودی خواهد داشت؛ با این همه، اقدامات احیا باید نسبت به

 شیاجرا و پا ،ریزیدر اغلب موارد، الزم است امور برنامههر موقعیتی در رودخانه، واکنش نشان دهند. 

در صورتی که  هماهنگ و هم سو باشد. یمحل اسمقی با منطقه( ای) زیحوضه آبر اسیدر مق ایاح یهاتیفعال
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بسیار دشوار باشد، در خصوص مداخالت محلی ناشی از اقدامات احیا به آبریز  حل مشکالت در مقیاس حوضه

 بررسی و قضاوت بیشتر نیاز خواهد شد.

 عیین اهداف مشخص، دست یافتنی و قابل اندازه گیریت -4

ل اندازه گیری در کارکرد اکوسیستم، در باید تا حد امکان در چارچوب تغییرات قابمدت و بلندمدت کوتاهاهداف 

ریزی صورت امکان( تدوین شوند. در امر برنامه اقتصادی )در -خدمات اکوسیستم و در عوامل اجتماعیارایه 

بایست این موضوع پذیرفته شود که حذف اثرات مخرب انسانی که در طول احیا و تخصیص بودجه الزم می

به منظور نمایش فواید  توانندهای کوتاه مدت میهای اخیر ایجاد شده، زمان بر است. در عین حال، طرحدهه

 اقدامات احیا جهت تامین اعتبار مالی و نیز جلب انگیزه الزم، حائز اهمیت باشند.

 یرات آتیتاب آوری نسبت به تغی -5

ریزی و اجرا باید بایست با نگاهی به آینده و نه فقط با توجه به گذشته خود احیا شوند. برنامهها میرودخانه

 غییرات شامل آب تهای حوضه آبریز را در طول زمان مورد توجه قرار بدهد. این تغییرات احتمالی در عرصه

ا فرض عدم قطعیت بو هوا، کاربری اراضی، هیدرولوژی، بارهای آالینده و توسعه در کریدور رودخانه است. 

 تلف باشد.نسبت به شرایط آتی، هدف از احیای رودخانه بایستی ایجاد تاب آوری نسبت به شرایط مخ

 نتایح احیا اطمینان از پایداری -6

ها کوتاه مدت نیست، به های ناشی از احیای رودخانهچالشی را مبنی بر اینکه دستاورد هارودخانهماهیت پویای 

ریزی، اجرا های احیای رودخانه باید با توجه به دستیابی به نتایج پایدار در بلندمدت برنامهآورد. راهبردوجود می

 دستکاری و مداخالت کمتر در های خودکفا بایستی تثبیت گردند که خود به ایجادو مدیریت شود. اکوسیستم

های آینده را برآورده سازد تواند هزینهآینده وابسته است. همچنین، باید از وجود مکانیسم مالی پایدار که می

نظور محافظت از اطمینان حاصل گردد، و همچنین مطمئن شد که اقدامات قانونی احیا در مقیاس محلی به م

قیاس حوضه آبریز در توسعه ای در م هایحت تبعات منفی حاصل از فعالیتفواید اقدامات احیا وجود دارند و ت

 آینده قرار نخواهند گرفت.

 مرتبط نفعانذیمشارکت همه  -7

 بخشی و ساکنین -های بینمربوط به زمین و آب و نیز همکاری کلیه مشکالتیک رویکرد یکپارچه که 

 دهد، به بهترین نتایج دست خواهد یافت. هماهنگی اقدامات و حاشیه نشینان رودخانه را مد نظر قرار می

های مختلف دولتی در دستیابی به اهداف احیا در موفقیت طرح احیا بسیار اثربخش خواهد بود. و اهداف سازمان

های اجتماعی کان، شهروندان و گروهاحیای رودخانه باعث مشارکت همه مال در عین حال، ماهیت مردمی طرح

های احیا همچنین پیوندی دوباره بین ها شده است. طرحبه عنوان عنصر اصلی در موفقیت بسیاری از طرح

تواند مزایا و منافعی فراتر از تکمیل طرح )تحقق اهداف طرح احیا( در بر ها ایجاد کرده که میمردم و رودخانه
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هایی را برای یادگیری مستمر ایجاد نماید و این اطمینان بایست فرصتآیند احیا میداشته باشد. عالوه بر آن، فر

های پیش رو و مرتبط با مدیریت توانایی پاسخگویی به چالش مدخالنیو ذنفعان حاصل گردد که ذی

 ها را دارند.رودخانه

 ظارت، ارزیابی، تطبیق و تهیه مستندات از نتایج احیان -8

گیری احیای رودخانه به عنوان ابزاری جهت راهبری مدیریت نظارت بر اهداف تعریف شده و قابل اندازه 

که زیر بنای راهبرد احیا هستند  را علمیبایست فرضیات های نظارتی میتطبیقی، امری ضروری است. برنامه

های احیا از لحاظ احیای ساختار، عملکرد آمیز بودن طرحرا تائید یا رد کند و حاوی مستنداتی مبنی بر موفقیت

اقتصادی ارایه کند. وجود مقیاس نظارتی مناسب که بتواند تاثیرات  -مات اکوسیستمی، و منافع اجتماعیو خد

احیای رودخانه را در حین زمان احیا و پس از آن شناسایی نماید، الزم است. 





 

 

 

 های کلیدی نمای کلی و پیام

شود. ابتدا مراحل مهم در فرآیند احیا به صورت مختصر ریزی احیای رودخانه پرداخته میدر این فصل به مراحل برنامه

بندی و تعیین اهداف کالن و جزئی )فرعی( های اولویتمعرفی و سپس برخی مراحل از جمله ارزیابی وضع موجود، روش

 این فصل عبارتند از:  های کلیدیشوند. پیامبا جزئیات بیشتری ارایه می

 ریزی احیای رودخانه نیازمند ارزیابی جامع از وضعیت کنونی اکوسیستم رودخانه، مشکالت و تهدیدات برنامه

 های آینده است.موجود و سناریو

 آل به دست آمده در افق ایده آبریز رودخانه، نتیجه انداز بلندمدت حوضهیک راهبرد احیای رودخانه باید چشم

مدت تعیین مدت و میانریزی و اهداف ویژه و قابل اندازه گیری را به منظور دستیابی به اهداف کوتاههبرنام

نماید. الزم است اهداف تا حد امکان در چارچوب تغییرات قابل اندازه گیری در کارکرد اکوسیستم، ارایه 

 اقتصادی تدوین شوند. –خدمات اکوسیستمی و عوامل اجتماعی 

 ها بایستی با نگاه به آینده و نه آوری نسبت به تغییرات آینده است. رودخانهی احیا، ایجاد تابهدف راهبردها

های طبیعی در طول زمان و صرفا با درنظر گرفتن گذشته، احیا شوند. همچنین تغییرات احتمالی عرصه

 پیامدهای احتمالی آن بر اکوسیستم رودخانه باید مد نظر قرار گیرد.

 آبریز همراه با اثربخشی،  ها در حوضهقدامات احیا به فرآیندی نیاز دارد که در آن به اولویتبندی ااولویت

 .   شودمیکارآمدی و پایداری اقدامات مختلف احیا به طور مستمر توجه 

 

 ریزی احیای رودخانه مروری بر فرآیند برنامه -4-1

ای سیاسی یا تعهدی شود؛ ممکن است بخشنامهمیفرآیند احیای رودخانه در نتیجه یکی از عوامل زیر آغاز 

محور قانونی برای سازمان دولتی مرتبط به منظور انجام فرآیند احیا وجود داشته باشد؛ در مورد یک سازمان جامعه

 های مردم نهاد، این فرآیند از طریق تصمیمی درون سازمان شروع شود. یا سایر سازمان

 

 

 

 ریزی احیای رودخانهبرنامه -فصل چهارم
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 (:1-4شروع، شامل مراحل زیر  است )شکل فرآیند احیای رودخانه پس از 

 ارزیابی وضعیت -1

آبریز رودخانه به منظور ارایه اطالعات الزم جهت پشتیبانی  ارزیابی وضعیت، شامل انجام ارزیابی پایه از حوضه

وضعیت رودخانه،  ریزی در سطحی وسیع است. در این مرحله، شناخت صحیح ازگیری و برنامهاز فرآیند تصمیم

برای خدمات اکوسیستمی  کننده سالمت رودخانه و الزامات موردنیازتار و عملکرد آن، شناسایی عوامل تهدیدساخ

مورد بحث و بررسی   8و در فصل  2-4ل در بخش گیرد. این مرحله بطور کامآبریز مورد توجه قرار می حوضه

 قرار خواهد گرفت. 

 یر و قابل سنجشتعیین اهداف فراگ -2

احل فرایند احیا را با هدف احیا عالوه بر تعیین مبنای اقدامات احیا بایستی کلیه مر مدت و بلندمدتکوتاه اهداف

 ین مرحله در بخشنیل به اهداف احیا هدایت نماید و نیز مبنایی جهت سنجش پیشرفت فرآیند احیا باشد. ا

 اهد شد.بطور کامل بررسی خو 4-3

 سازی راهبرد احیاتدوین و بهینه -3

اهبرد شامل مرحله برای تعیین راهبرد کلی جهت دستیابی به اهداف احیا طراحی شده است. این راین 

 هایبندی محدودهترین عناصر رودخانه جهت احیا از طریق اقداماتی نظیر اولویتگیری در زمینه مهمتصمیم

 امل در بخشکبطور جغرافیایی، مواهب رودخانه و کارکردهای اکوسیستم است. فرآیند تدوین یک راهبرد 

 بحث خواهد شد. 4-3 

 احیا با هدفهای جداگانه سازی طرحتوسعه و بهینه-4

 ،احیا ریفراگ دافبه اه یابیبه منظور دست هایی که یکی از اهداف احیا را دنبال می کنند،ضروری است طرح

ز رودخانه صورت ابازه ای هایی، اقدامات در مقیاس حوضه آبریز، کریدور یا شوند. در چنین طرح شناسایی

 احیا بررسی خواهند شد.  هایایج ترین اقدامات اجرای طرحر 11و فصل  7-3پذیرد. در بخش می

 هاهماهنگ نمودن طرح -5

های مدیریت منابع آب و ها با یکدیگر و نیز با سایر طرحهای احیا، الزم است این طرحپس از شناسایی طرح

ها مستلزم سو نمودن طرحریزی هماهنگ شوند. همها و سایر اسناد برنامهامهدر صورت امکان با تدوین برن

های احیا نویس طرحیشپهای مدیریت منابع آب )برای اثرگذاری بر روی راهبرد احیا( یا ارایه انطباق با طرح

 3-3خش ریزی در ب)برای تضمین هماهنگی و سازگاری با سایر اسناد فرادست( است. سلسله مراتب برنامه

 تشریح خواهد شد.
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 سازیاجرا و پیاده -6

ها و راهنماهای تورالعملی جداگانه با هدف احیا است. دسهاهایی منطبق با راهبرد احیا و طرحاجرا شامل فعالیت

 (42های احیا هستند )کادر مختلفی وجود دارند که شامل الزامات عملیاتی اجرای طرح

 نظارت و تطبیق -7

مدت و بلندمدت احیا، اثربخشی اقدامات احیا و ایجاد مکانیزمی در این مرحله، میزان دستیابی به اهداف کوتاه

که به طور مفصل در  شودمیها تعیین برای تطابق اقدامات با راهبردهای احیا و در صورت لزوم با سایر طرح

 گیرد. مورد بحث قرار می 5فصل 

طی نشان داده شده است. به طور ویژه، خبا یک مدل  1-4یای رودخانه، در شکل ریزی احمراحل فرایند برنامه

خاص احیا نیازمند تجدیدنظر  هایرحاحیا، تدوین راهبرد احیا و طراحی ط مدت و بلندمدتکوتاهتنظیم اهداف 

 ر بستگی دارد.   یند مذکوپایانی فرآ هایدر خصوص مراحل ابتدایی فرایند احیا بوده و به دستاوردها و نتایج بخش

 
 مراحل تدوین و اجرای یک راهبرد احیای رودخانه -1-4شکل 

 

  

 ارزیابی وضعیت

وضعیت منابع آب و 

 اکوسیستم

 ل، تهدیدها یمسا

 هاو محرک

ها، بینیروندها، پیش

 نیازهای آتی

 مدت و بلندمدتکوتاهتعیین اهداف 

 تدوین راهبرد احیا

 های احیاطرح
 بازه کریدور رودخانه حوضه آبریز

 ریزیاسناد برنامهها با سایر هماهنگی طرح

 های اجرا شدهطرح

 نظارت بر اهداف
 ها(بریز و طرحآ)راهبردها، حوضه 

 رزیابی وضعیتا -1

عیین اهداف ت -2
مدت و کوتاه

 بلندمدت

تدوین و  -3
 سازی راهبرد بهینه

تدوین و  -4
 ها سازی طرحبهینه

 ماهنگ نمودنه -5
 ها طرح

 اجرا  -6
 و پیاده سازی

 ظارت و تطبیقن -7

سایر اهداف 
 ریزیبرنامه

های خدمات اولویت
 اکوسیستمی

 ها محدودیت 
 اختیارات سازمانی 
 مسائل مالی 

 وریبهره

اثر بخشی / 
 سودمندی

 زیست محیطی 
 اقتصادی اجتماعی 

 مقیاس 

 پذیریامکان

 پایداری

د یا مزایا اگر هزینه بیش از ح
 شوداصالح میناکافی باشد 

اگر هزینه بیش از حد یا مزایا 
 ناکافی باشد اصالح می شود

 اصالح اهداف /

 هاراهبردها / طرح

 بر اساس نتایج 
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 در اسپانیا هارودخانه( تدوین راهبرد ملی احیای 8کادر )

آبی و در عمل به تعهدات  هایواکنش به تهدیدات مرتبط با اکوسیستم محیطزیست اسپانیا در وزارت محیط

در سال  هاودخانهراتحادیه اروپا، یک راهبرد ملی را برای احیای  (WFD) کشور تحت دستورالعمل چارچوب آب

امل دهنده هفت مرحله به منظور اجرای راهبرد مذکور است. اولین مرحله شنشان 2-4نمود. شکل  تدوین 2006

های ن، به منظور دستیابی به حمایتآمطلوب و اقدامات الزم بود. پس از مدت و بلندمدت کوتاهتعیین اهداف 

ها و سایل مهم، گزینههای فنی تدوین و منتشر شد. در مرحله بعد به مفنی و اجتماعی مورد نیاز، دستورالعمل

ها تدوین شدند. پنج خط ها و راهبرداولویت ها پرداخته شد. بر اساس ارزیابی وضعیت، گروهی ازمحدودیت

زی و تحقیقات تعیین مشی )برنامه اقدام( اصلی از جمله آموزش، حفاظت، احیا، فعالیت داوطلبانه و مستندسا

احیا به  طرح در زمینه 13ی اقدام اصلی اجرا شدند؛ از جمله اجرا هایبرنامهها بر اساس شدند. تعدادی از طرح

میزان موفقیت  هایی در زمینه تدوین معیارهایی جهت ارزیابیهای در حال اجرا. فعالیتهمراه سایر طرح

 های تدوین شده ادامه دارند.های احیا و نیز بررسی صحت راهبردطرح

 
 در اسپانیا هارودخانهمراحل تدوین راهبرد احیای  -2-4شکل 

 

 اهداف  -1

مک و ک -2 بیارزیا -7
 پشتیبانی

ناسایی ش -3
 وضعیت

  واجرا  -6
 پیاده سازی

 خط مشی -5
 اقدام()برنامه 

 اهبردها ر -4
 هاو اولویت
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 ارزیابی وضعیت -4-2

سترس تصمیم دتدوین یک راهبرد احیای رودخانه نیازمند طیف وسیعی از اطالعات است که می بایست در 

ها و تهیه یک مسایل، ارزیابی گزینه ها در شناخت کاملقرار گیرد تا به آن مدخالنذینفعان و گیرندگان ذی

های اصلی زیر در فرآیند احیا پاسخ کمک نماید. بنابراین، گردآوری اطالعات الزم جهت پاسخگویی به پرسش

 : (2-3شکل  و 1-3روری است )مراجعه به بخش ض -ارچوب احیا تنظیم شده که در چ -

 رودخانه چیست؟ کوسیستمعوامل موثر بر ا 

 کند؟اکوسیستم رودخانه چگونه کار می 

 شرایط و وضعیت کنونی اکوسیستم رودخانه چگونه است؟ 

 کند؟اکوسیستم رودخانه چه خدماتی را و به چه افرادی ارایه می 

ه شامل ارزیابی ارزیابی وضعیت به منظور ارایه اطالعات الزم جهت پاسخگویی به سواالت فوق در سه دست

ها به منظور یکرد(. نظارت رو3-4)شکل  شودمیپایه، ارزیابی مسایل و مشکالت و ارزیابی روندها طراحی 

 شد.  به طور کامل بررسی خواهد 5-3-1پشتیبانی از این سه دسته ارزیابی در بخش 

های فنی ورالعملبینی وضعیت آینده، موضوع بسیاری از کتب و دستهای رودخانه و پیشهای ارزیابی رویکرد

خشی از ارزیابی به مرور کلی رویکردهای ارزیابی سالمت رودخانه به عنوان ب 8(. در فصل 42است )کادر 

 کند.یرویکردها را توصیف م های مهم اینهای زیر برخی از جنبهپرداخته خواهد شد. بخش وضعیت

 

 
 ریزی احیای رودخانهارزیابی وضعیت به منظور ارایه اطالعات الزم برای برنامه -3-4شکل 

 

 

 ارزیابی پایه

 

 

 

 

 ارزیابی منابع آب 

 ارزیابی زیست محیطی 

 اکوسیستمی ارزیابی خدمات

 ارزیابی مسایل و مشکالت

 

 

 

 
 

 هاتهدیدات و محرک

 مسایل و پیامدها

 ها ها و محدودیتفرصت

 ارزیابی روندها

 

 

 
 

 بینی وضعیت اقتصادیپیش

 های توسعه آتیو طرح 

 روندهای آبی و زیست محیطی 

 مدت و بلندمدت، اولویت بندی، تعیین اهداف کوتاه

 تدوین راهبرد احیا
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 ارزیابی پایه

دهد. این رایه میاکوسیستم رودخانه و نحوه کارکرد آن را اارزیابی پایه، شناخت صحیحی از وضعیت فعلی 

دخانه )خدمات شناخت باید وضعیت زیست محیطی، دسترسی به منابع آب و وابستگی انسان به اکوسیستم رو

 دهد.اکوسیستمی ارایه شده توسط رودخانه( را مورد توجه قرار 

آبریز رودخانه به منظور احیای  مختلف درون حوضههای های اصلی اکوسیستم از جمله فرآیندشناسایی کارکرد

دخانه و ارایه مؤثر رودخانه، مهم است. الزم است نقش کارکردهای مختلف اکوسیستم در بهبود سالمت رو

های احیا اذ تصمیمخدمات اکوسیستمی شناسایی شود. این شناسایی می تواند پایه و اساس علمی را برای اتخ

 مثال:  فراهم نماید. به عنوان 

 دهد. ر میهای هدفمندی که علل کاهش کارکرد سیستم )رودخانه( را مد نظر قراتوجه به پاسخ 

 احیا بلندمدتبینی و تعیین میزان اثرات کوتاه مدت و حمایت از پیش 

 های اکوسیستمی و ارزیابی پیامدهای مضاعفتوجه به ارزیابی وابستگی 

 یابد.غییر میتملکرد اکوسیستم فراتر از آن کاهش یا به نحوی که ع هاتوجه به ارزیابی آستانه 

 1(EPA-US)زیست ایاالت متحده رویکرد مبتنی بر کارکرد احیای رودخانه که توسط سازمان حفاظت از محیط

 (.9کند )کادر گیری حمایت میتوسعه یافته از این رویکرد برای تصمیم

ه پاسخ احتمالی بکند تا درک بهتری نسبت ریزان کمک میشناسایی نحوه عملکرد اکوسیستم رودخانه به برنامه

بندی اقدامات گذاری و اولویتاکوسیستم به مداخالت انسانی داشته باشند. این مسأله به عنوان هسته فرآیند هدف

ها متفاوت و چالش بینیچنین پیشها و همیت پاسخ، ماه. با توجه به پیچیدگی رودخانهشودمیمهم احیا محسوب 

خریب و نوع اقدام تخریب شده بسته به ماهیت تخریب، میزان ت برانگیز خواهد بود. وضعیت سالمت یک رودخانه

(. 11-3نباشد )شکل  ممکن است به سرعت احیا شده یا احیای آن زمان بر باشد و یا حتی به هیچ وجه قابل احیا

 :  باشدمیدر هدایت موارد زیر مهم اقدامات خت واکنش احتمالی یک سیستم به بنابراین، شنا

  ،از اقدامات رتی که زودهنگام ممکن است مؤثرتر باشند. در صواقدامات زمان اقدام: به عنوان مثال

 شوند.جبران ناپذیری می هایحد آستانه فراتر روند منجر به وارد آمدن آسیب

 ها و ارزیابی هزینه بندی اقدامات احیا به منظوروان مثال، امکان اولویتشرایط و محل اقدام: به عن

 ؛های مختلفمزایای گزینه

 ای خدمات اکوسیستمیانتظارات از اقدام: به عنوان مثال، بهبود اهداف واقعی سالمت رودخانه یا احی. 

 

                                                           
1 Environmental Protection Agency (EPA) 
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 در احیای رودخانه محور( رویکرد کارکرد9کادر )

ظور توسعه و ارزیابی (، یک چارچوب کارکردمحور را به منUS-EPAآمریکا )اداره حفاظت محیط زیست 

ورت سلسله مراتبی در های احیای رودخانه ارایه نموده است. این چارچوب، کارکرد جریان رودخانه را به صطرح

 1شوند. سطح باال توسط کارکردهای سطح پایین حمایت می های سطحدسته تفکیک کرده است. کارکرد 5

ای دیگر وابسته است )بیولوژی( به کارکرده 5که سطح باشد، در حالیها میکارکرد سایریدرولوژی( زیربنای )ه

ی این چارچوب، افزایش آگاهی مجریان اقدامات احیای رودخانه از اینکه کارکردها (. هدف اصلی4-4)شکل 

کنند. دیگر را ایجاد میو نظم خاص یک هتجریان رودخانه کامال به یکدیگر ارتباط دارند و به طور کلی در یک ج

ه عنوان مثال، اگر بهتر است چنین کارکردهایی در نظم و ترتیب نشان داده شده، مورد توجه قرار گیرند. ب

، ژئومورفولوژی مربوط به کارکردهای پشتیبان نظیر هیدرولوژی )جریان کمی مورد نیاز( هایمحدودیت

ن آب( از قبل مورد توجه قرار نگرفته باشد، احتمال موفقیت بازگرداند فیتفیزیکی )کی -)زیستگاه( و شیمیایی

های احیا در مقیاس قرار دادن طرح ،( بسیار کم خواهد بود. هدف این چارچوب5های ماهی )سطح مجدد گونه

در از اهمیت یکسانی احیا  هایکه جانمایی طرح کندمیآبریز است و تأکید  بازه رودخانه در قالب کل حوضه

 رودخانه برخوردار است. در سطح بازهاحیا  اقداماتمقایسه با 

 
 ای جریان رودخانههچارچوب هرمی کارکرد -4-4شکل 
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 ارزیابی مسایل

 موارد زیر در ارزیابی مسایل، مورد توجه است:

 دهنددید قرار میها: آن عواملی که وضعیت اکوسیستم رودخانه را تحت تأثیر یا تهها و محرکتهدید 

سازد )شکل ر میو شامل هر اقدام یا فرآیندی است که کارکردهای مهم اکوسیستم رودخانه را متأث

 (. برای مثال:1-1

 بی، اتصاالت عوامل موثر بر ظرفیت رودخانه برای داشتن عملکرد یک کانال؛ نظیر موانع جان

ریان سیالب محدود ج طولی یا انجام تغییراتی در کانال رودخانه که ظرفیت رودخانه را در انتقال

 کند.می

  خریب پوشش تعوامل موثر بر ظرفیت رودخانه برای داشتن عملکرد یک مانع یا فیلتر؛ مانند

 گیاهی.

 لودگی، که قابلیت عوامل موثر بر ظرفیت رودخانه برای داشتن عملکرد یک منبع یا مخزن؛ مانند آ

 کند.د میرودخانه را در جذب زائدات و تأمین آب آشامیدنی سالم محدو

 ستخراج معدن اشوند؛ مانند های ایجاد شده بوسیله رودخانه میعواملی که باعث کاهش زیستگاه

 رودخانه. یمجرایا از بین بردن پوشش گیاهی در 

 :ر انتظار دهای درون حوضه آبریز شامل چه مواردی است و چه پیامدی چالش مسایل و پیامدها

حدود کننده باشد؟ شناسایی عوامل ماکوسیستم رودخانه و جوامع متکی به خدمات اکوسیستمی می

 (.10)کادر  شودمیبهبود سالمت رودخانه نیز شامل این مبحث 

 ت احیا و یا هایی که ظرفیه توجه به مکانریزی احیای رودخاندر برنامه ها:ها و محدودیتفرصت

های آبی در حوضه آبریز را دارند، ضروری است مندی از فعالیتامکان هم افزایی به منظور بهره

ریزی باید هرگونه محدودیت در اقدامات بعدی احیا را شامل رآیند برنامهف(. همچنین 8-3)شکل 

 مورد شناسایی قرار دهد.  محدودیت قانونی، فیزیکی، عملی، سیاسی یا مالی 

 

 اسپانیا های( شناسایی موانع بهبود سالمت رودخانه در راهبرد احیای رودخانه10کادر )

اسپانیا، تعدادی چالش مهم برای بهبود  در هادر ارزیابی وضعیت به عنوان بخشی از راهبرد ملی احیای رودخانه

عدادی کارگروه اتحادیه اروپا شناسایی شد. ت (WFD) شرایط محیط زیست منطبق با دستورالعمل چارچوب آب

در مورد مسایل مهم و  ها، گزارشات مفصلی رااین کارگروه. تشکیل شدندبرای کمک به این فرآیند 

ریزی ایند برنامه. شش چالش زیر براساس فرتهیه کردندهای مربوط به سالمت رودخانه در اسپانیا محدودیت

 د:  به ترتیب اهمیت شناسایی شدن
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 ها ها و برخی آبخوانبرداشت بیش از حد آب از رودخانه -1

 لودگی ناشی از منابع آالینده شهری یا صنعتیآ -2

 کشاورزی اراضیانتشار آلودگی از  -3

 خریب رودخانه و ناحیه ساحلی آن )کاربری اراضی نامناسب(ت -4

 ( ها )کاربری اراضی نامناسبتخریب یا خشک شدن تاالب -5

 های خارجی هجوم گونه -6

ظرفیت، همکاری  وها مسایل و مشکالت اداری و مدیریتی از جمله فقدان دانش فنی عالوه بر این، کارگروه

ای در لحاظ نمودن نواقص ساختاری آب و ریزی توسعهربط، شکست در برنامههای ذیمحدود بین سازمان

یامدهای مضاعف العات بلندمدت به منظور ارزیابی پموضوعات آلودگی، آگاهی اجتماعی محدود و فقدان مط

 ی نمودند. یاقدامات حوضه آبریز را شناسا

 باشند.ها در سطح ملی میهای احیای رودخانهها و راهبرداین عوامل، پایه گذار تدوین اولویت

 
 

 ارزیابی روندها

ود. بنابراین، در شها باید به موضوع تاب آوری در مقابل تغییرات آینده توجه ویژه ای در احیای رودخانه

. این فرایند منجر به لحاظ دو شودمیریزی احیا نگاهی به آینده و شناخت وضعیت کنونی در نظر گرفته برنامه

 شود:مورد ذیل می

 :آبریز رودخانه در آینده مورد نیاز خواهد بود؟ چه نوع تأمین  چه خدمات اکوسیستمی از حوضه تقاضاهای آینده

آبریز را تغییر خواهد داد و نیاز  آبی مورد نیاز خواهد بود؟ آیا گسترش شهرنشینی، خطرات سیالب در حوضه

 یابد؟به مهار سیالب افزایش می

 :راضی در حوضهایابند؟ کاربری ذر زمان چگونه تغییر میهای سالمت رودخانه در گمحرک فشارهای آینده 

 هاحجمی از آلودگی آبریز چگونه و به چه شکلی خواهد بود؟ آیا پوشش گیاهی زیادی از بین خواهد رفت؟ چه

هیدرولوژی حوضه آبریز  یابد )تغییر اقلیم(؛ این تغییر چگونهشود؟ آیا وضعیت آب و هوا تغییر میبینی میپیش

 دهد؟تأثیر قرار می را تحت

های جوامع و فعالیت ای )چگونگی تغییربنابراین ضروری است که در ارزیابی روندها، عوامل اقتصادی و توسعه

انه( و آبریز(، عوامل زیست محیطی و آبی )تغییرات مورد انتظار از ساختار و کارکرد رودخ انسانی در حوضه

 ه در آینده( مد نظر قرار گیرد. عوامل اجتماعی )تصور مردم از فضای رودخان

آبریز ارایه می دهند.  هبینی شرایط و الزامات آینده در حوضای و حفاظتی الگوئی را برای پیشهای توسعهبرنامه

ریزی فرآیند برنامه ای آینده حوضه آبریز باهای توسعهسازی برنامهارزیابی وضعیت، مسیری را برای یکپارچه

 . نمایداحیا ایجاد می
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مهم  آبریز، شامل چگونگی تغییر وضعیت و استفاده از رودخانه در طول زمان، مبنایی شناسایی روندها در حوضه

 ه گذشته نیز وجود دارد.نگاهی ب "آینده"باشد. بدین ترتیب، در ارزیابی های آتی میشرایط و نیاز برای پیش بینی

له عدم قطعیت در ل و فصل مسایل آتی، بر توجه به مسأریزی احیا در حریزی منابع آب شامل برنامهبرنامه

ند برنامه احتمالی در چریزی قطعی در مورد یک یا پذیری بجای تالش برای برنامهمورد آینده و نیاز به انعطاف

ل پیش بینی اجتماعی، ( تغییرات سریع و غیرقاب1آینده، متمرکز خواهد بود. دو عامل اصلی عدم قطعیت شامل )

عات به عنوان بخشی از باشد. این عوامل نه تنها منجر به تلفیق اطال( تغییر اقلیم می2و جمعیتی و ) اقتصادی

وی در مقایسه با طیف ریزی انعطاف پذیر و قهای برنامهشود، بلکه بیانگر نیاز به مکانیزمارزیابی وضعیت می

آبریز و تدوین  ف در حوضهرای تعیین اهدا. این موارد، شامل رویکردی بباشدمیهای آینده بیشتری از سناریو

 راهبرد احیا می باشند.
 

  ، ایاالت متحده1آبریز ویالمیت، ارگان سناریوهای پیشنهادی برای شرایط آینده در حوضه ارزیابی( 11کادر )

در ایالت ا و ت متحده آمریککیلومتر مربع در شمال غربی ایاال 30000آبریز ویالمیت با مساحتی بالغ بر  حوضه

حیا در مقیاس حوضه آبریز، اارگان قرار دارد. به منظور ارایه مباحثی پیرامون توسعه چشم انداز آینده و راهبرد 

 ، کمک به توسعه هاتحلیلهای پیشنهادی از آینده صورت گرفت. هدف از این نوع تجزیه و تجزیه و تحلیل

 :شودمیل موارد ذیل دخالن است که شاممنفعان و ذیذی بینو ایجاد یک چشم انداز مشترک در 

 به تعیین اهداف  مدخالنیو ذنفعان ها و عقاید از طریق ملزم کردن ذی( مشخص کردن تفاوت ایده1)

 ها به شکل فرضیاتی برای یک سناریوی ویژه در آینده،و اولویت

 مدخالن رودخانهنفعان و ذی( روشن کردن پیامدهای اهداف و اولویت ذی2)

 ویوهای ویژه در آینده ( نشان دادن تغییرات در استفاده از زمین و آب مورد نیاز برای دستیابی به سنار3)

 های مختلف.قتصادی و زیست محیطی سناریوا -های اجتماعی( ارزیابی پیامد4)

های کلیدی در مقیاس حوضه )به تاریخی و سیر کنونی شاخص آبریز، روندهای براساس وضعیت کنونی حوضه

 عنوان مثال جمعیت(، سه برنامه ارایه گردید که عبارتند از: 

 عبارتست از حفظ  2050ورد انتظار از آینده در سال چشم انداز م -2050ها در سال روند برنامه

 با توسعه و کاربرد اراضی و استفاده از آب  های کنونی مرتبطسیاست

  موانع توسعه کاهش -2050توسعه در سال 

  أکید بیشتر بر حفظ و احیای اکوسیستم ت -2050حفاظت در سال 

های پیشنهادی های کلیدی در برابر سیاستدر این برنامه، هدف ارزیابی شامل حساسیت شاخص

 ورد ارزیابی قرار گرفت:توجه به چهار مسئله مورد اهمیت زیر ماستفاده از زمین و آب بود. هر سناریو با 

                                                           
1 Willamette, Oregon 
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 های سطحی با اهداف مصرفی و زیست محیطی و میزان تامین نیازها تقاضا برای آب -دسترسی به آب

  ؛آبریز از طریق آبرسانی در حوضه

 ؛هماهی در رودخان هایگونهاختار کانال، پوشش گیاهی ساحلی و جمعیت س -رودخانه ویالمیت 

 های با رتبه دوم تا رودخانهیستگاه و جوامع زیستی )بایوتا( در ز -هاشرایط زیست محیطی رودخانه

 ؛چهارم در حوضه آبریز

 آبریز، فراوانی و توزیع پرندگان  ی حیات وحش خشکی در حوضهزیستگاه برا -حیات وحش خشکی 

 و پستانداران منتخب. 

 

 
 آینده رودخانه ویالمیتفرآیند ارزیابی سناریوهای  -5-4شکل 

 

 اهداف کوتاه مدت و بلندمدت و تدوین راهبرد   -4-3

باشد. در نوع راهبرد برای دستیابی به اهداف می گیری دربارهریزی احیا، تصمیمترین مراحل برنامهیکی از مهم

 اند: این کتاب اصطالحات زیر مورد استفاده  قرار گرفته

 باشد.آبریز رودخانه می آل در حوضهایده بلندمدتانداز به معنای یک وضعیت چشم 

 باشد.ریزی میآل طرح در افق برنامهی نتایج ایدهها یا اهداف بلندمدت به معناآرمان 

 باشد که در کوتاه مدت اهداف عینی یا کوتاه مدت به معنای اهداف مشخص و قابل اندازه گیری می

 (.6-4تا میان مدت قابل دستیابی است )شکل 
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 آبریز حوضه بلندمدت و کوتاه مدت و اقدامات موجود در طرح سلسله مراتب چشم انداز، اهداف -6-4شکل 

 

های سالم جنوب شرقی کوئینزلند و ( چشم انداز، اهداف، نتایج و اقدامات راهبرد رودخانه12کادر )

 طرح احیای رودخانه کلمبیا

آبریز منطقه شناسایی  ها و حوضهرودخانه( چشم اندازی را برای 2007-2012) SEQ 1های سالمراهبرد رودخانه

 عبارتست از:نماید. این چشم انداز می

ها و حوضه آبریز، اکوسیستمی سالم خواهند بود که از معیشت و سبک زندگی سالم در ، رودخانه2026تا سال  

حوضه جنوب  شرقی کوئینزلند پشتیبانی خواهد نمود و با همکاری بین جامعه، دولت و صنعت مدیریت خواهد 

 شد.

های سالم( و اهداف منابع )در ارتباط با اکوسیستماین راهبرد همچنین گروهی از اهداف مربوط به وضعیت 

نماید که برای تحقق چشم انداز بایستی به جامعه )در ارتباط با حمایت از معیشت و شیوه زندگی( را تعریف می

 به شرح ذیل است: ثال، این راهبرد شامل اهداف بلندمدتها دست یافت. به عنوان مآن

  های ، تمامی رودخانه2026تا سالSEQ  تخریب شده"تحت عنوان  2007که در سال" 

 ریزی شده کیفیت آب دست خواهند یافت.بندی شدند به اهداف برنامهطبقه

  جامعه بسیار توانمند خواهد بود و تاثیر مثبتی بر نتایج  2008، در مقایسه با سال 2026تا سال

 مدیریت منابع طبیعی خواهد گذاشت.

                                                           
1 Healthy waterways strategy 

 چشم انداز

 هدف بلندمدت

 مدتاهداف کوتاه
 محیط زيست آب

 مدتاهداف کوتاه
 مدیریتی 

اقدامات 
 راهبردی

تشریح آینده مطلوب برای حوضه آبریز و تدوین شالوده طرح 

 در طول افق برنامه ریزی

 ریزی تشریح نتیجه مطلوب طرح در افق برنامه

 تشریح وضعیت مطلوب در منابع آب حوضه آبریز 

تشریح نتایج مدیریت حوضه آبریز به عنوان ماحصل 

 طرح حوضه 

تشریح آنچه برای رسیدن به اهداف 
مدت در طرح حوضه آبریز انجام کوتاه

 خواهد شد
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ابی به اهداف کوتاه مدت ه اقدامات مدیریتی را تبیین خواهد کرد که برای دستیبنابراین، این راهبرد پنج نتیج

  عبارتند از:عینی(  وضعیت منابع مورد نیاز هستند. نتایج حاصل از اقدامات مدیریتی )اهداف کوتاه مدت یا

 کامال  اقلیمدر  ایحاصل از منابع آالینده نقطه البضاز فا بازچرخانی و استفاده مجدد

 ؛رودخانه()از طریق حذف بار مواد مغذی از  خشک

  در تمامی مراحل طراحی  1طراحی شهری حساس به آبسازگاری کامل با استانداردهای 

 ؛و شهرسازی

   ق احیای های آبریز دارای اولویت از طریدرصدی انتشار حجم آلودگی در حوضه 50کاهش

 .ای مدیریتیهنواحی ساحلی و احیای رودخانه و به کارگیری بهترین روش

 تشکیل یافته است که عبارتند از : اجراییبرنامه  12این راهبرد  از 

 آب،  مسئله محور )مدیریت آلودگی متمرکز، طراحی شهری حساس به اجراییهای برنامه

 ؛مدیریت منابع انتشار آلودگی غیرشهری(

 ؛خاص(ای آبریز یا منطقه منطقه محور )هدف گذاری روی حوضه اجراییهای برنامه 

 المت های اجرایی )برنامه ارتباط جمعی و آموزشی، طرح پایش ستوانمندسازی برنامه

 .اکوسیستم(

 
 های سالم جنوب شرق کوئینزلند ها، نتایج و اقدامات در راهبرد رودخانهسلسله مراتب چشم انداز، اهداف، برنامه -7-4شکل 

                                                           
1 Water sensitive urban design (WSUD) 
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انجام اقدامات طرح احیای رودخانه کلمبیا تحت عنوان  به منظوراهداف بلندمدت و کوتاه مدت، مبنای علمی 

شوند که شامل رویکردی یکپارچه در زمینه مهاجرت و احیای سازماندهی می "برنامه شیالت و حیات وحش"

 :عبارتند ازباشد. عناصر اصلی این طرح ای میها و موجودات حیات وحش منطقهماهی

 مندی ینه بهرهور برای ماهیان و حیات وحش در زمچشم انداز: ارایه دستاوردهای برنامه مذک

 ؛از سایر مزایای مطلوب رودخانه

  رای بهای جمعیتی ضروری و ویژگی اکولوژیکی: توصیف شرایط اکولوژی )زیستی(اهداف

 ؛دستیابی به چشم انداز مورد نظر

 تشریح اقداماتی که منجر  ها: راهبری یاها و دستورالعملها، فرضیههای اجرایی، رویهراهبرد

 ؛شودمیبه احیای شرایط اکولوژیکی 

 مبنای علمی: پیوند چارچوب برنامه به یکدیگر. 

 چشم انداز این برنامه عبارت است از:

نماید، در ا حفظ میها و حیات وحش رماهی اکوسیستم رودخانه کلمبیا که جمعیتی فراوان، پربار و متنوع از

ها و حیات وحش را در های آبی بر ماهیتالش است تا اثرات نامطلوب ناشی از توسعه و بهره برداری از سامانه

 کل حوضه آبریز کاهش دهد.

ا یط زیستگاهی ر( عملکرد زیستی، که واکنش جمعیت به شرا1گردند: )به دو روش تعیین می اکولوژیاهداف 

محیطی که زیست های( ویژگی2کند و ))از نظر ظرفیت، فراوانی، باروری، و تنوع تاریخچه حیات( توصیف می

دهد. به عنوان مثال، محیطی الزم را برای دستیابی به خصوصیات جمعیتی مطلوب توضیح میشرایط زیست

مه تعیین شده است. این این برنا آبی در هایاهداف کمی و برنامه زمانی مرتبط برای ماهیان موجود در محیط

 های بزرگ قزل آال های دیگر عبارتند از: افزایش کلی تعداد ماهیاهداف در میان سایر اهداف و زمانبندی

های ش با تأکید بر جمعیتمیلیون خواهد رسید. این افزای 5ساالنه به  2025و آزاد شمال که بطور متوسط تا سال 

باشد که می میهای بومی و غیر بو( در جهت حمایت از گونهBonnevilleنویل متعلق به قسمت باالی سد )بو

 و( Snake Riverهای در معرض خطر در رودخانه اسنیک )درصدی ماهیان از گونه 6الی  2منجر به بازگشت 

 های قزل آال و آزاد کلمبیا گردیده است.ماهی

 

 ماهیت تکراری تدوین راهبرد

 :باشدمیتدوین یک راهبرد احیا یک فرآیند تکراری است که شامل دو مرحله مرتبط بهم 

بندی ولویتبلندمدت و اهداف قابل اندازه گیری )ترجیحا قابل اندازه گیری( که شامل فرآیند ا تعیین اهداف -1

که باعث موفقیت  خدمات اکوسیستم رودخانه و توافق در مورد سطوحی از احیاها، کارکردها و مزایا، ارزش

 وتاه مدت احیا است. کو  دمدتبلن بندی اهداف. یکی از موضوعات راهبردی، تعیین اولویتشودمی
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اقدامات ی از و کوتاه مدت که دربرگیرنده ارزیابی طیف بلندمدت دوین یک راهبرد برای دستیابی به اهدافت -2

وتاه مدت براساس ) رقابتی بالقوه ( و اهداف ک بلندمدت و شناسایی بهترین روش برای دستیابی به اهداف

 ای فنی است.ع غالبا مسئله(؛ این موضو8-4اشد )شکل بای ثابت و یا حداقل هزینه میهزینه

 فرآیند تکراری بین این دو مرحله ممکن است:

 مانی که نقطه شروع، دستیابی به سطح باالیی از سالمت رودخانه یا خدمات ز -نتیجه محور باشد

وند تا شین میو کوتاه مدت تعی بلندمدت ها برای اهدافاکوسیستمی خاص است. از اینجا، اولویت

 بتوان از طریق بهترین روش به نتیجه مورد نظر دست یافت. 

 بندی و ای مشخص است و فرآیند اولویتزمانی که نقطه شروع، بودجه -بودجه محور باشد

 ود.شگذاری انجام ریزی بر اساس تخصیص منابع مالی موجود در جهت بیشترین اثربرنامه

سازی مدنظر قرار هینهبگوناگون احیا ممکن است به صورت یک فرآیند اقدامات از نظر تاریخی، فرآیند ارزیابی 

های راهبردی متمایل به های خاص. رویکرددودیتبهینه با فرض اهداف یا مح گیرد؛ یعنی، حصول نتیجه

اند که چنین افتهکنند، زیرا دریمدیریت منابع آب بطور فزاینده ای از جستجوی یک نتیجه مطلوب دوری می

البا تاب آوری در سرتاسر ریزی و احیا غای به ندرت در عمل وجود دارد. اما امروزه هدف فرآیندهای برنامهنتیجه

باشد. چنین رویکردی حوضه آبریز و برخورداری از ظرفیت پاسخگویی به طیف وسیعی از سناریوهای مختلف می

آوری جزء مالحظات اصلی ایجاد تاب گردد. در حالی کهبا لحاظ عدم قطعیت نسبت به شرایط آینده اتخاذ می

های مختلف فته از سناریوریزی کماکان نیازمند مکانیزمی به منظور ارزیابی منافع مرتبط و نشأت گراست؛ برنامه

 باشد.مدیریتی و احیا می

 

 
 هابندی نتایج و ارزیابی گزینهفرآیند تکراری اولویت-8-4شکل 

 

 

 
 بندی اولویت

 ها و کارکردها ها، ارزشدارایی
 تر است ؟ کدام مهم

 ارزیابی
 و نتایج هااقدامات/ پاسخ

 کدام موثرتر و کارآمدتر است ؟ 

 اهداف و اقدامات احیا
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 تعیین اهداف 

ریزی را تبیین نمایند. آبریز رودخانه در طول افق برنامه ضروری است که اهداف احیا نتایج مطلوب برای حوضه

یای خدمات های طبیعی یا احها یا عرصههای خاص، احیای اکوسیستمبر احیای گونهاین اهداف معموال 

 اکوسیستم تمرکز دارند.

 گیرند: برای تعیین اهداف یک طرح احیای رودخانه، مالحظات زیر مد نظر قرار می

 خواهیم یا چه کارکردی مورد نیاز است؟از رودخانه چه کارکردی می 

  باشد؟پذیر میامکاناز نقطه نظر احیا چه چیزی 

ریزی تدوین غلب در سایر اسناد برنامها -ستمی خدمات اکوسی -خواهیم آنچه از یک اکوسیستم رودخانه می

آبریز رودخانه یا یک طرح توسعه شامل دستورالعملی در خصوص آینده منطقه و نقش  شود؛ یک حوضهمی

ریزی و ست برنامهسناد یا دستورالعملی، الزم ااکوسیستم رودخانه در حمایت از آن است. در غیاب چنین ا

مدخالن در تعیین نفعان و ذیهای ذیها و دیدگاهرد. ارزشگیری الزم در این موضوعات صورت گیتصمیم

تعامل و مشارکت  ای در فرایند احیا وجود ندارد که در آناهداف احیای رودخانه مهم هستند و هیچ مرحله

مدخالن به طور مفصل در نفعان و ذیذی نحوه مشارکت تر از تعیین اهداف باشد.مدخالن مهمنفعان و ذیذی

 مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.  5-7بخش 

 باشد: ارزیابی آنچه که امکان دستیابی به آن وجود دارد، نیازمند مالحظات زیر می

 آید. می ثیرات به دستشرایط کنونی رودخانه و آنچه که با توجه به وضع موجود، نیازها و تأ 

 از چه نوعی بوده  دخانهروند تغییر و تحوالت تاریخی رودخانه: منشأ رودخانه کجا بوده است؟ در ابتدا رو

 دهد.را نشان میرودخانه  های حوضهها و محدودیتاست؟ این سواالت برخی از ظرفیت

 سطوحی از توسعه مورد انتظار است و آبریز در آینده چگونه خواهد بود؟ چه آبریز: حوضه آینده حوضه 

دم چه انتظاری از چگونه بر کارکرد رودخانه اثر خواهد داشت؟ وضعیت آب و هوا چگونه خواهد بود؟ مر

 شکل و وضعیت حوضه آبریز خواهند داشت؟

 وجود. اقدامات احیای رودخانه گران مخاص، اهداف مرتبط و بودجه  بلندمدت دستیابی به اهداف هزینه

 هایی را برای حصول اهداف کوتاه مدت خواهند داشت.د و بودجه موجود محدودیتهستن

 مثال، در یک حوضه ها یا اختیارات سازمان مجری برای دستیابی به نتایج خاص. به عنوانمحدوده دستور 

افی برای تنظیم ریزی از ظرفیت کآبریز که شامل مرزهای سیاسی متعددی است، ممکن است گروه برنامه

 ها برخوردار نباشد. ها یا اجرای طرحعالیتف

 های بر اقتصاد یا گروه ها. به عنوان مثال مالحظات سیاسی نظیر میزان اثرگذاریهر عامل محدودکننده فعالیت

 های کاربری اراضی.ولیت سیاسی برخوردار هستند و نیز محدودیتمدخالن که از مقبنفعان و ذیذی
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رزیابی مجدد در زمان ه مدت احیا اغلب فرآیندی تکراری است. چنین اهدافی به اتعیین اهداف بلندمدت و کوتا

، نیاز شوندمیایج احیا تدوین راهبردها و نیز زمانی که الزامات و پیامدهای اقدامات منجر به شناخت بهتر نت

 دهد.مالحظات را نشان می این 9-4دارند. شکل 

 
 و بلندمدت احیا مالحظات تعیین اهداف کوتاه مدت -9-4شکل 

 

 ی از تجربیات جهانیهای( اهداف احیای رودخانه: نمونه13کادر )

 هداف متعدد طرح احیای رودخانه شهریا -احیای رودخانه ایسار آلمان

آبریز رودخانه دانوب( به منظور کنترل  های اروپایی، رودخانه ایسار )بخشی از حوضههمانند بسیاری از رودخانه

سازی و کانالیزه شد. قیماز جریان رودخانه برای برقابی، در اوایل قرن بیستم ساماندهی، مست سیالب و استفاده

ایسار جهت برداشت آب برای برقابی ساخته شد. این امر منجر به  بندهایی در باالدست رودخانهها و آبکانال

قال سیالب استفاده نها برای انتت هاها در بیشتر مواقع سال شد به طوری که از کانالبستر کانالخشک شدن 

 می شد. 

اظت در برابر های بزرگ در طول چندین دهه اخیر نشان داد اقدامات ساماندهی با هدف حفجاری شدن سیل

ر برابر سیالب دسیالب دارای ارزش و مزایای محدودی هستند که منجر به تجدیدنظر در راهبردهای حفاظت 

که در نهایت  بخشید در امتداد رودخانه را شتابفرصت استفاده تفریحی شد. این امر، بهبود شرایط طبیعی و 

دخانه ایسار چند وجهی منجر به اقدامات قابل توجهی در زمینه احیای رودخانه شد. در نتیجه، اهداف احیای رو

 بوده و عبارتند از:

 ؛بهبود کنترل سیالب از طریق تعریض کانال سیل 
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  طبیعی  هایزهمحیطی برای گیاهان و جانوران و بازگرداندن ساارتقای کیفیت آب و وضعیت زیست

نظور اصالح و مها )رمپ( به گذربندها از طریق شیب، جایگزینی آبهابه رودخانه و سیالبدشت

 ؛بهبود اتصال طولی

 ه رودخانه بهبود فضای تفریحی و تفرجگاهی از طریق تعریض بستر رودخانه و کاهش تراز کنار

 تر به آب.راحتبرای دستیابی 

 سنگاپور ABCهای اهداف برنامه آب

 سنگاپور عبارتند از:  ABC اهداف برنامه

 های تفریحی فعالیت ها به محیطی جذاب، زنده، تمیز و زیبا که در آنهاتبدیل احجام آبی نظیر رودخانه

 ؛شودو پیوندهای اجتماعی برای عموم مردم جهت شرکت کردن و لذت بردن ایجاد می

 یفیت آب و ها به عنوان فضاهای جدید در کنار حفظ کهای آبریز، مخازن و رودخانهریت حوضهمدی

  ؛ایمنی مردم

 ها به بصورت انههای آبریز، مخازن و رودخهای مربوط به حوضهی بیشتر، کلیه طرحیبه منظور هم افزا

 ؛مدیریت خواهند شد جامعیکپارچه و 

 نبه عنوان یک ثروت ملی و محافظت بهتر از آ هابهبود ارتباط شهروندان با رودخانه. 
 

 تعریف اهداف

ریزی محقق شود، ای خاص که قرار است به شکلی ایده آل در طول افق برنامهاهداف به صورت وضعیت یا نتیجه

های مهم(؛ ماهیت . اهداف ممکن است به شرایط اکوسیستم رودخانه )کیفیت آب، جمعیت گونهشودمیتعریف 

یزان برداشت آب(؛ یا به اهداف مدیریتی )اجرای مهای کاربری اراضی، آبریز )سطح جمعیت، شیوه تهدیدها در حوضه

 شده( مربوط باشد.  خاص حفاظت های مضر، یا ایجاد یک منطقهاقدامات تعدیلی/ تنظیمی برای فعالیت

ت اهداف در اهداف می بایست مشخص و قابل رصد و اندازه گیری باشند. بر اساس ماهیت طرح، بهتر اس

اندازه گیری در  هائی از اهداف متفاوت قابل رصد وهای مکانی و زمانی متفاوت تعیین شوند. نمونهمقیاس

 فهرست شده است. 1-4جدول 

 زیر تعیین شوند: اهداف ممکن است بر اساس موارد

 شرایط و وضعیت طبیعی گذشته با توجه به مناطق بکر و دستکاری نشده 

 )مرجع / نقطه زمانی گذشته )تا آنجا که مردم محلی به یاد دارند 

 )دستیابی به وضعیتی خاص )مثال وجود ماهیان، نتایج کیفیت آب 

 دستیابی یا حفظ کارکردی خاص 

 بینی همه احتماالت امکانپذیر نباشد(هایی که پیشرای موقعیتاحیا با هدف تاب آوری و سازگاری )ب 
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 هایی از اهداف کلی و خاص احیای رودخانهنمونه -1-4جدول 

 (به طور ایده آل، ماهیت اهداف به جای کلی بودن باید مشخص و قابل اندازه گیری باشد)

 هدف مشخص و قابل اندازه گیری هدف کلی اجزای اکوسیستم رودخانه

 
 

 زیستگاه

 حفظ مسیر کنونی رودخانه
نخواهد کرد  متر تغییر 5سال آینده، شکل پالن رودخانه بیشتر از  10در طول 

ع نخواهد سال بوقو 20)با فرض اینکه هیچ سیلی با دوره بازگشت بیشتر از 
 پیوست(

بهبود بستر رودخانه برای 
 موجودات زنده

 برابر خواهد شدسال دو  5اندازه میانه ذرات و اجزاء در طول 

 اهده شده اند.سال اخیر در رودخانه مش 5هایی که در دو برابر شدن انواع جریان افزایش تنوع هیدرولیکی
احیای پوشش گیاهی در 

 امتداد کریدور ساحلی
مشابهی  سال، پوشش گیاهی ایجاد شده، می بایست تنوع و تراکم 10بعد از 

 باشند.نسبت به الگوی بازه مورد نظر داشته 
 بوری و شهرکیلومتر بین جاده ع 2حصارکشی ساالنه رودخانه با طولی بیشتر از  محدود نمودن دسترسی احشام

 تنوع زیستی
های افزایش جمعیت گونه

 Xماهی 
ازه کنترل در بازه احیا در مقایسه با ب Xهای  سال، جمعیت گونه 5در طول 

 دو برابر خواهد شد.
 دیسال بع 5مهرگان در بازه احیا در طول برابر شدن خانواده بیدو  درشت بی مهرگان

 ترسیالبی طبیعی دبی جریان یکم تیوضع
های آبریز سال، رگبارهای مشابه کنترل خواهد شد و در حوضه 2بعد از 

 هدف، حوادث سیالبی با تداوم زمانی مشابه ایجاد خواهد شد.

 اصالح و بهبود کیفیت آب کیفیت آب
زمان  %Yرا برای  Xسال، کیفیت آب در بازه احیا، استاندارد  5در طی 

 رعایت خواهد نمود.

 

 ها برای اقدامتعیین اولویت

وسیعی از اقدامات بالقوه و موجود برای  گیری بین مجموعهتدوین یک راهبرد احیای رودخانه مستلزم تصمیم

های ها و محلج در انتخاب طرح(. مشکل رای7-3باشد )بخش و کوتاه مدت می بلندمدت دستیابی به اهداف

مکن است در مشوند. محل طرح هایی با کمترین میزان پایداری انتخاب میاحیا این است که معموال روش

به جای انتخاب  وجایی انتخاب شود که زمین در دسترس باشد و اقدامات محلی با مصلحت سیاسی انجام شود 

ها مورد توجه قرار گیرد. عالوه بر یکردها بر اساس کارآمدی و مقرون به صرفه بودن، چالش برانگیزترین آنرو

تری از مسایل نیز باید مد نظر قرار گیرند که ها ، طیف وسیعارتباط بین مالحظات سیاسی و عملی بودن طرح

 (:10-4)شکل  شوندمیشامل موارد ذیل 

 :رار گیرند؟ هایی و در چه مقیاسی، مسایل باید مورد توجه قمکاندر چه  محل انجام اقدامات 

 :دهد ن میمختلف واکنش نشااقدامات اکوسیستم رودخانه چگونه به  اثربخشی اقدامات مختلف 

عوامل  هایی نسبت بهو کدام یک در دستیابی به اهداف احیا موفق خواهند بود؟ چه واکنش

 د بود؟محدودکننده سالمت رودخانه الزم خواه
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 گذاری، چه رویکردهایی بهترین نتیجه به ازای هر دالر سرمایه وری و کارآمدی اقدامات مختلف:بهره

( 1های مختلف چگونه تجمیع خواهد شد، شامل )ها و مزایای رویکردرا در بر خواهند داشت؟ هزینه

 ( مزایای مستقیم و غیرمستقیم؟2های اولیه و مستمر )هزینه

 :های حوضه ایر فعالیتچه رویکردهایی پایدار خواهند بود؟ ایا اقدامات احیا توسط س پایداری و ثبات

های ز سناریوآبریز تضعیف خواهند شد؟ چه رویکردهایی تاب آوری بیشتری نسبت به طیف وسیعی ا

 آینده خواهد داشت؟

 :حاظ نمودن زم لو کوتاه مدت، شناسایی اقدامات مستل بلندمدت همانند تعیین اهداف امکان سنجی

تیارات سازمانی های بالقوه شامل محدودیت در بودجه، ظرفیت و توان، اراده سیاسی یا اخمحدودیت

 است.

جرای راهبرد احیا مورد اعنوان بخشی از تدوین و  بندی اقدامات احیا را بهبطور کامل فرایند اولویت 9در فصل 

 بحث و بررسی قرار خواهد داد.

 
 گیری در تدوین راهبردها و اقدمات احیاتصمیممالحظات  -10-4شکل 

 

 بندی اقدامات احیا( اولویت14کادر )

های فیزیکی و زیست ریزی و مدیریت و بر اساس ویژگیهای رودخانه به منظور برنامهدر کره جنوبی، بازه

های حفاظتی، تفریحی و احیا. یک بازه حفاظتی معموال در جایی شوند: بازهمحیطی به سه دسته تقسیم می

باشد. پذیر میای حفاظتی آسیبههای طبیعی رودخانه به خوبی حفظ شده، اما ارزششود که ویژگیتعیین می

هایی ایجاد های احیا در موقعیت. بازهشودمیای از رودخانه با اهداف تفریحی اطالق بازه تفریحی، به بازه
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زیستگاه اکولوژیکی و قابلیت خود پاالیی جریان آب رودخانه، به  مانندگردد که کارکردهای طبیعی رودخانه می

های ها )بازههای احیای رودخانه بر روی این بازهانی مورد نیاز است. فعالیتشدت تخریب شده و مداخالت انس

 احیا( متمرکز است.

آبریز اصلی و در مجموع کشور  ( بر پایه سه طرح جامع است که سه حوضهABCسنگاپور ) هایبرنامه آب

اف چندگانه طرح را منعکس معیارهایی که اهد های احیا بر اساسد. محلدهمانند سنگاپور را پوشش مییرهجز

 شوند. این معیارها عبارتند از:کنند، انتخاب میمی

 پتانسیل بهبود کیفیت آب 

 های آموزشی در محل احیاپتانسیل گنجاندن فعالیت 

 مزیت بالقوه برای جامعه، بطور مثال دسترسی بیشتر به فضاهای تفریحی 

 سهولت اجرا 

 هاطرحسازی/ ادغام با سایر پتانسیل یکپارچه 

 که برخی آثار فرهنگی مربوط به محل وجود داشته باشد.پتانسیل منحصر به فرد بودن، به خصوص زمانی 

 مراجعه شود. 9های بیشتر به فصل برای مطالعه نمونه

 

 محتوای یک راهبرد احیا -4-4

 دلیل مهم باشد: دتواند بنا به چنریزی درون یک راهبرد یا طرح رسمی میمستندسازی نتایج فرایند برنامه

 انونی داده شود، ممکن است یک الزام قانونی باشد و نیازمند این باشد تا به طرح احیا، قدرتی ق

اسناد فرادست  ومخصوصا در جایی اهمیت خواهد داشت که یک راهبرد یا قانون احیا، سایر قوانین 

 سیاستی را باطل کند. 

 نجام شود؛ توسط چه شخصی و چرا؟چه که باید اپذیری در مورد آننشان دهنده شفافیت و مسئولیت 

  کندمیهم ، امکان ارزیابی راهبرد یا طرح احیا را فرابلندمدتتعیین اهداف کوتاه مدت و. 

  هایی نیز از واکنش ودر مورد مسایل فراتر از موضوعات مدیریتی و اقدامات عاجل  بلندمدتاز دیدگاه

ها است، حمایت هو نه عالیم ضعف سالمتی رودخان هارودخانهکه تمرکزشان بر علل کاهش سالمتی 

 کند.می

 امات در ساختار و می تواند منجر به ارتقای راندمان در عملیات اجرایی از طریق تضمین اجرای اقد

 نظم و ترتیب شود.

  مات اقدا و عموم مردم گزارشی از نمونه مدخالنذینفعان و به ذی "تشریح داستان"از طریق فرایند

 کند.اجرای شده احیا را ارایه می
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ها، دهد. سیاستریزی احیای رودخانه در سطوح مختلف رخ میح شد، برنامهمطر 3-3همانطور که در بخش 

آبریز یا در سطح  ای، حوضهتوانند در سطح ملی یا منطقهها، و اقدامات می، راهبردبلندمدتاهداف کوتاه مدت و 

ملی احیای  نظیر راهبرد -دهندریزی را نشان میمدارکی که نتایج فرآیند برنامه محلی تعیین شوند. اسناد و

محتوا بر اساس نوع برنامه و حدود الزاماتی که توسط  در ساختار و -آبریز رودخانه رودخانه یا طرح احیای حوضه

ول، راهبرد یا طرح احیا در عم، متفاوت خواهد بود. به طور مشودمی( تعیین هاسایر اسناد )مثال قوانین و سیاست

 برگیرنده موارد زیر است:  

 :د به نمایش ای. این می تواننمای کلی از وضع موجود شامل مسایل زیست محیطی و توسعه محتوا

ای موردی برای اجرای فعالیت داستانی رویدادهای منطقه و حوضه آبریز رودخانه کمک کرده و نمونه

ها و روندها را بطور ، نتایج ارزیابی وضعیت از جمله مسایل، تهدیداحیا به شمار رود. عالوه بر این

 خالصه بیان کند.

 :مدت، میان مدت  آنچه که راهبرد یا طرح احیا در تالش برای دستیابی به آن در کوتاه چشم انداز

دامات را ارایه کند. یک چشم انداز، منطق راهبرد و اقاست را به طور خالصه بیان می بلندمدتو 

 باشد.های احیا میدهد و مبنایی برای ارزیابی موفقیت کلی فعالیتمی

 ها شامل آن های نسبی هر یک ازهای جایگزین مختلف مورد توجه همراه با مزیتراهبرد ها:گزینه

 های خاص نسبت به سایر موارد.ثبت موارد مورد نظر و دلیل انتخاب رویکرد

 :امل تعیین اهداف شدستیابی به چشم انداز و اهداف است که آن دسته از اقدامات الزم برای  راهبرد

قسیم وظایف تهای مختلف رودخانه و نیز ماتریس مشخص و قابل اندازه گیری برای مناطق و بازه

 های سازمانی است.و مسئولیت

 :رگذاری بر با هدف تعیین وظایف خاص و جدول زمانی به منظور تأثی  مدیریت اجرایی و تطبیقی

 زارهای نظارت شناسایی منابع موجود، تنظیم بودجه و تخصیص اعتبارات الزم، تعیین اب راهبرد؛

دهی زارشگدهی شامل موضوعات مورد پایش و نظارت، نحوه تجزیه و تحلیل و و الزامات گزارش

 ی.اطالعات و گنجاندن اطالعات در راهبرد به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت تطبیق
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 نمونه محتوای یک راهبرد احیای رودخانه -11-4شکل 

 

 های احیاها و طرحهایی از محتوای راهبرد( نمونه15کادر )

منظور ارایه نمای کلی از نمونه های احیای دو رودخانه به ها و طرحموارد زیر فهرست مطالب )یا خالصه( راهبرد

 محتوای رایج است.

 (:1999)ایاالت متحده ، Evergladesراهبرد احیای رودخانه 

 ؛وضعیت کنونی و آینده 

 ؛هامشکالت و فرصت 

 ؛تدوین طرح و ارزیابی  

 ؛ها و اقدامات(طرح جامع پیشنهادی )شناسایی محل 

 ؛طرح اجرایی 

 ؛مشارکت و همکاری عمومی 

 (:2006) ایاالت متحده، Bronxطرح مدیریت و احیای محیط زیست رودخانه 

 ؛محتوا و مبانی پایه 

 )؛وضعیت رودخانه )شرایط و مشکالت موجود 

 راهبرد احیا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محتوا 
 پیشینه 
 مسایل / تهدیدات 
روندها 

 چشم انداز
 چشم انداز منطقه / حوضه آبریز / بازه 
 اهداف 

  هاگزینه
های احیا تحلیل گزینه 

 راهبردها
اهداف زیست محیطی و آبی 

 اقدامات 

تشکیالت سازمانی 

 اجرا  و مدیریت اجرایی و تطبیقی 
و نقاط عطف  هافعالیت 

هامسئولیت  

 بودجه 

 نظارت و گزارش دهی 

 بازبینی راهبردها و تطبیق 
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 رودخانه،  یمجرازیستی )کیفیت آب، هیدرولوژی، شکل کانال و زیستگاه واقع در اهداف محیط

 ؛تنوع زیستی(

 ؛پیشنهادیهای موجود برای تغییر و اقدامات فرصت 

 طرح اجرای و برنامه نگهداری 

 



 

 

 

 های کلیدی  پیامنمای کلی و 

 در این فصل پاسخ سواالت زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:

 ها مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرند؟احیای رودخانه هایبرنامهو  هاالف( چه مواردی باید در طرح

 ب( چه زمانی برای نظارت و ارزیابی  مناسب است؟

 ج( فرایند نظارت و ارزیابی به چه صورت است؟ 

 رودخانه را پیاده سازی نمود. د( چگونه می توان بر اساس نتایج حاصل از نظارت، مدیریت تطبیقی احیای

 کلیدی این فصل عبارتند از:  هایپیام

 احیای رودخانه و اجرای مدیریت تطبیقی، الزم است نظارتی بر  هایبه منظور ارزیابی اثرات ناشی از فعالیت

 اهداف معین طرح صورت گیرد.

 احیا هستند، مطالعه کرده و موفقیت  هایهای نظارتی باید فرضیات علمی را که زیر بنای طرحها و برنامهحطر

 ها را بررسی نماید.یا عدم موفقیت این طرح

 احیای رودخانه تعریف و پیاده سازی شوند. هایاقدامات نظارتی باید از ابتدای طرح 

 قدامات احیا و شناسایی اثرات آن در طول یک دوره زمانی ضروری است سازوکار مناسبی برای نظارت بر ا

 مشخص )پیش و پس از پیاده سازی( طراحی شود.

 

 نقش نظارت، ارزیابی و مدیریت تطبیقی -5-1

از کشورها، بودجه  یاریاست. بس یقیتطب تیریو مد یابیارز ،یاقدامات نظارت یمستلزم اجرا احیا یهادر طرح تیموفق

  ییشناسا یاست برا یضرور نیدهند. بنابرایها اختصاص مرودخانه یایاح یهاها و طرحرا به طرح یساالنه مشخص

موجب انتقال دانش  نی. نظارت همچنردیصورت گ یقیها نظارت دقآن تیموفق زانیو م ایاقدامات اح یاثربخش یابیو ارز

ها مناسب در طرح یقیتطب تیریشود. مدیم یالمللنیو ب یدر سطوح مل ایموفق اح یهاو تجربه در خصوص روش

 جینتا نیتا بهتر ندشویم یبندتیاولو ایاقدامات خاص اح نیاست، بنابرا یابینظارت و ارز ندیفرا قیدق یمستلزم اجرا

 رییو تغ یدگیچیپ لیروش همراه داشته باشند. به دل نیتررا با مقرون به صرفه اقتصادی – یو اجتماع یطیمحستیز

به محققان  یابینظارت و ارز ن،یهستند. بنابرا یشیاساسا آزما ا،یاقدامات اح شتریمختلف، ب یها( در رودخانهطیمحتوا )شرا

 ا،یطرح اح حیصح یابی. بدون نظارت و ارزدینمایکمک م یگذارهیارزش سرما یو دارا رترموث یهاروش نییدر تع

ارتباط با  یبرا یدیکل یتواند ورودیاطالعات بدست آمده از نظارت م ن،یممکن نخواهد بود. همچن یقیتطب تیریمد

 نظارت و مدیریت تطبیقی -پنجمفصل 
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 یهاهیارتباط، پا نیاز آن باشد. ا حاصل جیو نتا ایاح لیو عموم افراد در مورد دال مدخالنینفعان و ذذی ران،یگ میتصم

 مستحکم خواهد نمود. ندهیها را در آرودخانه یایاقدامات اح

 یابیما نظارت و ارزمشترک هستند، ا یگریمتعدد د یهادر علم، تجارت و رشته یقیتطب تیریکه نظارت و مد یدر حال

مستند  یهانمونه ،جهیاجرا ناقص بوده است. در نت ای یبودجه، طراح صیدر تخص یخیها از لحاظ تاررودخانه یایاح

  ایاح یهارحط فیضع یمرتبط با طراح یهانهیوجود دارد. هز ایاح یهامناسب در طرح یقیتطب تیریاز مد یکمتر

به نظارت  افتهی صیتخص یالاز نظر اتالف منابع م زیو جامعه و ن ستمیبر اکوس یبالقوه منف راتیو نظارت، از لحاظ تاث

 ناکارآمد، مهم خواهد بود.

 ییهادستورالعمل ا،یاح یهاطرح یبرا یقیتطب تیریمد یندهایو فرا یابینظارت، ارز یو اجرا ینحوه طراح نهیزم در

 تیریو مد یابیارز ق،یارت دقبه منظور نظ ازیو شناخت باال و مورد ن ندیفرآ یدگیچیتعهد، پ زانیوجود دارد. اکنون که م

اشته شود و احتمال برد نهیزم نیتواند در ایم یمثبت یهاگام اشته،د یخوب شرفتیگذشته پ یهانسبت به دهه یقیتطب

 دهد. شیرا افزا تیموفق

 

 ( تعاریف نظارت، ارزیابی و مدیریت تطبیقی 16کادر )

روند. با این ر به کار میمفاهیم نظارت، ارزیابی و مدیریت تطبیقی اغلب در ارتباط با هم و گاهی به جای یکدیگ

ز نظارت ا. انواع متفاوتی کندمیها عناصر متفاوت و مهم مدیریت طرح و برنامه را تشریح حال، هر یک از آن

 آگاهی از فرآیندهای ارزیابی و مدیریت تطبیقی الزم خواهد بود. برای 

های از پیش تعیین شده نسبت و کیفی با استفاده از شاخصعبارتست از فرآیند گردآوری اطالعات کمی  نظارت

ه های مختلف را یکپارچای از دادهها. برنامه نظارت و ارزیابی مجموعهها و طرحبه پیشرفت در اهداف برنامه

 گردد:های قوی و محکم و بنابراین دستیابی به اهداف مختلف مینموده و منجر به ارایه پاسخ

 ضعیت رودخانه قبل از آغاز طرح احیا چگونه بوده است )نظارت مبنایی(؟و -1

 ا مطابق آنچه که قرار بوده انجام شود، اجرایی شده است )نظارت اجرایی(؟آیا طرح احی -2

 ه است )نظارت مالی و مقرون به صرفه بودن(؟ا هزینه تخمینی آن یکسان بودآیا هزینه طرح ب -3

محیطی یا پیامدهای احیای رودخانه از لحاظ کارکرد و خدمات اکوسیستمی و نتایج زیست آیا اقدامات -4

  آمیز بوده )نظارت بر نتایج و اثرات طرح( ؟رتباط با اهداف بیان شده طرح موفقیتاجتماعی در ا-اقتصادی

سیستمی  ی در رودخانه در حال رخ دادن است که احتماال تغییراتی را ایجاد نموده است )نظارتچه چیز دیگر -5

 ی کنترل مجدد(؟

و  نفعانذی، توصیف کننده فرآیندی است که بوسیله آن مجریان طرح، سرمایه گذاران یا سایر ارزیابی

هایی را به پیشرفت برنامه یا طرح توجه نموده و گزینههای نظارت را تجزیه و تحلیل کرده، ، دادهمدخالنذی

گیرند. مدیریت منابع آب( در نظر می هایهم برای مدیریت تطبیقی و هم برای اقدامات بعدی احیا )یا سایر طرح
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های آماری پذیرفته شده، به عنوان یک مدل یکپارچه ضروری است. همچنین در این مرحله، کاربرد روش

 گیرد.مورد اقدامات احیا مورد ارزیابی قرار می فرضیات اصلی در

پذیری الزم در مدیریت طرح و برنامه در پرتو کلی برای انعکاس انعطافاغلب در مفهومی  مدیریت تطبیقی

توجهی قابلرود. همچنین متون علمی های نظارت و ارزیابی به کار میآوری شده از طریق برنامهمستندات جمع

ها و تئوری مدیریت تطبیقی بحث نموده است. در این متون، مدیریت تطبیقی به وجود دارد که در مورد فرآیند

گیری قطعی با هدف کاهش عدم قطعیت در طول زمان ازمان یافته و تکراری در تصمیمصورت یک فرآیند س

تواند در تغییر سیستم توصیف شده است. مدیریت تطبیقی، ابزاری است که نه تنها میاز طریق نظارت سیستمی 

مدیریت تطبیقی بر پایه ینکه امورد استفاده قرار گیرد، بلکه در یادگیری دوباره سیستم نیز کاربرد دارد. به دلیل 

نماید. نظارت، اد میرا بهبود بخشیده و ظرفیت تطبیقی ایج بلندمدتیک فرآیند یادگیری است، نتایج مدیریت 

 کند که برای مدیریت تطبیقی بسیار مهم است. اطالعاتی حاکی از فرآیند کار را ارایه می

 

 یت تطبیقی احیای رودخانهها و مشکالت رایج برای نظارت، ارزیابی و مدیرچالش -5-2

احیا توجه  هایدهد که در گذشته بسیاری از مجریان و سرمایه گذاران طرحهای قبلی نشان میبررسی فعالیت

اند. اگرچه، در ده سال محیطی و اکوسیستمی احیای رودخانه نداشتههای زیستکافی به نظارت و ارزیابی پیامد

محیطی و احیای رودخانه افزایش یافته اما از لحاظ نظارت و ای زیستههای مستندی از موفقیتاخیر ارزیابی

های احیا پیشرفت بسیار کمی حاصل شده است. ها یا برنامهمات، طرحاجتماعی اقدا-ارزیابی نتایج اقتصادی

 موانع نظارت و ارزیابی موثر عبارتند از: 

سازد. فت را دشوار میر که ارزیابی میزان پیشرها از ابتدای کاو برنامه هاداف طرحتعریف نامناسب از اه -1

طرح احیا بررسی شده رودخانه در ایاالت  317از برای نمونه، طبق تحقیقات انجام شده تنها کمتر از نیمی 

 متحده از اهداف قابل سنجش )از نظر کمی( برخوردار هستند.   

بین  ی با پیچیدگی فراوان و عدم قطعیت آینده که ایجاد تمایزهارودخانهجهه با مشکالت موجود در موا -2

اند که تعداد حقیقات نشان دادهدشوار نموده است. ت هارودخانهنتایج اقدامات خاص احیا را از تغییرات گسترده تر 

احیا از های احیای رودخانه از طرحی استفاده کرده اند که به شناسایی اثرات اقدامات از ارزیابیبسیار کمی 

 تر هیدرومورفولوژی یا زیست شناسی کمک کرده باشد.گستردهروندهای 

های مناسب و گردآوری ناکافی اطالعات جامع و متقن. شواهدی در تعیین معیارفقدان دقت فنی و علمی  -3

ی بیشتر تحت های ارزیابها، روند نظارت و ارزیابی آسیب دیده است زیرا گزینهوجود دارد که در بسیاری از طرح

های مسئول احیا بوده است تا نیاز به تجزیه و تحلیل. عالوه بر این، نظارت های سازمانتاثیر ماهیت و ارزش

اجتماعی احیا اغلب ضعیف بوده است. برای نمونه در یک تحقیق در اتحادیه -های اقتصادیو ارزیابی پیامد
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 شدند، خدمات کاربردی و غیرکاربردی در نظر گرفته میهای احیا در کل به صورت ارایه یک بسته اروپا، طرح

خاص وجود نداشت. حتی از نقطه نظر اثرات و توجه کافی به شناسایی مزایای اقتصادی برای خدمات اکوسیستمی 

نماید تا به ها یا پوشش گیاهی تاکید میمحیطی احیا، نظارت در حالت کلی بر تغییرات فیزیکی زیستگاهزیست

های واحد یا مطالعات آبریز یا سالمت رودخانه. همچنین این موضوع، محدود به طرح ی گسترده حوضههافرایند

آبریز بزرگ نیست. بیشتر اقدامات نظارتی بر  شود که لزوما منعکس کننده یک منطقه یا یک حوضهموردی می

، استفاده از  هارودخانه یا ریفل یهارودخانه متعدد تمرکز دارند )به عنوان مثال خیزاب یمجراهای احیای شیوه

های حوضه ها(، که آنها نیز با نظارت ناکافی بر سایر انواع احیا سعی دارند تا فرآیندمصالح طبیعی و تخته سنگ

های به کار رفته در ها به روشآبریز و سالمت رودخانه را احیا نماید. به عنوان مثال، در حالی که واکنش ماهی

، نظارت بر بی مهرگان بزرگ و سایر موجودات زنده آبی نسبتا نادر شودمیاهی اوقات ارزیابی رودخانه گ یمجرا

تواند نتایج متناقضی اقتصادی می -است. عالوه بر این، نظارت متغیرهای مختلف فیزیکی، بیولوژیکی و اجتماعی

   سازد.داشته باشد، که این امر، موفقیت یا عدم موفقیت احیا را با ابهام مواجه می

های زمانی متفاوت، از جمله نظارت مبنایی قبل از احیا و بطور بالقوه در رت نتایج مختلف در بازهنیاز به نظا -4

افتند. ها چند سال پس از احیا اتفاق میهای طرحدوره پس از اتمام طرح در شرایطی که بسیاری از ارزیابی

ها شامل رصد طرحد 50سه مشخص نمود که اگرچه بیش از طرح احیای رودخانه در فران 44برای مثال، بررسی 

شوند، اما اکثر اقدامات نظارتی فقط به یک سال قبل از آغاز کار احیا محدود های نظارت مبنایی میبرنامه

کافی نیست. به همین ترتیب، های اکوسیستمیگردیده بودند. این کار برای کسب شناخت صحیح از کارکرد

 کشد، که اغلب ناکافی است. سال طول می 10نیز به ندرت بیش از نظارت پس از احیا 

 :، مخصوصا برای نظارت و ارزیابی پس از اتمام طرح. نتیجه یک تحقیق به شرح ذیل استکمبود بودجه -5

 برای نظارتهای بسیار کمی های نظارتی این است که از گذشته، مشوقمساله مهم در ارتباط با کمبود طرح

ای مهم است، آنهم های مورد نیاز سرمایه گذران وجود داشته است. هزینه، مسالهیا  برنامه هاو ارزیابی طرح 

ای برای پیگیری هایی که به احتمال زیاد نیاز به نظارت و ارزیابی دقیق دارند، با این حال، هیچ بودجهبا طرح

 های کوچکتر وجود ندارد.  اقدامات در میان طرح

طور کلی، تنها بخش کوچکی از بودجه مربوط به اقدامات احیا به بحث نظارت و یا پژوهش و تحقیقات به  -6

یابد. به عنوان مثال، گروه مهندسان ارتش آمریکا عموما یک درصد از بودجه تشکیالتی طرح احیا تخصیص می

از موارد کافی باشد. با توجه  دهند. بعید است که این بودجه برای بسیاریرا به نظارت و ارزیابی اختصاص می

بایست به نظارت، مدیریت هایی که میهای توسعه ای، میزان و درصد هزینهبه دستورالعمل انواع دیگری از طرح

 ها درصد است. اگر چه امروزه سازمان 10-5های مرتبط با آن اختصاص یابد در حدود و تجزیه و تحلیل داده

هایی همراه با بخش دولتی و خصوصی به طور فزاینده در جستجوی طرح کننده مالی درهای تامینو نهاد
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 هایی که باید ارزیابی شوند، میزان، مدت ها، تعداد طرحنظارت هستند، اما هنوز در مورد نحوه نظارت بر طرح

های های احیا و برنامههای ارزیابی و نحوه ایجاد هماهنگی و پیوستگی بین طرحها، پارامترو شدت نظارت

 نظارت با چالش مواجه هستند.

نماید. به طور خالصه بیان گردید، از این نتایج پشتیبانی می 2شواهد حاصل از مطالعات موردی که در فصل 

های نظارت و ارزیابی است. شامل انواعی از فعالیت 3-2های توصیف شده در بخش ها و برنامهبسیاری از طرح

آبریز مرسی  شود، نظیر تغییر کیفیت آب ناشی از کمپین حوضهت مربوط میها مستقیما به اقدامابرخی شاخص

های هنگفتی در های آبریز سرمایه گذاریدر انگلستان یا رودخانه تایوا در کره. همچنین در برخی از حوضه

ریز آب زمینه علمی جهت بهبود اقدامات نظارت و ارزیابی احیا صورت گرفته است. به عنوان مثال، در حوضه

کلمبیا در آمریکای شمالی، سه برنامه مجزا برای نظارت بر تغییرات در زیستگاه و جمعیت آبزیان، با راهنمایی 

اجرا گردیده است. با این حال، در جاهای دیگر نظارت و ارزیابی وجود یک تیم اختصاصی از مشاوران علمی 

که برای اصالح و بهبود کیفیت آب و به عنوان بخشی هایی از طرحندارد. در سنگاپور، فقط در تعداد بسیار کمی 

اند، بحث نظارت و کنترل گنجانده شده است؛ شواهد کمی و بازنگری همه اجرا شده ABCهای از برنامه آب

 دست رودخانه دانوب و کریدور سبز آن بر خطر سیالب یا کیفیت آب وجود دارد جانبه ناچیزی از تاثیر پایین

 های سیالبدشت، هر دوی آنها تحت تاثیر طیف گسترده ای از تغییر اقلیم و مقیاس حوضهبو به جز احیای تاال

 های احیای رودخانه واقع در جنوب شرقی کوئینزلند در استرالیا بصورت مقطعی آبریز هستند. نظارت بر طرح

توسط مرکز احیای  (NRRI) 1و اغلب با کمبود بودجه مواجه بود. در انگلستان، فهرست احیای ملی رودخانه

های تکمیل شده دارای نوعی درصد از طرح 17طرح حاکی از آن است که فقط  2500رودخانه با بیش از 

 اند.ارزیابی یا سنجش بوده

ه منظور بهبود بچالشی مهم در استفاده از رویکرد مدیریت تطبیقی، ایجاد توازنی مناسب بین کسب دانش 

یق مربوط به زمان، مدت بر اساس دانش فعلی است. حقاترین نتایج کوتاهمدیریت در آینده و دستیابی به به

های احیای رودخانه، دانش همیشه تا حدی قطعیت به این معنا است که برای بسیاری از طرحبودجه و عدم

 ها، باعث شده نه تنها ارزیابی پیشرفت در جهت دستیابیمحدود خواهد بود. از سوی دیگر، ناکافی بودن نظارت

ها مناسب اتخاذ شده در زمینه به اهداف تعیین شده یک طرح احیا دشوار گردد، بلکه میزان اطمینان از تصمیم

 ها کاهش یابد. مدیریت تطبیقی با هدف باال بردن پیشرفت

تواند مدیریت ها میدهآوری شده باشد، عدم تجزیه و تحلیل کارشناسی از داحتی زمانی که اطالعات نظارت جمع

 یقی را منحل نموده و به آن آسیب برساند. تطب

 واهد شد.این فقدان تجزیه و تحلیل، زمانی که اطالعات نظارت بدون نتیجه قطعی باشند، تشدید خ

                                                           
1 National River Restoration Inventory 
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ی از این رویکرد به با اینکه مدیریت تطبیقی از نظر تئوری پیشینه ای طوالنی دارد، فقط کاربردهای محدود

های ه پیشگامان طرحکیریت منابع طبیعی وجود داشته است. در حالی ها مدشکلی موثر برای هدایت تصمیم

رود، اما ها به کار میاند که مدیریت تطبیقی برای اصالح عناصر و فعالیتاحیای رودخانه همیشه بیان کرده

 هایاهبردها به ندرت از یک طرح آزمایشی به منظور شناسایی تحقق اهداف بیولوژیکی با به کار بستن رطرح

 اند.به روز برخوردار بودهگیری برای اصالح مدیریت بر اساس اطالعات علمی خاص یا تصمیم

 گیرد:های موجود در اجرای مدیریت تطبیقی از موارد زیر ریشه میگسترده، چالشدر مفهومی 

 عریف و رویکردعدم شفافیت در ت -1

 های موفق جهت الگوبرداریرحطکمبود  -2

ا تها و بودجه که بیشتر تمایل به رویکردهای واکنشی در مدیریت منابع طبیعی دارند سیاستمدیریت،  -3

 رویکردهای پیشگیرانه.

 دم شناسایی ظرفیت موجود جهت تغییر اهداف ع -4

 تظرهتوجهی به عدم قطعیت ناشی از مسایل اجتماعی و در نتیجه افزایش موارد غیرمنبی -5

طبیقی به طور موثر اجرا حال، متنوع و پیچیده در مورد اینکه چرا هنوز مدیریت ت گرایانه و در عیندالیل واقع

ها مربوط به اطمینان بیش از حد به نتایج طرح احیا است؛ از جمله عدم نشده است وجود دارد که بیشتر آن

ا رژی زیادی رهای بی حاصل، از این جهت که حامیان مالی طرح و کارکنان، زمان و انتمایل به اتمام فعالیت

خواهند طرح را رها کنند؛ همچنین فقدان تجربه واقعی، نظارت موثر، اتفاق نظر علمی اند و نمیاختصاص داده

ه اهداف باشند، به بغالبا حتی در زمانی که اطالعات نظارت بیانگر عدم دستیابی  هاو مدیریت تطبیقی. طرح

 دهند. فعالیت خود ادامه می

 

 های بیولوژیکیر مدیریت تطبیقی سامانه( مروری ب17کادر )

و با اکوسیستمی  طی تحقیقی، از متون مدیریت تطبیقی به منظور مرتبط بودن آن با تنوع زیستی و مدیریت

 ای شامل موارد ذیل صورت گرفت: بیقی کارآمد، بررسی سازمان یافتههای مدیریت تطهدف سنجش طرح

های مدیریت تطبیقی در طول ، سطح پایداری طرح"مدیریت تطبیقی"میزان ثبات در نحوه به کار بردن واژه 

اند در مقایسه با مقاالت مربوط به های مدیریت تطبیقی را توصیف کردهزمان، و اینکه آیا مقاالتی که طرح

ان داد علیرغم شناسائی تعداد زیادی مقاله های این تحقیق نشمدیریت غیر تطبیقی، بیشتر ارجاع یافته اند. یافته

درصد( به صراحت ادعا نمودند که مدیریت تطبیقی را  5مقاله )کمتر از  61(، فقط 1336)تعداد   ISIدر سیستم 

طرح بر اساس اطالعات  13کردند. فقط طرح مستقل را توصیف می 54مجموع، مقاله در  61اند. این به کار بسته

های مهم فلسفه مدیریت تطبیقی مانند اشاره به شدند. میزان به کارگیری جنبهمایت مینظارتی منتشر شده ح

طرح بسیار  13های مستمر و مقایسه اقدامات مدیریتی جایگزین در این یک مدل مفهومی مهم، انجام نظارت
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ت تجربی مربوط های مدیریت تطبیقی کوتاه مدت بوده و مطالعامتفاوت بودند. عالوه بر این، بسیاری از طرح

در بازنگری  "مدیریت تطبیقی"دهد که اصطالح به آن فقط در حد مقاالت کیفی بود. بررسی آنها نشان می

اند مدیریت تطبیقی را در مسایل ها توانستهاز طرحرایج است. با این حال تنها تعداد کمیهمه جانبه متون علمی 

ت تطبیقی ممکن است با توجه به موارد ذیل اصالح و بهبود پیچیده به کار گیرند. همچنین به کارگیری مدیری

( شناخت بیشتر خطرات ناشی از 2( همکاری بهتر بین دانشمندان و نمایندگان صنایع استخراج منابع؛ )1یابد: )

آزمون ارتباط مدیریتی را "های مدیریت تطبیقی از ( اطمینان از اینکه طرح3عدم انجام مدیریت تطبیقی؛ )

 "باشند.گذارنده 

 

 طراحی یک برنامه نظارت و ارزیابی -5-3

اقتصادی  –محیطی و اجتماعیهای فیزیکی، زیستبه دلیل اینکه هر طرح یا برنامه احیای رودخانه دارای ویژگی

ها به کار رود. با این تواند برای همه حالتمنحصر به خود است، یک روش نظارت و ارزیابی به تنهایی نمی

بایست همیشه اهداف کلی طرح یا برنامه احیای رودخانه، راهبردهای خاص وجود، برنامه نظارت و ارزیابی می

زئیات اقدامات ویژه احیا را مورد توجه قرار دهد. های تغییر زیربنایی( و جاحیا )از جمله فرضیات یا تئوری

های اصلی هر برنامه نظارتی عبارتند از: فهرست آنچه که باید نظارت شود، نحوه انجام نظارت، افراد ویژگی

مسئول نظارت و میزان و مقیاس زمانی انجام نظارت. به طور معمول یک برنامه نظارت شامل جدولی پیشنهادی 

های انگلستان ابزاری را طراحی ها است. مرکز احیای رودخانههای جمع آوری دادهها و روشیخها، تاراز مکان

 (. planner-www.therrc.co.uk/monitoringوبسایت و  1-5نماید )جدول کرده که به تهیه برنامه نظارت کمک می

دارکاتی، مالی و همچنین توسعه یک برنامه نظارت کارآمد نیازمند توجه به عوامل زیادی از جمله مسایل علمی، ت

های مدیران طرح اهداف خاص اقدامات احیا است. عالوه بر آن در طراحی یک برنامه نظارت، ضروری است که

ف اصلی نظارت، اخت پیدا کنند. هداحیا، قبل از اینکه نظارت آغاز شود، از کاربرد نهایی اطالعات شن

ه اهداف از طریق بتوانمندسازی مجریان طرح یا برنامه در جهت فعال نگه داشتن اقدامات احیا و دستیابی 

ها ممکن است با هدف بهبود ارتباط با ترکیب نظارت مبنایی و نظارت نتایج است. با این وجود، برخی نظارت

نظیر گسترش دانش موجود در و عموم مردم نیز باشد. اهداف علمی  نمدخالذیو  نفعانذیسرمایه گذاران، 

تواند یکی از دالیل نظارت باشد. بسته به موضوع، بهتر است اطالعات های احیای رودخانه نیز میزمینه روش

   مربوط به نظارت همراه با نتایج به دست آمده از ارزیابی اطالعات مذکور منتشر شود. 

 

 

 

http://www.therrc.co.uk/monitoring-planner
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 ریزی نظارت توسط مرکز احیای رودخانه ای از برنامه نظارت، با استفاده از برنامهونهنم -1-5جدول 
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 مند و مدیریت تطبیقیگیری نظام( تصمیم18کادر )

شود: گیری در مواجهه با عدم قطعیت است که خود منجر به سه نیاز مختلف میاحیای رودخانه نیازمند تصمیم

گیری محیطی، شناخت پس زمینه تصمیماجتماعی و عوامل زیست –های اصلی اقتصادیشناخت وضعیت و روند

گیری در زمانی که از همه موارد دلخواه اطالع نداریم. در متون در خصوص احیا و شناخت نحوه تصمیم

و مدیریت تطبیقی قرار  1(SDMمند )گیری نظامدانشگاهی، موارد ذکر شده به ترتیب در قلمرو نظارت، تصمیم

کنند سه مجموعه ابزار دارای هم پوشانی در زمینه تجزیه و تحلیل هستند که به مدیران کمک می هادارند. این

 ها خود را شناخته، به چارچوب آورده، تجزیه و تحلیل نموده، اطالع رسانی کرده و سرانجام اجرا نمایند.   تا تصمیم

ها مدیریت در خصوص تصمیمیل تصمیم مند به معنای کاربرد ابزارهای رسمی تجزیه و تحلگیری نظامتصمیم

گیری گیرد. تصمیمیممنابع طبیعی است که در آن مدیریت تطبیقی به عنوان ابزاری رایج مورد استفاده قرار 

شود، یک ه اغلب با مدیریت تطبیقی اشتباه گرفته میک(، اصطالحی 1-5در شکل  تیرههای )دایرهمند نظام

 یهاها و توجیه تصمیمگیری برای شناسایی و ارزیابی گزینهفرآیند تصمیم یافته و شفاف دررویکرد سازمان

-5روشن در شکل های پیچیده است. با این وجود، مدیریت تطبیقی به یادگیری تکراری و در سطح باال )دایره

 ( که اجزای ذاتی مدیریت تطبیقی هستند، نیازی ندارد.1

 
 گرددتوصیف می "یادگیری از طریق فعالیت"مدیریت تطبیقی، اغلب با عنوان  -1-5شکل 

 

                                                           
1 Structured decision-making (SDM) 
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های کاربردی تحت پوشش ، زیاد و متنوع هستند. بنابراین برنامههای تحلیلی تصمیممجموعه ابزار

 –ها خواهند بود، از جمله نظریه کاربردی چند ای از روشمند، شامل طیف گستردهگیری نظامتصمیم

ت؛ استنباط کارشناسی؛ تی؛ ارزش مورد انتظار اطالعااطالعا –گیری شکاف نسبته؛ نظریه تصمیم

های ادغام دانش سنتی و علمی. با این حال، چارچوبی رایج که و روش مدخالنذیو  نفعانذیمشارکت 

گیری بر پایه این کاربردها است عبارت است از دیدگاهی ثابت در مورد نحوه تصمیممبنای تمامی 

 های ارزشمند.شناسائی فرصت

گیری شناخت شرایطی که در آن تصمیم -1گیری عبارتند از : مراحل اصلی در تجزیه و تحلیل تصمیم

ارزیابی نتایج  -4ای از اقدامات جایگزین؛ تدوین مجموعه -3استخراج اهداف اصلی؛  -2شود؛ انجام می

ستیابی به اهداف شناسایی اقدام مطلوب که منجر به بیشترین میزان د -5اقدامات مربوط به اهداف؛ و 

هایی برای کند تا موانع اصلی را شناسایی نموده و ابزارگیران کمک میشود. این مراحل به تصمیممی

مند، تاکید بر تفکر ارزش گیری نظامهای تصمیمها انتخاب نمایند. یکی از مهم ترین نشانهغلبه بر آن

های بعدی را شکل ن اهداف، تجزیه و تحلیلمحور همراه با تعیین زودهنگام اهداف تصمیم گیر است؛ ای

پدید آمده است، مند در متون علمی گیری نظامهای متعددی از موفقیت در زمینه تصمیمنمونه دهند.می

های آبی و کاربرد آب؛ اکوسیستم-به عنوان مثال: ماهیگیری تفریحی؛ منابع آب؛ توسعه نیروی برق

های های بزرگ آمریکا و کانادا؛ و سایر برنامهها در دریاچهماهیدریایی ساحلی؛ کنترل و نظارت بر مار 

کانادا(  -آبریز رودخانه کلمبیا )ایاالت متحده  منابع طبیعی. عالوه بر آن، چندین طرح مدیریتی در حوضه

مند غیر مستقیم بوده است گیری نظاماند با این تفاوت که رویکردشان تصمیماز مواردی مشابه بهره برده

پردازد(. که به بررسی عملکرد محل تخم گذاری ماهیان می H1 –)به عنوان مثال، برنامه مدل تحلیلگر کلی 

همچنین طی تحقیقی با در نظر گرفتن یک نمونه تجزیه و تحلیل از رودخانه اسنیک )مار( در داخل حوضه 

کارآمد به منظور جلب توجه ها، چارچوبی مفید و آبریز رودخانه کلمبیا نشان داده شد که تحلیل تصمیم

ها، عدم های متفاوت در مورد فرضیهمدخالن و نیز مد نظر قراردادن دیدگاهو ذی نفعانذیهای متعدد گروه

  ها و حتی مسایل جنجالی مربوط به مهاجرت ماهیان قزل آال و سدها است.قطعیت

 

قدامات گوناگون احیا از امراحل اصلی و مسایلی که باید در هنگام طراحی برنامه نظارت و ارزیابی کارآمدی 

 آن اطالع پیدا کرد عبارتند از: 

 تعیین اهداف بلندمدت و کوتاه مدت طرح یا برنامه احیا 

  قی است، یا همچنین بیآیا فقط به منظور اهداف مدیریت تط –تعیین اهداف اولیه و ثانویه برنامه نظارت

یا عموم  مدخالنذینفعان و یا فراهم نمودن اطالعاتی برای سرمایه گذاران، ذیبرای تحقیقات علمی 

 مردم؟

                                                           
1 All-H Analyser model 
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 های اصلی در زمینه احیا و نیز طراحی نظارت و مقیاس طرحتشریح سواالت و فرضیات یا نظریه 

 هاها و معیارانتخاب پارامترهای نظارت، یعنی شاخص 

 هابرداری شاخصهای نمونهمانندسازی مکانی و زمانی، و طرحتعیین ه 

 ها و ارایه نتایجتجزیه و تحلیل داده 

 

بایست به طور همزمان یشتر آنها میب(، در واقع 2-5شوند )شکل هر چند این مراحل اغلب به ترتیب ارایه می

 ی طرح دارد، ودهمورد توجه قرار گیرند. برای مثال، انتخاب پارامترهای نظارت بستگی به فرضیات و محد

 ها تاثیرگذار باشد.ها آنیها و نحوه ارزیاببر نوع شاخص برداری ممکن استو انتخاب طرح نمونه
 

 
 مراحل اصلی تدوین برنامه نظارت و ارزیابی احیای رودخانه   -2-5شکل 

 

های احیای رحهمچنین چند توصیه مهم در مورد برخی مسایل اساسی مرتبط با طراحی نظارت و ارزیابی ط

 اند: ارایه شدهتمی رودخانه )و سایر آبزیان(، با تاکید بر نظارت بر تغییرات فیزیکی و اکوسیس

 های آزمایشی هستند. های احیای رودخانه مانند بسیاری از اقدامات مدیریت منابع طبیعی، طرحطرح

های آزمایشی اجرا شوند؛ در غیر اینصورت، دستاورد بایست بر طبق قوانین استاندارد طرحآنها می

 توجهی به همراه نخواهند داشت. قابل
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 های تغییر در مورد ها یا نظریهشود تا فرضیهرت آزمایشی باعث میهای احیا بصوطراحی طرح

-تصادیو مزایای اق -های مختلف احیا های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی نسبت به فعالیتواکنش

مک نماید. این کاجتماعی یا مبادالت آن مورد سنجش قرار گرفته و به شناخت روابط علت و معلولی 

کی مطلوب را داشته( ظارت اثربخشی )تعیین اینکه آیا طرح مورد نظر، تاثیر فیزینوع نظارت هم شامل ن

گردد. حتی این های بیولوژیکی صحیح بوده( میو هم نظارت تائیدی )آیا فرضیات اساسی در مورد واکنش

 اقتصادی نسبت به تغییرات رودخانه تعمیم یابد. –های اجتماعی تواند تا حیطه واکنشنوع نظارت می

 های احیا و همین طور اهداف کوتاه مدت نظارت و ارزیابی باید قبل ها یا برنامهاهداف بلندمدت طرح

، گسترده لندمدتباز شروع مطالعه و بررسی اقدامات احیا به طور واضح مشخص گردند. معموال اهداف 

جش و ارزیابی نستر و مهمتر از همه قابل و راهبردی هستند، در حالی که اهداف کوتاه مدت، مشخص

 هستند.

 شوند؛ و سپس به شکل فرضیاتی اهدافی که به خوبی تعریف شده باشند به آسانی تبدیل به سوال می

 گردند.دقیق تر و قابل اندازه گیری بازتعریف می

 های تجربی وجود به منظور نظارت بر تغییرات کارکردی اکوسیستم، تنها تعداد انگشت شماری از طرح

 -های قبلاند )طرحر اساس اطالعاتی که قبل و بعد از دوره آزمایش جمع آوری شدهدارند، آن هم ب

در یک یا چندین مکان  بعد یا پسا آزمون( و یا بر پایه اینکه آیا از نظر مکانی تکرار پذیر هستند یا

 ال نیستند.ها ایدههستند )فشرده یا گسترده(. هیچ کدام در تمام  موقعیت

 محیطی و اجتماعی بایست مرتبط با سواالت مطرح شده باشند و از نظر زیستیپارامترهای نظارت م

 . ها اثربخش باشدارتباط محکمی با اقدامات احیا داشته و بر آن

 ها دارد و اینکه ی شاخصتوانایی نظارت برای تعیین تغییرات مرتبط با اقدامات احیا بستگی به تغییرپذیر

 ظارت بدون در نظر گرفتن طول زمان و مکان تکرار نمود. شروع ن توان درتا چه میزان نظارت را می

 و شناسائی تغییرات، فقط هدر دادن زمان و منابع است.

 های نظارت هایی مهم در تمامی برنامهها بخشکسب اطالعات، تعهد و کنترل کیفی و مدیریت داده

 هستند. 

 های علمی و همچنین ارایه ساسی روشاصول ا های احیا مستلزم رعایتکسب دانش از طریق فعالیت

 و عموم مردم است. نتایج به جامعه علمی 

 در حالی که دستورالعمل ارایه شده مفید است، میزان پیروی از آن اغلب با توجه به در دسترس بودن بودجه 

های طرح گردد. گنجاندن نظارت و ارزیابی در بودجهها و تعصبات سازمانی تعیین میو همچنین توسط ارزش

کند. پیروی میبسیار ضروری بوده تا این اطمینان حاصل گردد که نظارت تا حد ممکن از یک فرآیند علمی 
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های نظارتی و ارزیابی جامع برای هر یک از اقدامات احیا در صورت محدود بودن منابع، نیازی به توسعه برنامه

هم برای ول برنامه جمع آوری گردیده و تفاهمی نخواهد بود؛ به شرط آنکه اطالعات پایه مورد توافق در ط

 ها برای توجه بیشتر وجود داشته باشد.انتخاب برخی از طرح

رودخانه، توزیع پیچیده خدمات اکوسیستمی و ماهیت غالبا سیاسی به دلیل پویایی کارکردهای اکوسیستمی 

هایی قطعی به همه نخواهد توانست پاسخچ برنامه نظارتی و ارزیابی علمی اقتصادی، هی -های اجتماعیفرآیند

بایست ریزی واقعی نظارت و ارزیابی میهسواالت مربوط به میزان اثربخشی اقدامات احیا داشته باشد. یک برنام

را برآورده نماید. در شرایطی  مدخالنذیو  نفعانذیاین عدم قطعیت را شناسایی کرده و انتظارات سهامداران و 

ی عبارت است از: الف( که عدم قطعیت مرتبط با یکی از عوامل باقی مانده باشد، هدف اصلی از نظارت و ارزیاب

لولی بین عناصر از روابط علت و مع "به حد کافی خوب"م قطعیت تا سطحی که ارزیابی تالش برای کاهش عد

های نشات گرفته از نتایج احیای مختلف رودخانه را تسهیل نماید و ب( بررسی مداوم اینکه چنین ارزیابی

 ای بوده است. های رودخانهرودخانه و مدیریت تطبیقی مناسب طرح

در بسیاری از نقاط جهان، شرایط ثبت شده در گذشته،  روانابسرانجام، با توجه به تاثیر تغییر اقلیم بر بارش و 

 -شاخص قابل اعتمادی برای آینده نخواهد بود. دامنه نوسانات آتی در عناصر فیزیکی، بیولوژیکی یا اجتماعی

ها و مدیریت یک زگاری برای تنظیم گزینهتوجه باشد. تطبیق و سااقتصادی یک رودخانه ممکن است قابل

ها شامل شناسایی میزان پتانسیلی است که فراتر از آن، محیط زیست دارای عدم قطعیت الزم است. چالش

خطر افزایش تغییر جریان رودخانه به یک وضعیت جدید وجود خواهد داشت. نظارت در این فرآیند بسیار مهم 

مه نظارت و ارزیابی، عدم قطعیت و میزان شواهد موجود از همان ابتدا است. در هنگام تصویب یک تفاهم نا

بایست میزان آن و های نظارت برای بررسی عدم قطعیت میباید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان نمونه، طرح

های سنتی، ابزاری است که برای آنچه انجام خواهد شد را از لحاظ نظارت، در برداشته باشد. سنجش فرضیه

ها با ها و نمایش تغییرات آنشده است. تخمین پارامتربررسی عدم قطعیت و میزان شواهد موجود استفاده می

محیطی مطلوب ممکن است های زیستاطمینان، یک رویکرد جایگزین است. برای نمونه، شاخص هایبازه

از اقدامات خاص احیا باشد. به شامل جریان آب رودخانه، کیفیت آب، حجم رسوبات، و میزان تولید ماهیان بعد 

قطعیت تخمین زده های سیاستی، مقدار مورد انتظار پارامترها، همراه با عدممنظور آگاهی از مدیریت و تصمیم

اقتصادی  –دار و از لحاظ اجتماعی محیطی معنیتواند با سطحی مقایسه گردد که از نظر زیستشده آن می

 قابل قبول باشد.   
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 دهیمظارت کرده و مورد ارزیابی قرار میچه چیزی را ن

ای در رابطه با سطوح های خاصی که باید نظارت شوند، مستلزم مورد توجه قرار دادن سواالت ویژهتعیین پارامتر

مثال، نظارت نتایج یا  (. به عنوان2-3و شکل  1-3مناسب چارچوب راهبردی احیای رودخانه است )بخش 

ه تغییراتی در مناطق دراولویت )ایمنی آب، نشان دهد که آیا اقدامات احیا منجر ب تواند در ارزیابیتبعات، می

محیطی(، کارکرد رودخانه یا سالمت آن شده است یا خیر. های اقتصادی، اجتماعی/ فرهنگی یا زیستجنبه

م احیا از لحاظ رود که آیا یک اقدانظارت اجرایی، همراه با نظارت مالی، معموال برای ارزیابی این به کار می

ها تر در محرکگستردهغییرات هزینه و سود بهترین گزینه بوده است یا خیر. نظارت مراقبتی از ارزیابی اینکه آیا ت

آبریز منجر به افزایش یا کاهش نتایج حاصل از اقدامات احیا شده، حمایت  ها یا در فرایندهای حوضهیا فشار

های نظارت مبنایی به مدیریت تطبیقی این نها با دادهآرتی و مقایسه نماید. جمع آوری همه اقدامات نظامی

و  دهد که به نتایج مطلوب دست پیدا کند. رابطه بین چارچوب راهبردی و هدف و نوع نظارتامکان را می

 ست.اارایه شده  3-5ارزیابی در شکل 
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 بردی احیای رودخانه ارتباط بین انواع و اهداف نظارت و ارزیابی و چارچوب راه -3-5شکل 

های خاص تحت نظارت، بر اساس نتایج مورد نظر در احیا و شرایط حوضه آبریز رودخانه متفاوت شاخص

های احیا مستند ها یا برنامهخواهند بود. از نظر تاریخی، جایی که نظارت و ارزیابی به عنوان بخشی از طرح

نیز تمرکز شده است. با وجود تفاوت در دامنه تغییرات،  محیطی رودخانهشده، بر احیای عناصر فیزیکی و زیست

های فیزیکی و بیولوژیکی، بخش اصلی هر برنامه نظارتی را تشکیل جمع آوری اطالعات مربوط به متغیر

دهد. به عنوان مثال، در اتحادیه اروپا، دستورالعمل چارچوب آب، الزام نموده است که توسعه بسترهای آبی می
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ها و بی مهرگان؛ اکولوژیکی خوب از طریق عناصر کیفی بیولوژیکی نظیر ماهیان، ماکروفیتدر جهت وضعیت 

آب،  شیمیایی نظیر دمای آب و سطح مواد مغذی؛ عناصر هیدرومورفولوژیکی نظیر جریان -عناصر فیزیکی

 ترکیبات رسوبی و ساختار زیستگاهی مورد ارزیابی قرار گیرد. 

اقتصادی اجرا گردند، ارزیابی  –تیابی به یک هدف مشخص اجتماعی های احیا برای دسدر شرایطی که طرح

واهد بود. احیای موثر نیازمند نظارت خاقتصادی آن نیز حائز اهمیت  –و نتایج اجتماعی  خدمات اکوسیستمی

ت منعکس کننده میزان رفاه و قتصادی شامل اطالعاا -های فیزیکی، بیولوژیکی و اجتماعییکپارچه فرآیند

محیطی حوضه ها و اقتصاد به همراه عناصر زیستتنوع فرهنگی است. چنین اطالعاتی در مورد مردم، فرهنگ

نماید. جمع آوری این نوع اطالعات ممکن است آبریز و موجودات زنده درون آن به موفقیت طرح کمک می

بایستی  اقتصادی نیز -وب نظارت و ارزیابی اجتماعی نیازمند تخصص خاصی در علوم اجتماعی باشد. چارچ

 ورد توجه قرار گیرد. همانند نظارت و ارزیابی عوامل فیزیکی و بیولوژیکی از ابتدای طراحی کلی طرح احیا م

های کمی، به عنوان مثال تعداد افرادی که از یک ل جمع آوری دادهاقتصادی شام -نظارت و ارزیابی اجتماعی 

کنند در مقایسه با تعداد کسانی که قبل از احیا از آن مکان ده به دلیل مطبوعیت آن استفاده میمکان احیا ش

تر اقتصادی و منافع مربوط به احیای رودخانه گستردههای اند و نیز شامل تحلیل و بررسی هزینهاستفاده نموده

تواند مفید باشد. به ییرات نیز میبحث خواهد شد. ارزیابی درک مردم از تغ 7است که به طور مفصل در فصل 

نجی به بررسی میزان سال بعد از آغاز احیای رودخانه تایوا، یک نظرس 10عنوان مثال در کره جنوبی تقریبا 

افراد تحصیل کرده  ورضایت مردم از رودخانه پرداخت. سواالتی مشابه به دو گروه ارایه گردید: مردم عادی 

پیش و همچنین  سال 5. پاسخ دهندگان میزان رضایت فعلی را با وضعیت مانند اساتید دانشگاه و محققان

ادند. مقیاس و دامنه میزان رضایت را بدون مقایسه با وضعیت قبلی رودخانه، مورد مقایسه و ارزیابی قرار د

یت، بو ج نشان داد که کیف)خیلی راضی( بود. برای مردم عادی، نتای 5ارزیابی بین امتیاز صفر )خیلی ناراضی( و 

 ای بهبود نیافته است، اما دسترسی به آب، قابلیت استفاده از کریدورو سطح خشکی آب به طور قابل مالحظه

(. برای 2-5سال پیش تا حدی اصالح گردیده )جدول  5رودخانه و محیط اطراف در مقایسه با وضعیت 

ن رضایت کلی افراد فته اند. میزاکارشناسان و افراد متخصص، همه موارد به جز سطح خشکی تا حدی بهبود یا

 متخصص در مقایسه با سایر شهروندان باالتر بود.

های های طرح از جمله هزینهدر نهایت، عالوه بر نظارت نتایج و تاثیرات، جمع آوری اطالعاتی در مورد ورودی

های احیای وشمالی و غیر مالی مربوط به اقدامات خاص حائز اهمیت است تا از این طریق، اثر بخشی ر

های غیر مالی از جمله کارهای انجام شده توسط های مربوط به ورودیرودخانه مورد ارزیابی قرار گیرد. داده

 توانند شاخصی مفید در زمینه حمایت مردم عادی از برنامه احیا باشد. افراد داوطلب یا مصالح اهدایی هم می
 



    139                                                                                                                              |فصل پنجم  

 

 

                 (2004آوریل ) کره جنوبی احیای رودخانه تایوا، میزان رضایت از -2-5جدول 

 

 متخصصین و کارشناسان مردم عادی

 بدون مقایسه سال پیش 5مقایسه با 
سال  5مقایسه با 

 پیش
 بدون مقایسه

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 89/0 43/2 89/0 48/3 92/0 21/2 1/1 58/2 کیفیت آب
 84/0 43/2 77/0 34/3 91/0 19/2 11/1 85/2 بوی آب

 79/0 57/2 89/0 94/2 83/0 46/2 99/0 95/2 سطح خشکی
 89/0 00/3 82/0 49/3 98/0 78/2 92/0 27/3 دسترسی به آب

قابلیت استفاده از 
 کریدور رودخانه

5/3 89/0 82/2 98/0 30/3 87/0 82/2 07/1 

 00/1 80/2 03/1 33/3 98/0 00/3 92/0 5/3 محیط اطراف

 

 زمان نظارت و ارزیابی  -5-4

های های احیا گنجانده شده و در زمان مناسبی قبل از شروع فعالیتنظارت باید از همان ابتدا در طراحی طرح

 احیا آغاز گردد.

مایه گذاری آنها )از لحاظ زمان و متقاعد شوند که سر مدخالنذی.  نفعانذیاگر مجریان، سرمایه گذاران و  

از این نیز، نظارت  انرژی( در رودخانه تفاوت ایجاد نموده است، نظارت مبنایی، امری ضروری است. حتی قبل

ای تواند به شناسایی مشکالتی کمک کند که احتماال نیازمند نوع خاصی از اقدامات احیمراقبتی مستمر می

ه موجب تعمیم فرضیات الوه بر آن، اطالعات به دست آمده از نظارت مراقبتی مستمر از رودخانرودخانه است. ع

 کند.های تغییر شده که به نوبه خود، اقدامات خاص مورد نیاز احیا را مشخص مییا نظریه
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  احیای تنوع و جمعیت ماهیانهای احیای رودخانه با هدف هایی از موارد نظارت در طرحانواع نظارت و نمونه -3-5جدول 

 چه زمانی نظارت کنیم مثال سوال و هدف نظارت نوع نظارت

 مبنایی

 وضعیت رودخانه قبل از احیا چگونه بود؟
مشخص کردن وضعیت فیزیکی، اکولوژیکی و 

ریزی ود برای برنامهاقتصادی موج -اجتماعی
 های آتییا مقایسه

وجود/ عدم وجود یا تنوع 
 ماهیان 

 شروع اقدامات احیاقبل از 

 اجرایی
 ت؟آیا طرح احیا بر طبق برنامه عمل نموده اس

مشخص کردن اینکه آیا طرح طبق 
 ریزی انجام یافته یا خیربرنامه

آیا پیمانکاران در خصوص 
گیاهان در ناحیه  کاشت

ساحلی یا ایجاد 
های ساحلی یا در زیستگاه

، مطابق رودخانه یمجرا
 ؟برنامه عمل نموده اند

ر پایان اقدامات احیا )و همچنین د در
 وطول اجرا اگر به ارزیابی میان مدت 

 مدیریت تطبیقی نیاز باشد(

 مالی

بینی  آیا هزینه طرح تقریبا برابر با میزان پیش
 در بودجه بوده است؟

 کمک به ارزیابی نسبت سود به هزینه و ارزش
 هاپول و تسهیل مسئولیت

صرف نهایی بودجه برای 
اقدامات احیا و هر یک از 

 در حالت کلی

 در پایان اقدامات احیا )و همچنین در
 طول اجرا اگر به ارزیابی میان مدت و

 مدیریت تطبیقی نیاز باشد(

 
 تبعات

مات آیا احیای رودخانه از لحاظ کارکردها و خد
محیطی یا و نتایج زیستاکوسیستمی 

ارتباط با اهداف تعیین  اجتماعی، در -اقتصادی
 شده طرح ایجاد تفاوت نموده است؟ 

مناطق  تعیین اینکه آیا اقدامات تاثیر مطلوبی در
و  دراولویت، کارکرد رودخانه، سالمت رودخانه

ست؛ و آیا رابطه  بریز داشته اهای حوضه آفرآیند
ا علّی و معلولی مفروض شده بین اقدامات احی

 ها صحیح بوده است.     و واکنش

آیا وسعت حوضچه 
)آبگیر( افزایش یافته 

 است؟
آیا تغییر در وسعت 
حوضچه منجر به تغییر 
مطلوب در فراوانی ماهیان 

 ها شده است؟یا سایر گونه

 چنین دردر پایان اقدامات احیا )و هم
 وطول اجرا اگر به ارزیابی میان مدت 

 مدیریت تطبیقی نیاز باشد(
 نظارت بعد از طرح پس از چند ماه یا

 سال برای ارزیابی اینکه آیا نتایج/
 تبعات پایدار بوده اند؟

 مراقبتی

افتد که چه چیز دیگری در رودخانه اتفاق می
 ممکن است تفاوتی را ایجاد نماید؟

شرایط در طول زمان، شامل تعیین تغییرات 
 شود.تغییراتی که مربوط به احیای رودخانه نمی

بررسی تخم ریزی و 
های زمانی وفور روند

 ماهیان
 مستمر و مداوم

نماید این است که برخی از نتایج و تبعات ممکن است تا یک دوره موضوعی که احیای رودخانه را پیچیده می

هایی وجود دارد که رودخانه در آن زمانی طوالنی بعد از اتمام طرح احیا مشاهده نشود. این امر بیشتر در طرح

کانال، چرا که این اختالل در کوتاه مدت  دچار اختالل فیزیکی گردیده است مانند نتایج ایجاد پیچ و خم در

های زیان بار بوده و اکوسیستم برای بهبود، نیاز به زمان خواهد داشت. به طور مشابه، نظارت و ارزیابی طرح

احیا با اهداف مدیریت ریسک سیالب معموال از نظر تجربی تا زمان وقوع مجدد سیل بعد از احیا غیر ممکن 

تواند به طور موقت مدل سازی شود. در مقابل، برخی از تبعات احیا ریسک سیالب می است. با این حال، تبعات

ممکن است خیلی زود رخ دهد. به عنوان مثال، مهاجرت ماهیان واقع در باالدست در عرض چند هفته پس از 

مگیری بهبود گیرد و کیفیت آب بعد از اجرای چند اقدام احیا به طرز چشحذف سد )یا آب بند( دوباره صورت می
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مراحل طرح شامل قبل، حین، انتها و پس از آن را به بایست تمامی های ارزیابی و نظارت مییابد. برنامهمی

 (. 2-5منظور پوشش اهداف مختلف در بر داشته باشد )جدول 

 

  نحوه نظارت و ارزیابی -5-5

 های سطح باالشاخص -نظارت طرح، برنامه و سیاست اجرای آن

های مجزا و اختصاصی، ترکیب اقدامات طول سطوح مختلف احیای رودخانه شامل اقدامات یا طرحنظارت در 

ای احیای های ملی و منطقهتشکیل دهنده یک برنامه احیا برای یک رودخانه مفروض و یا در سطح سیاست

قدامات انجام یافته ا ارودخانه، مورد نیاز است. در خاص ترین مقیاس )اقدامات مجرا و اختصاصی احیا( نه تنه

عیین شده نیز بر اساس مشخصات مورد توافق باید مستند سازی شوند، بلکه دستیابی به اهداف از پیش ت

ای با کند. در برنامهضرورت دارد. این سطح از گزارش اغلب به بایگانی اطالعات دقیق و ضروری کمک می

شوند تا به یک هدف همزمان یا پی در پی انجام میتر، اقدامات متعدد احیا معموال به طور گستردهمقیاسی 

این مورد، نه  مشترک نظیر بهبود کیفیت آب، افزایش تولید ماهیان یا کاهش ریسک سیالب دست یافت. در

تر نیز در حال تحقق گستردهتنها الزم است که نتایج واحد نظارت شود بلکه باید تعیین شود که آیا اهداف 

 هستند. 

های خاص به دلیل عدم قطعیت، پیچیدگی یا موارد، امکان نظارت دقیق نتایج همه طرح در بسیاری از

های ای فرعی به نسبت مناسب از طرحهای تدارکاتی و مالی وجود ندارد. در چنین مواردی ایجاد نمونهمحدودیت

بی اوج سیالب( که مجزا و اختصاصی احیا یا تعیین پارامترهای جامع )نظیر غلظت نیتروژن، رشد ماهیان و د

ی وضعیت کلی رودخانه در مقایسه با اهداف تعیین شده هستند، ضروری است. این پارامترهای دهندهنشان

اند و برای ارزیابی اثربخشی گذاری شده( نام1HLIsهای با اهمیت زیاد یا سطح باال )جامعبه عنوان شاخص

شود. به عنوان مثال در سال تر به کار برده میگستردههای های احیا در مقیاسی وسیع تر و حتی سیاستبرنامه

آبریز ماهیان و حیات وحش رودخانه کلمبیا مربوط به شورای حفاظت و نیروی شمال غرب  برنامه حوضه 2009

 های سطح باال را اتخاذ نموده و با هدف ارایه گزارش موفقیت برنامه د که شاخص)ایاالت متحده( متعهد ش

های آن به کنگره آمریکا، فرمانداران منطقه، قانونگذاران و شهروندان، مرتبا آن را به روز رسانی و دستاورد

 نماید. 

های و در کل در مقیاساقتصادی خاص،  -محیطی یا اجتماعیهای سطح باال از یک یا چند معیار زیستشاخص

های مختلف ممکن است به های سطح باال حاصل از معیارشاخص . تمامیشوندمیجغرافیایی وسیع استخراج 

                                                           
1 High-level indicators 
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عنوان یک شاخص، در رویکرد ارزیابی سالمت رودخانه در نظر گرفته شود. )ارزیابی سالمت رودخانه در فصل 

های سطح باالی اصلی صورت بگیرد، ضروری است ارایه خواهد شد(. زمانی که توافقی در خصوص شاخص 8

ها انجام شود. این دار در جهت رسیدن به آنهای مشترک و معنیاقدامات بیشتری به منظور شناسایی معیار

های سطح باال گردد. شاخصارایه می مدخالنذیو  نفعانذیرسانی و به اطالعات به طور مرتب نظارت، بروز

 ای ایست نحوه دستیابی به اهداف در مقیاس مختلف شامل ایالتی، حوضهبال، میدر حالت ایده

های سطح باال به منظور نمایش ساده تبعات اقدامات احیا باید از نظر تعداد ای را نشان دهد. شاخصو زیرحوضه

 ضعیت )به عنوان مثال در قالب دسته یا رتبه( بتواند وکمی  -یا توصیفی کم و دقیق بوده و به شکل کمی

های بحرانی رودخانه را به تصمیم گیران ارایه نماید. در مثال مربوط به حوضه آبریز رودخانه هایی از جنبهو روند

های سطح باال وضعیت و روند ماهیان و حیات وحش را در مقیاس حوضه آبریز و زیرحوضه کلمبیا، شاخص

 که مطابق با اهداف بیولوژیکی در مقیاس ایالتی ای طراحی گردیده اند آبریز ترسیم کردند و کامال به گونه

بیولوژیکی،  هایدهنده عملکرد کلی این برنامه نیز باشد. از این رو، مولفهنشانآبریز در برنامه بوده و  و زیرحوضه

 اجرایی و مدیریتی در آن گنجانده شد.

اه باشد، افزایش تلفیقی همر هاینیههای مناسب و بیازمانی که با معیار های سطح باالارایه و کاربرد شاخص

روشن باشد، این  یافته تا مخاطبان بتوانند اهمیت شان را درک کنند. بدیهی است اگر پیام اصلی واضح و

رسد، اما آیا آن ها بسیار کارآمد خواهد بود. برای نمونه، افزایش فراوانی آبزیان همیشه خوب به نظر میشاخص

شی از اهداف احیا باشد؟ آیا روندهای کلی بسیاری از سواالت مطرح شده نا تواند پاسخگوی کامل برایمی

مدت تحقق یافته یا دست متقن، سازگار و مشوق بوده یا نامعلوم و با عدم قطعیت مواجه هستند؟ آیا اهداف بلند

بیا بتواند در ودخانه کلمنیافتنی شده اند؟ بیش از یک دهه به طول انجامید تا برنامه جامع حیات وحش آبزیان ر

بایست در انتخاب های احیا میگیری کند. برنامههای سطح باال تصمیمی اولیه شاخصخصوص مجموعه

 سو هستند، دقت داشته باشند.    اص همهایی که به صورت یکپارچه با اهداف خشاخص

   

 های نظارت استاندارد در مقابل نظارت انعطاف پذیرنامهتفاهم

نوین فیزیکی،  هاینظارت امری ضروری است اما باید بصورت عاقالنه انجام شود. ارزیابیاستاندارد سازی 

های ممکن است منجر به ارایه برخی روش هاتحلیلاجتماعی و فناوری در -بیولوژیکی و شیمیایی، اقتصادی

 جدید  هایبایست دیدگاه وسیعی نسبت به شیوههای نظارتی مینظارتی غیرمتداول شود. تفاهم نامه

و کارآمدتری از نظارت قابل دسترس، خودکار و کم هزینه داشته باشد. به منظور ایجاد تلفیق گسترده در مقیاس 

ها ضروری است توافقی صورت گیرد، اما یک رویکرد نظارت استاندارد واحد ممکن ای از وضعیت و روندمنطقه

ها و محققین ممکن است های متعددی از سازمانهاست قابل دستیابی یا مطلوب نباشد. با توجه به اینکه گرو
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حداقلی از اطالعات در خصوص  ارزیابی گسترده از اکوسیستم داشته باشند، هدف اصلی به دست آوردن مجموعه

تبعات یا مزایای خاص )به عنوان مثال، کیفیت آب، احیای چند کیلومتر از زیستگاه، ایجاد ظرفیت برای ذخیره 

های استاندارد است )مخصوصا در جایی که به صادی ویژه( با استفاده معقوالنه از تفاهم نامهسیالب و منافع اقت

های سطح باال و یا تبعیت قانونی نیاز باشد(، ضمن اینکه به محققین امکان جستجوی سایر اطالعات شاخص

 مفید را می دهد. 

 

 گذاری اطالعاتبه اشتراک

ه منجر به مدیریت کارآمد و با هدف آگاهی بخشی و تعامل سازند خالنمدذیو  نفعانذیبرقراری ارتباط با  

ده شود. هدف نهایی از به اشتراک گذاری اطالعات، تدوین چشم اندازی مشترک از آینموفقیت در طرح احیا می

ات و مشارکت ارایه اطالع در جهت پذیرش مسئولیت، -در همه سطوح -آبریز رودخانه و تعامل با مردم حوضه

بایست تا حد سازی است. اطالعات به دست آمده از نظارت و ارزیابی میهای قابل پیادهزمینه ارایه راه حل در

ودخانه قرار گیرد تا به شناخت و مشارکت کنندگان در احیای ر مدخالنذیو  نفعانذیممکن در اختیار همه 

 -های بعدی، مدیریت تطبیقیاولویتدر زمینه میزان پیشرفت، بازخوردهای انگیزشی در مورد تبعات آن و 

 هایای  از متخصصان در مقیاسایجاد بدنه و -د نظر از اقدامات احیااقتصادی مور -مخصوصا اهداف اجتماعی

 حوضه آبریز، ملی و بین المللی کمک نمایند.

مشترک  تواند در همه سطوح اتفاق بیفتد و همچنین به ایجاد چشم اندازیبه اشتراک گذاری اطالعات می 

های واقعی باشد. سه عنصر اصلی بایست هدفمند، مستمر، منسجم و همراه با پیامبرای احیا کمک نماید. اما می

 ها، آموزش و تربیت، و ارتباط موثر و کارآمد؛  به اشتراک گذاری اطالعات عبارتند از: دسترسی به داده

 ای متناوب در ها نیز مسالهعالوه بر دسترسی به اطالعات، دسترسی به داده :هابه داده یدسترس

های موجود و هبسیاری از اقدامات مربوط به مدیریت منابع آب در سراسر جهان است. اگر چه داد

های اجتماعی(، ای و رسانهاشتراک گذاری آنها ارتقا یافته است )برای مثال، از طریق فضای رایانه

های های مربوط را به اشتراک گذاشته و تحلیلتوجهی الزم است تا دادههای قابلاما تالش

برای گردآوری  استانداردی از حوضه آبریز نشان داده شود. مدیریت تطبیقی نیازمند ظرفیت کافی

های تحلیلی است. این تمهیدات باید در زمان آغاز مداخالت و اقدامات مربوط به ها و ارزیابیداده

 رودخانه وجود داشته باشد. احیای

 ها زمانی کارآمد خواهد بود که با تنوعی از افراد، به منظور نظارت و ارزیابی فعالیت آموزش و تربیت

های آموزش و تربیت مشارکت کنندگان آبریز هماهنگ باشد. فرصت ها در حوضهها و مهارتفرهنگ

ی های آموزشهای علوم شهروندی، کارگاههای نظارتی عبارتند از: برنامهعادی و متخصصان در برنامه
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های ها )به عنوان نمونه موسسات مهندسی، انجمنها و انجمنبا موضوعات خاص، جلسات گروه

تواند به های تجاری و ماهیگیری تفریحی(. آموزش و تربیت میحفاظت از محیط زیست، سازمان

طور بالقوه، سازگاری افراد محلی را از طریق مشارکت در تدوین چشم انداز مشترک احیا و ایجاد 

های احیا افزایش دهد. این امر تا حد زیادی موجب افزایش مسئولیت پذیری در اجرای فعالیت حس

 فرآیند مدیریت تطبیقی خواهد شد.      

 نین نوع قالبی که : ماهیت مخاطبان نحوه ایجاد موثرترین شیوه تعامل و همچارتباط موثر و کارآمد

العات علمی و فنی پیچیده دچار مخاطبان با اط کند. برخی ازبه آسانی قابل درک است را تعیین می

مثل روند  های عمومی و علمیهای ساده و قابل فهم که منعکس کننده نگرانیچالش شده، و نمونه

دهند. کارهای گرافیکی و تصویری فقط نوعی از تغییرات در طول زمان و مکان است را ترجیح می

تواند بسیار موثر باشد. تئاتر و داستان سرایی نیز می اشتراک گذاری اطالعات هستند: فیلم، موسیقی،

های اجتماعی و نیز دسترسی و جستجوی سریع و آسان ابزارهایی تبادل اطالعات با ظهور شبکه

های احیا این فرصت ای )نظیر گوگل(، به سرعت در حال تغییر هستند. در برنامهبرای اطالعات نقشه

های دولتی و های ارتباطی مختلف، عموم مردم و سازمانا و ابزارهکه از طریق رسانه شودمیفراهم 

 احیا مشارکت کنند. هایمحلی نیز در اجرای طرح

 

 ( علوم شهروندی و احیای رودخانه19کادر )

ارای چندین مزیت مهم است. اوال، د -های نظارتی عموم مردم در فعالیت یعنی مشارکت -علوم شهروندی

ارایه دهد. مشارکت  یهای مختلفمانزتواند اطالعات زیادی را از نقاط بیشتری و در های شهروندی میفعالیت

کان خصوصی را شهروندان همچنین توانایی نظارت بر اموال خصوصی را افزایش داده و امکان همکاری مال

ی که تواند حاصل از پایش زمینی و در مقیاس بزرگ بوده به طورسازد. اطالعات شهروندان میفراهم می

دان های بدست آمده از طریق سنجش از راه دور و سایر ابزارهای فنی باشد. همچنین شهرونتکمیل کننده داده

 از طریقنها یا آها و شرایط و ویژگی های نظارتی نظیر نقشه برداری از زیستگاهتوانند با مشارکت در فعالیتمی

و روند دستیابی به اطالعات  هادادهنحوه جمع آوری  ل وها کسب تجربه کنند. آنها علیادگیری منطق تفاهم نامه

گردند. مهمتر از همه محیطی آشنا میهای زیستکیفی را به خوبی شناخته و از طریق مشاهده با فرآیند

ایج خواهند شد. آنها شهروندان با این مباحث آشنا شده، در مورد مسایل اطالع یافته و عالقمند به حصول نت

گیری به دست آورده و سواالت ارزشمندی خواهند ی را به صورت موثر برای مشارکت در تصمیماغلب دانش کاف

تواند یمولیتی را بر عهده بگیرند. علوم شهروندی ئها، مسرآمدی برنامهتوانند برای بهبود کاپرسید. شهروندان می

 از طریق آموزش با همکاری افراد و بدون صرف هیچ هزینه هنگفتی انجام شود.   
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آبی است که توسط سازمان  هایبان محیطها همان دیدهرودخانهیک نمونه از اقدامات علوم شهروندی برای 

( انجام HSBCمردم نهاد دیده بان زمین به عنوان بخشی از برنامه جهانی حفاظت از منابع آب )موسوم به طرح 

شهر در سراسر جهان است که هدف آن مشارکت  25آبی یک طرح تحقیقاتی در  هایبان محیطیافته است. دیده

ر نفر برای اطالع و مراقبت از کیفیت آب و تامین آب برای آیندگان است. هدف اصلی آن، گردآوری هزا 100

هزار مکان است که بسیاری از آنها قبال مورد مطالعه  35ها در مورد کیفیت آب و سایر متغیرها از بیش از داده

های قش فعالی را در گردآوری دادهها نو سایر سازمان HSBCاند. مشارکت کنندگان در و بررسی قرار نگرفته

آبی ایفا  هایبا نظارت کارشناسان و پیوستن به یک جامعه جهانی جهت افزایش و پیشبرد پایداری محیطعلمی 

نمایند.می





 





 

 

 

 های کلیدیپیامنمای کلی و 
 

های های احیای رودخانه و مکانیزمها، منافع و سودمندیاین فصل در مورد مسایل اصلی مربوط به ارزیابی هزینه

های ها و محدودیتنماید. همچنین در این فصل برخی از چالشهای احیا بحث میگذاری و تامین مالی طرحسرمایه

  های کلیدی فصل عبارتند از:شعاع قرار دهد توضیح داده خواهد شد. پیامتواند این مسایل را تحت المستمر که می
 

 

 توجهی در پی داشته باشد. هرگونه تحلیل در مورد ها و منافع مالی قابلاحیای رودخانه ممکن است هزینه

 )مداخالت( بالقوه احیا را در نظر قرار دهد. اقدامات های احیای رودخانه باید بازنده و برنده فعالیت

 نفعان کنندگان، ذیهای احیای رودخانه شامل ملزم کردن آلودهگذاری و تامین مالی در طرحهای سرمایهگزینه

 گذاری در نظر گرفته شود. یا شهروندان )از طریق ارایه مالیات( و یا ترکیبی از این موارد جهت سرمایه

 کننده تامین اعتبارات مالی باشد، تا است که تضمینحیای رودخانه مستلزم وجود مکانیزمی پایداری اقدامات ا

های نگهداری تاسیسات احیا( را نیز های بعدی )نظیر هزینههای اجرایی اولیه بلکه هزینهبتواند نه تنها هزینه

 تامین نماید.

 

 های احیای رودخانه هزینه -6-1

ها و مزایای احیا به منظور تامین سرمایه ت منابع آب، مد نظر قرار دادن هزینههای مدیریهمانند دیگر جنبه

بایست با توجه به مقدار آب موجود، ها و منافعی میها امری ضروری است. چنین هزینهگذاری و پرداخت هزینه

آبریز رودخانه  ها و همچنین سهم مستقیم و بالقوه احیا در دستیابی به اهداف مدیریت حوضهبودجه دیگر طرح

های احیا، از نظر منافع غیرمستقیم یا های مدیریت منابع آب مورد ارزیابی قرار گیرند. اثرات دیگر برنامهیا طرح

برای جامعه هم الزم است مورد مالحظه قرار گیرد. درک این مساله که چه کسانی باعث تخریب  بلندمدت

ی مدخالنیو ذنفعان ویژه از لحاظ ذیبه -برندی آن سود میاند و چه افرادی از احیااکوسیستم رودخانه شده

در طراحی مکانیزم مالی بسیار مفید است. در مقیاس طرح، سازمانی که مسئول  -که مستقیما تحت تاثر هستند

ای  از بخش خصوصی و یا یک تواند یک مقام محلی، سازمان مردم نهاد، موسسهاجرای طرح بوده )که می

اجرای طرح برآورد کند که هر ها و منافع را به عنوان بخشی از ارزیابی پیشتحقیقاتی باشد( باید هزینهموسسه 

ها و مزایایی که ممکن است در محل حوضه آبریز و یا در سطوح ملی وجود داشته گونه شاخص مشترکی از هزینه

بایست اطمینان حاصل کنند که ملی میهای ای یا ملی، مقامات و سازمانباشد در نظر گیرد. در مقیاس حوضه

 گذاری در احیای رودخانهها، منافع و سرمایههزینه -ششمفصل 
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ها و منافع موجود وجود راهنمایی و هدایت کافی برای مجریان طرح در مورداطالعات مختلف مربوط به هزینه

 توضیح داده شده است. 3-7های سازمانی در بخش خواهد داشت. جزئیات بیشتر در مورد مسئولیت
 

 های احیای رودخانهماهیت هزینه

امات احیا از جمله کاشت های مختلف مربوط به اقدگذاری مالی در زمینهنه همواره نیازمند سرمایهاحیای رودخا

ه بودجه موردنیاز برای کنندهای عملیاتی باید تامینهای فاضالب است. هزینهدرخت یا احداث تصفیه خانه

ها قادر به ارایه خدمات نهها باشند به طوری که رودخاهایی از رودخانههای احیا شده، یا بخشرودخانه

ها ممکن است از طریق توافق برای خرید متقابل اکوسیستمی اساسی به صورت متداوم باشند. سایر هزینه

های ی برخی از شیوهحقابه از کشاورزان، یا از طریق پرداخت به زمین داران باالدست رودخانه در عوض اجرا

ها مربوط به جبران خسارت لیا پرداخت شود. ممکن است هزینههایی از استراخاص مدیریت اراضی، مانند بخش

 رد.گیتاثیر عمل احیا قرار میمالکان زمین یا کاربران آبی باشد که کسب و کار آنها تحت

های احیا بسیار ضعیف خانه، در اکثر طرحمشخص احیای روداقدامات ها و نتایج حاصل از سازی هزینهمستند 

مشخص( و یا اعداد و ارقام قدامات اهای احیا و نه هایی تخمینی کلی )برای کل طرحبوده و به صورت هزینه

بینی تاثیرات اقدامات های موجود در زمینه پیشدهنده چالشغیر استاندارد ارایه شده است. این موضوع نشان

ها ندسازی هزینههاست. مهندسان احیای رودخانه به تازگی به مستهای پیچیده رودخانهمشخص احیا در سیستم

ها و ارزش پولی اقدامات های قابل استناد جهانی از هزینهاند. بنابراین، یافتن برآوردو مزایا با جزئیات روی آورده

های ارزان تواند به صورت طرحاحیا میاقدامات شوار است. با این وجود، های مختلف احیا، بسیار دو فعالیت

های بزرگ طقه( تا طرحوطلبانه به منظور احیای مجدد پوشش گیاهی در یک من)برای مثال، تدابیر و اقدامات دا

یا طرح چهار رودخانه در کره(  Florida Evergladesر دهای چند میلیارد دالری احیا و پرهزینه )مانند طرح

یلیارد دالر برای م 84بیش از  1972صورت پذیرد. در ایاالت متحده، از زمان تصویب قانون آب پاک در سال 

ای های غیرنقطهرواناببهبود کیفیت آب هزینه شده است که شامل تصفیه فاضالب و منابع آلودگی به صورت 

دهد ک ارزیابی نشان میتر بسیاری نیز انجام شده است. یهزینههای کماست. همچنین قابل ذکر است طرح

محیطی د دالر صرف احیای زیستساالنه بیش از یک میلیار ایاالت متحدههای اخیر فقط در که در سال

های فاضالب که خانهاندازی تصفیههای نصب و راهاست، این هزینه بدون درنظر گرفتن هزینهها شدهرودخانه

ر به طور ساالنه برای میلیارد دال 2/1ای بهبود کیفیت آب هستند محاسبه شده است. در ژاپن، حدود ابزاری بر

 شود.ها هزینه میحفظ و احیای رودخانه

بندی اقدامات که در بخش هزینه متوسط اقدامات مختلف احیا در استرالیا و ایاالت متحده آمریکا )در ادامه دسته

خالصه شده است. اطالعات از دو طرح احیا و با توجه به تجزیه و تحلیل  1-6شرح داده شد( در تصویر  3-7
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طرح در ایاالت متحده آمریکا  37000ها در ویکتوریای استرالیا و بیش از از این دست طرح 2200بیش از 

ها هزینه ها دربرگیرنده جزئیاتهای بررسی شده در این تحلیلتوجه این بود که تمامی طرحگرفته شد. نکته قابل

احیا در هر دو تحلیل ارایه نشدند )برای نمونه، نبود اطالعات برای تملک اراضی اقدامات نبوده، و تمامی انواع 

 در تحلیل مربوط به استرالیا(. 

های اجرایی )مثل مدیریت در این رابطه، چند الگوی کلی بوجود آمد. برای مثال، اقداماتی که شامل فعالیت

ی اهای نسبتا پرهزینهب گزینهها( هستند به همراه تملک اراضی اغلدشتسیالببا  یوستگیپها و یا سیالب

ای کمتر از ایاالت متحده هخواهند بود. شایان ذکر است که هزینه برخی از اقدامات در استرالیا بطور قابل مالحظ

دالر آمریکا(  70.000رالیا )حدود ها در استآمریکا بود. هزینه اقدامات انجام شده با هدف بهبود مدیریت سیالب

های های فعالیتنگین هزینهدالر( بود. از سوی دیگر، میا 180.000کمتر از نصف آن در مقایسه با آمریکا )تقریبا 

مریکا بود. دالر آ 30000-40000ها در هر دو تحقیق یکسان و بین مربوط به بهبود وضعیت مسیر عبور ماهی

های مصالح، نیروی کار(، یا تفاوت در لیل عوامل اقتصادی محلی )تفاوت در هزینهها غالبا به دتفاوت هزینه

 احیا است. "عمومی"اقدامات میزان 

ها همیشه پرهزینه هستند، اما وضعیت فیزیکی دهد در حالیکه برخی از فعالیتاین تجزیه و تحلیل نشان می

تاثیر قرار دهد. بررسی دقیق دی تحترا تا حد زیااقدامات تواند هزینه اقتصادی طرح می –رودخانه و اجتماعی 

خاب گزینه مناسب که بستگی به منافع مورد انتظار از احیای و انتاقدام های مختلف جهت های گزینههزینه

محور و های طرحهای مختلف در طرحزینهسازی گنماید. بهبود عملیات مستندرودخانه دارد ضروری می

های ای و جهانی از ارزش مالی بدست آمده از فعالیتهای ملی، منطقهه منظور تقویت ارزیابیها نیز بگزارش

 رخوردار است.ها از اهمیت بسیار باالیی باحیای رودخانه
 

 ها های احیای رودخانهبرآورد هزینه

حال، آیرس و همکاران تاندارد وجود ندارد. با این بندی اسهای احیای رودخانه، یک ردهدر مورد برآورد هزینه

ت ناپذیر بودن به صورپذیر بودن یا برگشتبندی برگشتها را بر اساس دستههای احیای رودخانه( هزینه2014)

 زیر ارزیابی نمودند:

 های برگشت ناپذیر:هزینه 

 ریزی و طراحیهای برنامههزینه 

 های اجراییهزینه 

 های تملک اراضیهزینه 

 ز/ سرمایه گذاریهای ساخت و ساسایر هزینه 
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 های برگشت پذیرهزینه 

 های نگهداری ساالنه هزینه 

 های پایش ساالنه هزینه 

 

های نگهداری و پایش مداوم، که در گذشته های اقدامات اولیه احیا و همچنین هزینهبندی هزینهاین دسته

ظر قرار داده است نرا مدیافت، ای بدان تخصیص نمیشد و یا اصال بودجهبودجه کمی به آن تخصیص داده می

 بندی منطقی و مفید است. و بنابراین یک دسته

های غیر مستقیم اقتصادی و نهدر یک طرح و توجه به هزیاقدامات های مالی داشتن دیدگاهی فراتر از هزینه

هزینه  های غیر مستقیم اقتصادی و اجتماعی احیا شاملها نیز بسیار مهم است. هزینهاجتماعی احیای رودخانه

بایست ذیر برای ناظرانی که میپناپذیر و برگشتهای برگشتاحیای رودخانه، هزینهاقدامات احتمالی هر نوع 

های مالیاتی( مربوط به های احیا نظارت کنند، و یا هرگونه هزینه و یارانه یا انگیزه )مانند انگیزهبر طرح

 شود.های کلی در امر احیای رودخانه میسیاست

برانگیز باشد. در یک حوضه آبریز تواند چالشهای احیای رودخانه میها یا برنامههای احتمالی طرحهزینه برآورد

ی طیف دهندهنشان 1-6ها با توجه به شرایط مختلف، متفاوت خواهد بود. برای نمونه، جدول مشابه، هزینه

های کشاورزی است که به عنوان بخشی ن( در زمی1BMPsها برای بهترین اقدامات مدیریتی )وسیعی از هزینه

کاری کناره روخانه، از طرح احیای چسپیک در ایاالت متحده اجرا گردید. برای برخی از اقدامات، مثل چمن

 ای متفاوت بود.ها بطور قابل مالحظههزینه

 

 

 

                                                           
1 Better Management practices 
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 های اقدامات احیای رودخانه در ایاالت متحده و استرالیامقایسه میانگین هزینه -1-6شکل 

 

( BMPها و راندمان حذف در طرح احیا خلیج چساپیک برای بهترین اقدامات مدیریتی )میانگین هزینه -1-6جدول 

 منتخب کشاورزی

  مجموع هزینه ساالنه در هر راندمان حذف )بر حسب درصد(

BMPجریب 
 سال()دالر / جریب/ 

BMP 
کل جامدات  

 معلق
 نیتروژن کل فسفر کل

 های جنگلیحائل 291-163 %65-19 %45-30 %60-40
 های چمنیحائل 226-91 %46-13 %45-30 %60-40
 احیا تاالب 364-236 %25-7 %50-12 %15-4
 خروج دام و احشام 117-81 %11-9 %24 %30
 پوشش گیاهی 31 %45-34 %15 %20
 بدون شخم 14 %15-10 %40-20 %70
 کاهش مصرف کود 37 %15 %0 %0

 
 رودخانه  یمجراهای مدیریت گونه

 
 مدیریت کیفی آب 

 
 زیباشناختی/ تفریحی/ آموزشی 

 
 اصالح مجرای کانال

 
 ها پایدارسازی کناره

 
 رودخانه یمجرا بهبود زیستگاه

 
 دشتالبیسپیوستگی با 

 
 سازی سدحذف و یا مقاوم

 
 مدیریت سیالب 

 
 اصالح شرایط جریان 

 
 گذرگاه ماهیان

 
مدیریت حوضه آبریز و ناحیه 

 ساحلی 
 

ایاالت 
 متحده 

 استرالیا
 

)دالر آمریکا( هزینه متوسط 
 آمریکا(
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های مدیریتی که با هدف مدیریت بهینه آب های دیگر روشبایست با هزینههای احیای رودخانه میهزینه

به عنوان روشی برای کاهش  هاتاالب دشتسیالبشوند، مقایسه شود. برای نمونه، هزینه احیای انجام می

ها باید با هزینه )همچنین مزایا و خطرات( احداث موانع مهندسی در دست رودخانهخطر سیل برای جوامع پایین

های احیا چنانچه ه داشته باشیم که برنامهها، بهتر است توجبرابر سیل مقایسه گردند. در هنگام مقایسه هزینه

نمایند. طرح مشابه احیای به صورت مناسب طراحی شوند به اهداف چندگانه در مدیریت آب کمک می

های رفاهی، حمایت از احیای مجدد زایش کیفیت آب، بهبود شاخصها ممکن است به افتاالب دشتسیالب

های ند. در مقابل، توجه به هزینه کارکردهای رودخانه یا تاالبنمایها، و افزایش تنوع زیستی کمک شایانی ماهی

که در صورت های قدیمی مرتبط با آن در هنگام احیای رودخانه نیز مهم است )مانند برخی از کارکردهای سد

ایسه تر از یک مقدیگر بسیار پیچیدهت اقداماها بین احیا و حذف سد دیگر وجود نخواهند داشت(. مقایسه هزینه

 وجهی است.حل مساله تکساده بین دو راه

 

 مزایا و منافع احیای رودخانه  -6-2

 ماهیت مزایا و منافع احیای رودخانه

توانند های سالم مینهبحث شد، مزایا و منافع اجتماعی و اقتصادی بدست آمده از رودخا 1همانطور که در فصل 

های اکوسیستم آبی محیطی بیان گردد. تخریب کارکردبه صورت حفاظت و پایش خدمات فرهنگی و یا زیست

خانه شده است. در بسیاری از نقاط جهان منجر به کاهش شدید بخش زیادی از خدمات ارایه شده توسط رود

ود سالمتی های احیا غالبا  به صورت احیای مجدد بخشی از خدمات ارایه شده رودخانه در نتیجه بهبمزایای طرح

ست، برخی محققان ااگر چه به ندرت درباره خدمات اکوسیستمی به صراحت بحث شده  شود.رودخانه نمایان می

های ( اهداف و روش2014لمر و همکاران )اند. برای نمونه، پاهای احیا نمودهبندی مزایای طرحاقدام به دسته

اند که تنوع رسیده نتیجهاند و به این طرح را در ایاالت متحده به طور خالصه مشخص کرده 644معمول برای 

ها( و درصد طرح 22ها(، دوام و استحکام کانال )هدف اصلی برای درصد طرح 33زیستی )هدف اصلی برای 

های احیای ها( جزو بیشترین اهداف ذکر شده در طرحدرصد طرح 18های ساحلی )هدف اصلی برای گاهسکونت

ها ارایه مزایای ناشی از افزایش خدمات اکوسیستمی رحی از طها هستند. هرچند همچنان هدف بسیاررودخانه

در مورد تاثیرات مشخص و قابل سنجش آن منتشر گردیده است، با این حال است، اما اطالعات نسبتا کمی 

 "کاربردهای مفید"و  ( تالش نمودند تا روابطی میان کارکردهای اکوسیستمی2006فیشنیش و همکاران )

اقتصادی است که مرتبط با  –محیطی و اجتماعی بندی مزایای زیستدهنده ردهنشان 2-6جدول  ایجاد نماید.

 مالحظه شود(. 3-5احیا در بخش اقدامات بندی احیای رودخانه است )ردهاقدامات 
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قتصادی ا-یهر عمل احیای رودخانه ممکن است مزایای متعددی داشته باشد؛ همچنین، سودآوری اجتماع

-رایه گردد. بنابراین، احیای سیالبیش از یک نوع اقدام )مداخله( در احیای رودخانه اتواند توسط بمشخص می

وری هرهبشود؛ ها منجر به بهبود وضعیت شیالت، کاهش خطر سیل، بهبود رفاه و ارتقای تنوع زیستی میدشت

جریان  یکم تیوضعود یابد بلکه از طریق بهبها افزایش میدشتسیالبتولیدات آبزیان نه تنها از طریق احیای 

های احیا تری را از اولویتجزئیات بیش 21و  20کادر  شود.رودخانه و مقابله با مسایل کیفی آب نیز حاصل می

و فراهم نمودن دهد که برای بهبود خدمات اکوسیستمیدر رودخانه دانوب )اروپا( و رودخانه الوا )آمریکا( ارایه می

 مزایای متعدد طراحی شده بودند. 

 

 رودخانه دانوب   دستپایین( تحلیل مسیر سبز 20کادر )

یابد. کیلومتر جریان می 2780رودخانه دانوب از میان اروپای مرکزی و شرقی به طرف دریای سیاه در حدود 
دست میلیون نفر است. پایین 80کیلومتر مربع محل زندگی برای تقریبا  801463حوضه آبریز آن با وسعت 

جاری شده، به مرز رومانی  1که از آیرون گیتس جرجگردد توصیف میرودخانه دانوب معموال به صورت بخشی 
 ریزد.و صربستان رسیده و در نهایت به دلتای دانوب و دریای سیاه می

هبود کیفیت آب و کاهش خطر سیل است. رودخانه بدست شامل های مهم مدیریتی برای دانوب پایینچالش
سیاه یعنی نزدیک  دریای "منطقه مرده"منطقه کم اکسیژن موسوم به ب بیشترین ورودی مواد مغذی را به دانو

وسط رودخانه را فراهم درصد از بار مواد مغذی انسانی دریافت شده ت 50دلتا دارد. کشاورزی و زراعت تقریبا 
گردد. اگر چه باالدست و ن میدرصد( تامی 25درصد( و فاضالب شهری ) 25توسط صنعت ) نماید و مابقیمی

 دستپاییندشت دانوب درصد از سیالب 28اند، با این حال در قرن بیستم، مرکز دانوب اصالح بیشتری یافته
زی و آبزی پروری یا مناطق کشاور اراضیها به های کنترل سیل به موازات رودخانهغالبا از طریق ساخت دایک

شود. در نطقه میچنان وقوع سیل، منجر به بروز مشکالت اساسی در مجنگلی تبدیل گردید. با این وجود هم
میلیارد یورو تخمین زده شد.  1.6حدود  2005و  1992های ل بین سالکشور رومانی خسارات ناشی از سی

های احیا شده از طریق تغییرات آب و هوایی نیز ممکن است این مشکالت را تشدید نماید. بسیاری از زمین
دارای ارزش  1990ریزی اقتصادی متمرکز در دهه های کنترل سیل مخصوصا از زمان تغییر برنامهساخت دایک

 اقتصادی پایینی هستند.
 دستپایینها در امتداد رودخانه دانوب دشتسیالب های واقع درتاالبپتانسیل احیا برای  2000و  1990در دهه 

 یهاتاالبقتصادی مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. در یکی از مطالعات انجام شده برآورد شد که ارزش ا
ردشگری کشاورزی و گ خدمات کاهش مواد مغذی، شیالت، برداشت نی، مبنایبر احیا شده  دشتواقع در سیالب

ش مواد مغذی را به مزایای اقتصادی کاه ،دیگر مطالعهدر یک یورو در هکتار در سال خواهد رسید.  1354به 
ر هکتار سالیانه تا هکشاورزی در  اراضییورو در هر هکتار در سال محاسبه نمود. ارزش اقتصادی  870تنهایی 

 یورو تخمین زده شده است. 360

                                                           
1 Iron Gates Gorge 
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  ( حذف سد از رودخانه الوا، واشنگتن، ایاالت متحده21کادر )

آغاز گردید.  2011طرح بزرگ حذف سد از رودخانه الوا در شبه جزیره المپیک واقع در ایاالت واشینگتن در سپتامبر 

با ارتفاع  1سد گلینز کنیونساخته شد، این سد به همراه   1990متر( در اوایل دهه  33فوت ) 108سد الوا با ارتفاع 

 اند.متر( اکنون تخریب شده 64فوت ) 210

پیک دوباره آزاد شود. مایل از زیستگاه پیشین ماهی قزل آال در پارک ملی الم 70باعث شد بیش از  حذف سد طرح

ا، هیب به ماهیکه باعث تخریب و آس ها به سمت باالی رودخانه الوا بودسدهای مذکور مانع مهاجرت ماهی

د. این رودخانه در حال حاضر با حمل رسوبات به دهانه رودخانه گردی دستپایینها و امرار معاش افراد در صدف

های رسوبی بستر رودخانه و تاثیر بر ساختار رودخانه )مصب( منجر به تغییرات ژئومورفیک، تغییر در اندازه دانه

 ی ساحلی شده است. یی پرورش آنها و تقویت پوشش گیاهگذاری ماهی قزل آال، توانازیستی موجودات آبزی، تخم

 351.4نه الوا تقریبا میلیون دالر بود. هزینه کلی احیای رودخا 60تا  40خمین هزینه برای حذف این دو سد ت

ال به طور ساالنه سمیلیون دالر است. در مقایسه، سود غیر تجاری برای شهروندان ایالت واشنگتن برای ده 

 گردید. بینیمیلیارد دالر پیش 6تا  3الر و برای تمام خانوارهای آمریکایی بین میلیون د 138

 

 برد؟چه کسی از احیای رودخانه سود و منفعت می

تواند از رساند. این سودرسانی میبسیاری از اقدامات احیا از جهاتی به تمامی آحاد جامعه در آن منطقه سود می

ها(، توسعه عملیات جداسازی از طریق اصالح کیفیت آب یا جریان رودخانه طریق افزایش منابع آبی )برای مثال،

های شهری باشد. با ودخانهها و افزایش سطح رفاه مردم منطقه از طریق احیای ردشتسیالب کربن در تاالب

برند؛ هرچند نفع بیشتری میاقدامات های دیگر از این ها در مقایسه با گروهها یا سازماناین حال برخی از گروه

هایی نیز وجود داشته باشند که از عمل احیای رودخانه متضرر شوند، برای نمونه، ها یا سازمانممکن است گروه

گذاری در دهند، صنایعی که مجبور به سرمایهشان را از دست میصاحبان زمین یا مستاجرانی که زمین ساحلی

جریان آب، از  دگان آب که در جهت حمایت از افزایشکننتکنولوژی کنترل آلودگی هستند، یا برخی مصرف

های احیا گذرند. بنابراین هر گونه تحلیل و بررسی گزینهیافته یا حقآبه خود میهمه یا بخشی از آب تخصیص

قرار دهد. در بسیاری از  شوند، مد نظربرند یا متضرر میبایست افرادی را که از هر اقدام )مداخله( نفع میمی

مدخالن اصلی و عموم مردم، به منظور تخصیص درست نیازهای مورد نفعان و ذیاحیا، مشارکت ذی هایطرح

سازی سودها، سنجش های احیا، بهینهمندی از منافع احیا، جمع آوری اطالعات، پشتیبانی از طرحرقابت، بهره

 . واهد بوددرک آنها از اقدامات احیا و افزایش حس مالکیت برای طرح نهایی احیا ضروری خ

 

                                                           
1 Glines Canyon 
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 ها و منافعسازی هزینهکمی -6-3

ها و سود، ضروری هزینهآوری و تحلیل اطالعات شامل معیارهای کمی با هدف ارزیابی تاثیر اقدامات احیا، جمع

بوده، اما بر طبق  است. اطالعات پایش گردآوری شده و منتشر شده توسط فعاالن بخش احیا در گذشته ناکافی

 است. ها حداقل در مسایل اکولوژیکی بهبود یافتهته مشخص شده که شاخصمشاهدات صورت گرف

های ها باید با معیارادهبا این حال، برای داشتن درک صحیح و دقیق از میزان کارایی و تاثیر اقدامات احیا، د

اجتماعی  -تصادیهای اکولوژیکی و منافع اقمات احیا در زمینهها و مزایای اقدادقیق و هدفدار مربوط به هزینه

های مربوط به ها و چالشجزئیات بیشتری را در مورد شیوه 5)خدمات اکوسیستمی( گردآوری شوند. فصل 

 کند.   های احیا ارایه مینظارت و ارزیابی اقدامات و طرح

این پذیرد. ها تاثیر میهای ذاتی اکوسیستمبسیاری از منافع حاصل از احیای رودخانه از تغییرات در ارزش

ا این وجود، اغلب بها وجود دارد. تغییرات اساسی در جنبه حمایتی مسایل فرهنگی و تنوع زیستی اکوسیستم

کنند، بنابراین گیری میها تصمیمدهندگان بودجه تنها براساس مزایای اقتصادی طرحگذاران و تخصیصسیاست

ها و ابزارهای مختلف برای ارزش گذاری شیوهمهندسان احیای رودخانه الزم است بطور فزاینده درک باالیی از 

 باشند. های احیا داشتهاقتصادی و منافع حاصل از گزینه

، کیفیت آب 1990شهر نیویورک است. در دهه  نامه حوضه آبریزهای مطالعه شده، تفاهمیکی از بهترین نمونه

های آبریز وضهحز کشاورزی در ای حاصل اآشامیدنی شهر به دلیل توسعه شهری و همچنین آلودگی غیرنقطه

ا در مقایسه با حفظ رگذاران هزینه ساخت یک سیستم جدید تصفیه آب مورد تهدید قرار گرفت. بنابراین سیاست

ت بهتر اراضی، مورد ارزیابی قرار دادند. سرمایه تر و مدیریریزی شهری دقیقهای آبریز از طریق برنامهحوضه

 5/1میلیارد تا  1های آبریز باالدستی از احیای اکوسیستم طبیعی در حوضه نیاز برای محافظت وگذاری مورد

تم تصفیه جدید جهت میلیارد دالر برای ساخت و اجرای یک سیس 8میلیارد تا  6میلیارد دالر در مقایسه با 

 های کیفیت آب برآورد شد. دستیابی به استاندارد

و نهرهای اطرافش در لندن  1به رودخانه میز بروک پارک در مقیاسی کوچکتر هزینه آغاز فعالیت احیا مربوط

سال برآورد گردید، همچنین تخمین زده شد که  4میلیون دالر آمریکا( در طول  4/3میلیون یورو )تقریبا  8/3

درصد، از طریق سیل و خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی،  5/3سال و با کاهش نرخ ساالنه  40در طول 

اد مغذی، احیای حیات وحش و در سطح منطقه در حدود افزایش گردشگری و تفریح و سرگرمی، چرخه مو

 میلیون دالر آمریکایی(، سود عاید خواهد شد.  1/28میلیون یورو ) 2/31

                                                           
1 Mayesbrook Park 
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های اقتصادی گیری هستند که قابلیت تخمین ارزشدر حال شکل InVESTامروزه ابزارهایی، مانند ابزار 

ها و منافع کردن هزینهچندین روش را برای کمی خدمات اکوسیستمی مشخص را دارند. بطور کلی اقتصاددانان

 (. 3-6اند. )جدول حاصل از احیای اکوسیستم ارایه نموده

برانگیز ها اغلب چالشهای ذکر شده مزایا و معایبی دارند و به دست آوردن اطالعات قطعی از آنهمه روش

های اقتصادی خدمات های برآورد ارزشروشبوده اما با افزایش تجربه از طریق انجام اقدامات احیای رودخانه 

 اند. ای بهبود یافتهاکوسیستمی به طور فزاینده

های گیرندگان در سازمانهای مختلف احیا، مقامات ملی یا تصمیمها و منافع بالقوه گزینهدر ارزیابی هزینه

ند. با تکیه بر اطالعات کیفی ها و منافع توجه کنسازی هزینهاجرایی، الزم است به مساله عدم قطعیت در کمی

های های نسبی گزینهنظر در مورد مزیتدر مورد منافع اقدامات احیا و همچنین ارزیابی اقتصادی آنها، تبادل

ها، شخص احیا با سهولت بیشتری انجام خواهد شد. انتخاب بهترین روش به عواملی نظیر مقدار هزینه

اقتصادی احیای رودخانه بستگی دارد.  -کننده، ماهیت طرح و زمینه فیزیکی، اکولوژیکی و اجتماعیپرداخت

برای مثال، اگر در نتیجه آسیب مستقیم به اکوسیستم یک منطقه توسط یک شرکت، اقدامات احیا ضروری 

ضعیت پیشین خود های مربوط به بازگرداندن رودخانه به وهزینهباشد، آن شرکت مکلف به پرداخت تمامی 

کنند، و چنانچه این بودجه ای را پرداخت میدهندگان برای طرح احیا هزینهطرف دیگر، اگر مالیاتاز خواهد بود. 

به منظور تعیین  "1تمایل به پرداخت"آل احیا کافی نباشد، استفاده از روش های ایدهبرای پرداختن به گزینه

های اقتصادی آغاز افت کمک و تجربه از افرادی است که ارزیابیاولویت ضروری است. اولین گام عملی دری

اند تا بتوان از تجربیات به روزشان بهره گرفت. )برای نمونه نتایج طرح های احیای رودخانه را انجام دادهفعالیت

EU REFORM  ،را ببنیدhttp://www. reformrivers.eu/) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Willingness To Pay (WTP(  
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 ها و منافع حاصل از احیای اکوسیستمارزیابی هزینهی مربوط به هاروش -3-6جدول 

 مزایا/ معایب توصیف مختصر روش

 جاییهزینه جابه
جایی و یا احیای یک هزینه مستقیم جابه

 کند.اکوسیستم اسیب دیده را محاسبه می

ی در خصوص ساده، اما شاید خیلی ساده باشد. نیازمند توافق قبل
های هزینه که ناموجود یا غیر تخمیناقدامات احیا؛ اغلب بر 

است؛ ممکن است قابل اعتماد، در اقدامات مشابه هستند وابسته
، های غیر مستقیم احیا موفق نباشد. برای مثالدر محاسبه هزینه

 .ریزی و هزینه پایشهزینه برنامه

ضریب فزاینده 
 هزینه جایگزینی

 هزینه احیای یک اکوسیستم عالوه بر بودجه
برای مقادیر از دست رفته به خاطر اضافی 

 کند.آسیب و عدم قطعیت را محاسبه می

فزایش عدم مانند مورد فوق، اما گنجاندن بودجه احتمالی باعث ا
 شود. شاید توجیه این بودجه احتمالی برای تامینقطعیت می

 کنندگان مالی سخت باشد.

ارزش گذاری 
 خدمات اکوسیستمی

 مزایای اقتصادی احیای خدمات
ارایه شده را با استفاده از یک اکوسیستمی

نماید. برای جایگزین قابل معامله ارزیابی می
ک یمثال، احیای حوضه آبریز در مقابل ایجاد 

تصفیه خانه آب به منظور اصالح و بهبود 
 کیفیت آب

نماید، به طور آشکار ارزش خدمات اکوسیستمی را شناسایی می
ه وده و ممکن است درجاما به کمیت درآوردن آنها سخت ب

مورد استفاده  اعتمادپذیری آنقدر زیاد باشد که در ارزیابی مقادیر
ند زیبا محدودیت ایجاد نماید، و از مقادیر غیر کاربردی مان

 شناسی غافل شود.

 ارزیابی مشروط
ه تمایل و خواست افراد برای پرداخت مالی ب

 نماید.یک اکوسیستم احیا شده را ارزیابی می

های مقادیر غیر کاربردی است. ممکن است تخمینشامل 
ین از تمایل و خواست مردم در پرداخت دور باشد. شاید بکمی

گویند آماده پرداخت هستند و آنچه که در آنچه که مردم می
نمایند تفاوت باشد. کاربرد و اجرای هنگام نیاز واقعا پرداخت می

 بر باشد.آن ممکن است هزینه

 روش هزینه سفر
زند که افراد مایل به رزشی را تخمین میا

پرداخت مالی و صرف زمان جهت سفر، برای 
 یک اکوسیستم هستند.

ی داشته در جایی که اکوسیستم احیا شده ارزش تفریحی یا رفاه
 ود.باشد، مناسب است اما در غیر اینصورت مفید نخواهد ب

 گذاری لذاتارزش
ارزش یک اکوسیستم احیا شده را از طریق 

با  ارزیابی تاثیر منطقه احیا شده در مقایسه
 کند.ارزش امالک اطراف برآورد می

ی  توجهی وجود دارد که خریداران خانه، مبلغی اضافشواهد قابل
محیطی برای نزدیکی به یک اکوسیستم سالم با شرایط زیست

ها در نمایند. این روش در جایی که خانهال پرداخت میایده
 یست.های احیا شده نباشد خیلی کارآمد نمجاورت اکوسیستم

 

 ها، چه کسی و چگونه؟پرداخت هزینه -6-4

  منابع تامین مالی احیای رودخانه

مکن است (. در عمل م2-6گیرد )شکل به طور کلی، تامین مالی برای احیای رودخانه از سه طریق صورت می

های بخش خصوصی )که واردی که سازماندر م به خصوص های مالی مورد نیاز باشد،ترکیبی از این مکانیزم

گیرند. چارچوب ه میممکن است هم منبع آالینده و هم ذینفع باشند( قسمتی از برنامه تامین مالی را برعهد

ای( معموال توسط دولت سیاسی و حقوقی برای سازماندهی تامین مالی در سطح ملی )یا گاهی اوقات منطقه

های مردم نهاد های مالی مستقیم فعاالن غیردولتی، مثل سازمانبرخی موارد، کمک شود. با این حال درتعیین می

 خاص برعهده گیرد.های عمومیهای احیا را بدون نیاز به سیاستهای طرحهتوانند بخشی از هزینها مییا شرکت
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هایی هرچند ناقص مکانیزمها ربسیاری از کشوهایی که آلوده کنندگان رودخانه باید بپردازند: هزینه -1

شوند. زیست میطبرای جریمه کردن یا متهم نمودن صنایع و اشخاصی دارند که باعث تخریب و آسیب به محی

گیرند. در برخی های مختلفی مورد استفاده قرار میهایی به روشوجوه جمع آوری شده از طریق چنین طرح

شود، در برخی دیگر از کشورها ممکن است برگردانده میکشورها این وجوه به خزانه دولت محلی یا مرکزی 

-های محیطشوند ملزم به پرداخت هزینه طرحزیست میصنایع و اشخاصی که باعث تخریب و آسیب به محیط

. در برخی کشورها زیست را جبران کنندزیستی دیگری شوند تا از این طریق تا حدودی آسیب وارده به محیط

بینی های پیشها الزامات قانونی وجود دارد تا از این طریق هزینهاحیا برای برخی فعالیت برای استفاده از بیمه

ها باید هاست، که شرکتهای در حال احیا تامین گردد. اوراق قرضه احیا یکی از این شیوهنشده در اکوسیستم

عه طرح، بودجه از توس قبل از وقوع فعالیت مخرب اوراق قرضه پرداخت کنند تا اطمینان حاصل شود که پس

در رودخانه  Bonnevilleکافی برای اقدامات احیا وجود دارد. مشارکت صنعت برقآبی، از طریق سازمان نیروی 

 به احیای رودخانه است. "کنندگان آالینده"کلمبیا، مانند کمک 

اختصاص یافته  هایهای اخیر بودجهدر دهه کنند:پرداخت می مدخالنیو ذنفعان هایی که ذیهزینه -2

ها که اغلب توسط فعاالن جامعه مدنی حمایت افزایش یافته است. این طرح های خدمات اکوسیستمیبه طرح

ها و خدمات فزاینده اکوسیستم )عمدتا شرکت "خریداران"ها از طریق شوند به این طریق است که پرداختمی

)معموال مدیران اراضی باالدست رودخانه یا کشاورزان( انتقال  "فروشندگان"رود( به  دستپایینهای شهرداری

گیرند و یا رودخانه را برعهده می یمجراهای احیا در شود. در عوض، فروشندگان، مسئولیت فعالیتداده می

ش یابد یا جریان دهند که میزان آلودگی کاهای تغییر میهای مدیریت حوضه آبریز رودخانه را به گونهروش

هایی های ابتکار آب در این موضوع تقریبا مشابه هستند و معموال شامل شرکترودخانه محافظت شود. برنامه

شوند که ریسک مربوط به آّب در کسب و کارشان تاثیر دارد و از این رو جهت مقابله با این خطرات و می

کنند. برای مثال، ممکن است شرکتی گذاری میسرمایه مدخالنیو ذنفعان ها با دیگر سهامداران و ذیآسیب

وجود آمده باشد، هر چند که پساب خروجی از آن وارد رودخانه شده )و یا تنها این تصور این امر برای جامعه به

ممکن است این مساله صحت نداشته باشد.( نگران به خطر افتادن اعتبار اجتماعی خود در جامعه باشد. در 

هایی که باید ر شدن اعتبار اجتماعی شرکت، ممکن است شرکت از نظر مالی یا به صورت جریمهداخدشهصورت 

پرداخت کند و یا از منظر کاهش اعتبار مجوز شرکت برای ادامه کسب و کارش نیز متضرر شود. بنابراین شرکت 

، گردآوری 1ب شهریبطور اشتراکی با مقامات محلی و افراد دیگر برای ارتقای تاسیسات تصفیه خانه فاضال

کند و یا با اطالعات مربوط به بهبود محیط زیست و تاثیرات اجتماعی آلودگی سرمایه گذاری و حمایت می

                                                           
1 Urban Waste Water Treatment (UWWT) 
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های مردم نهاد برای تنظیم و اجرای بهتر مقررات مربوط به کنترل آلودگی در مقیاس حوضه و زیر سازمان

برند، شرایط از احیای رودخانه به طور مستقیم سود میها نمایند. در شرایطی که سازمانای همکاری میحوضه

های آید. برای نمونه، در حوضه آبریز رودخانه دانوب، بخش ناوبری رودخانه به تامین مالی طرحبرد بوجود می-برد

اند، ای طراحی شدهمحیطی و توسعه حمل و نقل رودخانهمربوط به احیای رودخانه که با هدف بهبود شرایط زیست

های احیا از نظر مالی به نفع آنهاست، در صورتی که ک نموده است. وجود چنین حامیانی که ادامه یافتن طرحکم

 ها خواهد شد. ی در تامین مالی طرحانی پایدار باشد، منجر به خودکفایمقررات و توافقات سازم

سیاری از اقدامات احیای بهای مشترک یکی از ویژگی شود:هایی که توسط جامعه پرداخت میهزینه -3

های شبه دولتی از نظر تامین مالی طرح است. فراهم نمودن بودجه رودخانه، نقش برجسته دولت و یا سازمان

ماعی ها برای بخش دولتی در شرایط زیر منطقی است: الف( احیای رودخانه، منافع گسترده اجتمورد نیاز طرح

ا از طریق احیای یرح از نظر فنی به اکوسیستم آسیب نرساند، و اقتصادی برای جامعه داشته باشد؛ و ب( ط

های مشخصی به دنبال داشته باشد. جامعه مدنی به واسطه زیست رودخانه، منافعی را برای افراد و گروهمحیط

تواند شوند(، نیز میوستانه پشتیبانی میدهای مالی بشردولتی )که بطور گسترده توسط کمکهای غیرسازمان

ها ای از سازماناز طریق مجموعه تامین مالی احیای رودخانه ممکن است های احیا باشند.ی مالی طرححام

های دولتی )در سطح محلی، ملی و بین المللی(، های احیا در عمل اغلب توسط سازمانصورت پذیرد. طرح

 یهانهیگز 2-6، شکل ثالم به عنوان(. 4-6شوند )جدول فعاالن بخش خصوصی و جوامع مدنی، تامین مالی می

 دهد.را نشان می رودخانه یایاح یهادر طرح یگذارهیو سرما یمال نیتام
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 های احیای رودخانهگذاری در طرحهای تامین مالی و سرمایهگزینه -2-6شکل 

 

 ای نین با بودجهکمپین حوضه آبریز رودخانه مرسی در بریتانیا از بودجه اصلی دولت مرکزی و همچ

ساله  25شم انداز برد. دولت مرکزی با در نظر گرفتن چطرف مقامات محلی و دیگر شرکا بهره میاز 

برای بازسازی شهری، تامین بخشی از بودجه این کمپین برای احیای رودخانه به عنوان مکانیزمی 

ویژه  شوند، از جمله بخش خصوصی و بهها از منابع مختلفی تامین میبرا برعهده دارد. بودجه طرح

 1990های دهه ر نیمهخانه فاضالب )بخش خصوصی در تامین آب که دهای تصفیهساختبرای زیر

های اقتصادی هایی که از سازماناز بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال یافت(؛ و همچنین کمک

 پذیرد.ویژه اتحادیه اروپا صورت میای بهمنطقه

 دست دانوب توسط سیر سبز رودخانه پایینممربوط به  هایهای هماهنگی فعالیتقسمت اعظم هزینه

ه و اعتبارات ( تامین گردید. این سازمان بودجWWFیک سازمان مردم نهاد )صندوق جهانی طبیعت، 

های عمده های خیریه فراهم نمود. بودجهخود را از منابع مختلف، از جمله مشارکت عمومی و بنیاد

ای و ایِ منطقهرشتههایی با ماهیت بینب از طریق سازماندشت، اغلهای احیای تاالببرای طرح

 شوند.یزیست تامین اعتبار مالمللی از جمله اتحادیه اروپا، بانک جهانی و مرکز جهانی محیطبین
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 های ملی شامل شورای خدمات ای از سازماناحیای رودخانه در سنگاپور به طور عمده توسط مجموعه

های احیای شهری تامین های ملی و سازمان، هیات دولتی پارک1برق( عمومی )شامل اداره آب و

توانند به تنهایی به صورت کارامد و موثر ها نمیگردند. با این حال ثابت شده که این ارگانمالی می

در سال  ABCهای ضوابط مربوط به آب را با عنوان برنامه آب PUBدر این زمینه فعالیت کنند. 

های های خصوصی و دولتی برای مشارکت در طرحه هدف از آن تشویق بخشاجرا کرد ک 2010

 های توسعه بود.    در طرح ABCهای مربوط به برنامه آب

  ر برای میلیار دال 9/12در حوضه آبریز رودخانه مری دارلینگ در استرالیا، دولت فدرال بطور مستقیم

ز آنها اصالح او دیگر اقداماتی که هدف  خرید حقآبه، بهبود و افزایش کارآمدی استفاده از آب

 آبریز رودخانه بود، اختصاص داد. های آب و در نهایت بهبود بهداشت و سالمت حوضهجریان

 هدایت،  "شورای دولتی"حش و آبزیان توسط وریزی احیا و برنامه حیاتدر رودخانه کلمبیا، برنامه 

انتفاعی است که شود. این شرکت یک سازمان غیرمیتامین مالی  Bonnevilleو بوسیله شرکت برق 

محیطی های زیستنماید و در طرحآبریز رودخانه تامین می بودجه خود را از تولید برقآبی در حوضه

 های احیا کمک نمود.ای  به تامین مالی فعالیتان نیز با چنین برنامهکند. رودخانه ایسار آلممصرف می

 ها نگران خطرات راهبردی متوجه به طور فزاینده در برخی از قسمت ها در بخش خصوصیسازمان

رکت کوکاکوال یکی کسب وکار ناشی از کمبود آب، آلودگی یا تغییر در مقررات مربوط به آب هستند. ش

نیا، ها است که در چندین طرح مربوط به احیای رودخانه در سراسر جهان از جمله بریتااز این سازمان

که  "ظارت بر آبن"اال، چین و حوضه آبریز دانوب به عنوان بخشی از رویکرد گسترده ویتنام، گواتم

 نموده است. گذاری هنگفتیهای مربوط به آب است، سرمایههدف آن مدیریت و کاهش آسیب

 

 ها برای خدمات اکوسیستمیسازوکارهای بازار برای احیای رودخانه: پرداخت

های بخش خصوصی در نظارت و در ارتباط با ایده "مدخالنیو ذ نفعانذیپرداخت از سوی "براساس ایده 

ه احیای رودخانه وجود ای در توسعه سازوکارهای بازار مربوط به مدیریت منابع آب، از جملآب، رغبت فزاینده

به دست مع از طبیعت کننده این واقعیت است که ارزش واقعی منافعی که جوادارد. تا حدودی، این امر منعکس

ز اندازه از رودخانه، برداری بیش اآورند اغلب توسط بازارهای متعارف نادیده گرفته شده و از طریق بهرهمی

زار، تالشی برای آشکار ساختن ارزش واقعی برخی شوند. استفاده از سازوکارهای باهایی از مردم متضرر میگروه

 ها است.خدمات اکوسیستمی و مدیریت بهتر آن

                                                           
1 Public Utilities Board (Singapore), PUB 
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محیطی، مجوزهای ها از جمله اعطای گواهینامه زیستای از فعالیترهای بازار شامل طیف گستردهسازوکا 

های های وارده است. رایج ترین روش کاربرد مکانیزمکننده خسارتهای جبرانقابل انتقال آلودگی و فعالیت

است. موافقتنامه حوضه  "1تمیهای خدمات اکوسیسپرداخت هزینه"های های احیا از طریق طرحبازار در فعالیت

های دیگر در این باره عبارتند از: در آبریز شهر نیویورک از جمله مشهورترین برنامه ابتکار آب است، است مثال

های دیگر  به طرح ها و برخی شرکتدر همکاری با شهرداری "حفاظت از طبیعت"آمریکای التین، سازمان 

شود. بودجه اختصاص داد که از طریق جوامع باالدست پرداخت میهای ساحلی، مقدار مشخصی احیای جنگل

آن به سرعت در حال تکامل است. موضوعی پیچیده بوده و مفهوم های خدمات اکوسیستمی پرداخت هزینه

کنند خوشبختانه برای افرادی که از سازوکارهای بازار بعنوان ابزاری برای مدیریت منابع طبیعی استفاده می

هایی وجود دارد. هم اکنون چندین راهنمای عملی مانند برنامه محیط زیست سازمان ملل، برنامه لدستورالعم

 ، و برنامه دولت بریتانیا در دسترس است.2سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

های پرداخت برای خدمات اکوسیستمی بر یک فرض ساده استوار هستند: کسی که قادر ها و برنامههمه طرح

ست. به بیان اارایه خدمات اکوسیستمی مشخص  و جانبی است و شخصی که عالقمند به خرید آن خدمات به 

دار و فروشنده وجود دارد. چنانچه این دو فرض وجود داشته باشد، برد برای خری-دیگر، یک معامله برد

های پرداخت برای حطر سازوکارهای بازار روشی موثر و کارآمد در تامین بودجه رودخانه خواهد بود. جزئیات

توجهی با هم متفاوت هستند. برای مثال، ممکن است یک یا چند فروشنده خدمات اکوسیستمی بطور قابل

های پرداخت خدمات وجود داشته باشد و یابه طور مشابه، یک یا چندین خریدار وجود داشته باشد. طرح

بر روی طرح پرداخت برای   که نوعی نظارت دولتی باشند؛ به این معنیتوانند بازارهایی رسمی اکوسیستمی می

خریداران و فروشندگان سازمان یافته  رسمی بینبه صورت غیر PESوجود دارد و یا طرح  خدمات اکوسیستمی

ف مهم طرح احیا است. باشد. در برخی موارد، عالوه بر بهبود مدیریت منابع طبیعی، کاهش فقر ، یکی از اهدا

حلی بین کشاورزان اطراف از توافقات م-های مختلف ی خدمات اکوسیستمی در مقیاسهای پرداخت براطرح

 شوند.  اجرا می -دستست رودخانه و شهرها و مشاغل پایینتر بین مالکان باالدگستردهتا قراردادهای 

 ده است:پیشنهاد گردی ی پرداخت برای خدمات اکوسیستمیهاچهار مرحله مهم برای توسعه طرح

 شود: مشخص اندازهای خدمات اکوسیستمی و خریداران بالقوه که شامل موارد زیر مییی چشمشناسا

برای خرید یا فروش، تعیین ارزش مالی آن، شناسایی خریدارانی نمودن خدمات خاص اکوسیستمی 

دهنده این است که کنند )این امر نشانبرند و هزینه آن را پرداخت میکه از این خدمات سود می

                                                           
1 Payment For Ecosystem Service (PES)  
2 Organisation for Economic Cooperation and Development ) OECD(  



 گذاری در احیای رودخانهها، منافع و سرمایهههزین                                                                                 | 164

 

( بالقوه در طرح را درک کرده و به این "نسبت به مشاعل معمول"بایست ارزش مازاد )داران  میخری

 نکته توجه کنند که آیا این خدمات را به اشخاص بفروشند یا به یک گروه.

 ها و هر گونه مسایل مربوط ارزیابی ظرفیت سازمانی و فنی: در برگیرنده ارزیابی زمینه قانونی، سیاست

گردند، و روشن شدن براساس آنها اجرا می PESهای مین؛ روشن کردن قوانینی که طرحبه تملک ز

 ها است.اقدامات این گونه طرح های مختلف ازمیزان حمایت سازمان

 های ساختاربندی توافقات پرداخت برای طرحPESهای تجاری، بررسی و : شامل طراحی برنامه

بر اساس عدالت و مساوات  معامالت، اطمینان از اینکه معاملههای سازی انواع پرداخت و هزینهبهینه

 نویس قراردادها.گذاری شده و تهیه پیشارزش

 های اجرای توافقات پرداخت برای طرحPESمستلزم نهایی کردن طرح : PES ،تایید تحویل خدمات ،

 نظارت و ارزیابی است. 

اند: خریداران، بندی نمودهطبقه PESهای رح( چهار گروه از فعاالن را در ط2013اسمیت و همکاران )

های مختلف هر یک از این توانند در زمینههای متفاوت میها. سازمانها و آموزش دهندهفروشندگان، واسطه

عموال مها را ایفا نمایند. خریداران خدمات اکوسیستم )مثل تامین آب بهداشتی یا کاهش خطر سیل( نقش

های ملی است. فروشندگان اغلب ها، مقامات شهرداری یا دولتدی یا گروهی از شرکتدربرگیرنده مشاغل انفرا

های سازمان مالکان خصوصی زمین و کشاورزان هستند که ممکن است افراد، شعبات دولت، بخش خصوصی یا

را گر یک طرح پرداخت برای خدمات اکوسیستمی هیلها اغلب نقش آغازگر و یا تسمردم نهاد باشند. واسطه

های مردم نهاد، توانند سازمانایفا کرده و واسطه هر گونه معامله بین خریداران و فروشندگان هستند. آنها می

در  های دولتی یا کارگزاران بخش خصوصی باشند که در چنین معامالتی دارای تخصص الزم هستند.سازمان

کن است نیاز به د، نهادهای دولتی مممواردی که یک بازار رسمی برای خدمات اکوسیستمی وجود داشته باش

ها معموال محققانی هستند که دهندهگری است. آموزشتنظیم بازار داشته باشند، که این خود نوعی واسطه

 نفعان دهند که شامل ذیهایی در مورد شرایط اجتماعی اقتصادی و بیوفیزیکی داخل رودخانه ارایه میتوصیه

های مختلف سیستم مطلع هستند. شوند. ایشان از جنبهحوضه آبریز میمدخالن محلی یا در مقیاس و ذی

ر فعالیت احیا، نقش سازمان مربوط به حوضه آبریز یا نهاد مدیریت منابع آب با مسئولیت یا نظارت نهایی ب

کننده های مردم نهاد به عنوان تاییدکند. در نهایت، بخش خصوصی یا سازمانمهمی در این مقوله ایفا می

های پرداخت خدمات اکوسیستمی هستند تا مطمئن شوند که فروشندگان در حال به درستی انجام  رحط

 اند. داران بابت آنها پول پرداخت کردههایی هستند که خریفعالیت

هایی، در کنار لزوم وجود مبنای صحیح (، به منظور اجرای موثر چنین طرح2013به عقیده اسمیت و همکاران )

و مدیریت تطبیقی، الزم است هفت  PESدر طراحی  مدخالنیو ذ نفعاناثرات طرح، مشارکت ذیو نظارت بر 
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(. هر چند در عمل، تنها تعداد  22( باشند )کادر PESهای پرداخت خدمات اکوسیستمی )قاعده کلی مبنای طرح

کنند و با درنظر گرفتن را برآورده می 22این هفت قاعده کلی ذکر شده در کادر  ها تمامیاز طرحکمی 

ها، ممکن است طرح اقتصادی و بیوفیزیکی و عدم قطعیت در هر یک از این زمینه –های اجتماعی پیچیدگی

 هستند.  PESهای وجود نباشد، اما هفت قاعده کلی زیر راهنمای مفیدی  برای اجرای طرح PES "کامل"

 

 ( PES) خدمات اکوسیستمیهای موثر پرداخت برای ( هفت قاعده کلی طرح22کادر )

 مدخالن به طور داوطلبانه وارد توافقات پرداخت برای خدمات نفعان و ذیداوطلبانه: سهامدارن یا ذی

 شوند.می اکوسیستمی

 خدمات اکوسیستم  مدخالنیو ذنفعان ها توسط ذی: پرداختمدخالنیو ذ نفعانهای ذیپرداخت

 ند(.های مختلف هستهایی که نماینده گروهمشاغل یا دولتها و شود )اشخاص، انجمنانجام می

 شود. هایی که بطور مستقیم به ارایه دهندگان خدمات اکوسیستمی داده میپرداخت مستقیم: پرداخت

 شود.()در عمل، اغلب از طریق یک واسطه انجام می

 گیرد. صورت می ،اندی کردهبینها بیشتر از آنچه که مدیران زمین یا منابع پیشهزینه افزوده: پرداخت

ورد دیگر باشد اما توجه داشته باشید که میزان هزینه افزوده، در هر مورد ممکن است متفاوت از م

بایست حداقل کمی فراتر از توافق صورت ها پرداخت هزینه شده است، میاقداماتی که برای آن

 گرفته براساس قانون صورت پذیرند.

 اساس ها اغلب برل، پرداختمزایای خدمات اکوسیستمی دارد. در عم ها بستگی بهمشروط: پرداخت

 های مختلف در جهت افزایش این مزایا هستند. اجرای اقدامات مدیریتی توافق شده بین گروه

  :تامین مالی شده است، نباید  مدخالنیو ذنفعان مدیریتی که توسط ذیاقدامات اطمینان از تداوم

 ار است. الزمه ک "مستمر"ند، از این رو ارایه خدمات به صورت به سهولت قابل برگشت باش

  باید به نحوی صورت  رای خدمات اکوسیستمیهای پرداخت باطالعات: طرح کسریاجتناب از

تضمین خدمات اکوسیستمی در یک  در غیر این صورت،؛ شود اجتناباطالعات  کسریکه از  دگیر

 منطقه دیگر خواهد شد. محل منجر به از دست دادن یا تخریب آن در

 

های جدیدی برای احیای رودخانه ایجاد تواند فرصتهای پرداخت برای خدمات اکوسیستمی میهر چند طرح

دیگر افراد که از این  نماید، سواالت مهمی نیز در این زمینه وجود دارند که مسئولین مربوطه حوضه آبریز یا

 کنند:کنند باید به آن توجه ها استفاده میطرح

  یک مساله مهم نیاز به حفظ شرایط بازار به صورت کارآمد و پایدار تا زمانی است که خدمات

اکوسیستمی برقرار باشند. برای برخی از خدمات اکوسیستمی مثل کاهش خطر سیل یا تامین آب 
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بخش  سالم، حفظ شرایط بازار به صورت کارآمد و پایدار باید بصورت مداوم باشد. سوال اصلی در این

کنندگان پرداخت برای خدمات اکوسیستمی از تعادل کافی بین ها یا تنظیماین است که آیا واسطه

 تعداد خریدارن و فروشندگان خدمات اطمینان دارند؟

 دهنده آموزش کننده،ظرفیت و توانایی هم دارای اهمیت باالیی است. چه کسی نقش واسطه، تنظیم

ها مهارت، ین سازماناای نه چندان دور ایفا خواهد نمود و آیا دهو مرجع صدور گواهینامه را در آین

های ها را دارند؟ این موضوع برای طرحنیروی کار، منابع مالی و آمادگی الزم  برای ایفای این نقش

 که الزم است توسط یک سازمان دولتی بر آنها نظارت شود، مهم است. عالوه بر این،بازار رسمی

ای رودخانه تر در احیبخشی از یک رویکرد گسترده ت برای خدمات اکوسیستمیچنانچه طرح پرداخ

برای خدمات  گر پرداختای بین واسطهو مدیریت منابع باشد، ضروری است رابطه روشن و سازنده

باشد. برخی از  کننده احیا و مدیریت رودخانه برقرارو نهاد ناظر و سازمان هماهنگ اکوسیستمی

های مردم نهاد که دارای ظرفیت توسط سازمان رای خدمات اکوسیستمیهای پرداخت بطرح

نهاد پایان پذیرد و یا راهبرد آنها تی که بودجه سازمان مردمشوند، اما وقکارآفرینی هستند، اجرا می

 خود اتکا هستند  تمیتغییر یابند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا بازارهای پرداخت برای خدمات اکوسیس

 و یا به محض خروج سازمان مردم نهاد سقوط خواهند کرد؟  

  های پرداخت است. چگونه طراحی، نظارت و مدیریت تطبیقی طرحرعایت مساوات مساله بسیار مهمی

رین و محرومترین مرتبط، از جمله ضعیفت مدخالنیو ذنفعان همه ذی برای خدمات اکوسیستمی

های موثر به سرعت باعث د داشت؟ نادیده گرفتن گروهنظر خواهها را، در وضع قوانین بازار در گروه

 ها خواهد شد.تضعیف اعتبار طرح

 های پرداخت برای خدمات شود هر یک از طرحنظارت و ارزیابی در مدیریت تطبیقی موجب می

نمایند. آیا این مدیریت تطبیقی بر تر احیای رودخانه عمل اکوسیستمی، در راستای اهداف گسترده

پذیرد و یا براساس اورزی انجام میهای مدیریتی تطبیقی کشهایی همچون شیوهساس ورودیا

ها بررسی ورودی هایی نظیر تغییرات در کیفیت آب رودخانه یا هیدروگراف سیل؟ اگر چهخروجی

. در صورتی که نظر در وضعیت رودخانه نشودتر است، اما ممکن است منجر به تغییرات موردراحت

مطلوب نداشته باشد، خروجی طرح  مورد نظر در وضعیت رودخانه حاصل نشود و طرح خروجیتغییر 

شوند، حتی اگر تغییرات اجرایی موجود در قرارداد را عملی ممکن است باعث جریمه شدن خریداران 

 کرده باشند.

 نه برای ادامه اقتصادی و بیوفیزیکی رودخا–اطمینان از وجود شواهد کافی از تاثیر بر عناصر اجتماعی

های پرداخت برای خدمات اکوسیستمی بسیار حائز اهمیت است. تحقیقات گذاری در طرحسرمایه
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های پرداخت برای خدمات اکوسیستمی به حد نشان داده که همیشه این گونه نیست و برخی از طرح

تصادی آن اق -کافی براساس علم بیوفیزیکی صحیح تنظیم نشده و یا شواهد اثرات منفی اجتماعی

 ناکافی است.

  ین خدمات بهمچنین بسیار مهم است که به مبادالت بالقوه بین خدمات متفاوت اکوسیستمی، و

ها ممکن است اکوسیستمی و تنوع زیستی توجه کنیم. برای مثال، جنگلکاری مجدد دامنه کوه

از طرف دیگر این ما را برای خریدار بهبود بخشد، ا دستپایینرسوبات را کاهش داده و کیفیت آب 

رودخانه بخاطر افزایش تبخیر و تعریق از درختان  درختکاری ممکن است منجر به کاهش جریان

 نفعان کاشته شده شود. آیا طرح پرداخت برای خدمات اکوسیستمی به این معنی است که ذی

 خدمات غیر تجاری اکوسیستم ضرر خواهند کرد؟ مدخالنیو ذ

 

 ، چین    1آبریز رودخانه شیان محیطی در حوضهزیست( جبران خسارت 23کادر )

که کیفیت کند. در حالیعبور میدر چین  3و ژییانگ  2های آنویرودخانه شیان از غرب به شرق، و از میان استان

های اخیر افت کرده است. قابل ها بوده، اما در سالآب در این رودخانه از نظر تاریخی در میان چین جزء بهترین

 سطح کلی نیتروژن و فسفر در این رودخانه و در مرز دو استان افزایش یافته است.  2000ر است که از سال ذک

از طریق  برای حفاظت و بهبود کیفیت آب 2011وزارت مالی و وزارت حفاظت محیط زیست چین در سال 

محیطی و ارتقاء مراقبت از آب ای  را برای جبران خسارت زیستروش مبتنی بر بازار در این رودخانه ، برنامه

ستان، و تصویب صندوق در این حوضه آبریز شروع کردند. این برنامه شامل افزایش نظارت کیفی آب در مرز دو ا

د از این مقدار میلیون یوآن بود. شصت درص 500جبران خسارت بود. مقدار ساالنه پرداخت به این صندوق 

 درصد کمک نمودند. 20هر کدام  نیزدیگر توسط دولت مرکزی پرداخت شد و دو استان 

بقیه  بودجه کمک شده از طرف دولت مرکزی به استان آنوی )استان باالدست رودخانه( اختصاص یافت.تمامی 

انگ در نظر گرفته بودجه بر اساس سطوح کیفی آب در محل عبور رودخانه از استان آنوی به داخل استان ژیی

وی با یک باشد هستند. اگر ارزش شاخص کمتر یا مسا "بران خسارتشاخص ج"اساس ها برشد. پرداخت

ع باشد، در این دهنده این است که کیفیت آب به هدف مطلوب نرسیده است( یا اگر سطح آلودگی وسی)نشان

یابد. شود، در غیر اینصورت، پرداخت به استان آنوی تعلق میصورت بودجه باقیمانده به استان ژییانگ داده می

رودخانه( به  دستپایین واقع درها توسط استان ژییانگ )، پرداخت2014-2012بق این قوانین، از سال بر ط

 دهد که کیفیت آب به هدف مورد نظر رسیده است. استان آنوی انجام شده و نشان می

                                                           
1 Xin’an 
2 Anhui 
3 Zhejiang 
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بر آبریز رودخانه شیان و  توانند در حوضههای صورت گرفته توسط صندوق جبران خسارت فقط میپرداخت

هایی از محیطی آبزیان صرف شود. نمونههای طراحی شده برای محافظت و بهبود وضعیت زیستروی طرح

دیریت مهای قانونی عبارتند از اقدامات تنظیمی ساختاری برای صنایع، بهبود طراحی و قالب صنعتی، طرح

ب شامل حفظ منابع آ نیزص های خامحیطی. نمونهآبریز، کنترل آلودگی آب و مراقبت زیست یکپارچه حوضه

های صنعتی، تصفیه متمرکز بخش کشاورزی، کنترل و جلوگیری از آلودگیدر باالدست، کنترل آلودگی غیر

های ورودی به رودخانه و های شهری و روستایی، بهبود مدیریت فضوالت، کنترل آلودگی در جریانفاضالب

 شود.ها میحذف مواد باقیمانده شناور در رودخانه

ه اختصاص یافته و هزینه شده است. این بودج 2014دهد، کل بودجه تا پایان سال همانطور که جدول نشان می

(، و همچنین بودجه "بودجه ویژه"شامل بودجه اختصاص یافته به عنوان بخشی از برنامه اولیه جبران خسارت )

الی از طریق اوراق مبرگیرنده تامین افزایش یافته توسط دولت محلی و صندوق اجتماعی است، که این خود در 

امین تدولتی برای  -قرضه صادر شده توسط شرکت ساختمانی محلی، و همچنین استفاده از شرکای خصوصی

میلیارد یوآن  6/8قریبا تمورد با هزینه کلی  134ی که شناسایی شده، طرح 192اقدامات احیا بوده است. از مالی 

میلیارد توسط دولت محلی )در برگیرنده  18/6و  یلیارد یوآن از بودجه ویژهم 60/1اند که این شامل اجرا شده

 های اجتماعی است.میلیون یوآن توسط صندوق 810میلیارد یوآن از بانک توسعه چین( و  65/5

 

 نوع طرح
شماره 

 طرح
 صندوق ویژه

 )میلیون یوآن( 
 هزینه مستقیم احیا

 )میلیون یوآن( 
 420 267 102 آلودگی غیر متمرکز روستایی

 424 116 34 فاضالب های جداسازی پسماند/طرح
 1047 126 14 مدیریت آلودگی متمرکز

 645/6 035/1 31 محیطیاحیای زیست
 85 56 11 ایجاد ظرفیت

 595/8 601/1 192 کل
 GIWPمنبع: 
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 منابع مالی برای احیای رودخانه -4-6جدول 

ش
خ

ب
 

 منبع مالی
 اقدامات

تامین مالی 
 شده

 هانمونه

 کنندهپرداخت
ها، )آلوده کننده

و نفعان ذی
یا  مدخالنیذ

 شهروندان(؟

 جوانب مثبت و منفی

ی
ولت

ش د
بخ

 

دولت ملی/ 
 فدرال

ها، زیرساخت
ها، سازمان

اصالح کیفیت 
آب، احیای 
 اکوسیستم

دولت بریتانیا برای کمپین حوضه آبریز 
رودخانه مرسی تامین بودجه نمود؛ دولت 

 El Realitoفدرال مکزیک برای طرح 
 تامین بودجه کرد، دولت فدرال استرالیا
برای حوضه آبریز مری دارلینگ با طرح 

 خرید متقابل تامین مالی نمود.

 جامعه

توجهی از بودجه مخصوصا منبع قابل
 مهم راهبردی، که همهای برای طرح

را  ملیاتیعای  و هم های سرمایههزینه
 کند.تامین مالی می

طرحا تامین مالی  %100به ندرت 
شود؛ بودجه دولتی در بسیاری از می

 کشورها تحت فشار فزاینده.

دولت 
ایالتی/ 

 ایمنطقه

بهبود کیفیت 
آب، احیای 
 اکوسیستم

برای  Bavarian landerحمایت مالی 
احیای رودخانه ایسار، آلمان؛ حمایت 
مالی دولت ایالت کوئینزلند برای طرح 

 SEQهای سالم و ایمن رودخانه

 جامعه

م منبع قابل مالحظه ایی از بودجه، که ه
امین سرمایه اولیه و هم هزینه اجرایی را ت

طرحا  %100کند. به ندرت مالی می
شود؛ بودجه دولتی در تامین مالی می

 ها تحت فشار فزاینده.از کشوربرخی 

دولت محلی 
 شهرداری /

ها، زیرساخت
بهبود کیفیت 
آب، احیای 
 اکوسیستم

بودجه مقامات شهر مونیخ برای احیای 
رودخانه ایسار، آلمان؛ طرح احیای 

 رودخانه تایوآ، کره
 جامعه

کارآمدی مشارکت در تامین مالی توسط 
 محلی مدخالنیو ذنفعان ذی

به اهرم مالی از طرف دیگر اغلب متکی 
منابع بخش دولتی؛ تامین بودجه دولتی 

 ها تحت فشار فزاینده.در برخی از کشور

های سازمان
فراملی/ 

جانبه چند
)برای مثال 

GEF, 
EU) 

ها، سازمان
بهبود کیفیت 
آب، احیای 
 اکوسیستم

برای  GEF, EUتامین مالی توسط 
ل اقدامات اولیه در رودخانه دانوب، شام

 دشتسیالبهای احیای طرح
 دانوب دستپایین

 جامعه

در تامین مالی تواند منبع مهمیمی
های مهم و راهبردی باشد؛ تاکیدی طرح

بر کارکردها و خدمات اکوسیستمی 
محیطی است. راهبردی و تنوع زیست

های ملی برای اولویت تکیه بر دولت
های احیا، تامین بودجه به طرحدادن 

 میتواند صرفه جویی زمانی داشته باشد.

های سازمان
توسعه/ 

 هابانک

 هازیرساخت
ها، سازمان

اصالح کیفیت 
 آب

تامین مالی بانک توسعه آسیایی برای 
احیای رودخانه پاسینگ در مانیل، 
 فیلیپین؛ تامین مالی توسط بانک جهانی

 برای احیای رودخانه گنگ

 جامعه

تواند منبع مهمی در تامین مالی می
های مهم و راهبردی باشد؛ تامین طرح

های بودجه سرمایه اولیه  و هزینه
عملیاتی اغلب در قالب وام بوده تا 

 های مالیکمک

ص
صو

 خ
ش

بخ
 ی

ها، شرکت
بخصوص 

های شرکت
 آب و برق

ها زیرساخت
اصالح و بهبود 

 کیفیت آب

مالی برای  جنوب/ تامین -آب شمال
کمپین حوضه آبریز مرسی؛ بودجه 

Bonneville یای آبی( برای اح-)برق
رودخانه کلمبیا؛ تامین مالی شرکت 

 بی برای احیای رودخانه ایسار.آ -برق
EDF .انرژی در فرانسه، رون 

ها یا کنندهآلوده
و نفعان ذی

یا  مدخالنیذ
جامعه بسته به 
 وضعیت و شرایط

در تامین مالی برخی تواند منبع مهمیمی
ها باشد مخصوصا برای بهبود کیفیت طرح

ق( آب )از طریق استفاده بهینه از آب و بر
ها، مجوز بر تامین متکی بر تنظیم کننده

 مالی اقدامات احیا

های روش
 نظارتی آب

اصالح و بهبود 
کیفیت آب، 

احیای 
 اکوسیستم

تامین بودجه شرکت کوکا کوال برای 
و دیگر موارد احیای  WWFهای طرح

ها، برای نمونه در بریتانیا، رودخانه
از صندوق  SABMillerحمایت 

محافظت از طبیعت و آب در آمریکای 
 التین
 200000با تامین مالی  RSAبیمه 

پوند برای طرح احیای رودخانه 
Mayesbrook  

 (CSRدر لندن )بودجه 

ها یا آلوده کننده
و نفعان ذی

 مدخالنیذ
بسته به وضعیت 

 و شرایط

ماهیت بالقوه منابع جدید در تامین 
مالی، که مرتبط است با خطرات 

 مشاغل مربوط به آب.
ارزیابی سریع تاثیرات. مربوط است به 

 های دولتعدم شفافیت اولویت
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 برای احیای رودخانه منابع مالی  -4-6ادامه جدول 

ش
خ

ب
 

 منبع مالی
 اقدامات
تامین 

 مالی شده
 هانمونه

 کنندهپرداخت
ها، )آلوده کننده

و نفعان ذی
یا  مدخالنیذ

 شهروندان(؟

 جوانب مثبت و منفی

ی
ص

صو
 خ

ش
بخ

 

هایی آلوده کننده
که مسئول تخریب 

ها سالمتی رودخانه
هستند. برای مثال 
از طریق بیمه احیا، 

ها و اوراق قرضه
 هاجریمه

اصالح و 
بهبود 

کیفیت آب، 
احیای 

 اکوسیستم

ایی رودخانه راین )احیا به دنبال فاجعه شیمی
Sandozهای آب و برق در ( شرکت

 K  500با Thamesانگلستان، آلودگی آب 
 Wandleشروع  R. Wandleپوند برای 

Trust  در رودخانه لیا باK  400 ر پوند )ه
 (Thamesدو زیرشاخه رودخانه 

 هاکنندهآلوده

های یک احیای برخی جنبه
رودخانه سالم بعد از آلودگی و 

تواند سخت باشد. بهتر تخریب می
است از محافظت قبل از آسیب 

تواند اطمینان حاصل گردد. می
روند قانونی طوالنی را قبل از 

ه تامین بودجه برای احیا در بر داشت
 باشد.

های خیریه بودجه
 غیر دولتی

ها، سازمان
بهبود 

آب، کیفیت 
احیای 

 اکوسیستم

HSBCهای ، از طریق برنامه آب خود، کار
  WWFتامین مالی را با 

 دهد.ها انجام میو دیگر سازمان
 جامعه

توانند منابع دیگر تامین مالی می
تکمیل گردند. معموال توسط 

های غیر دولتی صورت سازمان
 گیرد. )پایین(می

بیشتر در سطح کوچک و مدت 
 زمان محدود

رد
موا

 
گر

دی
 

های غیر سازمان
 دولتی 
ها، )شرکت

موسسات، 
معتمدان، اهدا 
کنندگان عمده، 
منابع دولتی و 

 دیگران(

ها، سازمان
اصالح و 

بهبود 
کیفیت آب، 

احیای 
 اکوسیستم

ل از ، در اصWWFگذاری توسط سرمایه
، برای مسیر MAVAموسسات و صندوق 

 دانوب دستپایینسبز رودخانه 
 جامعه

در تامین منبع مهمیتواند یک می
های کاتالیزوری باشد)و مالی دانه

اغلب همراه با نقش کارآفرینی 
های غیر دولتی است(. سازمان

همیشه اغلب بر اهرم تامین مالی 
 نماید.از دیگر منابع اتکا می

پرداخت برای 
خدمات 

 اکوسیستمی
(PES) 

اصالح و 
بهبود 

کیفیت آب، 
احیای 

 اکوسیستم

ت آبریز شهر نیویورک،فعالیتوافقنامه حوضه 
 برای برنامه آب، آفریقای جنوبی

 4رودخانه  طرح باالدست -آب جنوب غربی
میلیون پوند برای پرداخت به کشاورزان 
برای مدیریت بهتر زمین جهت کاهش 

 های تصفیه آبهزینه

  نفعانذی
 مدخالنیو ذ

 منبع جدید بالقوه تامین مالی.
 تاثیرات،ارزیابی سریع و زود هنگام 

تاکید بر بازار برای خدمات 
اکوسیستمی و ساختار نهادی 

 موسسات برای تنظیم این بازار.

 

 1آبریز رودخانه برید ( تامین بودجه احیا در حوضه24کادر )

)نقشه زیر(، واقع  2آبریز رودخانه برید در جنوبی ترین بخش آفریقای جنوبی و در استان وسترن کیپ حوضه

( است. این  سازمان مسئول (BOCMA اوربرگ /شده است. رودخانه برید قسمتی از منطقه مدیریت آب برید

 322، استحوضه زهکش بخش اعظم مساحت آبریز است. این رودخانه که  مدیریت آب در سطح حوضه

به برید که جریان آن وضه آبریز حکل مساحت شاخه اصلی آن است.  3ساندرند رودخانه کیلومتر طول داشته و

 کیلومتر مربع است. 12600 تخلیه می شود، رودخانه

BOCMA  حوضه آبریز است  مقیاساز نظر قانونی تحت قانون آب ملی قرار داشته و وظیفه آن مدیریت در 

راهبردهای مدیریت حوضه آبریز  BOCMA. اخیرا تدوین کندبایست راهبردهای مدیریت حوضه آبریز را و می

                                                           
1 Breede 
2 Western Cape 
3 Riviersonderand 
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ای در مدیریت حوضه آبریز انداز تازهچشم که تکمیل نموده "آب با کیفیت برای همه و همیشه"خود را با شعار 

 موارد زیر است: تحقق انداز راهبردهای مدیریت حوضه آبریز به دنبالاست. چشم

 زندگی  برای بهبود کیفیت محافظت از محیط زیست با هدف حفظ بهداشت و سالمت حوضه آبریز

 های شغلی.مردم و افزایش فرصت

 های مردم توسعه کشاورزی به منظور ایجاد شغل و ثروت برای جوامع و برآورده ساختن خواسته

 محروم روستایی.

 در حال تغییر از طریق  دنیایشاغل در جهت سازگاری و تطبیق با مها برای مردم و ایجاد فرصت

  .نوآوری و تکنولوژی

  مند خواهند بهره رفتهپیشاطمینان از اینکه با رشد و توسعه منطقه، مردم نیز از کیفیت زندگی و خدمات

 شد.

BOCMA مدخالنیو ذنفعان کننده را بین ذیبطور مستقیم درگیر اقدامات احیا نیست، بلکه نقش هماهنگ 

های محلی و کشاورزان تجاری برای ارتقای پایدار مدیریت حوضه آبریز کنندگان آب، دولتمتعدد مانند مصرف

ها تحت نظارت وزارت تاالب تالش برایو  1آب تالش برای نظیرهایی کند. اقدامات احیا توسط برنامهایفا می

 تالش برای آب اقدامییابند. های غیر دولتی انجام میهای حفاظت ملی و سازمانامور آب با حمایت سازمان

های گیاهی مهاجم که به منظور بررسی چالش گونه 1995از طرف دولت آفریقای جنوبی است که در سال 

اجرا گردید. این برنامه همچنین برای ایجاد شغل برای افراد  ،های سطحی بودتهدیدی بزرگ برای منابع آب

طرح را در  300ش برای آب از زمان تصویب تاکنون های پاکسازی طراحی شد. طرح تالبیکار از طریق فعالیت

است. هدف این  کسب نمودههای محافظتی را در آفریقا سطح کشور اجرا نموده و عنوان یکی از بزرگترین طرح

محیطی، احیای اراضی و در عین حال ایجاد فرصت اشتغال برنامه افزایش امنیت آب، بهبود یکپارچگی زیست

 آسیب پذیر آفریقای جنوبی است. برای بسیاری از اقشار 

های گیاهی مهاجم های مربوط به پاکسازی گونه، بخشی از هزینه1999گذاری در سال اساس راهبرد قیمتبر

مصرف شود. هزینه تالش برای  ،اری صنعتی و کشاورزی شهری در یک منطقه مدیریتی آبتواند برای آبیمی

 ای کاربران شهری رند برمترمکعب بر 0.05مترمکعب و رند )پول رسمی آفریقای جنوبی( در هر  0.01آب بین 

تقریبی زینه ساالنه هشد. درصدی اخذ می 90 یارانهدرصد هزینه آن از کشاورزان با توجه به توافق  10و فقط 

های کننده فعالیتسه منعکمیلیون رند مورد حمایت بوده ک 300از  فراتر یارانه مالیتوسط  یمیلیون رند 75

 عمومی و ارزش تنوع زیستی این برنامه است.

کنندگان به سمت توافق به نفع مصرف راهبردباعث تغییر  2007گذاری در سال رسانی راهبردهای قیمتروزبه

ای که سهامداران و کاربران در یک ناحیه از حوضه آبریز توافق کردند که طرح پاکسازی گردید، به گونه

کننده و با استفاده از کمک هزینه دولتی، تامین مالی نمایند. آب های گیاهی مهاجم را برای هر استفادهگونه

                                                           
1 Work for water, WfW 
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محیطی و استفاده بیشتر را تامین کرده و به های زیستاضافی بیشتر از نیاز در دسترس بود و الزم بود تا نیاز

دهنده یکی از بهترین تجارب در نشان امر این اختصاص یابد. ،آنهایی که در پاکسازی مشارکت مالی داشتند

 ( در آفریقای جنوبی است.PESزمینه طرح پرداخت برای خدمات اکوسیستم )

 
 (2012سازمان محیط زیست آفریقای جنوبی )،   Pegasys:منبع

(www.environment.gov.za/projectsprogrammes/wfw) 
 

 

 های تامین مالی احیای رودخانهچالش

کند. پیچیدگی چگونگی تامین مالی احیای رودخانه چندین عامل وجود دارد که این مساله را دچار ابهام میدر 

بینی دقیق نتایج حاصل از احیا را بسیار سخت های رودخانه، پیشو عدم قطعیت در ارتباط با عملکرد اکوسیستم

اقتصادی مشکل  های ارزیابیروش دم قطعیتنماید. بدین معنا که برآورد نسبت هزینه به سود با توجه به عمی

مراجعه شود( . بنابراین ارزیابی اقتصادی طرح برای مدیران حوضه آبریز  2014است، )به آیرس و همکاران 

ساز تواند مسالههای مهندسی آشنایی دارند، میرودخانه و منابع آب که با مساله دقت و قطعیت نسبی روش

ی از کشورها، بودجه دولتی در حال محدود شدن است، نیاز توجه به ارزش پول است. در حال حاضر در بسیار

ها و هم در سطح ملی، و همچنین از طریق از طریق نظارت و کنترل بهتر و ارزیابی نتایج و تاثیرات هم در طرح
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ایست بهای اقتصادی به معنای غلبه کردن بر این چالش است. حامیان مالی احیا رودخانه میبهبود روش

 طرح مدنظر قرار بدهند.  های مربوط به نظارت و ارزیابی را در بودجه هزینه

شد، حداقل باگر احیای رودخانه جزء جدایی ضه آبریز یا مدیریت منابع آب با شی از بودجه احیا باید ناپذیر حو خ

ن بخشددی از ابزار های احیا به عنوااز بودجه عمومی مدیریت آب دولت فراهم گردد. اختصدداص بودجه به طرح

حفظ و نگهداری  مدیریت آب همواره با چالش روبرو بوده اسددت. وخامت این موضددوع با در نظر گرفتن هزینه

شدید میدر طرح سیاری از طرحاقدامات شود. به عنوان نمونه، ها  ت سی، ب های های احیا عالوه بر هزینهمهند

شدددوند. گذاری میسدددنجی و سدددرمایهکانطالعات امهای اولیه برای انجام معملیاتی جاری، متحمل هزینه

سدددازی بندی طرح احیا  در نظر بگیرد، اما کمییک از این موارد را در بودجهریزی احیا  الزم اسدددت هربرنامه

رباره دهای عملیاتی حفظ و نگهداری از یک رودخانه احیا شددده دشددوار بوده و مطالعات موردی اندکی هزینه

 ریزی و تامین مالی انجام شده باشد، وجود دارد. امههایی که چنین برنطرح

های احیای شواهدی از چندین طرح مختلف )برای مثال سنگاپور( به این واقعیت اشاره دارد که طرح

های ها در مقایسه با طرحساختگسترده زیر ه دلیل ارزش باالی زمین و شبکهبهای شهری صرفا رودخانه

های د کرده و فعالیتهای احیا را محدود. این عوامل فضای موجود برای انجام طرحتر هستنهزینهروستایی پر

به اسکان  سازد. از آنجا که در حین انجام اقدامات احیا، صاحبان امالک و یا مستاجرین نیازاحیا را دشوراتر می

ی باالتر است. در ایهای روستهای جبران خسارت نیز در مناطق شهری در مقایسه با طرحمجدد دارند، هزینه

های سازی کارکردیق یکپارچهپیشنهاد شد. این برنامه از طر ABC هایسنگاپور برای حل این معضل برنامه آب

های توسعه توانست هزینه سنگین های احیا باعث افزایش ارزش پول شده و ادغام با دیگر طرحچندگانه در طرح

 های احیا را تامین کند.طرح

تواند بحث تامین مالی احیا را دشوار سازد. یمهای سازمانی نیز های مدیریت آب، محدودیتنبههمانند دیگر ج

های ها و مسئولیتهای زیادی در ارتباط با نقشهای خدمات اکوسیستمی، با چالشبرای مثال، تامین مالی طرح

در ارتباط با تنظیم  های طبیعی و همچنینتضمین کیفیت خدمات اکوسیستمی و حفظ و نگهداری زیرساخت

 بازار روبرو است.

جی متفاوت از  احیای رودخانه هستند، تنش بوجود در برخی موارد ممکن است بین سهامدارانی که به دنبال نتای

آید. احیای رودخانه به طور کلی براساس اصل حفاظت از منابع طبیعی جامعه بوجود آمده است. متخصصین می

محیطی طرح، از جمله افزایش تنوع زیستی های زیست، انتظاراتی از خروجیمدخالنو ذی نفعانو برخی ذی

گذاران ممکن است بیشتر به دنبال ، حامیان مالی و قانونمدخالنو ذینفعان داشته باشند. اما در موارد دیگر، ذی

رودخانه باشند. اصالح و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی مرتبط با خدمات اکوسیستمی  به عنوان نتیجه احیا 

در حالیکه در بعضی مواقع احتمال دارد این اهداف تا حدی با یکدیگر همپوشانی داشته باشند، اقدامات الزم 
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های اکولوژیک اقتصادی به تمامی کارکردهای اکوسیستمی از جنبه -برای احیا با تمرکز بر کسب منافع اجتماعی

محیطی ماتی احیای اکوسیستمی باعث آسیب به عناصر زیستهای خدکه برخی از طرحطرح توجه ندارد در حالی

های انتقال آب از یک ها از طریق ساخت منبع آب و زیرساختگردند. برای نمونه این آسیبرودخانه می

افتد. در ارتباط کنندگان در زیرحوضه دیگر به منظور حافظت از جریان آب اتفاق میحوضه آبریز به مصرفزیر

شود ها، به سرعت نمایان میمزایای برخی از اقدامات احیا، مثل حذف موانع به منظور عبور ماهیبا این موضوع، 

های رسوبی و آلودگی، احتمال اما برخی اقدامات احیا مانند ایجاد مجدد جنگل ساحلی به منظور کاهش جریان

قدامات احیا بایستی به روشنی نظر دست یابند. بنابراین اها طول بکشد تا به هدف موردها یا دههدارد سال

مختلف مد نظر قرار دهد. مدخالنیو ذنفعان مقیاس زمانی به نتیجه رسیدن اقدامات را برای ذی



 

 

 

 کلیدی هایمرور کلی و پیام

مدخالن نفعان و ذیمشارکت ذیها و قوانین، تشکیالت سازمانی و این فصل به مرور کلی عوامل ضروری نظیر سیاست

 کلیدی این فصل عبارتند از: هایها می پردازد. پیامیابی به احیای موفقیت آمیز رودخانهبرای دست

 ها ضروری هستند. این ها برای شروع اقدامات احیای رودخانهگذاریهای قانونی و سیاستچارچوب

 ها، ملزومات و اهداف را تعیین نمایند. توانند ضرورتها میچارچوب

  حفظ و پایداری نتایج و دستاوردهای حاصل از احیای رودخانه نیازمند اقدامات نظارتی در محل مورد نظر

است تا از منافع به دست آمده از احیا محافظت و از تضعیف آنها با انجام اقدامات در تعارض نظیر توسعه آتی 

 جلوگیری نماید.آبریز رودخانه،  در حوضه

 در فرآیند احیا بسیار حیاتی است. رویکردی یکپارچه، با مدنظر قرار  مدخالنذینفعان و مشارکت و تعامل ذی

ها و جامعه و شهروندان، بهترین دادن مسایل مربوط به زمین و آب و با مشارکت و همکاری میان سازمان

 نتایج را به همراه خواهد داشت. 

 

 بررسی اجمالی -7-1

توسعه و اجرای موفقیت آمیز راهبرد احیا، فرآیند چالش برانگیزی است که ممکن است چندین سال و حتی 

 الزم برای احیای موفقیت آمیز  هایچندین دهه به طول بیانجامد. مسئله مهم، درک درست پیش شرط

 ( است. 25و همچنین برخی از موانع رایج )کادر 

های خاص فنی و علمی  توسعه و اجرای راهبرد احیای رودخانه، عوامل اجرایی، مدیریتی و دیگر عالوه بر جنبه

 (: 1-7موارد حمایتی باید مد نظر قرار گیرند. این موارد عبارتند از )شکل 

 و قوانین، به منظور تعیین اهداف با اهمیت و اصول جامع احیا و همین طور ایجاد مرکزی  هاسیاست

 قدرتمند برای اقدامات خاص 

 های اجرای اقدامات احیا و هماهنگی بین تشکیالت سازمانی، به منظور تعیین وظایف و مسئولیت

 نهادهای مختلف

 زیستتوانمندسازی محیط -هفتمفصل 
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 ها بعنوان افی به تمامی دیدگاهکینان از توجه مدخالن ، به منظور اطمنفعان و ذیمشارکت و تعامل ذی

 ریزی و برای افزایش حمایت سیاسی در همه سطوح بخشی از فرآیند برنامه

 جاری هایت هزینهبودجه و تامین مالی، جهت اطمینان از وجود منابع مالی برای اجرای طرح و مدیری 

 قیق )از طریق ی و نیز ارزیابی ددانش، نظارت و تحقیق، برای تعیین مبانی منطقی در تصمیم گیر

 نظارت( و پشتیبانی از مدیریت تطبیقی

 اصر راهبردی های مدیریت منابع آب، به منظور فراهم کردن ابزارهایی جهت اثربخشی به عنسیستم

 ریزی.برنامه هایاحیا به ویژه  از طریق نظارت قانونی و دیگر راهکار

، به منظور اطمینان از ریزی و اجراچارچوبی برای حمایت از برنامهها و فرآیندها عالوه بر تعیین این سیستم

 بلندمدتهای درآمد احیا مهم و حیاتی می باشند. برای مثال، با تضمین جریان هایفعالیت بلندمدتپایداری 

ز هم سو بودن با اجهت حفظ و تقویت فعالیت مالی، از طریق ایجاد تشکیالت سازمانی مناسب برای اطمینان 

ا حمایت نموده و از و از طریق توافقات قانونی از دستاوردهای حاصل شده از احی بلندمدتتوسعه ای  هایرحط

آبریز جلوگیری  آسیب رسان به محیط زیست در داخل حوضه هایتضعیف این اقدامات در نتیجه فعالیت

از بعد تامین مالی  ظارت و همنماید. مسایل و موارد علمی و تحقیقاتی، هم از لحاظ ارزیابی موقعیت و نمی

ازی زیست محیطی های دیگر مربوط به توانمندساحیای رودخانه در فصل قبل مورد بررسی قرار گرفت. جنبه

 های بعدی بحث خواهند شد.در بخش

 
 ها و  فرآیندهای پشتیبان احیای رودخانهسامانه -1-7شکل 
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 ودخانه رها و قوانین احیای سیاست
 تعریف اهداف و اصول کلی 

 

 راهبرد احیای رودخانه 

 1طرح احیای  رودخانه 
 2طرح احیای رودخانه  

 3طرح احیای رودخانه  
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 های احیای رودخانههای رایج در طرح( چالش25کادر )

 باشد: ذیلتواند شامل موارد های احیای رودخانه میمشکالت مربوط به اجرای طرح

  فرایند اختی )ضعیف ارتباط بین توالی بوم شن شناختعوامل اکولوژیکی: برای نمونه به دلیل

  .(در طول یک زمان معموالً مشخصمحیطی ها از جامعه زیستتغییر در ساختار گونه

  بازیابی زمانکمتر  یا به علت برآورد یبوم شناختو احیای 

  :هاعدم دسترسی به دادههای الزم یا فقدان مهارت مانندعوامل فنی 

 و هزینه مدخالنیو ذنفعان قتصادی: شامل موارد مربوط به مشارکت ذیا -عوامل اجتماعی 

 هاطرح

  :ها و قوانین حمایتی.فقدان سیاست مانندعوامل قانونی  

خوانی کشور اسپانیا هم ملی احیا در راهبردها با مشکالت اجرایی و مدیریتی شناسایی شده در تدوین این چالش

 دارد که عبارتند از:

 یند احیاافقدان دانش و تجربه کارکنان فنی در زمینه فر 

 های اجرایی همکاری محدود و تقابل مداوم بین سازمان 

  آن بر سالمت رودخانه  تبعاتایجاد توسعه بدون در نظر گرفتن 

   اقدامات نظارتیفقدان کارکنان مورد نیاز برای پشتیبانی از 

 احیا ضرورتاز تخریب و آسیب به رودخانه و  محدود آگاهی اجتماعی 

 

 سیاست و ضوابط احیا -7-2

یا  هاکند. سیاستسیاست و ضوابط نقشی اساسی در ارتقا، حمایت و هدایت اقدامات مربوط به احیا ایفا می

چوب آب رالعمل چارها را تعیین نماید. برای مثال، دستوضوابط، ممکن است الزامات انجام احیای رودخانه

وضعیت "به  2015ل های عضو ایجاد نموده که تا سا( الزامی قانونی برای دولتWFD ،2000اتحادیه اروپا )

هایت عملی در سطوح نها دست یابند. این امر منجر به اقدامات مهم قانونی، سیاسی و در در تمامی آب "خوب

یز می توانند اصولی را هایی در سطوح باال نسیاستزمان، ملی و محلی در سرتاسر اتحادیه اروپا شده است. هم

در مورد نوع فعالیت  برای اجرای احیای رودخانه ایجاد کنند که به تعیین اهداف احیا و همچنین تصمیم گیری

 نماید.و محل آن کمک می

ل، ضوابط با رای مثابی را برای احیای رودخانه ایجاد نمایند. هایو ضوابط همچنین می توانند مشوق هاسیاست

یت کاربری زمین را کند و یا وضعمالی، فعالیت احیا راحمایت می هایهای مالیاتی یا سایر مشوقتعیین روش

 بخشد. بهبود می
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مثال، ممکن است  قوانین برای ایجاد قدرت الزم جهت پشتیبانی و اجرای احیای رودخانه ضروری است. برای

اربری زمین، تخلیه کنظارتی مثل موارد مربوط به  هایباشد. چارچوببرای احیا نیاز به تملک اجباری اراضی 

د )برای نمونه قوانین شوند. همچنین در جایی که قوانین موجویا برداشت آب، شامل این قوانین می هاآالینده

های اولویت واند موجب بهبودتمربوط به توسعه( با اهداف و اقدامات احیا در تضاد و تقابل باشد، اصالح قوانین می

 قانونی شود.

های در معرض خطر ایاالت متحده های خاص وضع شوند، مثل قانون گونهقوانین می توانند با توجه به گونه

(، که قوانینی را برای حفاظت از 1999( یا قانون حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی استرالیا )1973)

توانند مبتنی بر اکوسیستم باشند، مثل دستورالعمل انین میخاص، تعیین کرده اند. از سوی دیگر قو هایگونه

 ها( که چارچوب و الزامات مربوط به دولت1972) 1قانون آب اتحادیه اروپا و یا قانون آب پاک ایاالت متحده

 .  کندمی( را مشخص 3-2برای اصالح و بهبود کیفیت آب )بخش 

ای یا محلی وجود آبریز، منطقه المللی، ملی، حوضه توانند در سطوح بینهای مربوطه میضوابط و سیاست

از جمله دستورالعمل  ها و قوانین در سطح اروپاداشته باشند. برای مثال احیای رودخانه دانوب توسط سیاست

آبریز و همچنین مطابق با قوانین ملی اجرا  قانون آب اتحادیه اروپا، بر اساس توافقات خاص مربوط به حوضه

 1-7انوب در جدول و قوانین و اهمیت آنها در احیای رودخانه د هاده است. برخی از این سیاستو راهبری ش

 اند.نشان داده شده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Clean Water Act 
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 های اصلی و اسناد فرادست مربوط به احیای رودخانه دانوبین، سیاستقوان -1-7دول ج

 هاقوانین / سیاست کشور سال

 اتحادیه اروپا 1991

شی از زیست در برابر اثرات مخرب نا. هدف آن حفاظت از محیطتصفیه  فاضالب شهریدستورالعمل 
خلیه تهای خاص صنعتی که مربوط به جمع آوری، تصفیه و های بخشهای شهری و پسابتخلیه فاضالب

 باشد:موارد زیر می
 فاضالب خانگی 
 )فاضالب )ترکیبی 
 های خاص صنعتیهای بخشفاضالب 

راسر اتحادیه اروپا سبهبود کیفیت آب در  موضوع مشوق اصلی سرمایه گذاری به منظوردر خصوص احیا، این 
 بوده است.

 اتحادیه اروپا 1992

.  مجموعه گسترده مناطق حفاظت شده طبیعی در اتحادیه اروپا مطابق با 2000 عتیطب 1دستورالعمل 
هدف از این مجموعه، اطمینان از بقای  و دستورالعمل پرندگان ایجاد شده است. 1992ها دستورالعمل زیستگاه
درصد  40های بسیار ارزشمند و در معرض تهدید بوده است. در سراسر اروپا، ها و زیستگاهطوالنی مدت گونه

 آبی است. هایدارای محیط  2000های تحت دستورالعمل طبیعت از مکان

 حوضه آبریز رودخانه دانوب 1994

المللی حفاظت از رودخانه دانوب کمیسیون بین (.DPPCدانوب )تفاهم نامه حفاظت از رودخانه 
(ICPDR در سال )هاو ایجاد اولویت هاتاسیس گردید. این کمیسیون از زمان تاسیس، سیاست گذاری 1998 

دهد. آن را را مدنظر قرار می هایمشترک برای  بهبود وضعیت رودخانه دانوب و سرشاخه هایو استراتژی
ICPDR   در سطح حوضه 2دستورالعمل چارچوب آب اتحادیه اروپا و  دستورالعمل سیل ا اتحادیه اروپااجرای 

 آبریز را  بر عهده دارد. 

2000 
بلغارستان، رومانی، اوکراین 

 و مولداوی

 ی ای بین بلغارستان، رومانی، مولداو. توافقنامهرودخانه دانوب دستپایینمسیر سبز 
در امتداد  دشتسیالبهای میلیون هکتار از تاالب 1مراقبت و محافظت از بیش از و اوکراین در مورد احیا، 

 باشد. رودخانه دانوب، از سد آیرون گیت تا دلتای  دانوب می دستپایین

 اتحادیه اروپا 2000

دف دستیابی ههای سطحی و زیرزمینی با چارچوبی را برای محافظت از تمام آب دستورالعمل چارچوب آب.
 های بیولوژیکی، شیمیایی ارزیابی وضعیت اکولوژیکی خوب )بر پایهبه 

 تعیین کرده است: 2015و هیدرومورفولوژیکی( برای تمام آبها تا سال 
ریزی اقداماتی برای دستیابی های مدیریت یکپارچه در حوضه آبریز الزم و ضروری است، از جمله برنامهبرنامه

 به وضعیت اکولوژیکی خوب.
(: بایستی هماهنگی 5) 3شش کشور حوضه رودخانه دانوب، عضو اتحادیه اروپا نیستند. بنابراین بر طبق ماده 

 دست  یابند.  WFDادیه اروپا صورت گیرد تا به اهداف های غیر عضو اتحمتناسب با دولت

2010 
 همه کشورهای حوضه
 آبریز رودخانه دانوب

عیت حداقل این برنامه مسیر دستیابی به وضطرح مدیریت حوضه آبریز رودخانه دانوب. تصویب اولین 
یک از کشورها در سطح  مدیریتی هر هایبرنامههای حوضه رودخانه دانوب، با ترکیبی از خوب را برای همه آب

 2015تا  2009های  کند. طول مدت برنامه بین سالهدایت می  ICPDRبین المللی و با توجه به  اصول 
 میباشد.

 اتحادیه اروپا 2007
که هدف آن کاهش و مدیریت خطراتی است که توسط سیل به سالمت انسان،  دستورالعمل سیل

 شود.های اقتصادی وارد میزیست، میراث فرهنگی و فعالیتمحیط
 به تصویب رسیدند. 2015های مدیریت خطر سیل در سال برنامه

2012 
 همه کشورهای حوضه
 آبریز رودخانه دانوب

صویب رسید و در تبه  2011پیشنهاد شد، در سال  2010. اولین بار در سال راهبرد دانوب اتحادیه اروپا 
های عضو و غیر عضو به اجرا درآمد که این راهبرد، توسعه منطقه ای دانوب را در میان کشور 2012سال 

اهداف اتحادیه اروپا کمک  اتحادیه اروپا برای منطقه دانوب بهدهد. بنابراین  راهبرد اتحادیه اروپا افزایش می
 نماید.اروپا تقویت می 2020های اصلی آن را به ویژه در حیطه راهبرد کرده، اقدامات و طرح

 

                                                           
1 Natura 2000 Directives.   
2 EU Floods Directive 
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 ( خط مشی و  تشکیالت سازمانی برای حمایت از احیای رودخانه در چین26کادر )

ه توسعه ( مجموعه ای از اقدامات را در زمین2012گزارش هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین )

های جامع و یکپارچه و همچنین سامانهو  هااز ایجاد سازمان بودند مطرح ساخت. این اقدامات عبارت اکولوژیکی

ود مدیریت محیط زیست مذکور، بهب(. هدف از اقدامات 4)کادر  "مراقبت از منابع آب سامانهدقیق ترین "اجرای 

، که شامل موارد اکولوژیکی و همچنین ایجاد قوانینی به منظور حفظ محیط زیست بود یاحیاهای سامانهو 

 :شودمی ذیل

 طریق ثبت یکپارچه  بهبود سیستم حقوق مالکیت منابع طبیعی و نظارت بر استفاده از این منابع که از

نابع طبیعی به منظور ایجاد سیستم حقوقی مالکیت م رودخانه مانندفضاهای زیست محیطی طبیعی 

 شود. راهم میفدقیق مشخص شده اند، ی که به طور واضح و با نظارت هایهمراه با حقوق و مسئولیت

  شامل ایجاد  "ی(بندکارکردی )توافقات منطقهنواحی "ارتقای سطح توسعه مطابق با تعریف ،

ی به ظرفیت حمل دار زودهنگام برای زمانی که میزان بهره بردارسازوکاری برای نظارت و ارایه هش

در اطقی که منابع و محیط زیست نزدیک شود و همچنین برای اجرای اقدامات محدود کننده در من

  از محیط زیست، زمین، آب و منابع دریایی بیش از حد بهره برداری شده است.آنها 

 ی هاین مجازاتاز منابع طبیعی و در نظر گرفت صحیحه تشویقی برای استفاد هایپیاده سازی سیستم

 برای آسیب رساندن به محیط زیست.

 رت نماید، اصالح ایجاد و بهبود سیستم حفاظت محیط زیست که به شدت بر انتشار انواع آالینده نظا

و  هادهی، تقویت نظارت بخش دولتی، بهبود سیستم صدور مجوز برای انتشار آالیندهسیستم گزارش

 دولتی. هایو سازمان هااجرای سیستم کنترل کمی برای انتشار آلودگی توسط شرکت

که  "یت دریاچه تایفرمان مدیر"تری انجام می گیرد، از جمله احیای رودخانه در کشور چین با قوانین دقیق

مین آب برای ز تاهدف آن، افزایش محافظت از منابع آبی و کنترل آلودگی آب دریاچه تای برای اطمینان ا

 آبریز دریاچه است. مصارف خانگی، صنعتی و نیازهای زیست محیطی و همچنین بهبود محیط زیست حوضه

م آن بود که تا سال برنامه عملیاتی کنترل آلودگی آب، توسط شورای دولتی صادر شد، که مستلز 2015در سال 

ق دستیابی به ن در وضعیت خوب )بر طبآبریز هفت رودخانه اصلی چی هایدرصد از حوضه 70، بیش از 2020

رسِ مناطق شهری، ستدرصد از منابع عمده آب در د 93آب(، و بیش از  تکیفیملی های استانداردتحت  3درجه 

 از نظر کیفیت آب قرار گیرند. 3درجه  در حد یا باالتر از

( 2) هاخلیه آالیندهت بر ت( نظار1کنترل آلودگی آب، مرتبط هستند با: ) اقدامراهبردهای پیشنهادی برنامه 

( 5فنی ) هایایت( افزایش میزان حم4( ذخیره بیشتر آب و حفظ آن )3اصالحات ساختاری اقتصادی ) یارتقا

( 8) ییت محیط زیست آب( ارتقای مدیر7) یزیست محیط( افزایش اجرای قوانین 6سازوکارهای بازار ) استفاده از

ش مشارکت ( گستر10ها و )های همه گروهوظایف و مسئولیت( تبیین 9ی )زیست آبمحیط تضمین امنیت 

 عمومی و نظارت اجتماعی.
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های دولتی تقسیم ها و بخشدر میان طیف وسیعی از سازمان هافعالیت سایرمسئولیت اجرای این اقدامات و 

ند و توسعه داربر عهده  لی احیای رودخانه راوابسته به آن مسئولیت اص های. سازمان منابع آب و بخششودمی

کند. مربوط به آب هدایت می هایوضه آبریز و سیاستریزی مدیریت حاحیا را در سطح کالن از طریق برنامه

و همچنین مدیریت  های آب، نظارتسازمان حفاظت از محیط زیست در درجه اول در زمینه پیشگیری از آالینده

 به طور خاص عبارتند از: سازمان منابع آب  هایآب فعالیت دارد. مسئولیت تکیفی

 های راهبردی ریزیهع آب و هدایت به سوی برنامبرداری و استفاده مناسب از منابحصول اطمینان از بهره

 منابع آب

 ریزی کلی و محافظت از آب برای مصارف خانگی، صنعتی و کشاورزی، همچنین حصول اطمینان برنامه

 از تخصیص حقابه زیست محیطی.

 آب آشامیدنی. محافظت از منابع 

 

 احیای رودخانه هایمقررات سازمانی و مسئولیت -7-3

 هاید و چون حوضهی که سالمت رودخانه را تحت تاثیر قرار می دههایاز آنجایی که حجم وسیعی از فعالیت 

کنند.  بسیاری را درگیر می هایاحیا، سازمان هایمعموال قلمرو اجرایی گسترده ای دارند، طرح هارودخانهآبریز 

 هایو مشارکت سازمان ای بسیاری از اقدامات مربوط به احیا اغلب نیازمند دخالتعالوه بر این، ماهیت پایه

احیا مستلزم  هایمحلی است. هزینه باالی بیشتر فعالیت هایاجتماعی و همچنین دولت هایغیردولتی، گروه

طوح مختلف دولت سجام شود، نیا  به مشارکت پشتیبانی دولت مرکزی است، حتی اگر این کار بصورت محلی ان

 های فرامرزی خواهد داشت.کنند، نیاز به مشارکت سازمانها از مرزهای ملی عبور میو در شرایطی که رودخانه

برای احیا رودخانه  هایی با مقیاس بزرگ، مدیریت تشکیالت سازمانیدر بسیاری از موارد، مخصوصا در برنامه

 ,Adams & Perrowرد بیشتر هایمثالبزرگتری نسبت به مسایل فنی به همراه داشته باشد )های می تواند چالش

1999; Hughes et al., 2004; Downes et al., 2002 سب (. به عالوه، وضعیت تشکیالت سازمانی مناآمده است

 ی فنی مهم است. هاروشبرای موفقیت طرح احیا به اندازه اتخاذ 

های . روشتر استبزرگتر، وضع نمودن تشکیالت سازمانی، چالش برانگیزتر و مهمهای آبریز در حوضه

دیریت در سطوح باال در ی بزرگ تر معموال نیازمند ترکیبی از مهارودخانهآبریز  هایراهبردی احیا در حوضه

محلی، های محلی، مثل دولت هایها به گروهمورد اهداف مهم و راهبردهای فراگیر و انتقال مسئولیت

 های اجتماعی است. های دولتی و یا گروهسازمان
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( کدام سازمان باید مشارکت 1در تعیین تشکیالت سازمانی مناسب، الزم است این موارد را مد نظر قرار دهیم: )

های ( ارتباط بین سازمان3های مهمی در امر احیا عهده دار خواهند شد و )چه نقش ها( هر یک از سازمان2کند. )

 تلف چگونه مدیریت خواهند شد.مخ

جود ندارد، اصول در حالیکه هیچ مدل واحدی برای تشکیالت سازمانی جهت اتخاذ طراحی طرح احیای رودخانه و

 وجود تضمین ملنماید. نظارت منطقی شامنطقی و چند سطحی نظارت آب در این زمینه به شکلی مشابه عمل می

 ها عبارتند از:باشد. این شکافهای مدیریتی معمول میاز شکافنیازها و اجتناب  و موضوعات جانبه همه

 ه( را مورد توجه ای سیاست آب )و توسعشکاف سیاستی: مقررات باید تمامی اجزای سازمانی یا منطقه

 قرار دهد.

 یدرولوژیکیههای مختلف اجرایی و همچنین مرزهای شکاف اجرایی: پیوند ایجاد پیوند میان بخش 

  ختصاص منابع فعالیت احیا و ا هایای: حصول اطمینان از وجود تطابق بین مسئولیتشکاف بودجه

 مالی.

 وط برای شکاف ظرفیتی: حصول اطمینان از وجود ظرفیت زیرساختی و تخصص الزم در سطوح مرب

 احیا  هایبر عهده گرفتن فعالیت

 مشخص  به روشنی ها و وظایف اجراییشکاف در مسئولیت پذیری: اطمینان از اینکه مسئولیت

 اند.شده

 های در بخش هاشکاف در اهداف: اطمینان از همسویی بین اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، اولویت

 مختلف در سطوح و مناطق متفاوت.

 بیولوژیکی  های مرتبط فیزیکی،شکاف اطالعاتی: ایجاد پایگاه اطالعاتی، از جمله درک سیستم 

 .  ریزی، اجرا و نظارتبانی از برنامهه منظور پشتیباقتصادی  -و اجتماعی

 باشد:مسایل زیر مهم می هایی که باید به طور مستقیم در این فرآیند مشارکت نمایند، توجه بهدر تعیین سازمان

  ای و محلی.های ملی، منطقهاشکال مختلف دولت، از جمله دولت 

 یت تاثیرگذاری )مثبت قوانینی که قابل های مختلفی که احتماال عالقمند به نتایج هستند یا ازسازمان

 ای ریزی منطقهنامهو منفی( بر سالمت رودخانه را دارند، از جمله موارد دخیل در مدیریت زمین، بر

 برند.و توسعه، کشاورزی و محافظت زیست محیطی، سود می

 های دولتنهادهای تامین مالی، از جمله خزانه 

 موسسات تحقیقاتی 

 های مردم نهادسازمان های اجتماعی وگروه 

 های صنفیهای بخش خصوصی، نهادها و اتحادیهسازمان 
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 سازمانی در احیای رودخانه و مالحظات مربوط به آن هاینقش -2-7جدول 

 مالحظات نقش

 تعیین اهداف و راهبرد کلی
 توافقات زدیکی با مسئولیت تعیین اهداف و راهبرد کلی در امر احیای رودخانه معموال ارتباط ن

، تصمیم خواهد کندمیاحیای رودخانه را پرداخت  هایبودجه ای دارد. معموال شخصی که هزینه
 گرفت که آن پول در نهایت برای دستیابی به چه اهدافی هزینه گردد.

تعیین اهداف و راهبردهای 
 محلی

 هایروهمحلی )مثل دولت محلی یا گ هایبرای تعیین اهداف و راهبرد هاتوسعه مسئولیت 
که فقط در شرایط  جامعه( می تواند عالیق محلی را برای انجام اقداماتی به همراه داشته باشد

 محلی قابل درک است.
 ل شود که روش راهنمایی فنی و راهبردی باید به حد کافی وجود داشته باشد تا اطمینان حاص

 نامه است.اتخاذ شده محلی هم سو با اهداف کلی بر
 برای  اجرایی بلکه هایضروری است که حس مسئولیت در سطح محلی نه تنها برای فعالیت

 پیشرفت در نتایج اعالم شده نیز وجود داشته باشد.
 هایاولویت بندی طرح

 احیا
 .فرآیند ارزیابی تا حدودی نیازمند تخصص فنی است 
 باشدمیبودجه  اهمیت عینیت و شفافیت در فرآیند انجام کار، که مرتبط با محل هزینه نمودن. 

 اجرا و پیاده سازی

 یت فنی و قدرت مسئول برای اجرای اقدامات احیا باید منابع انسانی و مالی، ظرف هایسازمان
 الزم و کافی را داشته باشد. 

 ص باشد، مهم محلی، صنعت یا اشخا هاییت گروهدر شرایطی که اجرا نیازمند اقدامات یا حما
مشارکت کنند. )بخش  هابه حد الزم در فرآیند تعیین راهبرد مدخالنیو ذنفعان است که ذی

7-5 ) 

، نظارت هاجمع آوری داده
 و ارزیابی

 ی پراکنده و جزیی هاروشخاطر در سطح جهانی، مشکالتی در زمینه جمع آوری اطالعات به
بانی از نظارت، در جهت پشتی هاسیستماتیک برای جمع آوری داده هایایجاد فرآیندوجود دارد. 

 ارزیابی و تحقیقات بعدی منافع قابل توجهی به همراه خواهد داشت. 
 شود. این امر  بسیار مهم است که در فرآیند نظارت و ارایه گزارش، مستقل و بی طرفانه عمل

تایج اکولوژیکی احیا در دستیابی به ن هاییت فعالیتمنجر به ارزیابی بدون تعصب میزان موفق
 شود. مورد نظر می

 بودجه و تامین مالی
 ا آن باید به تامین مالی بصورت مشترک در امر احیا متداول است. مشارکت و شرایط مرتبط ب

 روشنی بیان شده باشند.

ارزیابی و تجدید نظر در 
 برنامه

  هایولیتاتخاذ روشی تطبیقی جهت اجرا باید مسئطراحی برنامه برای حصول اطمینان از 
 تصمیم گیری را مشخص نماید:

 .آیا به اهداف طرح و برنامه دست یافته شده است 
 ر یابد؟آیا اقدامات مدیریتی تطبیقی، کارآمد بوده اند یا طراحی برنامه باید تغیی 
 .چه زمانی باید یک برنامه پایان یابد 

 

ددی از جمله مقیاس ی باید در یک طرح احیا مشارکت داشته باشد، به عوامل متعهایاین مساله که چه سازمان

برای  احیا بستگی دارد. منبع تامین بودجه هم از عوامل مهم است و نهاد تامین کننده بودجه مکانی طرح

. مساله در طرح دارند هااحیا نیز معموال نقش تعیین کننده ای در مشارکت سازمان هایپشتیبانی از فعالیت

 بحث خواهد شد. 5-7مدخالن به طور مفصل در بخش نفعان و ذیمشارکت ذی
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. برای وضع شودمیها بین چندین سازمان تقسیم آبریز، معموال مسئولیت های احیا در سطح حوضهدر برنامه

ل تعیین و وظایف مشخص شود. از جمله اینکه چه کسی مسئو هاتشکیالت سازمانی، الزم است که نقش

مربوط به مدیریت  اهداف بلندمدت و کوتاه مدت و همچنین راهبردهای مربوط به برنامه احیا شامل تصمیمات

د بود. مسایل مربوط ، مدیریت اطالعات و تامین مالی خواههاتطبیقی، اجرا، نظارت و کنترل، جمع آوری داده

 نشان داده شده است.    2-7در جدول  هااین نقش به هر یک از

ظارت بر نهادهای ندهی و همزمان، حفظ یک روش راهبردی برای احیا، نیازمند سازوکار مناسبی برای سازمان

اذ شده اند در بخش زیر یی که در سطح بین المللی اتخهاروش. برخی از باشدمیمختلف به منظور مشارکت 

 . شودمیتوضیح داده 

 

 محلی برای همکاری در زمینه طرح احیا  هایگذاری سازمان( سرمایه27کادر )

کشور استرالیا، کیفیت آب ورودی به آن از  1های مرجانی عظیمسالمتی صخره یکی از بزرگترین تهدیدات

های کشاورزی غیرمتمرکز ی در امتداد ساحل کوئینزلند است؛ به ویژه تاثیرات ناشی از آالیندهحوضه آبریز پیرامون

(. دولت کوئینزلند مسئول اصلی سالمت 4-2)مطالعه موردی استرالیا، بخش  شودمیکه تهدیدی بزرگ محسوب 

آب انجام  تکیفی حفاظت از. اقدامات مربوط به بهبود کیفیت آب تحت برنامه باشدمیهای حوضه آبریز رودخانه

ه همراه با نهادهای مربوط هاید و دولت استرالیا، و سازمانکه شامل همکاری بین ایالت کوئینزلن شودمی

 دولتی است.غیر

( اعم 2NRMمدیریت منابع طبیعی منطقه ای ) هاییک روش برای انجام اقدامات فعلی، تامین مالی سازمان

سازمان  14ها به NRMاست. در کوئینزلند تعداد  نزلندیکوئانتفاعی از طریق دولت دولتی و غیراز نهادهای غیر

 هاNRMف دهند. هدکل ایالت را پوشش میمجموعا رسد که هر کدام منطقه جغرافیایی مشخصی دارند و می

و دولت است. از میان این  بهبود نتایج به دست آمده از مدیریت منابع طبیعی با مشارکت صنعت، جامعه

ها توسط دولت رند. این سازمانآبریز را بر عهده دا ها، شش سازمان مسئولیت مناطق دارای حوضهسازمان

 :شوندمیتامین بودجه  ذیلمرکزی و تحت برنامه مدیریت منابع طبیعی برای انجام موارد 

 توسعه و آموزش اقدامات مربوط به صنایع کشاورزی 

 اراضی یاحیا هایبرنامه اجرای 

  تبار مالی بهبود کیفیت اعمدیریت اعتبار مالی در برنامه مدیریت منابع طبیعی دولت استرالیا )در ابتدا

 های صنعتی مهم تعلق می گرفت.(آب به تولید کنندگان کشاورزی و نهاد

 کشاورزی.  اراضیمدیریت  هایجمع آوری اطالعات در مورد شیوه 

                                                           
1 Great Barrier Reef 
2 Natural resource management 
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ی که دارای هایسازمان ایامکان اجرای اقدامات راا برمدل تامین بودجه، مزایای متعددی دارد؛ به این معنا که 

اخیر انجام یافته توسط اداره  . با این حال، بررسیآوردفراهم میمشاغل محلی هستند، شتری با شرایط و ارتباط بی

نسجم دولتی برای پشتیبانی ممهمی اشاره کرده است. آنها دریافتند که هیچ برنامه  هایکوئینزلند، به کاستی بازرسی

انجام یافته تحت نظارت  هایاز اهداف برنامه مدیریت منابع طبیعی وجود نداشته است. در بسیاری از موارد، طرح

است یا خیر. همچنین  دهاین برنامه، قبل از تاریخ برنامه بوده و مشخص نیست که آیا روش اجرای آنها موثر بو

مان واحدی مسئول گروه بازرسی دریافتند که مقررات دولتی باید به شکل قابل توجهی اصالح شوند. هیچ ساز

 هایال مشخص نیست. بخشانجام شده در این برنامه کام هاینبوده و هزینه هاهماهنگی، مدیریت و ارزیابی برنامه

ده و شرایطی ای اختصاص داهای صخرهسطح برنامه کشوری در محل ی را درهایمختلف دولت خودسرانه هزینه

های مرجانی مطابق خرهصجه اختصاص یافته برای احیای اند که دولت توانسته ادعا کند که کل بودرا فراهم کرده

  ت.با تعهدات عمومی بوده، در حالیکه در حقیقت، هزینه واقعی کمتر از این مقدار بوده اس

 

 المللیتجربه بین

 ( همکاری 2ه )( مسئولیت اصلی در احیای رودخان1دهد: )المللی رویکردهای زیر را نشان میتجربه بین

 مدخالن.نفعان و ذی( تعامل و مشارکت جامعه و سایر ذی3های دولتی و )و هماهنگی بین سازمان

آبریز )فرامرزی بودن  حوضهروش انتخاب شده، با توجه به شرایطی محلی شامل سیستم سیاسی محلی، وسعت 

 یا نبودن آن(، مقیاس مساله و ماهیت چالش متفاوت خواهد بود.

( (PUBدمات عمومی خسنگاپور، یک برنامه احیا در سطح دولتی با همکاری شورای  ABC هایآببرنامه 

لی اجرا شده. اداره م هایاست، که این اداره نقش راهبری را بر عهده دارد. این برنامه با همکاری اداره پارک

های دولتی و بخش هایویق دیگر سازمانمصارف عمومی همچنین فرآیند مربوط به صدور تاییدیه را برای تش

هند. فرآیند تاییدیه، شان قرار دهایرا در طرح ABC هایآبنیز ساختار طرح  هاخصوصی شروع کرده تا آن

ن اجازه می دهد تا از ناسایی کرده و به کارفرمایارا ش ABC هایآب هایمیزان پیشرفت مطابق با شاخص

 استفاده کنند. ABC هایآبخود، با عنوان دستورالعمل  هایبرای ارتقای پیشرفت ABCنشان 

ت محلی تقسیم مختلف دولتی و دول هایبالعکس، در کره جنوبی، مسئولیت احیای رودخانه در بین سازمان

ارت محیط زیست شده است، با این حال، تقسیم بندی اصلی بین وزارت اراضی، زیرساخت و حمل و نقل و وز

نشان داده  3-7انجام یافته در جدول  هااحیا که توسط هر یک از این وزارتخانه هایبرنامه. ماهیت باشدمی

ریزی آیند برنامهاحیا به عنوان بخشی از فر هایط زیستی هم در طرحاجتماعی و محی هایشده است اما گروه

 و نظارت مشارکت دارند که در جدول نشان داده نشده است. 
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. برای مثال، وقتی احیا تغییر کنند هایتشکیالت سازمانی ممکن است در طول زمان با توجه به ملزومات طرح

ست هدایت می توسط یک کرسی مستقل از اداره محیط زیشروع به کار نمود  1985که کمپین مرسی در سال 

به  1996مقررات در سال  دولتی بریتانیا( و با گروهی از شرکا ارتباط داشت. این هایشد، )مربوط به وزارتخانه

ولت به دست آورد و دطور قابل مالحظه ای تغییر یافت و در آن زمان این کمپین تا حدی استقالل خود را از 

خصوصی و  هایبخش گردید. این امر باعث شد تا کمپین بهتر بتواند با "بازوان سازمان مدیریت"تبدیل به 

شد. ساختار این کمپین اصلی کمپین توسط دولت تامین می داوطلب مشارکت نماید. با این حال، همچنان بودجه

اخت. ساختار سممکن  دوباره تنظیم شد و مشارکت گسترده تر را 2011پس از بررسی و تجدید نظر در سال 

ده است. این کمپین شامل شورا )هیئت شنشان داده  2-7مشارکت در طول هشت سال آخر کمپین در شکل 

آبریز رودخانه مرسی )شخصیت حقوقی کمپین(؛ سازمان خیریه  حاکمه غیر اجرایی(؛ بنیاد مشاغل حوضه

ورد گسترش خط مشی و راهنمایی در مشاور در م هایههای سالم )قسمت خیریه کمپین(؛ و گرورودخانه

 (. 2-7شود )شکل خصوص کارهای کمپین می

اقع در استرالیا آبریز جنوب شرقی کوئینزلند و هایاحیا در حوضه هایرویکرد مشارکتی همچنین از فعالیت

دولت  19زلند، تمامی شامل شش سازمان دولتی کوئین "های سالممشارکت رودخانه"حمایت نموده است. 

 های، گروه"مینزمحافطت از "حوضه آبریز، سازمان  38مرکز صنعتی مهم و  30دانشگاه،  4لی در منطقه، مح

 هایبرنامهمی داد و  روزانه را برای شرکا انجام هایاجتماعی و محیط زیستی بود. یک دبیرخانه نیز هماهنگی

 منطقه ای از جمله نظارت و گزارش دهی را مدیریت می نمود. 

سیستم بوده است که جانبه بر سالمتی اکو، برنامه جامع نظارت همهSEQیکی از عناصر مهم در فعالیت احیا 

شاورین علمی مستقل در مورد سالمتی رودخانه به طور ساالنه گزارش می دهد. این ارزیابی توسط گروهی از م

ستقل نظارت و ارزیابی، نند. ماهیت مخود را ساالنه به طور علنی منتشر می ک هایکه ارزیابی شودمیانجام 

 شود.دولتی در بهبود سالمت رودخانه می هایمنجر به دقت بیشتر سازمان
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 مختلف صورت گرفته است هایاحیای رودخانه در کره جنوبی که توسط سازمان هایبرنامه -3-7جدول 

 هاهای برنامهویژگی های احیابرنامه هاسازمان
زیرساخت وزارت اراضی، 

 و حمل و نقل
 برنامه بهبود رودخانه 

 دار طبیعت دوست
هایی ه بازه رودخانهبآغاز شد. سه بازه رودخانه با الویت دادن  1998های تفضیلی در سال طرح

 رگ بود. بز و متوسط هایرودخانه که احیا شده بودند، تعیین شدند و تمرکز بر روی

 وزارت محیط زیست
اکولوژی برنامه احیای 

 رودخانه

های شهری دخانهآغاز شد و بر اصالح و بهبود کیفیت آب در رو 1987در سال  هااولین طرح
افه شد. در ابتدا اض 2000تاکید گردید. اقدامات احیای اکوسیستم هم از سال  2000تا سال 
 ی شهری متوسط و کوچک در اولویت بودند.هارودخانه

 وزرات امنیت و مدیریت
 صالح و بهبودبرنامه ا

 نهرهای کوچک
ای کوچک بود. شروع شد. تاکید و تمرکز بر ایمنی مسیل نهره 1990ها در دهه اولین طرح

 به کار برده شد. "نزدیک به رودخانه"های به اصطالح روش

 های محلیدولت
عملیات مربوط به  

اصالح و بهبود محیط 
 زیست رودخانه

ستقل از دولت مهای شهری بود. اجرا به طور رودخانهتمرکز بر احیای امکانات رفاهی در 
 گرفت. مرکزی تحت برنامه احیای رودخانه انجام می

الزم را داده است: الزام  کیفیت آب در این موارد اختیارات هایبرنامهدر ایاالت متحده، قانون آب پاک، به 

ب بودجه برای کشتیرانی، تصوی هایآببه  هاوضعیت کیفیت آب، صدور مجوز برای تخلیه آالینده هایشاخص

دولتی )شورای ملی  هایمربوط به وام هایرنامهبهای مالی برای ساخت و ساز و امور تصفیه فاضالب ، کمک

ایالتی  هایلت(، گروه مهندسی ارتش آمریکا و دوEPAتحقیقات(. سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا )

 د:  مستقل، مسئول اجرای قوانین زیر هستن

 مسئول ارسال دوره  هاآلوده توسط مجموع بارهای روزانه حداکثری، ایالت هایبه منظور احیای آب

 نامناسب به سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا هستند. هایای ارزیابی کیفی آب

 یین و بر تثبیت سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا معیارهای کیفی آب و دستورالعمل ملی را تع

مات این قانون کیفی آب نظارت نموده تا اطمینان حاصل کند که آنها بر طبق ملزو هایاستاندارد

جوز تخلیه را منظارت داشته و  هاهستند. همچنین این سازمان بر سیستم ملی حذف تخلیه آالینده

ایل مربوط به تعریف نشده، صادر و به حل و فصل مس هایدر ایاالتی که چنین مجوزهایی برای آن

 کمک می نماید. هاآلودگی آب

 هایبرنامه گروه مهندسان ارتش ایاالت متحده با نظارت سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا 

 ایه، سازوکار برای تنظیم فعالیتها، اجرا می نماید. این برنامههارا تقریبا در همه ایالت هامجوز تاالب

 باشد.می هاساخت و ساز در تاالب



 زیستمندسازی محیطوانت                                                                                                                                         | 188

 

 
 آبریز مرسی ساختار سازمانی کمپین حوضه -2-7شکل 

 منابع آبی و مدیریت منابع طبیعی  -7-4

 ، فرایندها وهااحیای رودخانه می تواند به عنوان بخشی از سیستم گسترده مدیریت منابع آب یعنی سیاست

(. 1-2و استفاده از آن منابع مد نظر قرار گیرد )بخش  هاسازوکارهای مورد استفاده برای تنظیم دسترسی

بستگی به سیستم مشابه هم داشته تا بتواند بر اقدامات متعدد احیا  هارودخانههمچنین، راهبردهای احیای 

. به طور مشابه، مدیریت هاتخلیه آالیندهاثرگذار باشد: برای مثال، از طریق کنترل و نظارت بر برداشت آب یا 

زمین، معدن کاری، شیالت و دیگر منابع  هایمثل مواردی که کاربرد –منابع طبیعی مرتبط و اقدامات حفاظتی 

 نیز می توانند به صورت یکسان با اهمیت باشند.  -را تعیین می کردند

مدیریت منابع آب برای شناسایی منابع طبیعی محدود تحت عنوان دارایی طراحی شده اند تا  هایسیستم

آنها مشخص کند و تعیین کند که چه کسی و تحت چه شرایطی  هایپایدار را در مورد کاربرد هایمحدودیت

اساسی منابع طبیعی را توانایی حافظت و احیای  هاقادر خواهد بود از منابع استفاده کند. بنابراین این سیستم

، از این رو کارکردهای باشدمیی برای احیای منابع طبیعی هایاحیای رودخانه شامل فعالیت هایدارند. طرح

مدیریتی، این  هایاکوسیستمی رودخانه و سالمت آن را می توانند بهبود بخشند. به عالوه، چنین سیستم

آبریز به دستاوردهای حاصل از اقدامات احیا در  حوضه بعدی در هایکند که پیشرفتاطمینان را حاصل می

 نواحی دیگر آسیب نمی رساند.   

 گروه 
مشورتی 
 داوطلبانه 

سازمان خیریه  
 هایرودخانه

 سالم
 

 ها کرسی
 ها()نشست
 

بنیاد مشاغل 
حوضه آبریز 

 رودخانه مرسی
 

 گروه 
مشورتی 
 ارتباطات 

 

گروه مشورتی 
 بین المللی 

 

گروه مشورتی 
 بخش آبی 

 

 ایمنطقه مدخالنو ذی نفعانذی

 دولت

 محلی /جامعه 
 

 ایمنطقه
 

 المللیملی / بین
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دیریت کند، شامل می دارد که آب و دیگر منابع طبیعی را به طور موثر هایاحیای رودخانه بستگی به سیستم

 ی برای: هایسیستم

  ،لی آب موجود کتعیین مقدار ایجاد محدودیت بر کل منابع موجود جهت بهره برداری، برای نمونه

داشت شود یا برای تخصیص، مقدار شن و ماسه ای که می تواند به طور مداوم از یک رودخانه بر

 میزان ثابت برداشت ماهی و یا موجودات زنده دیگر.

  سی می کایجاد حقوق دسترسی برای مصرف کنندگان آب شامل تصمیم گیری در مورد اینکه چه

 قوق را تعیین کند.حاستفاده کند و شرایط برای نحوه و میزان استفاده از این تواند از منابع خاص 

 انطباق یا  ی برای عدمهایی برای اقدامات اصالحی، برای نمونه به شکل مجازاتهایارایه مشوق

مین اتخاذ می ی برای مالکان زمین که بهترین روش را برای مدیریت زهایمالیات دهی و یا مشوق

 کنند. 

 سازمانی برای اجرا و نظارت و کنترل. هاییی مسئولیتشناسا 

 .نظارت و اجرای قانون 

 ت و ارزیابی.جمع آوری شده از طریق نظار هایذکر شده در باال تحت داده هایتطابق همه سیستم 

. در غیاب این باشدمیتدوین حقوق مصرف کنندگان سازوکار ارزشمند برای ارتقای استفاده  پایدار از منابع 

ه احساس مسئولیت، بکنندگان در زمینه منابع آب، شیالت و یا دیگر منابع طبیعی تمایل کمتری حقوق، مصرف

ن است که در شرایطی رجوع شود(. نتیجه ای 1968ردین، هامحافظت و احیا دارند )برای مطالعه بیشتر به مثال

وقشان حق جهت حفاظت از حقی قوی برای صاحبان هایحقوقی تدوین شده باشند، مشوق هایکه سیستم

ان را محقق سازند. فراهم می آید از جمله حمایت مستقیم و غیر مستقیم از اقدامات احیا که بتواند حقوقش

ی کاربران )تجارت حقوقی مبنایی را برای ارایه سازوکارهای بازار مثل حقوق تجارت برا هایهمچنین سیستم

 (.4-6اد می کنند )بخش آب(، یا پرداخت هزینه خدمات اکوسیستمی ایج

ه ایفا نمایند. حفاظت و مدیریت می توانند نقش مهمی را در حمایت از احیای رودخان هایبه عالوه طرح 

از جهات زیر نیز  هاناقدامات حفاظتی در وهله اول برای کاهش نیاز به احیای رودخانه حائز اهمیت هستند. آ

 مهم هستند:

  ات احیا کمک جهت حفاظت که می تواند در اولویت بندی اقدام دارای اولویت هایشناسایی مکان

 نماید.

  هااین گونه آبزی و ساحلی، و حمایت از احیای جمعیت هایگونهفراهم سازی پناهگاه برای. 

 تم رودخانه مرجع، که می تواند با درک چگونگی شرایط و کارکرد اکوسیس هایفراهم سازی مکان

 ل ایجاد شده ارتباط داشته باشد.پیش از توسعه انسانی و اختال
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 های زیست محیطی( حقابه و مالکان مشترک المنافع حقابه28کادر )

های زیست بهقاحبهبود سالمت رودخانه موری حوضه دارلینگ ناشی از تمرکز اساسی بر روی افزایش تخصیص 

با هدف کاهش  اقدامات راای از وضه آبریز، دولت استرالیا مجموعهح 2012محیطی است. بر طبق برنامه 

را کرده است. این استفاده از آب مصرفی در این حوضه و افزایش مقدار آب در رودخانه در نظر گرفته و اج

اخت ایجاد زیر س به،سال به منظور خرید حقا میلیارد دالری در طول ده 9/12اقدامات شامل سرمایه گذاری 

دالر به  میلیارد 1/3، مذکور بوده است. از کل سرمایه گذاریبرای استفاده کارآمد از آب و اصالحات سیاستی 

ه منظور اهداف در حوضه آبریز این رودخانه صرف شده است که ب بلندمدتهای بهطور مستقیم به خرید حقا

، با فروش جزیی یا طلبانهها مطابق با یک برنامه داوبهدانده خواهد شد. حقازیست محیطی به رودخانه بازگر

مالکان "ه وسیله بابتدا توسط دولت خریداری شده و سپس  هاحقابهشوند. به دولت، خریداری می کلی حقابه

 27/2در کل به  هاآب ، مقدار این2015. تا مارس شوندمیمدیریت  "زیست محیطی هایبهامشترک المنافع حق

کامال بستگی به اصالحات آبریز  ها در حوضهاین رویکرد مربوط به احیای جریانمیلیارد متر مکعب رسید. 

های حقابهساس امدیریت آب در حوضه آبریز و بر  به منظورای دارد که در رویکرد مبتنی بر حقوق اولیه

 مشخص، مطمئن و قابل معامله اتخاذ شده بود.

 مدخالنذینفعان و ذیمشارکت  -7-5

مدیریت یکپارچه منابع آب،  ر، با شناخته شدن به عنوان عنصری اصلی دمدخالنذینفعان و مشارکت ذی

عد محیط زیستی دارای احیا از لحاظ اجتماعی مانند ب هاینقش ویژه ای در احیای رودخانه ایفامی نماید. طرح

. بسیاری شوندیمی هدایت راهبرداهمیت می باشند و بیشتر مواقع توسط عامه مردم در مقایسه با مالحظات 

کند. این عوامل ه تاکید میاجتماعی بوده و به تدابیر و اقدامات داوطلبان هایاحیا در برگیرنده گروه هایاز طرح

 اهمیت حصول اطمینان از آگاهی کافی و حمایت در سطح محلی را افزایش می دهد. 

را شامل  هاو نهاد هااحیا به گونه ای است که طیف گسترده ای از سازمان هایعالوه بر این، ماهیت طرح

مدخالن نفعان و ذی. ذیشودمیباعث ایجاد چالش در برآورده ساختن انتظارات متفاوت  و این موضوع شودمی

الکان زمین در مختلف دولتی، صنایع، بخش کشاورزی و م هایمی توانند شامل اشکال مختلف دولت، سازمان

جامعه  ه ترغیر دولتی و در سطحی گسترد هایحفاظت محیط زیست و دیگر سازمان هایحوضه آبریز، گروه

ها و اطالعات مربوط به گاهمدخالن برای اطمینان از در دسترس بودن دیدنفعان و ذیباشند. مشارکت ذی

ش حمایت و مالکیت راهبرد با دیگر اقدامات انجام یافته در حوضه آبریز و افزای هافرآیند احیا، هم سو بودن آن

 احیا دارای اهمیت است.   
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 نفعان مدخالن، با توجه به شناسایی ذینفعان و ذیتوسعه راهبرد مشارکت ذیریزی احیا باید شامل برنامه

 ریزی و اجرا، زمان و سازوکار مشارکتشان باشد.مرتبط، نقش بالقوه آنها در فرآیند برنامه مدخالنیو ذ

باشند.  رآیند احیا داشتهفمتعدد و مختلف می توانند نقش مهمی را در مراحل مختلف  مدخالنیو ذنفعان ذی

 عبارتند از: ها(. این نقش3-7)شکل 

 تمایل به دریافت اطالعاتی  مدخالنیو ذنفعان اطالع رسانی در مورد ارزیابی وضعیت: گروهی از ذی

ریزی احیا مهم خواهد بود. برای نمونه آنها می توانند در دارند که برای درک شرایط انجام برنامه

و اهداف دیگر  هاآبریز و همچنین درک برنامه بعدی در حوضه های، فشارها و خواستههاشناسایی روند

مک نموده تا از هم کتوسعه اقتصادی و زمین( که مرتبط با آن منطقه است  هایبرنامه)برای مثال، 

 ، اهداف و اقدامات اطمینان حاصل شود. هاسو بودن طرح

  سیاسی باشد.  –عیاید فرآیندی اجتماو کوتاه مدت: تعیین اهداف، در نهایت ب بلندمدتتعیین اهداف

 هاز این موضوع است که ارزشمربوطه برای اطمینان ا مدخالنیو ذنفعان این امر نیازمند تعامل با ذی

به مدت و بلندمدت کوتاهجامعه در نتایج فرآیند احیا منعکس شده باشد. تعیین اهداف  هایو خواسته

که قادر به پیش بینی نتایج  شودمیمنجر به ایجاد رویکردهایی  مدخالنیو ذنفعان همراه ذی

 مختلف است. هایقتصادی و زیست محیطی استراتژیا -اجتماعی

  امل عملکردهای شتوسعه استراتژی: بسیاری از اقدامات انجام شده در زمینه احیای سالمت رودخانه

مختلف در  مدخالنیو ذنفعان مختلف است. مشارکت ذی مدخالنیو ذنفعان مستقیم از طرف ذی

ی و افزایش حمایت توسعه راهبرد به منظور حصول اطمینان از عملی بودن و کارآمدی اقدامات پیشنهاد

 در مرحله اجرا دارای اهمیت است.

 مدخالنیو ذنفعان اجرای راهبرد: در شرایطی که اقدامات احیا شامل قوانین نظارتی جدید باشد، ذی 

داوطلبانه مثل اتخاذ  هایخواهند بود. اقدامات دیگر در برگیرنده فعالیت هااز آن مختلف مسئول پیروی

 های. بیشتر فعالیتباشدمیکشاورزی  هایصنعتی یا بهبود شیوه هایرویکردهای نظارتی آب در بخش

 .  شوندمیاجتماعی هدایت  هایاحیا در سطح زمین توسط گروه

 اجتماعی  هایمهمی را برای اشخاص و گروه هایندان، فرصتنظارت و اجرا: برای مثال دانش شهرو

ه باشند. چنین ایجاد نموده تا در ارزیابی سالمت رودخانه و دیگر اقدامات نظارتی مشارکت داشت

حس مالکیت را در  ورویکردهایی، نه تنها اطالعاتی غنی را به همراه دارد، بلکه آگاهی بیشتر، درک 

 (. 19)کادر سطح محلی تقویت می نماید. 
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 در فرآیند احیای رودخانه مدخالنذیو  نفعانذینقش  -3-7شکل 

 

 هایی از مشارکت جامعه و اقدامات داوطلبانه در احیای رودخانه( نمونه29کادر )

است. هدف از این  مربوط یکی از پنج رویکرد عملیاتی راهبرد احیای رودخانه در اسپانیا به اقدامات داوطلبانه

تهیه ارزیابی(،  رویکرد، هماهنگی و همکاری داوطلبانه در زمینه تحقیقات و مطالعات رودخانه )تشخیص و

مهاجم  هایگونهکنترل  محیط زیستی، هایپاکسازی، آموزش هایمردم، طرح آوری نظراتجمعپرسشنامه و 

 . باشدمیاقدامات  سایرو 

ئینزلند استرالیا احیای انجام شده در جنوب شرقی کو هایبرجسته اکثر طرحمشارکت و همکاری جامعه ویژگی 

ه سواحل سان شاین است. به عنوان مثال، یک طرح برای احیای رودخانه اکیدنا کریک )جریانی گرمسیری که ب

( ضه رودخانه ماروچیحفاظت آب حو (، توسط گروه محلی حوضه آبریز انجام شد )مجموعه برنامهشودمیجاری 

ای شتند. این کار، نمونهونگ حضور داو شامل مالکانی بود که به عنوان اعضای فعال در گروه مراقبت از زمین بار

دیریت کیفیت آب و مزیست محیطی  هایاز رویکرد پایین به باال بود، یعنی وقتی که مردم عالقه مند به جنبه

آبریز )انجمن هماهنگی حوضه آبریز ماروچی و  دولت محلی و گروه حوضه آبریز، به طور فعاالنه از حوضه

 را تعیین نمودند: ذیلمولوال( درخواست مشارکت داشتند. گروه مشارکتی اهداف 

 نا کریک سازی و اجرای احیای ساحلی که از لحاظ راهبردی در حوضه آبریز اکیدپیاده

 ه صرفه باشد. ریزی شده، عملی و مقرون ببرنامه
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 ی وضعیت اقلیم درصورتدرصدی در عرض دو سال ) 75 یاهیگ حصول اطمینان از پوشش

 مساعد(

  درصدی بقایای گیاهان بعد از دو سال 90دستیابی به نرخ 

 .نظارت بر موفقیت طرح از لحاظ بهبود سالمت اکوسیستم و کیفیت آب 

 رودخانه. دستپایینهای شناسایی مزایا و معایب در نواحی نزدیک و شاخه 

ا انتظاراتشان از نتایج طرح نظیر ب، اهداف خود را مطابق مدخالنو ذینفعان م از ذیعالوه بر این، هر کدا

مالکان زمین، تخمین میزان  کنند. مشارکت اولیههای هرز مشخص میافزایش تنوع زیستی و کنترل علف

س همکاری و مالکیت حبود. در ابتدا جلسات گروهی به طور منظم برای ایجاد  هاتمایل افراد به شرکت در طرح

 که این موضوع اجازه ودباراضی مورد نیاز در طرح برگزار شد. مقدار متفاوتی از اقدامات احیا برای هر یک از 

 دالت برقرار گردد.شد تا ع بنابراین توازنی در منافع مالی و غیر مالی ایجاد توزیع عادالنه بودجه را نمی داد.

، مشارکت عمومی را در آماده سازی و اجرای (WFD) آب اتحادیه اروپا چارچوب یکی از بندهای دستورالعمل

وضعیت "آبریز رودخانه ضروری می داند، از جمله طراحی اقداماتی برای احیا و حفظ  مدیریت حوضه هایبرنامه

ورالعمل انگیزه مهمی را در انجام اقدامات احیای رودخانه در باشد. این دستمی هارودخانهدر  "اکولوژیکی خوب

نفعان و ذی های خالقانه برای مشارکت انجمنهاروشبسیار زیادی از این  هایسراسر اروپا ایجاد نمود. نمونه

در مرز ، واقع 1آبریز و احیای رودخانه وجود دارند. یک نمونه، رودخانه توئید ریزی حوضهدر برنامه مدخالنیو ذ

و اشخاص  هاانگلستان و اسکاتلند است. انجمن رودخانه توئید که متشکل از تعداد زیادی از اعضای سازمان

کیلومتر مربع  70ی آبریز از جمله هاکیلومتر مربع از حوضه 5000عالقه مند به این حوضه آبریز است، احیای 

آب ادلستون که توسط دولت اسکاتلند، سازمان  را بر عهده داشته است. طرح 2آبریز ادلستون از زیر حوضه

طور خاص برای فراهم نمودن تحلیلی مبتنی بر ه حفاظت محیط زیست اسکاتلند و انجمن توئید انجام یافته ب

و منافع با ارزیابی جزء به جزء  هادانش علمی به منظور بررسی منافع احیا طراحی شده است. این هزینه

 گیری وو مسایل دیگر اندازه مدخالنیو ذنفعان ژی، هیدرولوژی، پذیرش ذیپارامترهای مربوط به اکولو

گانه دارد. )الف( بهبود زیستگاه و وضعیت زیست محیطی در دستورالعمل . این طرح اهداف دوشوندمیسنجش 

اخیر در نتیجه انجام این طرح از وضعیت اکولوژیکی بد به وضعیت  هایچارچوب آب رودخانه )که در سال

بر کاهش سیل )یعنی  اراضیمدیریتی مربوط به اقدامات توسط بهبود یافته است(؛ و )ب( سنجش تاثیر احیا و م

(. انجمن توئید به عنوان واسطه ای قابل اعتماد دارای دانش بومی و توانایی تعامل با سیل مدیریت طبیعی

 ست. این انجمن به مالکین ومالکین و کشاورزان حوضه آبریز نقش کلیدی در موفقیت این طرح داشته ا

کشاورزان در خصوص برآورده شدن نیازهایشان و همچنین احیای زیستگاه و کاهش خطر سیل در صورت 

دیگر انجمن توئید با همکاری عناصر قدرتمند خود یعنی مشارکت  هایدادند. طرحاجرای احیا اطمینان خاطر می

                                                           
1 Tweed 
2 Eddleston 
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باشد مایلی رودخانه می 300مسیر اسر تگیاهی غیر بومی در سر هایگونههای مهاجم و جامعه شامل کنترل گونه

ای دیگر )شاخه  1است. احیای رودخانه بومونت های متمادیسال در بزرگ داوطلبانه اقدام یک دهنده نشان که

ویران کننده در دو سال پیاپی بوده است. تحقیقات  هایاز توئید( در ارتباط با جامعه کشاورزان پس از وقوع سیل

سیل بر روی مشاغل وابسته طبیعی انجام معرفی اقدامات مدیریت  هایمرتبط شامل پذیرش کشاورزان و هزینه

مردم نهاد حوضه آبریز در این فرآیند است. انجمن توئید نخستین جایزه  هایبه کشاورزی و نقش سازمان

محلی و دیگران به خود اختصاص  هایبخاطر رویکرد مشارکتی خود با انجمن 2015رسال را د انگلستانرودخانه 

 داد. 

یک روز در سال به عنوان رودخانه دانوب نامگذاری  ،مشارکت تعداد زیادی از افراد جامعههمچنین در اروپا، با 

شده است. با همکاری کمیسیون بین المللی حفاظت از رودخانه دانوب )رودخانه بین الدولی که نظارت و مدیریت 

آبریز رودخانه  وضهکشوری که در ح 14ژوئن در تمامی  29( هر ساله در باشدمیآبریز آن فرامرزی  حوضه

. هدف از این مراسم، برگزاری جشن برای یکی از بزرگترین شودمیبرگزار مشترک دانوب قرار دارند، مراسمی 

ی اروپا و برای مردم و حیات وحشی است که به آن وابسته هستند. طیف گسترده ای از رویدادها هارودخانه

 که هدف همگی آنها ارتقا  شودمیآموزشی در این روز برگزار  هایبرنامهها، جلسات عمومی و جشنوارهشامل 

وابسته به آن است. فرعی هایو احیای این رودخانه و شاخه

                                                           
1 Bowmont 



 

 

 

 هاابزارها و روش -2بخش 



 

 



 

 

 

 های کلیدیمرور کلی و پیام

توانند از ابزارهای ارزیابی سالمت احیا می هدف فصل حاضر بررسی این موضوع است: چگونه فعاالن بخش

های تشریح شده در فصول قبلی به ویژه ایجاد چارچوب رودخانه به عنوان روشی برای اجرای دستورالعمل

های مؤثر و ( و ارایه چارچوب4احیا )فصل اقدامات بندی (، شناسایی رودخانه و اولویت3مفهومی احیا )فصل 

 ( استفاده نمایند.5های مدیریتی تطبیقی )فصل ابی و رویکردکارآمد برای نظارت و ارزی

 های ناسالم یا در معرض خطر، شناسایی علل ارزیابی سالمت رودخانه به منظور شناسایی رودخانه

 شود.احتمالی کاهش سالمت رودخانه و ارزیابی میزان کارآمدی اقدامات مدیریتی به کار برده می

 توان مقیاس مکانی، ودخانه بسیار اهمیت دارد چرا که از این طریق میتعیین اهداف ارزیابی سالمت ر

ترین مقادیر مرجع را برای هر های مورد استفاده برای ارزیابی سالمت رودخانه و مطلوبشاخص

 شاخص مشخص نمود.

 شود. معموال برای سنجش کامل های مختلفی به منظور ارزیابی سالمت رودخانه استفاده میشاخص

ها شود. شاخصها انتخاب میای از شاخصیک اکوسیستم، مجموعهعناصر متنوع سازنده  و دقیق

 بینی تغییرات وضعیت سالمت رودخانه باشند. ای  انتخاب شوند که قادر به پیشباید به گونه

  روند سالمت رودخانه با گذشت زمان، نسبت به ارزیابی رودخانه براساس یک معیار اطالعات بیشتری

 کنند.ایه میرا ار

 توانند های گزارش سالمت رودخانه که مبتنی بر نتایج ارزیابی سالمت رودخانه هستند، میکارت

 نفعان باشند.نفعان و ذیابزاری ارزشمند برای ارایه اطالعات در مورد شرایط رودخانه به ذی

  

 ارزیابی سالمت رودخانه -هشتمفصل 
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 های سالمت رودخانهسالمت رودخانه و ارزیابی -8-1

مند جهت تشخیص مسایل اصلی مربوط به سالمت مند و نظامرویکردی نظام RHA)1(ارزیابی سالمت رودخانه 

ها از کنترل، بررسی و مدیریت تطبیقی رودخانه و شناسایی علل مشکالت آن است. هم چنین این ارزیابی

مورد دهی سالمت رودخانه، اطالعات مفیدی در های امتیازاحیای رودخانه حمایت کرده و از طریق ارایه کارت

 کند.   فراهم می مدخالنیو ذنفعان این مسایل برای ذی

ه ترکیب ساختار و کارکرد کنندشود و منعکسسالمت رودخانه به شرایط کلی اکوسیستم رودخانه گفته می

ظور از سالمت رودخانه (. اغلب من 1-1اکوسیستم و همچنین خدمات ارایه شده توسط رودخانه است. )بخش 

 توان آن را به صورت زیر تعریف کرد:شناختی رودخانه است که مییکپارچگی زیست

ای و ساختار ی متعادل و یکپارچه از موجودات زنده که دارای ترکیب،  تنوع گونهتوانایی حمایت و حفظ مجموعه "

 "عملکردی مشابه زیستگاه طبیعی آن منطقه داشته باشد 

های انسانی بوده و به توانایی محیطی و ارزشهای زیستارزشسالمت رودخانه به عنوان یک مفهوم، شامل 

نده محلی و جوامع زرودخانه برای حفظ ساختار و عملکردش، بهبود یافتن بعد از تخریب، حمایت از موجودات 

ی مواد مغذی، هضم و جذب محصوالت های اصلی مثل انتقال رسوبات، چرخهانسانی و برقرار کردن فرآیند

 انرژی وابسته است. زائد و تبادل

کننده وضعیت یا شرایط های منعکسای از شاخصها متکی به نظارت بر مجموعهارزیابی سالمت رودخانه

 متغیرمحیطی زیست)اختالل( ها بر اساس شدت آشفتگی اجزای مختلف اکوسیستم رودخانه است. این شاخص

هستند. ارزیابی سالمت رودخانه، به طور  "المتس"انحراف از یک وضعیت دهنده درجه هستند و بنابراین نشان

های زمانی و مکانی مختلف، آل شامل در نظر گرفتن بخشی از اجزای اکوسیستم یک رودخانه در مقیاسایده

از جمله اجزای پاسخگو هستند. این اجزاء معموال عبارتند از هیدرولوژی، کیفیت آب، ساختار، فراوانی و شرایط 

حوضه آبریز و شکل فیزیکی سیستم کانال. همچنین این  )اختالل(بزی، میزان آشفتگی گیاهان و جانوران آ

اجتماعی -های اقتصادیهای سالمت انسان و شاخصها میزان ارایه خدمات خاص اکوسیستمی، شاخصارزیابی

قرار  نظرها به طور غیرمستقیم نشانگر سالمت رودخانه هستند، مدرا ،به خصوص در مواقعی که این شاخص

تواند نشانگر وضعیت اکولوژیکی رودخانه باشد. در ی به تنهایی نمیمتغیردهند. شایان ذکر است که هیچ می

های تکمیلی برای ارایه تصویر دقیقی از سالمت رودخانه نیاز است. برای مثال، متغیرای از نتیجه مجموعه

های مفید و شوند و دادهها انجام میاز مکانهای کنترل کیفیت آب به صورت منظم در بسیاری هرچند برنامه

ها را تنها در یک دهند، اما ارزیابی کیفیت آب وضعیت رودخانهها ارایه میای در مورد شرایط رودخانهکم هزینه

تاثیر تواند به شدت تحتدهد و بنابراین نتایج حاصل از یک موقعیت زمانی مشخص میزمان مشخص ارایه می
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های اصلی جریان برای حمایت از فرآیند یکم تیوضعهای آلودگی باشد. اینکه آیا های اخیر یا رویدادرواناب

ها مناسب هستند و اکوسیستم کافی هستند یا خیر، یا اینکه آیا ساختار بستر رودخانه برای انتقال سیالب

نخواهند شد. در نتیجه کنترل های کیفیت آب مشخص توانند خطر سیل را کاهش دهند یا خیر، توسط دادهمی

 کیفیت آب به تنهایی برای ارایه درک کاملی از شرایط رودخانه در طی زمان به هیچ عنوان کافی نیست.  

هایی که چندین شاخص مختلف را با هم سالمت رودخانه، ارایه نتایج با استفاده از شاخص امروزه برای ارزیابی

توجهی از اطالعات پیچیده را به صورتی ساده توانند مقدار قابلها میصکنند، بسیار رایج است. شاخترکیب می

ای واحد به صورت شرایط سالمت های یک ارزیابی را در نتیجهتوانند یافتهنمایش دهند و در نهایت، می

آن  تواندهد و به راحتی میخالصه کنند. این نتیجه پیام قدرتمندی ارایه می "بینابین"یا  "ضعیف"، "خوب"

یب نتایج داخصی منفرد جزئیات ابالغ کرد. همزمان، در فرآیند ترک مدخالنیو ذنفعان را به طیف وسیعی از ذی

های گوناگون، عدم قطعیت پیرامون های مختلف متعلق به متغیربیشتر ممکن است از دست رود، از جمله وزن

ت اکوسیستم. برای رسیدن به تعادل صحیح بین ها برای ارایه خدمایافته های کلیهای ارزیابی و داللتجنبه

شن و کاملی از وضعیت گیرندگان تصویر روپشتیبانی از اهداف ارتباطی و حصول اطمینان از این امر که تصمیم

 ها با دقت کافی همراه باشد.اند الزم است جمع آوری دادهها دریافت کردهسالمت رودخانه

 

 و نقش آن در احیای رودخانه اهداف ارزیابی سالمت رودخانه  -8-2

یابی دقیق وضعیت فعلی نیازمند ارز -ز طریق احیای رودخانهبرای مثال ا -حفظ و بهبود سالمت رودخانه

 محیطی اکوسیستم رودخانه است. اهداف چنین ارزیابی شامل موارد زیر است:زیست

 رسند یا در خطر قرار گرفتن در میهایی از رودخانه که در وضعیت ناسالم یا بازه هاشناسایی رودخانه

وضعیت سالمت رودخانه باشد، برای مثال هنگامی  تواند شامل بررسی روندوضعیت ناسالم هستند که می

اسایی به درک ما که کاهش پایدار در وضعیت سالمت رودخانه در طی زمان به وجود آمده باشد. این شن

ستم در خطر هستند یا سالمت رودخانه رو به افول کوسیهایی )و مواردی( که خدمات اصلی ااز مکان

 نماید.است، کمک می

 های سالمت رودخانه باید فراتر از شناسایی شناسایی علل احتمالی کاهش سالمت رودخانه. ارزیابی

ال، ارزیابی باید تشخیصی بوده و قادر هایی که در شرایط نامطلوب قرار دارند، باشد. به طور ایدهرودخانه

شوند باشد. برای مثال یک ارزیابی یین عامل یا عواملی که منجر به وضعیت نامطلوب رودخانه میبه تع

دهند که ها این امکان را میتواند گونه آلودگی و منابع آن را شناسایی کند. این دو نکته به ارزیابیمی

ها ها، رودخانهسایی حوضهبندی کنند. ارزیابی سالمت رودخانه به شنااقدامات احیای رودخانه را اولویت
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ها که بیشترین نیاز را به اقدام دارند، و همچنین انتخاب کارآمدترین و موثرترین هایی از رودخانهیا بازه

 نماید.اقدامات مدیریتی کمک می

  های نظارتی مثل بحث شده، برنامه 5ارزیابی کارآمدی اقدامات مدیریتی. همانگونه که در فصل

کننده از اقدامات مختلف مدیریتی توانند در تایید یا رد دالیل حمایتت رودخانه میهای سالمارزیابی

کنند که آیا اهداف مدیریتی برای حوضه آبریز رودخانه برآورده شده و کمک نمایند و معموال ارزیابی می

د سالمت رودخانه کنند یا خیر. از آنجا که برای بهبوآیا این اهداف از رویکرد مدیریت تطبیقی پشتیبانی می

به ناچار با اطالعات ناقص از شرایط فعلی یا تنها اقدامات شود و گذاری میهای عظیم ملی سرمایهبودجه

شوند، ارزیابی کارآمدی اقدامات مدیریتی به با هدف دستیابی به پاسخ مورد انتظار رودخانه انجام می

هدف استراتژی محافظت و احیای حوضه  خصوص برای احیای رودخانه اهمیت ویژه دارد. برای مثال،

ها به طوری که با استفاده از شاخص پیوستگی عبارتند از بهبود سالمت رودخانه 1آبریز خلیج چیساپیک

، "نسبتا خوب"در کل خلیج به صورت  2025های نمونه برداری شده تا سال درصد محل 70حیاتی

 ارزیابی شوند. "عالی"یا  "خوب"

 های گزارش سالمت رودخانه و ابزارهای د سالمت رودخانه برای ارتقاء آگاهی. کارتارایه گزارش در مور

ها ارزشمند باشند. هم چنین این خانهسازی دولت و جامعه از شرایط فعلی رودتوانند در آگاهمربوطه می

 ها در باال بردن سطح آگاهی در گزارش

 م سطوح حائز اهمیت است.ا در تماهای سیاسی برای احیلزوم احیای رودخانه و جلب حمایت 

 

 چارچوب و اصول ارزیابی سالمت رودخانه -8-3

هایی که الزم است ارزیابی گیری در سه زمینه است: شاخصانجام ارزیابی سالمت رودخانه نیازمند تصمیم

برنامه  آوری شدهاست. برای ارایهمعهای جآوری شوند و چگونگی تحلیل دادههایی که باید جمعشوند، داده

های نشان داده شده در ده است. بسیاری از گامشنشان داده  1-8ارزیابی سالمت رودخانه چارچوبی در شکل 

جزای چارچوب را ااجرای ارزیابی سالمت ضروری هستند. مناسبترین رویکرد به وضعیت محلی وابسته بوده و 

اند. برخی از و اصولی در زیر شرح داده شدههای مهم حذف کرد. گام توان تغییر داد و یابسته به شرایط، می

 گیرند.های بعدی به طور مفصل مورد بحث قرار میها در بخشاین گام

توان به عنوان بخشی از یک برنامه نظارتی معمول انجام داد و یا آن را در جهت ارزیابی سالمت رودخانه را می

ریزی احیای محیطی از قبیل، منابع آب یا برنامهتارایه اطالعات و آگاهی از وظایف مدیریت خاص آبی و زیس
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ی یک برنامه ارزیابی سالمت رودخانه معمول )یعنی های اصلی را در ارایهرودخانه منطبق نمود. چارچوب زیر، گام

توان به طور مستقل از دیگر فرآیندهای احیای رودخانه انجام کند. این فرآیند را میو مداوم( توصیف می بلندمدت

 1گردد. )گام های ارزیابی و کنترل وضعیت ارایه میای توسط نتایج، برای فرآیندهای ارزشمند بالقوهد. ورودیدا

بحث شده اند(. همزمان،  1-4و شکل  1-4را در فرآیند ارایه استراتژی احیای رودخانه نگاه کنید که در بخش  7و 

ارایه شده گسترش و یا تغییر داد، این تغییرات ممکن است  توان به منظور بهبود کارکردهایها را میاین ارزیابی

یا از طریق ارزیابی  ریزی احیای رودخانهها و مالحظات برنامهاز طریق اطمینان از تطابق اهداف ارزیابی با نیازمندی

های پاسخهای سالمت رودخانه باید برای آگاهی یافتن از کارآیی اقدامات احیا انجام شود. در نهایت، ارزیابی

تواند شامل اقدامات احیا ( و پاسخ مدیریتی رایج در اقدامات احیا. می1-8در شکل  8مدیریتی طراحی شود )گام 

 ها پتانسیل )و در واقع هدف( حمایت از احیای رودخانه را دارند. باشد. در نتیجه، تمام این ارزیابی
 

 
 برنامه ارزیابی سالمت رودخانه چارچوب تدوین یک -1-8شکل 

 

 گام اول

 

 اهداف برنامه تعیین

 گام دوم

 رودخانه  مفهومیو مدل پیشینه 

 گام سوم

 

 بالقوه هایصانتخاب شاخ

 آزمایش میدانی گام چهارم

 

بررسی میزان پاسخ شاخص به سطح 
 های مناسب شاخص انتخاباختالل و 

 

ارزیابی کاربری اراضی به 
آشفتگی  میزانمنظور تعریف 

 حوضه آبریز  (اختالل)

 گام پنجم

 

 بندی رودخانهبازه 

 گام ششم

تعیین مقادیر مرجع برای 
 انه رودخ انواعهای مختلف و شاخص

 گام هفتم

 ارزیابی شرایط رودخانه

 دهی و کارت گزارشگزارش 

 گام هشتم

 های مدیریتیسازی پاسخپیاده 
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ت. این تعیین اهداف از ابتدا بسیار حیاتی و مهم اس عیین اهداف برنامه ارزیابی سالمت رودخانه.ت -1گام 

رودخانه که بایستی هایی از اکوسیستم تعریف بر مقیاس مکانی که ارزیابی براساس آن باید عمل کند، جنبه

اف ارزیابی سالمت رودخانه از طرفی، اهد ترین مقادیر مبنا برای استفاده اثر خواهد گذاشت.ارزیابی شود و مناسب

 به موارد زیر مرتبط هستند:

های مهم(، ارزیابی های مشخصی رودخانه )مثل وضعیت اکولوژیکی گونهآگاهی از وضعیت اکوسیستم بخش

های دیگر( یا کنترل کارایی اقدامات مدیریتی. همانطور نظارت بر اثرات یک معدن یا توسعه تاثیر تهدیدات )مثل

توان گسترش یا تغییر داد. در این که بیان شد، ارزیابی سالمت رودخانه را به منظور حمایت از فرآیند احیا می

ند احیای رودخانه، باید هداف فرآیمورد، اهداف ارزیابی باید با آن فرآیند همسو باشد. بین اهداف ارزیابی و ا

نه و یا حذف تهدیدات تمایز قائل شود. یک استراتژی احیای رودخانه الزم است با توجه به کاهش سالمت رودخا

ای ال، هدف از ارزیابی سالمت رودخانه، احتماال تعیین بازهح(. با این  3-4کلیدی اهداف را تعیین کند.)بخش 

جهت بهبود سالمت  ست که الزم است بهبود یابد. همچنین نوع اقدامات الزم درو یا مشخصاتی از رودخانه ا

مواقعی که ارزیابی سالمت  در)رسانی ارزیابی وضعیت( یا ارزیابی کارآیی اقدامات احیا در مورد اطالع)رودخانه، 

 .رودخانه بخشی از فرآیند نظارت و ارزیابی است( از اهداف ارزیابی سالمت رودخانه است

 

 زرد، چین ( تعیین اهداف برای ارزیابی سالمت رودخانه30کادر )

شد. چارچوب  تدوینلی اهداف مدیریتی فع پیرامونبرنامه آزمایشی ارزیابی سالمت رودخانه برای رودخانه زرد 

د. اهداف مربوط به فعالیت استوار بو 9هدف کلی و  4خط مشی برای مدیریت این رودخانه بر یک چشم انداز، 

شوند و عبارتند از: هیچ خاکریزی در رودخانه نباید شناخته می "چهار نباید"های نامطلوب به عنوان یخروج

هیچ بستر  و ای نباید خشک شود، هیچ آلودگی نباید فراتر از حد استاندارد باشدایجاد شود، هیچ رودخانه

ه قادر به ارایه گزارش کطراحی شده بود ای نباید باالتر برده شود. این ارزیابی آزمایشی به گونه ایرودخانه

هر یک از  های مرتبط بان برنامه شامل برخی شاخصدرباره میزان دستیابی به این اهداف مدیریتی باشد. ای

با هدف هیچ خاکریزی در  مرتبط) ت کانالهای مربوط به ظرفیمثال، شاخص به عنوان. مذکور استاهداف 

 .   (ای نباید خشک شودف هیچ رودخانهبا هد مرتبطکم )های جریان رودخانه نباید انجام شود( و شاخص

 

بر درک صحیح مبانی علمی های سالمت رودخانه ارزیابی سیستم رودخانه.مدل پیشینه و مفهومی -2گام 

از اجزای مهم ایجاد  های مفهومیهای مرتبط استوار هستند. مدلمربوط به چگونگی عملکرد اکوسیستم

توانند نشان دهند که مداخالت انسانی چگونه بر کنترل و ارزیابی سالمت رودخانه است، زیرا میهای برنامه

ها در شناسایی و ارایه درک روشنی از فرآیندهای مهم (. این مدل 31گذارند )کادر سالمت رودخانه اثر می
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کنند. اکوسیستم کمک می سودمند در سالم نگه داشتن اکوسیستم و چگونگی تغییر آنها در زمان کاهش سالمت

ها و هایی از سالمت رودخانه که الزم است نظارت شوند و انتخاب شاخصتواند در تعیین جنبهچنین درکی می

نظرها در درک مسایل توانند شناسایی اختالفهای مفهومی، همچنین میها مفید باشد. فرآیند ایجاد مدلتفسیر

 های ارتباطی ارزشمندی هستند.ابزارمفهومی  هاینماید. در نهایت، مدلرا تسهیل می

 

 در ارزیابی سالمت رودخانه های مفهومی( استفاده از نمودار31)کادر 

دهنده اکوسیستم لیشکتهای مختلف ها و مولفهل فرآیندتعام شناساییهای مفهومی، ابزارهای مفیدی در نمودار

 یکم تیوضع)مثال  امانهاز سرودخانه با یکدیگر است. با ایجاد این نمودارها، چگونگی تاثیر تغییرات یک جنبه 

رد. شناسایی چنین بینی کتوان پیشها نظیر مجرای رودخانه یا جوامع زیستی )بایوتا( را میمولفه سایرجریان( بر 

در محیط زیست بر  گذاری تغییربینی چگونگی اثرنه مهم است و پیشروابطی در انجام ارزیابی سالمت رودخا

در نتیجه برای تفسیر نتایج برنامه نظارت بر پذیر نموده؛ های مختلف سالمت رودخانه را امکانشاخص سایر

 سالمت رودخانه سودمند است.    
 

 
رودخانه، ژئومورفولوژی، پوشش گیاهی و حفاظت  که ارتباطات بین جریانمثالی از نمودارهای مفهومی  -2-8شکل 

 .دهداز ماهیان را نشان می
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های بالقوه زیادی برای تشخیص سالمت رودخانه وجود دارد)جدول شاخص های بالقوه.انتخاب شاخص -3گام 

ی محیطی مهم و واکنش احتمالی آنها به فرآیندهاهای زیستها و ارزشها با سرمایهشاخص (.  ارتباط8-1

 شود. ل بحث میبه طور مفص 4-8کننده معیار انتخاب شاخص مناسب است. انتخاب شاخص در بخش تهدید

های انتخاب شده اولیه برای یک زم است مناسب بودن مجموعه شاخصال -هاارزیابی شاخص -4گام 

بینی بین پیشای قابل بایست تعیین کند آیا رابطهمحل مشخص امتحان شود. این مرحله از ارزیابی می

راضی وجود اهای مختلف و اختالالت تاثیرگذار بر سالمت رودخانه، مثل تغییر در کیفیت آب یا کاربری شاخص

های مختلف در شرایط محلی ربردی بودن شاخصچنین بایستی کا(. فرآیند امتحان هم32 دارد یا خیر؟ )کادر

ها واقعی است( و همچنین باید ، آیا جمع آوری دادهعیین کردتوان مقادیر مرجع را ترا تعیین نماید. )مثال آیا می

 ی آتی حذف کند. هاهای اضافی را به منظور کاشه هزینهبتواند شاخص

 

 های سالمت اکوسیستم در جنوب شرقی کوئینزلند( انتخاب شاخص32) کادر

نه رودهای منطقه و نیز خلیج ها و دهابرنامه کنترل سالمت اکوسیستم جنوب شرقی کوئینزلند، وضعیت رودخانه

ها است. انتخاب های مدیریتی و ارزیابی اثربخشی آنراهبری راهبرد ،کند. هدف این برنامهمورتن را ارزیابی می

های بالقوه یندی رایج شامل شناسایی شاخصااول فر آبی شامل دو مرحله بود. مرحله هایهای محیطشاخص

سالمت اکوسیستم در سرتاسر ناحیه آشفته  شدههای فهرستآزمودن شاخصبرای  و مرحله دوم فعالیتی میدانی

ها که به تغییرات ها برای شناسایی گروهی از شاخص)اغلب ناشی از کاربری اراضی حوضه آبریز( بود. شاخص

های اضافی حذف گردید تا دهند، آزمایش شدند. شاخصاختالالت اثرگذار بر سالمت رودخانه پاسخ می

مورد از این  16نهاد شد شاخص آزمایش شد و پیش 75یند، اای کنترل کاهش یابند. با استفاده از این فرههزینه

 در برنامه کنترل گنجانده شوند.  (گروه متغیر 5از )ها متغیر

 

ی برنامه نظارتی بسیار مهم است. ها برای ارایهشناسایی انواع مختلف رودخانه بندی رودخانه.طبقه -5گام 

 زیرا:

 های شیرین( حتی زمانی که سالم هستند، نیز همانند یکدیگر نیستند.ها )و دیگر آبانواع مختلف رودخانه 

 های دیگر مناسب نباشد.هایی که در یک نوع رودخانه مناسب هستند، ممکن است در رودخانهانواع شاخص 

  ع دیگر امکانپذیر یا مرتبط ه ممکن است در نوگیری در یک نوع رودخانهای بکار رفته برای نمونهروش

 نباشد.
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 داف ها یا اهها به کار برد، آستانههای یکسانی برای انواع رودخانههایی که بتوان شاخصحتی در مکان

 احتماال متفاوت هستند.

ها نامناسب ی مستقیم مقادیر آستانه و هدف برای انواع مختلف رودخانههای طبیعی، اغلب مقایسهبه دلیل این تفاوت

)مثل بارش،  های طبیعی و اقلیمیهای عرصهبر اساس مشخصه بندی رودخانهتوان با دستهها را میاست. این چالش

( بایوتا)ها( که بر کیفیت آب و جوامع زیستی ، دما، زمین شناسی، توپوگرافی)پستی و بلندی( و دیگر ویژگیرواناب

 های انسانی نیستند، نشان داد. وامل و فعالیتگذارند، اما مستقیما تحت تاثیر عها اثر میرودخانه

 های سالمت رودخانهبندی رودخانه در رودخانه تایزی برای حمایت از ارزیابی( طبقه33) کادر

ین(، انجام بندی رودخانه به عنوان بخشی از ارزیابی سالمت رودخانه تایزی )قسمتی از رودخانه لیائو چطبقه

های بندی بر اساس ویژگی. این تقسیمبندی شدندهای مختلف تقسیمآبریز به ردههای داخل حوضه خانهشد. رود

امل شبندی کار رفته در این دستهه های بهای مکانی انجام گرفت. متغیربیولوژیکی، فیزیکی و با استفاده از داده

ه، بارش ن، توپولوژی، شیب، نوع خاک، نوع پوشش گیاهی، دمای متوسط ساال(DEMمدل رقومی ارتفاع )

ی بین بودند. سپس همبستگ (NDVI) ساالنه، تبخیر ساالنه و شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی

رتفاع از سطح های آبی و عوامل جغرافیایی طبیعی انجام شد. بر اساس این تحلیل، ارتفاع جغرافیایی )ااکوسیستم

یند منجر به سه ین فراانهایی انتخاب شدند. بندی دریاهای آزاد( و بارش ساالنه به عنوان مبنایی برای دسته

 و اراضی متوسطبا ارتفاع  ضیارا، مرتفعبا ارتفاع زیاد یا اراضی بندی برای رودخانه شد که عبارت بودند از: دسته

ار رفت. برای مثال، با های مختلف به کها برای تعیین مقادیر مبنای شاخصهای مختلف رودخانهپست. دسته

در  اراضی مرتفعدر  ی واقعهادر رودخانه یها مقادیر مبنای متفاوتگونهمقدار و ترکیبات مختلف  جه به تنوع،تو

 ، مورد استفاده قرار گرفت.اراضی پستدر  ی واقعهارودخانه مقایسه با

 
 تفکیک حوضه آبریز رودخانه تایزی -3-8شکل 

 

وسیله عوامل ه طبقه بندی ب

 طبیعی
 های آبريز مرز زيرحوضه

 اراضی پست

 ارتفاع متوسطاراضی با 

 مرتفعاراضی 
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ها، باید برای هر شاخص سالمت رودخانه تعیین شوند تا بر اساس آن معیار مقادیر مبنا تعیین مقادیر مبنا. -6گام 

توجهی در ادیر به طور قابلبتوان شرایط رودخانه را ارزیابی کرد. تعیین مقادیر مبنا چالشی بزرگ است زیرا این مق

های ور چشمگیری بین حوضهه طهایی مثل کیفیت آب بها و مناطق مختلف متفاوت هستند. حتی پارامتررودخانه

 شوند.بحث می 5-8آبریز مختلف و درون آنها مقادیر مختلفی دارند. مقادیر مبنا در ادامه در بخش 

 ها توان بر اساس شاخصهای سالمت رودخانه را میارزش دهی.رودخانه و گزارش ارزیابی شرایط -7گام 

نفعان العات، ارایه نتایج برای برخی ذیعموال با تولید حجم زیادی از اطها مو مقادیر مبنای انتخابی تعیین کرد. ارزیابی

هایی است عرفی شاخصمکنند. یک راهکار برای این موضوع، برانگیز استتبدیل میرا به امری چالش مدخالنیو ذ

کنند. برای مثال، ارایه می "امتیازهایی"های شاخص ا گروههای مختلف و یبندی کرده و برای مکانکه نتایج را جمع

بندی کرد. امکان امتیاز 1تا  0س از ها را با یک مقیاتوان شاخصبا استفاده از مقادیر مبنا به منظور سنجیدن نتایج، می

های مختلف نیز وجود دارد. نتایج برای یک شاخص مشخص در یک مکان بندیاساس دستهبندی نتایج برطبقه

 E تا   Aها را از هایی وجود دارند که محلسبتا خوب، و ضعیف باشند. همچنین روشتوانند خوب، نمشخص، می

کنند. رویکرد اتخاذ شده باید بر این اساس استوار باشد که بیشترین بندی میدرجه 5تا  1)بهترین تا بدترین( یا از 

 تاثیر را بر مخاطب هدف بگذارد.

ی امتیاز کل برای ها جهت ارایهبندی آن(، جمع1-0تبدیل شدند )مثال امتیازات به مقیاسی رایج وقتی که تمامی 

توانند شود. یعنی امتیازات مختلف میپذیر میامکان ها و یا حتی یک حوضه آبریزیک مکان مشخص، گروه شاخص

های مختلف شاخص )مثل کیفیت آب( را برای سالمت کلی های منفرد )مثل اکسیژن حل شده(، یا گروهشاخص

ز یا به صورت کلی رودخانه فراهم نمایند. این امتیازات ممکن است برای مکانی مشخص در داخل یک حوضه آبری

توان به کار برد، ممکن است به یازات میبندی امتهای مختلفی برای جمعروش برای یک حوضه آبریز ارایه شود.

اد )مثال در ارزیابی شرایط رودخانه کیفیت ازات وزن دتوان به امتیطور ساده میانگین امتیازها گرفته شود. همچنین می

ها امتیاز شاخصیک مکان در تمامی تر در نظر گرفته شود(. حتی در شرایطی که ای دیگر مهمآب نسبت به شاخص

شود. برای دهی میتیازباالتری دارد اما در یک مقیاس مهم، امتیاز کمتری داشته باشد،  به صورت مکان ضعیف ام

های کیفیت آب پایین تر از مقادیر دیگر شاخص، حتی اگر تمامی باشدمیای دارای یک نوع فلز سمثال اگر آب منطقه

موارد، روش خاصی برای بیان یک شاخص وجود ندارد، اما در نظر گرفت،. در تمامی  باید آن را سمی مجاز باشد،

در  "های گزارشرتکا" نظر به بهترین شکل است.موردگیری در مورد چگونگی ارایه اطالعات مسئله مهم تصمیم

به کاربرده  مدخالنیو ذنفعان ی اطالعات پیچیده به شکل ساده برای ذیها به عنوان ابزاری برای ارایهاغلب کشور

ازی کارت گزارش، باید به هدف گزارش سهای سالمت رودخانه است. در آمادهها حاوی ارزیابیشود. این کارتمی

ست به میزان متفاوتی خاطب هدف و پیام خاصی که سعی در انتقال آن دارد(، توجه نمود. مخاطبان مختلف ممکن ا)م

 های متنوعی برای مشارکت و تعامل در موضوع نیاز داشته باشند.   از جزئیات و نیز استراتژی
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رسانی ت هدف اصلی ارزیابی سالمت رودخانه، اطالعدر نهای های مدیریتی.سازی پاسخپیاده -8گام 

تواند شامل اقدامات احیای رودخانه نیز شود. ها در حوزه مدیریت رودخانه است. این موضوع میگیرندهبه تصمیم

می مشکالت یا تهدیدات بنابراین آخرین گام در این فرآیند باید بکارگیری اقدامات مناسب برای واکنش به تما

انه و مدیریت تطبیقی ناسایی شده توسط ارزیابی سالمت رودخانه باشد. این مرحله، بین ارزیابی سالمت رودخش

های احیا باید مورد کند. در مورد احیای رودخانه، این مرحله زمانی است که استراتژییک ارتباط موثر ایجاد می

انه، اصالح گردد. برای مثال ارزیابی ابی سالمت رودخهای ارزیبازبینی قرار گیرد و در صورت نیاز، در پرتو یافته

هائی شود که اقدامات فوری در آنها ضروری است سالمت یک رودخانه ممکن است منجر به شناسائی مکان

ه هدف اند یا دستیابی بهای موجود منجر به بهبود مورد نظر در سالمت رودخانه نشدهیا اثبات کند که استراتژی

 ممکن است.در آن غیر یا اهداف برنامه

  

( ارزیابی نتایج و فراهم نمودن کارت گزارش در جنوب شرقی کوئینزلند به عنوان بخشی 34) کادر

 از برنامه کنترل سالمت اکوسیستم 

ها، توار است: ماهیگروه شاخص اس 5برنامه کنترل سالمت اکوسیستم در جنوب شرقی کوئینزلند، استرالیا بر 

برداری دو بار در سال های اکوسیستم. نمونهیندامواد مغذی، و فر تغییرات فیزیکی/ شیمیایی، چرخهمهرگان، بی

یز به طور ماهانه نی هانه رودخانه )مصب( و نواحی دریاید 254آبی انجام شد.  هایمحل در محیط 135در 

 تعییناز پیش تعیین شده  رمقادیزامات حفظ ها بر اساس الشاخص ی برای مقادیر مختلفکنترل شدند. اهداف

 گردیدند.

ربوط به مقدار مبنا م 1آید )عدد  دستبه  1تا ی بین صفر سازی شد تا امتیازامتیازات هر شاخص، استاندارد

های شاخص ارایه های آبریز و گروههای مختلف، حوضهآوری شده و برای محلاست(. سپس این امتیازات جمع

ورت ساالنه صه شوند. ارزیابی ببندی می)ناموفق( دسته Fرجه د)عالی( تا  A جهدر های آبریز ازگردد. حوضهمی

گردد. های گزارش سالمت رودخانه منتشر میتوسط گروهی از کارشناسان مستقل انجام شده و نتایج با کارت

یر نزولی ماه گذشته سالمت حوضه آبریز بهبود یافته است یا س 12دهند آیا در طی های گزارش نشان میکارت

کند. ارایه کارت ای جلب میحظههای جمعی را به طور قابل مالها توجه رسانهداشته است. انتشار این کارت

 شود.قه انجام میگزارش اغلب توسط سرگروه هیئت کارشناسان مستقل به شهردار بریزبن و یا شهرداران منط

دیریتی و نیز هدایت آن اقدامات ماعی برای اقدامات های اجتمبرنامه ارزیابی سالمت اکوسیستم در ایجاد حمایت

کرده که منجر به  حائز اهمیت است. این برنامه، منابع بار زیاد مواد مغذی را در بندر بریزبن شناسایی

د هدفمن اتهای فاضالب خواهد شد. همچنین مطالعات مربوط به این برنامه از اقدامخانهگذاری در تصفیهسرمایه

 اند.دهدر بخشی از حوضه آبریز که رسوبات فراوان دارد، پشتیبانی کر اراضیریب برای کاهش تخ
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 های آبریز جنوب شرقی کوئینز لند گزارش سالمت اکوسیستم برای حوضه کارت -4-8شکل 



    209                                                                                                                              |فصل هشتم  

 

 

 های ملی برای ارزیابی سالمت رودخانه( استفاده از چارچوب35) کادر

نسبی سالمت  قایسهها، توانایی ممت رودخانههای ملی ارزیابی سالبرنامههای ملی در ایجاد هدف مرسوم دولت

های مربوط به تامین مالی اقدامات احیا را دولت قادر خواهد بود اولویت از این رو،های مختلف است. رودخانه

شار در پذیرش ه فتواند منجر بهای احیا را ارزیابی نماید. این امر میشناسایی کرده و موفقیت نسبی فعالیت

شناسی زمین ای در اقلیم،های معمول و مقادیر مبنا در سرتاسر یک کشور شود. اما تغییرات طبیعی منطقهشاخص

یک برنامه ملی ارزیابی های موجود در میزان و شدت کاربری اراضی، ارایه محیطی و تفاوتعوامل زیست سایرو 

کند. بهتر است برای اطمینان از یک رویکرد تبدیل میسالمت رودخانه را در هر کشوری به چالشی بزرگ 

پذیری در برآورده نتایج و انعطاف مقایسه تخاب شود تا از این طریقهای مختلف چارچوبی انسازگار در حوضه

 ها دردخانه و تاالبپذیر گردد. چارچوب ملی برای ارزیابی سالمت روکردن الزامات خاص هر منطقه نیز امکان

ها انجام میسیون ملی آبک( ارایه شده است که توسط 2005منابع آب استرالیا ) به عنوان بخشی از طرحاسترالیا 

   دهد که عبارتند از:   اصلی را ارایه می مولفه 6ها ها و تاالبنهودخاشود. این چارچوب برای ارزیابی سالمت رمی

فیت یک -3ها و تغییرات دمایی حدوده مکانی تاالبغییر هیدرولوژیکی، مت -2حوضه آبریز  (اختالل)آشفتگی  -1

 وجودات زنده آبزیم -6)ساحلی(  حریم رودخانه ناحیه -5شکل فیزیکی  -4آب 

ها ها و تاالبهای مشابه ملی را برای سالمت رودخانهها ارزیابیها و تاالبچارچوب ارزیابی سالمت رودخانه

کند. این چارچوب های از پیش گردآوری شده میا قادر به تکمیل دادهها رکند. این مقایسه، ایالتامکانپذیر می

ها باید متناسب با یک مقدار مبنا بوده، خطی کند، اما معتقد است که شاخصانتخاب هیچ شاخصی را توصیه نمی

 بندی شوند. ها تقسیممتغیر باشند و با توجه به شرایط گروه 1بین صفر و  استاندارد در دامنهو 

 

 های سالمت رودخانهشاخص -8-4

توانند در همه ها نمیشاخصروند. همه های مختلف زیادی در ارزیابی سالمت رودخانه به کار میشاخص

تر هزینهها را پرم ارزیابیهای زیاد معموال انجاکنند. استفاده از شاخصها نتایج معناداری فراهم نمیموقعیت

 نماید.می

 های انتخابی باید:شاخص

 ها را به صورت کمی بیان کنند.تهدیدات و ارزیابی 

 .ارایه نتایجی که به راحتی قابل تفسیر باشند 

 بینی دهند.های قابل پیشسان، پاسخهای ایجاد شده توسط انبه آسیب 

 ی گر واکنش یک شاخص به تغییر در عرصهابرای مثال،  -های زمانی مناسب پاسخ دهنددر مقیاس

 طبیعی )نظیر آشفتگی( طوالنی باشد، شاخص مناسبی نیست. 

 گیری مقرون به صرفه باشد.از نظر اندازه 
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 .مرتبط با اهداف مدیریتی باشد 

  قابل دفاع باشد.از نظر علمی 

(، )بایوتا(کیفیت آب یا جوامع زیستی  های فیزیکی اکوسیستم )مانند جریان،ه، ویژگیارزیابی سالمت یک رودخان

های مختلف زا و محرک سالمت و مزایای اکوسیستم )به طور مستقیم یا بر اساس شاخصعوامل تنش

دخانه برخی از شاخصهای معمول را که در ارزیابی سالمت رو 5-8کند. شکل ارزیابی می اقتصادی( را -اجتماعی

 هایتری در مورد شاخصجزئیات بیش 1-8دهد. جدول روند، نشان میبه کار می

ها با ارزیابی سالمت رودخانه دهد، از جمله اطالعاتی در مورد چگونه ارتباط هر یک از شاخصمختلف ارایه می

 ها.  و برخی از مالحظات در استفاده از آن شاخص

 

 
 رودخانه مرتبط با اجزای مختلف اکوسیستم رودخانه  های سالمتمثالی از شاخص -5-8شکل 
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 تعیین مقادیر مبنا -8-5

آورند. مقادیر مت رودخانه را فراهم میهای مختلف سالهایی امکان ارزیابی شاخصمقادیر مبنا با تعیین معیار

همچنین امتیاز بد )آنچه از رود( و مبنا به منظور شناسایی امتیاز خوب، )آنچه از یک رودخانه سالم انتظار می

 شود.های مختلف تعریف مینظر سالمت رودخانه پذیرفتنی نیست(، برای شاخص

، "خوب"دهنده سالمت ها وجود دارد. در تعیین مقادیر مبنای نشانرویکردهای مختلفی برای انتخاب این معیار

 رویکردهای رایج شامل استفاده از موارد زیر است:
 

 رود. این رویکرد ر میانتظا و مداخله اقدامی مقداری که از یک رودخانه نسبتا بدون شرایط طبیعی: یعن

های پاک، در اتحادیه اروپا با عنوان دستورالعمل چارچوب آب و در در ایاالت متحده تحت قانون آب

 رود.ترالیا به کار میهای ارزیابی در اسبسیاری از برنامه

 ی انسانیها در غیاب مداخالت و اقدامات گستردهنهشرایط مداخالت کمینه: شرایط رودخا 

 علی وجود شرایط مداخالت حداقل: بهترین شرایطی که در حال حاضر برای جریان تحت شرایط ف

 دارد.

 شود. برای مثال، شرایط شرایط تاریخی: مربوط به شرایط در برخی از نقاط تاریخی در طول زمان می

 مثل ساخت یک منبع آب.های چشمگیر رودخانه قبل از توسعه

 هایی با حداقل مداخالت محیطی مورد انتظار برای محلدستیابی: شرایط زیستبهترین شرایط قابل

 های زمانی به کار برده شده باشد.های مدیریتی ممکن برای دورهدر صورتیکه بهترین روش

 

نمود، یعنی آیا امتیاز یک شاخص  استفاده "روندها"توان از می "مطلق"ها به جای استفاده از مقادیر در گزارش

های کنترل در دست اقدام، این روندها مشخص در طی زمان بهبود یافته یا کاهش پیدا کرده است. برای برنامه

د. برای مثال براساس تر از ارزیابی سالمت رودخانه براساس مقادیر مبنای مطلق هستندر طول زمان اغلب مهم

بی در شرایط اتحادیه اروپا، اعضا ملزم به تضمین این موضوع هستند که تخریدستورالعمل چارچوب آب 

 است. های آبی وجود نداشته باشد، بنابراین نظارت بر روند سالمت رودخانه الزامیمحیطی حجمزیست

ائز ها  حمقادیر شاخص گیری مقادیر مبنا، شناسایی متغیرهای طبیعی مانند تغییرات فصلی در تعییندر به کار

ای و دیگر رویدادها تحت تاثیر نوسانات دوره های زیادی در واکنش به شرایط اقلیمیاهمیت است. شاخص

تواند منجر به تغییرات سریع )اما کوتاه مدت( در مقادیر شود. علل احتمالی این گیرند. این امر میقرار می

 .ظر گرفتهای کنترل در نتغییرات را باید در هنگام تفسیر نتایج برنامه
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 های مختلفی  وجود دارد از جمله:جهت تعیین مقادیر مبنا مناسب راه

 های زیستی(های بین المللی یا ملی )مثال راهنمای کیفیت آب، شاخصتجارب و استاندارد 

 های تاریخیداده 

 توزیع آماری امتیازات در حوضه آبریز مربوطه 

 ها کمیاب هستند( هایی که دادههای تخصصی )به ویژه در مکانتغییر 

ها های مختلف یک رودخانهازهبها و همچنین در نهایت همانطور که قبال بیان شد، مقادیر مبنای مناسب در انواع رودخانه

 خانه به کار برد. های مختلف رودمتغیر هستند. در نتیجه، اغلب الزم است مقادیر مبنای مختلفی را برای رده

 

 ( استانداردهای کیفیت آب در چین36) کادر

برای انواع  دسته 5ب را از نظر شیمیایی به های سطحی، کیفیت آهای ملی کیفیت آبدر چین، استاندارد

روند که هر ها به کار میهای کیفیت آب برای تعیین استانداردکند. تعدادی از شاخصبندی میها دستهشاخص

محیطی برای سالمت رودخانه بر پارامتر دارای محدودیت عددی برای هر دسته است. وضعیت گزارش زیست

 اند. ن داده شدهها در جدول زیر نشاهای متناظر آنو کاربرد دسته 5این استانداردها استوار است. این 

( COD,NH4-N,DOل اشاره دارد. واحد غلظت کیفی به شاخص پرمنگنات، آمونیوم نیتروژن و اکسیژن محلو

 بر حسب میلی گرم بر لیتر است.( آب

 COD NH4-N DO آب تشریح مصرف دسته

 7.5≤ 0.15≥ 2≥ حفاظت از ذخایر ملی، نواحی حفاظت از منابع آب 1

2 
های آبی حساس و کمیاب، اول، زیستگاه طبیعی برای گونه دستهآب آشامیدنی 

 هاها و خرچنگ، پرورش ماهیتخم ماهی
≤4 ≤0.5 ≥6 

3 
های آبی معمول، دوم )نیازمند تصفیه(، پناهگاهی برای گونه دستهآب آشامیدنی 

 اسی با آبپروری، تفریحات غیر تمهی در زمستان، مهاجرت ماهی، آبزیما یبقا
≤6 ≤1 ≥5 

 3≤ 1.5≥ 10≥ کاربرد صنعتی، تفریحات 4

5 
های طبیعی فقط سرمایش صنعتی، آبیاری کشاورزی، آبیاری معمولی عرصه

 )ارزش حفاظتی کم(، تفریحات غیر فعال
≤15 ≤2 ≥2 

 2> 2< 15< نامناسب برای هر نوع هدف 6
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 های سالمت رودخانههایی از شاخصدسته -1-8جدول 
اجزاء اکوسیستم 

 رودخانه

بندی دسته

 هاشاخص

چرا آنها به ارزیابی سالمت رودخانه 

 مربوط بوده/ مورد استفاده هستند
 هامثالهایی از شاخص مالحظات/ مسایل

 حوضه آبریز
حوضه 

 آبریز

های مرتبط با آن، حوضه آبريز  و فرآيند
های اصلی را برای ها و دادهورودی

کند. اکوسیستم رودخانه فراهم می
نظارت شرايط حوضه آبريز، اطالعاتی را 

های اصلی ها، و محرکدر مورد فشار
 دهد.  سالمت رودخانه ارايه می

تحقیقات، در هنگام ارزيابی تاثیر 
زيستی عوامل محلی بر يکپارچگی 

ای نتايج متفاوتی های رودخانهجريان
 اند.داشته

  کاربری زمین/ پوشش زمین )برای مثال درصدی
از حوضه آبريز که جنگل کاری شده، يا کشاورزی 

 انجام يافته است(
  سطح اتخاذ بهترين شیوه مديريتی در کشاورزی

های )برای نمونه درصد اجزاء توسط بخش
 مختلف(

 هاوجود زير ساخت 

جریان  یکم تیوضع

 آب
 هیدرولوژی

تغییرات هیدرولوژيکی بخاطر برداشت 
آب و تنظیمات جريان آب از عوامل اصلی 
 و مهم تغییر در اکوسیستم آبی و تاثیر آن
بر سالمتی رودخانه است. اندازه و میزان 

توان با بررسی تغییر هیدرولوژيکی را می
 متغیرو مطالعه چگونگی تغییر الگوهای 

جريان آب به دلیل توسعه منابع آبی مورد 
 سنجش و اندازه گیری قرار داد.

  محاسبه آسان است اما بستگی دارد به
ها و اطالعات هیدرولوژيکی کافی، داده

که اغلب به عنوان يک محدوديت 
 جدی است.

  اطالعات مربوط به روابط بین
های هیدرولوژيکی و شاخص
بهبود در حال های اکوسیستمیفرآيند

هايی هنوز و اصالح هستند، اما ضعف
 باقی است.

 رتبه بندی میزان فشار جريان 
 شاخص سالمت جريان 

 زیستگاه
شکل 

 فیزیکی

شکل فیزيکی مربوط است به ويژگیها و 
خصوصیات مورفولوژيکی ورسوبات بستر 
و سواحل رودخانه و محیط زيست 

ها شرايط و . اين ويژگیدشتسیالب
را برای موجودات موقعیت زيستگاهی 

سازد. تقسیم بندی با زنده فراهم می
ها هم تاثیراتی را بر سدها و خاکريز

 گذارند.محیط فیزيکی رودخانه می

های گسترده بخاطر اولويت
زيستگاههای فیزيکی موجودات زنده 

های مربوط مختلف،  سنجش ويژگی
به سالمتی  بسیار سخت است. 
آب  عاللوه بر اين، مورفولوژی جريان

در واقع وضعیت و حالتی  پويا دارد ، 
تواند به تغییرات بیشتری منجر و می

تواند شده، و حتی تغییرالت سريع می
اثرات منفی بر موجودات آبی بگذارد. 

در اين زمینه ارزيابی میزان پويايی 
شکل فیزيکی تقريبا غیر ممکن 

 است.

 حل رودخانههای پايداری ساشاخص 
 ل )برای مثال، حرکات بودن شکل کانا متغیر

 موجی، اندازه ذرات، تقاطع کانال(
 )اتصاالت و ارتباطات )جانبی و طولی 
  اختالالت مستقیم 

 کیفیت آب
های پارامتر

 کیفی آب

 های مهم در کیفیت آب يکی از مولفه
مورد وضعیت اکوسیستم آبی است، که 

تواند هم شاخص سالمت و هم عامل می
 کاهش سالمت باشد.

  مواد مغذی و مواد آالينده سطوح
دهنده علت و منشاء نشانتواند می

کاهش و افت کیفیت آب بوده و به 
شناسايی مناطق مورد توجه برای 

 اقدامات مديريتی کمک نمايد.

 ها با توجه به وقوع بسیاری از پارامتر
های های احتمالی ، تفاوترواناب

بايست در هنگام کنند و میزيادی می
ها مورد توجه قرار رسی دادهتفسیر و بر

 گیرند.
  شیمیايی  –نمايه و نقشه فیزيکی

هائی  را مورد احتماال موقعیت
دهند که در آن شناسايی قرار می

اجتماع موجودات زنده در خطر باشند، 
اند هیچ اطالعاتی را در اما نتوانسته
های واقعی، به موجودات  مورد آسیب

 آبزی زنده ارايه دهند.

ها معموال در مورد ارزيابی و ای  از پارامترمجموعه
گیرند، از جمله میزان دما، سنجش قرار می

، مواد مغذی ، pHکدورت، هدايت الکتريکی، 
 فلزات سنگین.

 تنوع زیستی

درشت بی 

مهرگان 
 زیکف

  درشت بی مهرگان کفزی را که در اکثر
توان يافت، منبع غذايی ها میزيستگاه

هستند و به فرآيند کربنی و مهمیبسیار 
 نمايند.مواد مغذی کمک می

  آنها تحرک محدودی دارند و جمع
 آوريشان آسان است.

  آنها به اختالالت کوتاه مدت و میان مدت
 حساس هستند.

 های مختلف های مختلف حساسیتگروه
و گسترده ايی را به تغییرات در کیفیت 
ا آب )تقريبا هر پارامتری( و  زيستگاهه

 دهند.ئی نشان می

 بهترين انتخاب برای استفاده در ارزيابی 
 زيستی سالمت جريان رودخانه

 های ديگر از در مقايسه با گروه
ها، آنها را موجودات زنده و پارامتر

توان به راحتی و اطمینان بیشتر می
جمع آوری، پردازش و شناسايی کرد. 
عالوه بر اين، اغلب اطالعات 

دسترسی بیشتری برای اکولوژيکی در 
بندی شده های طبقهچنین گروه

 وجود دارد.
  به طور کلی بی مهرگان بزرگ مثل

ها ها، به تغییرات جريان رودخانهماهی
 حساس نیستند.

، شاخص Berger-Parker، تسلط EPTنسبت 
 ، شاخص زيستیSIGNALشانون، 
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 های سالمت رودخانههایی از شاخصدسته -1-8مه جدول ااد

اجزاء اکوسیستم 

 رودخانه

بندی دسته

 هاشاخص

چرا آنها به ارزیابی سالمت رودخانه 

 مربوط بوده/ مورد استفاده هستند
 هامثالهایی از شاخص مالحظات/ مسایل

 تنوع زیستی

پوشش 

 گیاهی

تواند بین ناحیه ساحلی رودخانه می
رودخانه و اقدامات انجام يافته در حوضه 
آبريز به عنوان يک حائل عمل کند. 
نواحی ساحلی بهداشتی و سالم يک 
روش موثر و کارآمد در دستیابی به 

ای سالم هستند. با کمک کردن رودخانه
به فیلتر مواد مغذی  گیر انداختن 

بکه مواد ها و حفظ شروانابرسوبات 
مغذی و ديگر ارتباطات و اتصاالت مهم و 
حیاتی بین محیط زمین خاکی و محیط 
زيست آبی. همچنین آنها به نوبه خود 

هستند، و اغلب های زيستی مهمیمحیط
های مختلف گیاهان پناهگاهی برای گونه

 و حیات جانورانی مثل پرندگان هستند.

های موجود برای تعیین بررسی روش
شش  گیاهی در ساحل میزان پو

رودخانه به عنوان شاخص سالمتی 
و  Werrenجريان آب توسط 

Arthington (2002 مشخص کرد )
ها فقط که بسیاری از اين روش

ها را مورد ارزيابی قرار داده و ساختار
ها ناکام در توجه به اقدامات و فعالیت

 بوده است )متابولیسم يا تولید اولیه(،
از آنها  بهبود یدر حالی که تعداد کم

اند. آنها يک تفاهم نامه ارزيابی را يافته
برای پوشش گیاهی ساحل رودخانه 

ها رو اند که اين کاستیتعیین نموده
 مورد توجه قرار داده است.

 

 گستره و پیوستگی ناحیه حائل ساحل رودخانه 
  تنوع و طبیعی بودن پوشش گیاهی )ناحیه

 ساحلی رودخانه و مجرای رودخانه(

جلبک 

 ها()دیاتوم

 های ها در بیشتر جريانجلبک
ای فراوانی زيادی دارند و خیلی رودخانه

سريع به شرايط تغییر يافته واکنش نشان 
 دهند.می
 ه نمونه برداری از آنها آسان است، و آستان

تحملشان  در شرايط و تغییرات 
ها محیطی برای بسیاری از گونهزيست

ت زنده بخاطر توزيع گسترده موجودا
 شناخته شده است.

فراوانی جلبکی )برای مثال، اندازه گیری 
شده بصورت غلظت کلروفیل ( و عالئم 

تواند غنی سازی مواد مغذی ايزوتوپی می
 و منابع مغذی را مورد شناسايی قرار دهد.

نیازمند تخصص فنی برای تجزيه و 
 تحلیل آزمايشگاهی است.

 های بیولوژيکی شاخص دياتومه 
  های خاصحساسیت به آلودگیشاخص 

 ماهی

  ،ماهی حساسیت زيادی به کیفیت آب
تغییرات هیدرولوژيکی و تخريب شرايط 

 زيستگاهی دارد.
 ها تقريبا  آسان است نمونه برداری ماهی

و به راحتی در منطقه مورد نظر قابل 
 شناسايی است.

 ی جايگاه آنها در زنجیره غذايی به اين معن
سطوح پايین  است که ماهی تاثیرات

تواند ای  را يکپارچه نموده و میتغذيه
منعکس کننده سالمتی کلی محیط 

 باشد.
  تحرک و طول عمر آنها به اين معنی است

های توانند برای ارزيابی تفاوتکه آنها می
ايی و زيستگاههای بزرگ و منطقه

تغییرات در  بلندمدتهمچنین اثرات 
 د.ها مورد استفاده باشنسالمتی جريان

  ماهی عا از نظر اجتماعی و اقتصادی
 ارزشمند هستند.

انتخاب رويکردی واحد و يکپارچه 
 برای نمونه برداری بسیار مهم است، 
دسترسی به الگوهای تاريخی متنوع 

تواند چالش برانگیز بوده، و تعیین می
اهداف مناسب را با مشکل همراه 

 سازد.می

انی، ها، فراوهای مربوط به غنای گونهشاخص
ها؛ درصد يا وضعیت  هريک از ماهیاندازه
 های بومیگونه

 سایر موارد

های شاخص

اقتصادی 

 اجتماعی

اطالعات صريح و روشنی را در مورد 
ارايه شده توسط خدمات اکوسیستمی

 سازد.يک رودخانه فراهم می

های اجتماعی از نظر تاريخی شاخص
های اقتصادی در برخی ارزيابی –

مربوط به سالمتی رودخانه شامل 
ها گردد. بیشتر اين شاخصنمی

ها ارتباط نزديکی بر ديگر شاخص
 دارند.

 خطر سیل )مربوط به فرم فیزيکی / زيستگاه(
  تامین آب، شامل اطمینان/ کیفیت 
 های های سالمتی انسانی: بروز بیماریشاخص

 نوزادان سالم.ناشی از آب و تولد 
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 مدیریت و مسایل عملیاتی -8-6

توانند کنند و مییهای نظارت بر سالمت رودخانه به بهترین شکل، برنامه ارزیابی سالمت رودخانه را پشتیبانی مبرنامه

هایی توجه به برخی های مربوطه ارایه دهند. چنین برنامهاطالعاتی درباره شرایط رودخانه در حال حاضر و روند

 منابع مورد نیاز )بودجه  نماید. در طراحی یک برنامه، مد نظر قرار دادنمسایل مدیریتی و عملیاتی را الزامی می

ی به نوع و تعداد و نیروی انسانی( اهمیت دارد. همانطور که قبال توضیح داده شد، اجرای این موضوع تا حد

دهی ارشگیری و گزها و فراوانی نمونهمکان و موقعیتگیری شوند، بستگی دارد. تعداد هایی که باید اندازهشاخص

مسایل با جزئیات بیشتر در  نیز مهم خواهد بود. اطمینان از کیفیت و مسایل تدارکاتی باید در نظر گرفته شوند. این

 اند.ها آمدهدیگر گزارش
 

 برداریانتخاب محل و نحوه نمونه

ها برای برداری و تعداد اندازگیریهای نمونهد مکانکافی بودن تعدامنابع، حصول اطمینان از  صرفنظر از محدودیت

برداری رای مثال، در نمونهبنیاز جهت ارایه گزارش در مورد اهداف، دارای اهمیت است. دستیابی به قدرت آماری مورد

در مورد کل آن وان ت، می ی آماری و مشاهدات مشخص از جمعیت آماریهاروشاز موجودات زنده با استفاده از 

 بر روی نتایج دارد.  های مهمی برداری پیامدهای نمونهجمعیت پیش بینی نمود. فرآیند انتخاب محل

دهد. این طرح، نه ارایه میبرداری تصادفی بهترین قدرت آماری را برای ارزیابی و نظارت بر سالمت رودخاطرح نمونه

ها انجام نشده است تعمیم دهد. اما رای آنبرداری بهایی که نمونهحلبرداری را به مقادر است نتایج حاصل از نمونه

های ی دسترسی به محلهای تحمیل شده به واسطهبرداری به صورت کامال تصادفی، به علت محدودیتنمونه

ی های مشخص برامکان دیگر، انتخاب آگاهانهاز طرف  نیست. پذیر استاغلب امکانبرداری و منابع محدود نمونه

یی نظر برای آزمایش کارآهایی با ارزش حفاظتی باال، در شرایطی که برنامه موردبرداری، برای مثال مکاننمونه

یا در مواردی که برنامه نظارتی برای دستیابی به اثرات یک تهدید مشخص اقدامات مدیریتی مشخص طراحی شده 

بستگی به شرایط محلی و همچنین اهداف برنامه دارد.  ویکرد انتخاب مکانشود، مطلوب است. در نهایت، رانجام می

احیا  اقداماتد مداخالت و در جایی که برنامه ارزیابی سالمت رودخانه برای ارزیابی کارایی اقدامات مدیریتی مانن

 (.2-8نظر حمایت کنند )جدول اف موردای باشد که از اهدها به گونهشود، باید انتخاب مکانطراحی می
 

 کیفیت آب های تضمینیندآفر

نیاز دارند تا بتواند به  QA(1(یک برنامه دقیق تضمین کیفیت مقیاس به مدت و بزرگهای نظارتی بلندبرنامه

 ی نظارت اجرا گردد.طور مداوم در تمام مدت دوره
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باشد.  QA/QC(1(کنترل و ارزیابی سالمت رودخانه باید مطابق با یک برنامه تضمین کیفیت و کنترل کیفیت 

 ای عبارتند از:عناصر اصلی چنین برنامه

 گیری های اندازهها: این اهداف برای تعیین معیارهای عملکرد و پذیرش در فرآینداهداف کیفی داده

کنند. گیری قابل قبول را تعیین میان خطای اندازهروند و نیز میزمیدانی و آزمایشگاهی به کار می

ها شامل:  شاخص بودن، جامع بودن، قابلیت مقایسه، دقت ی کیفی دادهجنبه 5اهداف معموال برای 

 شوند.و صحت تعیین می

 برد ها: که عناصر کنترل کیفی هستند، مانند روندهای استاندارد شده برای کارتولید و دستیابی به داده

 در زمین و یا آزمایشگاه.

 ها در صورت نیاز استتصحیح نمودن آن ها وها: بازبینی کیفیت دادهتائید و کاربرد داده 

 ای تعریف شده، ، استفاده از های جریان دادهی حفاظت، مسیرمدیریت داده: شامل مدیریت زنجیره

های مدیریت اطالعات )پایگاه داده(. های آزمایشگاهی و سیستمهای محلی استاندارد و گزارشداده

هایی را برای افزایش دسترسی ها، فرصتیت دادهها عالوه بر تضمین کیفهای مدیریت دادهسیستم

 کنند.و استفاده از اطالعات فراهم می

 های های میدانی و آزمایشگاهی مطابق با برنامهممیزی: عملیات مدیریت دادهQA/QC .باشد 

 انتخاب محل بر اساس اهداف مختلف برنامه اهمیت -2-8جدول 

 اهمیت انتخاب محل اهداف خاص هدف برنامه

آزمایش و بهبود 
کارایی اقدامات 

 مدیریتی

 آزمایش کارایی و مدیریت مناسب، اقدامات مدیریتی خاص
هایی که بندی  براساس محلطبقه

 روند.روند یا نمیاقدامات به کار می

 بر اساس محل اقدامات آزمایش کارایی، مدیریت مناسب، کاربرد اقدامات مدیریتی ویژه محل

 نقاط تطابق های ذکر شدهمحدودیتکنترل تطابق با 

ها جمع آوری داده
برای آگاهی از توسعه 

 هاسیاست

 های مرتبط با مسایل خاص مربوطهمشاهده الگوی مکانی و روندها در متغیر
های مشخص شده برای مسایل محل

 شناسایی شده

 رای  اقدامات خاصبهای سیاست گذاری ها  جهت ایجاد اولویتی دادهارایه
هایی که احتماال تصادفی نسبت به محل

 اقدامات باید انجام شوند.

های سیاست گذاری برای اقدامات در ها جهت  ایجاد اولویتی دادهارایه
 درون حوضه آبریز( های زمین شناسیهای خاص )مثل محلحوضه

 های خاصتصادفی در حوضه

 ارتباطات

عنوان یک مسئله برای حمایت از  از سالمت رودخانه بهباال بردن آگاهی عمومی
 هااجرای خط مشی

تصادفی نسبت به منطقه مورد نظر یا 
 های هدف برای اکثر مردمرودخانه

 نفعان ای  برای ایجاد انگیزه در مدیران منطقه و ذیهای مقایسهی دادهارایه
 هایی  مربوط به ارتقای سالمت رودخانهجهت اجرای خط مشی مدخالنیو ذ

های منطقه مورد تصادفی نسبت به محل
 های اصلینظر با پوشش جریان

زامات آگاهی دادن به عموم مردم از سالمت رودخانه به عنوان بخشی از ال
 پذیریمسئولیت

تصادفی نسبت به منطقه مورد نظر یا 
 های هدف برای اکثر مردمرودخانه
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 مسایل تدارکاتی

ار، آموزش، جمع بندی، سالمت و ایمنی محل کمرتبط با مدیریت طرح، زماندر نهایت، برای بررسی مسایل 

   .(3-8وجود دارد )جدول  های تدارکاتی مهمیها، مدیریت و فرآیندهای بازنگری چالشآوری داده

 

 اصلی برنامه کنترل سالمت رودخانه اجزای -3-8جدول 

 اجزای مورد نیاز تدارکاتی مولفه

 مدیریت طرح

  های تدارکاتیفعالیتمرور 
 های پرسنلنیروی انسانی و نیازمندی 
 ارتباطات 
 هاگزارش 

 بندیدسترسی و زمان
 برنامه زمانی نمونه برداری 
 دسترسی به محل 
  شناسایی 

 ایمنی
 برنامه ایمنی 
 برنامه دفع زائدات 

 هاآموزش و جمع آوری داده

  برنامه آموزش 
  )خالصه برنامه عملیات  میدانی)کارگاهی 

 خالصه برنامه عملیات آزمایشگاهی 
 تضمین کیفیت 
 مدیریت اطالعات 

 ارزیابی عملیات
 گزارش گیری از کارکنان کارگاهی 
 رکاتیها و بازبینی تداتوصیه 



 



 

 

 

 های کلی و کلیدیپیام

گیری برای تصمیمهای مختلف احیا را به عنوان مبنایی بندی گزینههای مربوط به اولویتاین فصل مالحظات و رویکرد

 های کلیدی این فصل عبارتند از: کند. پیامها و در کدام محل باید اجرایی شوند، بیان میدر مورد اینکه کدام معیار

 ها در مقیاس مناسب، معموال در سطح حوضه آبریز و در چارچوب زمانی بندی طرحاحیای راهبردی به اولویت

تواند بندی انجام شده در مقیاس محلی و یا در یک بازه زمانی کوتاه میمتوسط تا بلندمدت نیاز دارد. اولویت

 .توجه طرح گرددمنجر به ناکارآمدی قابل

 بندی شوند:ها و اقدامات احیای رودخانه باید بر اساس موارد زیر اولویتطرح 

 های حوضه آبریزاصول فرآیند -1 

 حیاتی های با کیفیت موجود و خدمات اکوسیستمیحفاظت از زیستگاه -2 

 ی خاصهاروشدانش کنونی در زمینه کارایی  -3 

 طرح هستند، مدت و بلندمدت کوتاهکننده اهداف هایی که منعکسها باید بر اساس معیاربندی طرحاولویت

 ه احیا را ارزیابی نمود.های بالقوفرصت توان محدودهانجام شود. از این طریق می

 و با توجه به در دسترس بودن اطالعات در مورد حوضه آبریز  بندی باید متناسب با شرایط بودهرویکرد اولویت

گیری چند معیاره های موجود، تحلیل تصمیماز میان بسیاری از رویکرد رودخانه هدف انجام پذیرد. امروزه،

 گیرند، مورد قبول واقع شده است.طیف وسیعی از عوامل را در نظر می هایی کهبه عنوان روشی برای ارزیابی

 

 مقدمه  -9-1

ها نیز قطعا محدود هستند. در نتیجه، گذاریهزینه باشد و سرمایهتواند فرآیندی پرها میاحیای رودخانه

مربوط به اقدامات ها بندی شده و سپس تصمیمهای موجود برای احیا یک حوضه رودخانه باید اولویتگزینه

های اغلب بر پایه دیدگاه تخصصی، یا ارجحیت کارشناسان محلی و حامیان بالقوه اتخاذ شوند. چنین تصمیم

شوند. اساس راحتی یا روش حداقل مقاومت انتخاب میهای احیا برها استوار هستند. در دیگر موارد، طرحطرح

افزونی برای انجام گذاری شوند، فشار روزط به احیا سرمایهبیشتری در اقدامات مربوهای عمومی هر چه بودجه

اقتصادی و حفاظت از تنوع زیستی  –های احیا به منظور دستیابی به بهترین نتایج از نظر اجتماعی فرآیند

 های احیابندی اقدامات و طرحاولویت -نهمفصل 
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توجیه برای های نیرومندتر، شفاف تر و قابلدراکوسیستم وجود خواهد داشت. این موضوع اهمیت کاربرد مکانیسم

 دهد.را نشان می 1های احیایابی و انتخاب طرحارز

های مختلف احیا نسبتا آسان است، به طور مثال در شرایطی که اهداف بندی بین گزینهدر برخی موارد، اولویت

کند. چنین وضعیتی منجر به ی جغرافیایی کوچکی مربوط است یا تهدید مشخصی را بررسی میاحیا به محدوده

تر هستند و یا افیایی وسیعهای که از نظر جغرگردد. در حوضهقدامات محدودی جهت احیا میها و اانتخاب مکان

 ت. برانگیزتر اسبندی  به مراتب چالشتر هستند، فرآیند اولویتیچیدههایی که تهدیدات، مسایل یا اهداف پدر مکان

توجه و فعالیت انجام کار، مسایل موردحل مگیری در مورد های احیا شامل تصمیمبندی اقدامات و طرحاولویت

 (:  1-9شود. این امر مستلزم در نظر گرفتن برخی عوامل استاز جمله موارد زیر است )شکل مربوطه می

 ای به اقدامات مختلف چگونه پاسخ خواهد داد و کدام یک از این اقداماتکارآمدی: اکوسیستم رودخانه 

کننده وامل محدودعد بود؟ چه اقداماتی بایستی برای بررسی تر خواهدر رسیدن به اهداف احیا، موفق

 ر نیاز است؟تفعال اقداماتفعال کافی است یا در سالمتی رودخانه انجام شوند؟ آیا احیای غیر

 کنند؟ ه حاصل میگذاری انجام شدکارآیی: کدام یک از اقدامات بهترین نتیجه را نسبت به سرمایه

ایای رو و مزهای مستمر و پیشِمله هزینهجاز  –زایای اقدامات مختلفها و متوان هزینهچگونه می

 ا مقایسه نمود؟ر -مستقیم و غیر مستقیم

 مدت، الزم است اهمدت و کوت0امکانسنجی: در مرحله شناسایی اقدامات نیز مانند تعیین اهداف بلند

پیشنهادی توجه شود.  پذیر بودن رویکردیافتن از امکان های بالقوه برای اطمینانبه محدودیت

، در دسترس پذیری فنی )مثل ظرفیت فنی کارکنانشناسایی اقدامات شامل در نظر گرفتن امکان

یری پذها و اطالعات مربوط به حوضه آبریز و چگونگی عملکرد و تعهدات قانونی(، امکانبودن داده

 پذیریسازمانی و غیره( و امکان، حمایت مدخالنو ذینفعان های سیاسی، حمایت ذیسیاسی )خواسته

 شود.ای( میمالی )هر نوع محدودیت بودجه

 ها مات توسط دیگر فعالیتپایداری: چه اقداماتی پایدارتر هستند؟ آیا احتمال آن وجود دارد که این اقدا

 های آتی چه خواهد بود؟ در حوضه آبریز تضعیف شود؟ تاب آورترین رویکرد در مقابل سناریو

 های مشخصی ای( و در چه محلسایل باید در چه مقیاسی )حوضه آبریز، محلی و بازهمقیاس: م

 بررسی شوند؟ 
 

                                                           
در مجرای رودخانه و حذف موانع( و منظور  رويکردی خاص برای احیا می باشد )به عنوان مثال ايجاد زيستگاهاقدام احیا در اينجا به معنای  ۱

 ای  خاص است.از طرح احیا به کارگیری يک يا چند اقدام احیا در منطقه 
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 گیری در مورد اقدامات احیا و  تدوین یک راهبردمالحظات تصمیم -1-9شکل 

 

های مختلف احیا )شامل اقدامات مشخص های احیا، عوامل ذکر شده در باال برای گزینهبندی طرحدر اولویت

ترین های مختلف( باید در نظر قرار گیرند. اولین قدم شناسایی مناسبا ترکیبی از اقدامات مشخص و مکانی

این فرآیند باید  (. در نهایت1-3ها است )جدول ها و پایداری کنارهاقدامات به طور مثال بهبود جریان رودخانه

قدامات انجام شده روی زمین مثل کاشت احیا را مشخص نماید. این کار، شامل ا ی طرحماهیت و محدوده

بندی مجدد کانال و یا هر نوع تغییرات یا ترکیبی حریم رودخانه مجدد پوشش گیاهی در حوضه آبریز یا منطقه

 ها و یا مقررات جهت تغییر رفتار مردم و اقتصاد درون حوضه آبریز است. مربوط به سیاست

تر گستردهریزی ین مراحل در فرآیند برنامهاا شامل چهار مرحله است. ها و اقدامات احیبندی طرحفرآیند اولویت

ناسایی اهداف احیا است. برای انتخاب رویکرد مناسب ش(. گام اول 2-9اند )شکل بحث شده 4احیا در بخش 

خیص بهترین بندی اقدامات، تعریف اهداف به صورت واضح و عینی ضروری هستند و برای تشجهت اولویت

مدت مدت و کوتاهف بلنددستیابی به اهداف، نتایج احیا باید از پیش مشخص باشد. هم چنین تعیین اهدا مکانیسم

 کنند. هترین اقدامات احیا کمک میها در برگزیدن ببه انتخاب معیار

ها و مشخص نمودن رویکردی برای ارزیابی این معیارها گام دوم تعیین معیارهای مشخص برای انتخاب طرح

معیار انتخاب باید بر اساس اهداف احیا باشد و مالحظات بیان شده پیشین )کارآمدی، کارائی، امکانسنجی، است. 

های مختلفی وجود دارد. مناسبترین روش بندی اقدامات روشپایداری و مقیاس( را در نظر بگیرد. برای اولویت
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ر مورد حوضه آبریز رودخانه؛ و زمان و منابع ها و دیگر اطالعات موجود دبراساس عواملی نظیر اهداف احیا؛ داده

آلی وجود ندارد شود. بابد توجه نمود که هیچ رویکرد ایدهبندی استتعیین میموجود برای تکمیل فرآیند اولویت

بندی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. مروری گیری در مورد رویکرد اولویتهای انتخاب و تصمیمو تعیین معیار

 آمده است.  3-9بندی در بخش ای روند اولویتبر رویکرده

ها و اقدامات مناسب اغلب براساس ارزیابی موقعیت ی احیا است. طرحها و اقدامات بالقوهگام سوم، تعیین طرح

شود. های جاری ارزیابی سالمت رودخانه تعیین می( و یا از طریق اطالعات ارایه شده توسط برنامه4.2)بخش 

تعیین  ،مرتبطکوسیستمیابا فراهم آوردن اطالعات در مورد عملکرد اکوسیستم رودخانه و خدمات ها این ارزیابی

احیا را اقدامات های بالقوه، مبنای تعیین اهداف احیا و همچنین فراهم آوردن فهرستی از تهدیدات و محرک

 (. 1-9کنند )جدول مشخص می

 
 ی احیا و بازیابی ههای بالقواطالعات مربوط به لیست طرح -1-9جدول 

 های بالقوهارتباط با شناسایی طرح های مربوطهفهرست تهدیدات یا محرک کارکرد اکوسیستم

 نقل و انتقال رسوبات
های جنگلی، یافتن منبع رسوبات فهرست جاده

 کشاورزی
 روانابهای احیا حوضه آبریز برای کاهش شناسایی محل

 رسوبات

 محیطیهای زیستجریان
های ها و برداشتفهرست تغییر مسیرها، سد

 آب 

جریان از  یکم تیضعوهایی برای تغییر شناسایی گزینه
های برداشت طریق تغییر قوانین کاربردی سد یا فعالیت

 آب

 های موجودفهرست موانع و زیستگاه پیوستگی و اتصال زیستگاه
 های عبورشناسایی موانع بالقوه برای برداشتن یا احیا مسیر

 ماهیان

 جذب پسماند
های کشاورزی و توسعه ای، فهرست الگو

 کش در اراضیاستفاده از آفت
هایی برای به های کشاورزی و محلشناسایی بخش
 های کشاورزی بهبود یافتهکارگیری روش

 

برای ود. شتعریف می مدخالنیو ذنفعان های ذیروهگهای احیا توسط از سوی دیگر یا عالوه بر آن، طرح

ای های منطقهل دولتمثال، یک برنامه احیا ممکن است شامل درخواستی )از سوی دولت فدرال( برای بیان تمای

های های پیشنهادی با توجه به معیارایه طرح پیشنهادی باشد. سپس این طرحهای اجتماعی جهت اریا گروه

 نیاز ارزیابی خواهند شد.انتخابی و بودجه مورد

بندی است. زمان و منابع های اولویتها و روشهای احیا بر اساس معیارزیابی لیستی از طرحگام چهارم، ار

بندی توجهی متغیر خواهد بود.برای اولویتبندی، به طور قابلاساس رویکرد اولویتنیاز برای این مرحله برمورد

بندی عموال رتبههدف نهایی م ممکن است به چندین متخصص در زمینه کارکرد اکوسیستم رودخانه نیاز باشد.

های ها، طرحبندی گزینههای مختلف احیا است. در برخی موارد، این فرآیندها عالوه بر ردهدهی طرحیا امتیاز

 کند.بندی می، متوسط و پایین تقسیمهای دارای اولویت باالاحیا را به گروه
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کننده نیست. ت طرح، تعیینگیری در مورد اولویتصمیموما در دهی در پایان این فرآیند لزبندی یا امتیازرده

ی احیا شامل ورد طرحگیرندگان است. تصمیم نهایی در مبندی، ابزاری جهت آگاهی کردن تصمیمفرآیند اولویت

های سیاسی(. از اند )مثال فرمانه طور کامل انعکاس نیافتههای ارزیابی بعوامل دیگری است که در معیار

توان برای تعیین ترتیب انجام گیری جهت اجرا یا عدم اجرای یک طرح، میعالوه بر تصمیم بندی،اولویت

های های موجود برای ارزیابی هدفمند طرحها نیز استفاده کرد. در هر حال، فرآیند رتبه بندی، پتانسیلطرح

 کند.گیری را مهیا میسازی در فرآیند تصمیممختلف احیا را فراهم و بستر شفاف

ها و شناسایی هر یک از اقدامات عیین اهداف، استراتژیبیان شد، ت 3-4ر نهایت، همان طور که در بخش د

بندی نیز صادق است. ، فرآیندی تکرارشونده است. این موضوع در مورد فرآیند اولویتهای مربوطهاحیا و طرح

ددا مورد ارزیابی قرار داد. به طور مشابه، ( مجپذیر بودن آنها )از جمله هزینهتوان بر اساس امکاناهداف را می

دهد، ضعیت ارایه میوآوری شده را به عنوان بخشی از ارزیابی بندی، اطالعات جمعدرحالیکه فرآیند اولویت

 بندی انتخاب شده، ممکن است نیاز باشد.های بیشتر نیز بسته به روش اولویتجمع آوری داده

 

 بندی احیا در رودخانه دانوبهای انتخاب برای اولویتمعیارمطالعه موردی: استفاده از 

توجه در زمینه ارزیابی پتانسیل حوضه آبریز رودخانه دانوب، ارزیابی انجام شده ترین تالش قابلاولین و مهم

بود. این ارزیابی بر ارتباط جانبی و مورفولوژی در 1999درسال  DPRP(1( تحت برنامه کاهش آلودگی دانوب

های احیای محل ی آن تمرکز داشت و با هدف تعیین اولویتی عمدهزیر شاخه 5اصلی رودخانه و  قسمت

ها پیش از این به عنوان یکی از اقدامات اصلی برای دشتسیالبها انجام شد. احیای دشتسیالبها و تاالب

 ها و کیفیت آب شناسایی شده بود.حل مسایل مربوط به سیالب

بندی شدند.  اربری اراضی دست، عرض آن و ک دشتالبیسبر اساس نوع  دشتالبیسهای احیا در محل

بر سیل ارزیابی سپس پتانسیل موجود برای احیا در جهت کمک به کاهش آلودگی مواد مغذی و حفاظت در برا

ها در طول حوضه آبریز بود که بر اساس دشتمحل تاالب یا سیالب 17گردید. نتیجه نهایی، آماده کردن 

 ه احیا داشتند.بر برابر سیالب، نیاز اهمیت اکولوژیکی، ظرفیت حذف مواد مغذی و نقش آنها در حفاظت د

 

                                                           
1 Danube Pollution Reduction Programme 
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 بندی اقدامات احیای رودخانه های شناسایی و اولویتگام -2-9شکل 

 

برای تهیه فهرست، ارزیابی  و تحلیل اقتصادی GISهای شامل استفاده از داده دشتالبیسبندی فرآیند طبقه

 دشتالبیسترسیم شد:  دشتالبیسدو ناحیه  های احیا است. حوضه آبریز دانوب براساسبندی مکانو اولویت

ها فعال )در درون دشتسیالبد از یخبندان( و های پلکانی بعمورفولوژیکی )تعریف شده به عنوان شیب

ی مورفولوژی ها در منطقههای حفاظت جریان(. اکثر مناطق پیشنهادی برای احیا در خارج از دیوارهدیواره

فعال را  دشتالبیسطبیعی در برابر  دشتالبیسی مستقیم قرار دارند. این کار امکان مقایسه دشتالبیس

 دهد.های ارزیابی میبرای شناسایی محل

ی جمع تعیین شدند. اما هزینه "الایده"های انتخابی برای شناسایی نقاط احیا با بیشترین پتانسیل، ابتدا معیار 

 های موجود انتخاب گردیدند.نظر شده بر اساس دادههای تجدیدنده بوده و معیارها یک عامل بازداردادهآوری
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های احیا در حوضه آبریز رودخانه ال و واقعی به کار رفته برای انتخاب محلهای انتخابی ایدهمعیار -2-9جدول 

 دانوب

 های موجود  و مفیدداده الهای ایدهمعیار

 های تخریب شده(ها )سکونتگاهکاربری اراضی و زیستگاه حفاظت در برابر سیالب

 پیکربندی مکانی زیر زمینی هایذخیره آب

 سالم بودن هیدرومورفولوژی نگهداری رسوبات و مواد مغذی

 همپوشانی نواحی حفاظت شده تصفیه آب

 دشتالبیسکارکرد/ اهداف  بهبود و احیای اکوسیستم رودخانه بعد از تخریب

 مالکیت زمین )چوب، ماهی، محل بازی، نی( دشتالبیس -های رودخانهسودمندی

 مفاهیم کاربردی )برای نواحی خاص( های فرهنگیارزش

 های قانونی، اجرایی(ها، چارچوبها )هزینهامکانپذیری طرح تفریح و گردشگری

  های بافری تغییر اقلیمظرفیت

 

هاد شده، ماتریسی ارایه گردید برای شناسایی پتانسیل هر یک از نواحی پیشنقایسه  مهای قابلبراساس معیار

ه، نوع عملکرد بندی معیارهای آن عبارت بودند از: سالم بودن هیدرومورفولوژیکی مسیر رودخانکه رده

 (. به منظور2-9، کاربری اراضی، وضعیت حفاظتی، پوشش گیاهی و مقیاس محیط )جدول دشتالبیس

های اقتصادی تکمیلی براساس تحلیل مدخالنیو ذنفعان مباحث مربوط به احیا و کسب حمایت ذی پشتیبانی از

های دانوب با در نظر گرفتن دشتسیالبها و موارد آزمایشی انجام شدند. برآوردی ابتدایی از ارزش مالی طرح

غذی و منگهداری از مواد  های زیر انجام گرفت: ماهیگیری، جنگل داری، زراعت و چمن کاری، تفریح،ارزش

حوضه آبریز رودخانه  ناحیه اصلی ساحلی 12تجزیه آنها و حفاظت در برابر سیل. تحلیل اقتصادی نشان داد که 

های ی بودند بنابراین طرحدانوب که در این مطالعه قرار داشتند، دارای شرایط اقتصادی و اجتماعی بسیار متفاوت

های اقتصادی زیادی با نتایج متفاوت گردید. پس از آن، تحلیلپیشنهاد میاحیا باید براساس آن شرایط خاص 

 ها انجام شد.بر روی تاالب

های اصلی ها و تحلیل صحیح آنها یکی از مولفهآوری دادهیکی از نتایج حاصل از این تجربه آن بود که جمع

گیری اگاهانه را مهیا کرده که متعاقبا -های درست، بستر تصمیمقوی و تحلیل های علمیریزی است. دادهبرنامه

ی دانوب رودخانه دستپایینانجامد. این طرح به دلیل مقیاس وسیع احیا درسرتاسر به اجرای صحیح طرح می

 نامهو اجرای تفاهم کیلومتر و ماهیت برون مرزی آن بسیار حائز اهمیت بوده و در تدوین 1000باطول تقریبی

 رودخانه دانوب، نقش بسزایی دارد.دست مسیر سبز پایین
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 های زمانی و مکانیمقیاس -9-2

م هستند های زمانی و مکانی برای آگاهی از عملکرد اکوسیستم و موثر بودن اقدامات احیا بسیار مهمقیاس

زم است تصمیم درباره مکان انجام اقدامات احیا در یک چارچوب زمانی و ال( بنابراین 6-3و  5-3های )بخش

ست )از نظر زمانی بندی در مقیاس درمکانی مناسب گرفته شود. شایان ذکر است که در نظر گرفتن و اولویت

های مقیاس (. 37تواند هم از لحاظ هزینه و هم کارآمدی اقدامات بسیار حائز اهمیت باشد. )کادر و مکانی( می

 شوند.های بعدی بحث میبندی در بخشی اولویتزمانی و مکانی در زمینه

 

ی گریت، بندی و مقرون به صرفه بودن در حوضه آبریز دریاچه( اثرات مقیاس بر اولویت37کادر )

 آمریکا ایاالت متحده

ین حوضه آبریز میلیون نفر ازساکنین در ا 5/33برای  ایاالت متحدهحوضه آبریز دریاچه گریت در 

یت اقتصادی مربوط به ماهیگیری رد دالر فعالمیلیا 7کند و شامل خدمات اکوسیستمی فراهم می

اند. های مختلف در این حوضه انجام شدهتفریحی است. در حال حاضر چندین برنامه و طرح در مقیاس

ها در راستای حذف یا کاهش اثرات صدها هزار سد و کالورت است که مسیر مهاجرت این تالش

 .اندا قسمتی از آن را مسدود کردهیها را به طور کامل و ماهی

بود ، مقرون به صرفه بودن و نسبت سود به هزینه اقدامات انجام شده با هدف بهدر یک طرح تحقیقاتی

ستم آبی عمل ها به عنوان موانع در یک اکوسی)سدها و کالورت دشارتباط اکوسیستم آبی بررسی 

صورت کلی و ه چنین این مطالعه با مقایسه دو مدل تخصیص بودجه )اختصاص بودجه بکنند(. هممی

حاصل از  های مشخص(، دستاوردهای بالقوهیا اختصاص مقادیر مشخص در هر سال در تعداد سال

 اخه اصلی، ایالت و کل حوضه آبریز(ها، ششامل بخش)های مختلف مکانی حذف سدها را در مقیاس

ردن بهینه کهای متفاوت زمانی بررسی کرد. این ارزیابی نشان داد در مقیاس حوضه آبریز و مقیاس

های حذف موانع ر طرحمیلیون دالری د 100گذاری سرمایه ،مثال به عنواناقدامات مزایای زیادی دارد. 

درصدی زیستگاه شده است. در حالی  119گریت منجر به افزایش  و سدها در کل حوضه آبریز دریاچه

درصد بود. بر اساس  14نها این افزایش ت که برای انجام اقدامات مشابه در مقیاس انشعابات فرعی،

ها در صورت انجام طرح در مقیاس دسترس آن شاخهنتایج این ارزیابی، به منظور افزایش طول قابل

 70)رح در مقیاس حوضه آبریز الزم بود بیشتر نسبت به انجام ط برابر هزینه 10های فرعی شاخه

 میلیون دالر(.    690میلیون دالر در مقابل 

که هنگامی  ایگذاری نیز با این موضوع ارتباط مستقیم داشت. به گونهبندی سرمایهماندر برخی موارد ز

ها(، سطح شاخه فرعی یا بخش در های مکانی کوچک تقسیم گردید )مثالکه بودجه بین واحد



    227                                                                                                                              |فصل نهم  

 

 

ساالنه در طی چند سال بود. برای مثال،  بسیار موثرتر از اختصاص بودجه ،هایی در یک مرحلهپرداخت

 52را  زیستگاه قابل دسترس میلیون دالری در یک مرحله در سطح بخش، 100اص بودجه اختص

شد، درصد افزایش داد، درحالی که اگر همین میزان بودجه طی یک دوره ده ساله پرداخت می

های مقیاس ریزییافت. این ناکارآمدی تنها در برنامهدرصد افزایش می 5های موجود تنها زیستگاه

های های اصلی و صرف آن بودجه در طرحها برای طرح حذف سددلیل ناکافی بودن بودجهمحلی و به 

 تر بود.ارزشتر وکمهزینهکم

ها را بر اساس زیستگاه اند. این نمودار درصد افزایش درارقام بیان شده در نمودار زیر نشان داده شده

بریز، ایالت یا بندی در سطح حوضه آمیلیون دالری و همچنین اثرات اولویت 100یا  50 کل بودجه

دهد. در نمودار مربوط به مقیاس بخش، همچنین مقایسه در هر سال با تخصیص بخش نشان می

 سال ارایه گردیده است.   10تا  5/2اعتبارات در طی 

 

 
زمانی و مکانی میلیون دالر آمریکا بسته به مقیاس  100و  50ها بر مبنای صرف هزینه افزایش زیستگاه -3-9شکل 

 بندیبه کار رفته برای اولویت

  

 

 مقیاس مکانی 

های مختلف مکانی است. بندی مقیاستعیین بهترین موقعیت مکانی برای انجام اقدامات به معنی اولویت

ای ای، حوضه آبریز، زیر حوضه آبریز و بازهاقدامات مربوط به احیای رودخانه در سطح ملی، ایالتی، منطقه
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ها و شوند. در مورد احیا در مقیاس بزرگ )ملی یا حوضه آبریز اصلی(، در ابتدا هریک از حوضهدی میبنطبقه

شوند. در اینجا مسئله بندی میها بر اساس پتانسیل سودرسانی از طریق اقدامات احیا، ارزیابی و اولویتزیرحوضه

ای  یا زیر ای( با اهداف محلی )ناحیهای  آبریز یا منطقهمهم، تطابق اهداف در مقیاس بزرگ )ملی، حوضه

 سازد.ها را ضروری میریزیای( است. این مسئله، اتخاذ یک رویکرد سلسله مراتبی برای برنامهحوضه

های بندی طرحتوان پیش از )یا به عنوان بخشی از( اولویتاحیای رودخانه را میاقدامات بندی مکانی اولویت

 هند بود:بندی مکانی براساس موارد زیر متفاوت خوابوط به اولویتمشخص انجام داد. مالحظات مر

 را به طور  مدت احیا: اهداف مربوط به احیا ممکن است مقیاس و محلاهداف بلندمدت وکوتاه

اشد(. ریزی شده بواضح مشخص کرده باشد. )مثال برنامه برای احیا یک تاالب مشخص طرح

ف انتخاب است: رویکرد مناسب با توجه به شرایط مختلماهیت اهداف احیا نیز حائز اهمیت 

های مشخص، انواع زیستگاههای شود، این شرایط عبارتند از تمرکز برنامه احیا بر گونهمی

ویژه و چگونگی تاثیرپذیری کارکردهای اکوسیستم در  مشخص یا خدمات اکوسیستمی

 های مختلف.مقیاس

  های ملی و بزرگ مسایل گوناگون در سطوح ثال، برنامهاحیا: برای ماقدامات محدوده مکانی کلی

در مقیاس محلی تنها بر اقدامات الیکه حگیرند در های طبیعی را در نظر میحوضه آبریز و عرصه

 محیط اطراف مکان مورد نظر تمرکز دارد. 

 ه منابع اصلی بای با هدف بهبود کیفیت آب، باید نسبت نوع تهدیدات: برای مثال برنامه

عداد محدود منابع نتشار آلودگی )به طور مثال کشاورزی در مقیاس بزرگ( درمقایسه با مواردی که تا

متفاوتی واکنش  های فاضالب( به طورناشی از تصفیه خانه رواناب ای آلودگی وجود دارد )مثلنقطه

 نشان دهد. 

 

 هابرای  تاالببندی مکانی تحت برنامه فعالیت آفریقای جنوبی مطالعه موردی: اولویت

های این کشور است احیای تاالب ای ملی برای کمک بهها، برنامهبرنامه فعالیت آفریقای جنوبی برای تاالب

ب و بهبود یا حفظ تاال 906میلیون دالر برای احیا  79سال، حدود  14آغازگردید. بعد از  2002که در سال 

 گذاری شده است. یههکتار از مناطق تاالبی سرما 70000سالمتی بیش از 

خدمات  ای بر بهبودریزی احیا تحت این برنامه به صورت سلسله مراتبی بوده و به طور قابل مالحظهبرنامه

ها یک چارچوب مکانی ایجاد شد. این بندی احیا تاالباکوسیستم تاکید دارد. به منظور پشتیبانی از اولویت

شود. بندی انجام میهای مختلف اولویتدر آنها فرآیندچارچوب از شش مقیاس مکانی تشکیل شده است که 

 این شش مقیاس عبارتند از: 
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 3های آبریز درجه حوضه -1

 3های آبریز درجه : درون حوضه4های آبریز درجه وضهح -2

 4های آبریز درجه ها: یک ناحیه پیوسته تاالبی درون حوضهی تاالبجموعهم -3

های هیدرولوژیکی و واحدهای یک مجموعه تاالب که براساس فرآیندرواحد هیدروژئومورفیک: زی -4

های مورد انتظار درون یک واحد بندی شده و به نوبه خود انواع اثرات اکولوژیکی و پاسخژئومورفولوژیکی دسته

 کند.را هدایت می

 رشد محیطی یکسان برایوع زیستگاه: نواحی داخل یک تاالب با شرایط زیستن -5

 وشش گیاهی باشد. وشش گیاهی: نوعی زیستگاه که معموال شامل یک یا چند نوع پنوع پ -6

یند در جهت کند. این فراها پیروی میبندی از یک چارچوب سلسله مراتبی برای شناسایی تاالبفرآیند اولویت

ی روبرو هستند( هایی که با افزایش استرس آبی و یا کاهش امنیت آب)حوضه 3های آبریز درجه بندی حوضهاولویت

های ملی یا استانی ها بر اساس اولویتدرسطح ملی یا استانی شروع شده و سپس عملیات شناسایی زیرحوضه

شود. به منظور ها و نیز اهداف محلی )مثل ماهیگیری و گردشگری( انجام میهای این زیرحوضهمربوط به ویژگی

تر از جمله ارزیابی سالمت تاالب، در سطح های مفصلیابیها، ارزارزیابی نسبت سود به هزینه در احیای تاالب

 (. 4-9پذیرد )شکل های هیدروژئومورفیک صورت میها و واحدی تاالبمجموعه

در استان کیپ غربی  1ی برگها درجهت احیا باالدست حوضه آبریز رودخانهبندی تاالباین چارچوب برای اولویت

ریز برگ در تامین آب، اولویت نخست در مقیاس ملی به این حوضه اختصاص به کار رفت. به دلیل اهمیت حوضه آب

یافت. در این ارزیابی چهار حوضه آبریز درجه چهار بررسی شدند. اهداف احیا در این حوضه آبریز شامل ساخت 

شود. های پایه در طی فصل خشک مییک سد جدید پیشنهاد شده بر روی رودخانه برگ و تامین جریان

بندی های پایه اولویتآنها برای تامین بخشی از جریان های مکانی اقدامات احیای تاالب، بر اساس ظرفیتتموقعی

هایی که به سیالب حاصل از جریانات اصلی رودخانه متکی نیستند )آب از جایی دیگر وارد حوضه شدند. تاالب

بندی شدند. در این ارزیابی، گردند اولویتپایه میهای شود( اما منجر به افزایش حفظ آب و بهبود جریانآبریز می

های دیگری ها بر اساس معیارهایی را که مطابق معیارهای مورد نظر بود شناسایی شدند. سپس این تاالبتاالب

تاالب به عنوان تاالب  8بندی شدند. در نهایت رتبهشامل عوامل محلی مثل سطح حمایت از کشاورزان بومی 

 بندی شدند.( طبقه1-8حیا شناسایی گردید و از نظر اولویت احیا از بیشترین تا کمترین )مناسب برای ا
 

                                                           
1 Berg 
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 های مکانی مختلفها در مقیاسبندی تاالباولویت -4-9شکل 

 مقیاس زمانی 

هستند. ای برخوردار های احیا، مسایل زمانبندی به خصوص در مورد منابع مالی از اهمیت ویژهبندی طرحدر اولویت

های معینی ها در زمانهای اختصاص یافته به طرح. منابع مالی قطعا محدودیت زمانی دارند و الزم است بودجه

ها را به بندی طرحهای زمانی در اولویتتامین شوند. این کار، اهمیت مالحظات در مورد تایید و اجرای چارچوب

 سازد.گذاری آشکار میرمایهی زمانی سمنظور اطمینان از تکمیل آنها در محدوده

کند: برای مثال، در شرایطی که های ممکن را محدود میها به طور بالقوه انواع طرحگذاریزمانبندی سرمایه

های محدودی در دسترس هستند، شوند و در هر سال فقط سرمایهها در طی چندین سال توزیع میسرمایه

برداری طرح نیز دارای اهمیت زمان اجرا و بهره (.37گردند )کادر های کالن حذف میهای نیازمند به هزینهطرح

ای باشد که نتایج آن تنها درشرایطی فراتر ازچرخه سیاسی است، به ویژه در مواقعی که رویکرد طرح به گونه

 دهد.انتخاباتی فعلی رخ می
 

 بندیهای اولویترویکرد -9-3

 بندی نمود:ی زیر اولویتبراساس سه مولفههای رودخانه را باید اقدامات احیا و طرح

 های طبیعی(اصول فرآیندهای موجود در حوضه آبریز )برای شناسایی اهمیت احیای فرآیند -1 

 کیفیت موجود و خدمات اکوسیستمی حیاتیهای باحفاظت از زیستگاه -2

 ی خاصهاروشدانش کنونی در زمینه کارایی  -3

بندی وجود دارد، اغلب این رویکردها در های اولویتبندی انواع رویکرددستههای متفاوتی برای هر چند روش

کنند. ها استفاده میبندی طرحساده برای اولویت "منطقی"های گیرند: دسته اول از ابزاردو دسته اصلی قرار می

 اولویت بندی حوضه آبریز درجه سه
 در سطح ملی یا استانی

 ریزی ملی و استانیبرنامه

اقداماتی که می تواند در سطوح 
 مختلف انجام شود

 بندی معیارهای اولویت

 اولویت بندی حوضه آبریز درجه چهار
 ایدر سطح منطقه

 

 های مجزااولویت بندی تاالب

 

 دههای کانونی شناسایی شتاالب

 

 ایمنطقه ریزیتکار برنامهاب

 های محل حضور تیم
 WfWetموجود 

 

 های ارزشمندتاالب
 )مانند تاالب رامسر(

ت
محدودی

ی  
یها

مکان
 

ی
حل

ف م
اهدا

 

 

حداکثر مقیاس 
 مکانی 

 

 ملی 
 

 استانی 
 

 حوضه آبریز 

  3درجه 

 
 حوضه آبریز

  4درجه 

 
 تاالب مجزا

ف مل
اهدا

ی
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ها و گی تاثیر محرکهای اندکی در مورد کارکردهای حوضه آبریز و چگوندر نتیجه، این رویکردها نیازمند داده

فشارهای مختلف بر سالمت رودخانه هستند. این دسته از رویکردها بر مبنای این فرض اساسی استوارند که 

تر استفاده برخی اقدامات مشخص احیا نسبت به اقدامات دیگر، کارآمدتر هستند. دسته دوم، از رویکرد تحلیلی

های حوضه آبریز و یا در ها یا تغییر در فرآیندز تخریب زیستگاهبندی براساس آنالیکنند. برای مثال، اولویتمی

 مشخص. یک یا چند گونه هدف یا خدمات اکوسیستمینظر گرفتن 

دهیم. دو رویکرد اول )در نظر ها را توضیح میبندی اقدامات احیا و طرحدر این قسمت شش رویکرد اولویت

شوند. سه رویکرد بعدی در نظر گرفته می "منطقی"های ها( به عنوان رویکردگرفتن نوع طرح و پناهگاه

ریزی( رنامهسازی ابزارهای بهای خاص و نیازهای زیستگاه، مقرون به صرفه بودن و هزینه منفعت، بهینه)گونه

ی هر دو مولفه هستند. تحلیل معیارهای چند تصمیمه )آخرین رویکرد(، دربرگیرنده "تحلیلی"رویکردهای 

 است. "تحلیلی"و  "قیمنط"رویکردهای 

هایی است که یک اقدام احیا مشخص را به عنوان هدف مدنظر در این رویکرد، اولویت با طرحنوع طرح:  -1

مثال، باالترین اولویت  اند و یا یک سلسله مراتب مشخص برای اقدامات احیا در نظر دارند. برایهقرار داد

 هایی است که از مربوط به طرح

ها(، مقرون یان یا زیستگاهمختلفی که الزم است ارزیابی شوند. )مثال افزایش تعداد ماه هایشناسایی معیار -2

 به صرفه بودن یا نسبت سود به هزینه، نوع طرح(

 رح(ها برای تعیین نمره ضریب داده شده برای هر گزینه )برای درنظرگرفتن در هر طضریب دادن به معیار 

 تر هستند.های پایینهایی که در اولویترای کاهش گزینههای نسبی معیارها باستنباط از اولویت 

 هایی که حتی قادر به برآورده ساختن حداقل الزامات نیز ها به منظور حذف گزینهتعیین آستانه معیار

با عالیق یا  مدخالنیو ذنفعان ای مطابق میل کاربر برای کمک به ذینامهتفاهم نیستند یا ارایه

 ها و رسیدن به توافق.شده به صورت شفاف در مورد معیارهای تعریف اولویت

 

 آمریکا ایاالت متحده -های احیا در رودخانه کلمبیابندی مکانمطالعه موردی: اولویت

شود که ای هدایت میحوضهبرنامه زیر 58، توسط االت متحدهایهای احیا در رودخانه کلمبیا واقع در فعالیت

کند. وحش شناسایی میهای حفاظت را برای زیستگاه، ماهیان و جمعیت حیاتاستراتژیهای احیا و اولویت

های بالقوه احیا زیستگاه توسط مجموعه بندی طرحچارچوب توسعه داده شده در این زمینه به منظور اولویت

 د.مورد استفاده قرار گرفته ش "ی کلمبیادست رودخانهمشارکت در دهانه پایین"

کند. های مختلف بر روی عملکرد سیستم استفاده میبرای ارزیابی تاثیر گزینهاز یک مدل مفهومی این چارچوب 

گیری ی فیزیکی )مثل نور، دما، هیدرولوژی( عامل شکلکنندهدر این مدل، فرض بر آن است که عوامل کنترل
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گذارند. کننده تاثیر مینترلها بر روی عوامل کبوده و محرک ها و عملکردهای اکوسیستمیو حفاظت زیستگاه

 کند:های مکانی مختلف ارزیابی میاین چارچوب، اقدامات احیا را در مقیاس

 ها بندیدهداست. گروههای طبیعی مشابه را در یک گروه قرار میای که عرصهمقیاس مدیریت منطقه

 های بزرگ( استوار بودند.اغلب بر مبنای مرزهای هیدرولوژیکی )سرشاخه

 دند. به طور شاساس توپوگرافی، عوامل هیدرولوژیکی و عوامل انسانی تعیین س محلی که برمقیا

 ی مدیریتی وجود داشت. محل به ازای هر ناحیه 35متوسط 

 GISل شامل غربالگری سیستم بوده و از رویکرد (. درجه او 5-9در این چارچوب دو درجه وجود دارد )شکل 

کند. استفاده می زای انسانی )مثل کشاورزی، سدها و موانع جریان(محور برای ارزیابی اثرات عوامل تنش

گردد. به ها( استخراج و به صورت مکانی به هم مرتبط میبندی )برای نواحی مدیریتی و محلامتیازات اولویت

رولوژیکی یر خواهند شد. این مولفه ارتباط هیدها و ابزارها درشرایط مکانی، تحلیل و تفسدادهاین ترتیب تمامی 

 سازد. و ارزیابی عملکرد فعلی را به عنوان بخشی از فرایند ارزیابی ممکن می

های احیا بر اساس هزینه، تغییر عملکردی مورد انتظار، مقیاس درجه دوم برای ارزیابی پیشنهادات خاص طرح

ها را حی و طرحود. نتیجه نهایی، چارچوبی است که نوارشده به کار میبینیمحل و احتمال موفقیت پیش

 نماید.محیطی را فراهم میبندی کرده و امکان ارزیابی براساس معیارهای زیستاولویت

 
 رودخانه کلمبیا  دستپایینها در بندی طرحچارچوب اولویت -5-9شکل 

 

 اهداف احیا

 1سطح 
 غربالگری 

 در مقیاس رودخانه 

 الف:  ارزیابی اثرات -1
ها بر عوامل کنترل کننده به منظور تبعات محرک

در برآورد کلی از تخریب کارکردهای استفاده 
 اکوسیستم

 های احیاب : سناریو -1
های اضافی برای تدوین ها با مجموعه دادههای محرکداده

های دراولویت که  معیارهای های احیا و یافتن مکانسناریو
 موردنظر را تامین می کند.

 مقیاس مکانی 
ارزیابی تبعات در مقیاس محلی و در 

  صه طبیعی )مدیریت نواحی(مقیاس عر

 مدل مفهومی 
ها برای های محرکاستفاده از داده

 هر عامل کنترل کننده در مدل

 شرایط هیدرولوژیکی
شرایط هیدرولوژیکی محل نحوه کاربرد 

 ها را برای آن محل اصالح می کند.داده

 2سطح 
 ارزیابی طرح

 امتیاز طرح دراولویت
سیل ایجاد پیشنهادات خاص با استفاده از اطالعات دقیق در خصوص پتانها یا ارایه اولویت طرح

 هاتغییرات، وسعت محل، احتمال موفقیت و هزینه

 تغییر 
سطح مورد انتظار از تغییرات 

 برای انجام اقدامات خاص 
 )تعریف شده توسط اهداف احیا(

 وسعت محل
اقدامات مربوطه در محدوده 

 اجرای طرح 

 موفقیت 
رد احتمال موفقیت در محل برآو

 طرح جهت رسیدن به هدف

 هزینه 
، اجرا، نظارت ریزیبرنامههزینه 

 نشده و مدیریت بینیوقایع پیش
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 گانه در خلیج چساپیک، ایاالت متحدهبندی برای اهداف چندمطالعه موردی: اولویت

شود توسط می ت متحدهایاالها که روزانه وارد خلیج چساپیک واقع در شمال شرق حداکثر مجاز بار کل آالینده

د مغذی و رسوبات ها شامل بار موا( تعیین شده است. بار آالیندهEPAسازمان حفاظت محیط زیست آمریکا )

توجهی لشود که نیازمند انجام اقدامات قاببرآورده  2025. این اهداف باید تا سال های اصلی خلیج استسرشاخه

 در رودخانه است.

ترکیب  -1سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا یک چارچوب تحلیلی ارایه داده که عبارتند از بدین منظور،

چگونگی در  -2های کنترل آلودگی که حداقل هزینه را برای رسیدن به اهداف کیفیت آب داشته باشد، طرح

که  -اجتماعی در سطحی فراتر از اهداف کنترل آلودگی یعنی مزایای -ت اکوسیستم ویژهنظر گرفتن خدما

 گام به صورت زیر بودند. 7ها اثرگذار باشد. این بتواند بر ترکیب مطلوب طرح

 اشته شده. تعریف اهداف مربوط به کاهش بارهای رسوبات و مواد مغذی انب -گام اول 

 بریز و شناسایی ای در حوضه آ-نقطهای و غیرلی با منشا نقطهتهیه فهرستی از منابع اص -گام دوم

های سبز یا خاکستری( برای کاهش بار مواد غذایی و رسوبات از این ساختهای کنترل )زیرطرح

 منابع.

 یهای کنترل آلودگهای ساالنه و کارآمدی هر یک از طرحتخمین هزینه -گام سوم 

 های کنترل آلودگی حتم اضافی مربوط به هر یک از طرتخمین سود خدمات اکوسیس -گام چهارم 

 های تصفیه خاکستری رحسازی برای شناسایی ترکیبی از طبه کارگیری یک مدل بهینه -گام پنجم

بریز با کمترین و سبز که منجر به رسیدن به اهداف کاهش بار مواد مغذی و رسوبات در هر حوضه آ

 هزینه شود.

 های موجود در لیست طرحخالص مربوط به هر طرح برای تمامی های تخمین هزینه -گام ششم

 ویژه توسط طرح سود خدمات اکوسیستمی های طرح منهاییعنی هزینه

 های اصالح تصفیه طرح سازی برای شناسایی ترکیبی ازاندازی مجدد مدل بهینهراه -گام هفتم

با کمترین  ر هر حوضه آبریزخاکستری و سبز که اهداف کاهش بار معین مواد مغذی و رسوبات د

 هزینه را تامین کند.
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های های خاکستری و سبز برای کاهش آلودگی و ارتباطات آن با شاخصدهنده گزینهنمودار نشان -6-9شکل 

 مدخالنیو ذنفعان خدمات اکوسیستم و منافع حاصل از این خدمات برای ذی

 

 ها نشان داد:ها، ارزیابیاز میان یافته

 های اکوسیستم را به هزینه اهداف حداکثر میزان های سبز، متعادل کردن ارزشساختهای زیرگزینه

های خاکستری مقایسه ساختهای زیرها با گزینهکند. این گزینه( مرتبط میTDMLبار کل روزانه )

 شود که در واقع در آسیب رساندن به خدمات اکوسیستم سهیم هستند.می

 ا منشابی خدمات اکوسیستم منجر به احیای حجم بیشتری از منابع در نظر گرفتن ارزش نقد 

 های کشاورزی خواهد شد.ای و ایجاد پوشش گیاهی طبیعی مجدد در زمینغیرنقطه

 های مدیریت جریانات آبی یا مدیریت کشاورزی ی کاهش بار آلودگی با استفاده از بهترین روشهزینه

تر راجع به قطعیت کارآمدی آنها قرار داشت. اطالعات بهتاثیر عدم توجهی تحتبه طور قابل

 بندی را تغییر دهد.های اولویتو درنتیجه توصیه تواند نتایج تحلیلهای عملکردی میآسیب

 ی حوضه آبریز ی رسیدن به اهداف کیفیت آب در صورتی پایین خواهد بود که اهداف بار ویژههزینه

ها خواهد شد ضمن پذیری بیشتر واکنشار منجر به انعطافجایگزین اهداف کل خلیج گردد، این ک
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آنکه تغییر در توزیع مکانی کاهش بار در حوضه را نیز به دنبال دارد. نکته آخر مجددا به اهمیت 

 ها اشاره دارد  بندی طرحچارچوب مکانی به کار رفته برای تعیین اهداف و اولویت

 بریز جنوب شرقی کوئینزلند، استرالیا  سازی احیا در حوضه آمطالعه موردی: بهینه

(SEQ)های سالمهای رودخانه، اهداف احیا تحت برنامه راهبرد SEQ شوند. این استراتژی بخشی از تعیین می

های سالمت رودخانه( را شناسایی اهداف مربوط به شرایط منابع )عمدتا مربوط به کیفیت آب و دیگر شاخص

(. این 12نماید. )کادر رسی میمدیریتی الزم برای رسیدن به این اهداف را بر ی عملکردکرده و و پنج نتیجه

های دارای اولویت، از طریق درصدی بارهای مختلف وارد شده در حوضه 50نتایج عبارتند از رسیدن به کاهش 

 کارگیری بهترین اصول مدیریتی. احیا نواحی ساحلی، نوسازی جریان رودخانه و به

ها و منافع اقدامات مختلف وجود داشته باشد. بنابراین چندین علمی کافی برای ارزیابی هزینه الزم است شواهد

های مربوط به آلودگی های اصلی )مثال رسوبات و مواد مغذی(، هزینهبرای شناسایی منابع آالیندهتحقیق علمی 

م شده است. نتیجه مطالعات ای آالینده انجاهای کاهش بارههای تصفیه آب شرب( و گزینه)افزایش هزینه

ها در در جنوب انهتعیین منابع رسوبات نشان داد انتشار بارهای آالینده روستایی مشکل اصلی سالمت رودخ

درصد کل  70ز، درصد حوضه آبری 30است. همچنین این مطالعه دریافت که کمتر از  (SEQ)شرقی کوئینزلند 

 (7-9کند. )شکل بارهای آالینده را تولید می

ها برای اقدامات ی بودجههبردراگذاری ها، در مناطق برخوردار از بار زیاد آالیندگی، سرمایهبا توجه به این داده

ند که منابع اصلی امالحظه مقدار آلودگی شده است. مطالعات دیگر نشان دادهمدیریتی منجر به کاهش قابل

های رودخانه است و بدین ترتیب منابع رسوبات و های فرسایش کنارهرسوبات در مناطق دارای اولویت فرآیند

نتشر شده نشان ممواد مغذی و مراحل اصلی نقل و انتقال آنها از طریق حوضه آبریز بررسی شد. تحقیقات 

شده یک اقدام مدیریتی مناسب برای کاهش ریم رودخانه در مناطق تخریبحدهد که اصالح پوشش گیاهی می

بینی، های پیشها است. مطالعات اخیر همچنین از مدلجابجایی آالیندهسرعت فرسایش، حمل و نقل و 

سال گذشته  8ی طآوری شده در های بارشی جمعظارت بر سالمت رودخانه و تحلیل دادهنهای کنترل و روند

 اند. ردهبرای بررسی اثر پوشش گیاهی بر جابجایی رسوبات/ مواد مغذی در حوضه آبریز استفاده ک

یاهی کافی ندارد، گاند که تولید رسوبات به ازای واحد سطح در حوضه آبریزی که پوشش نشان دادهمطالعات 

ست. همچنین این مقادیر برابر بیشتر از مقدار تولید رسوبات در مناطقی با پوشش گیاهی کامل ا 100تا  50بین 

مل اکوسیستم آبی، به سالمت کابرابر است. برای رسیدن  1/4تا  6/1برابر و نیتروژن  60تا  25برای فسفر 

 یانات نیاز است.  درصد پوشش جنگلی حریم رودخانه در نواحی فعال هیدرولوژیکی نزدیک به جر 80حداقل به 

اساس نتایج حاصل از این مطالعات، درک جامعی از سود و هزینه برای احیای رودخانه در مقیاس حوضه آبریز بر

ها و خلیج مورتن وجو دارد. این ش هدفمند بارهای رسوبات در رودخانهبا هدف کاه گذاریبه منظور سرمایه
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های در فرآیندهای احیا پیشین بود که عوامل دخیل هایی در مورد برنامهارزیابی پاسخی مناسب به نگرانی

هماهنگی محیطیلحاظ کرده بودند. این نگرانی به همراه عدممحیطی را در مقیاسی نامناسب زیستزیست

های احیا پیشین و نتایج ضعیف آنها بود. با اتخاذ اقتصادی، عامل عدم موفقیت فعالیت –های اجتماعی بهجن

بینی ارزیابی شدند. مدلسازی، با اطالع های پیشها از طریق مدلریزی سیستمی، برخی گزینهرویکرد برنامه

ده کرد. به منظور درنظر گرفتن های محلی اکوسیستم از تحلیل نسبت سود به هزینه استفاکافی فرآیند

احیا بلکه نتایج آن برای اقتصاد محلی را نیز  اقتصادی، این مدل نه تنها هزینه –های اجتماعی محدودیت

 .نظر قرار داد )تخت عنوان هزینه فرصت(مد

استفاده از ها، ارزیابی تعداد بیشتری از اقدامات مختلف احیا را با مدل مذکور، به جای نمایش نتایج برنامه

ارایه  مدخالنیو ذ نفعانتری جهت بررسی به ذیی محدودهای بهینهپذیر کرده و گزینهسازی امکانبهینه

های احیا برای انتخاب اولویت مدخالنو ذینفعان سازی به همراه بازخورد ذیداد. سپس از نتایج مدل بهینه

 (.8-9استفاده گردید )شکل 

   

 دهدآبریز جنوب شرقی کوئینزلند که منبع رسوبات وارد شده به خلیج مورتن را نشان میحوضه  نقشه -7-9شکل 
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 بندی برای خدمات اکوسیستم اولویت -9-4

های پیشین احیا بر اهداف تنوع زیستی متمرکز حالیکه اغلب تالش بحث شد، در 3-2همانطور که در بخش 

شود. های شیرین انجام میحفاظت و بهبود خدمات اکوسیستم آباند، امروزه احیای رودخانه بیشتر با هدف بوده

های به شمار رود، اما الزم است رویکردهر چند تنوع زیستی یک امتیاز مطلوب برای ارایه خدمات اکوسیستمی 

یستمی توسعه داده شان برای تامین خدمات اکوسبندی با هدف تعیین اولویت اقدامات براساس ظرفیتاولویت

تواند بهترین گزینه برای احیا و افزایش ها، هرچند یک مجموعه تاالب میبرای مثال، در مورد احیا تاالب شوند .

ها، معیشت، منافع ها نیز در صورتی که اهدافی مرتبط با کنترل سیالبنتایج تنوع زیستی باشد، اما دیگر محل

ورد بررسی قرار زینه جایگزین مناسب متوانند به عنوان گفرهنگی یا بهبود کیفیت آب داشته باشند، می

 (.  3-9گیرند)جدول 

 

 
 (، استرالیاSEQها برای احیای حوضه آبریز در جنوب شرقی کوئینزلند )تعیین اولویت -8-9شکل 

  

 اهداف احیا

 

 2اقدام احیا
 

 nاقدام احیا

 

 1اقدام احیا

 

 2احیا برنامه

 

 nاحیا برنامه

 

 1احیا برنامه

 

 هزینه و سود

 

 هزینه و سود
 

 هزینه و سود

 های جامعبرنامه

 بندی احیااولویت

 مند ریزی نظامبرنامه
 سازیروش بهینه

ریزی سنتی برنامه
و  نفعان)ورود ذی

 (مدخالنیذ

ی
ین

ش ب
پی

ل 
مد
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 اکوسیستم ها بر اساس خدمات مختلف بندی تاالبمالحظات مربوط به اولویت -3-9جدول 

خدمات 
گذاری هدفاکوسیستمی

 شده برای احیا
 های امکانپذیر دارای اولویتتاالب

 حفاظت از زیستگاه
های حفاظت های درون یا در نزدیکی محلهای هدف، تاالبهای بالقوه برای گونههایی با زیستگاهتاالب
 ی طبیعیشده

 های تند، خاک قابل فرسایش و  صفحات سخت شده هستند.دارای شیبهای ها در زیر حوضهتاالب کاهش از دست دادن خاک
 هایی که منابع اصلی آلودگی آب هستند.توانند کیفیت آب را بهبود دهند و جریانهایی که میانواع تاالب کیفیت آب

های پایه/ حفاظت از جریان
 نگهداری از آب

از آب را در خود هایی که ترجیحا حجم عظیمی و تاالب های بزرگ هستندسد دستپایینهایی که تاالب
 های دائمی(ویژه تاالباند )بهذخیره کرده

 پذیر هستند.هایی که در برابر سیالب آسیبهایی در باال دست مراکز اصلی تولید آلودگی و زمینتاالب کنترل سیالب

 معیشت
های تاالب هایی که مردم،گونهمحلهای فقیرنشین هستند، یعنی هایی که در نزدیکی محلتاالب

 ها و دیگرخدمات هستند.ه چراگاهکنند یا وابسته برابرداشت می

 فرهنگی/ چشم اندازی
های گردشگری مهم نزدیک هستند یا ارزش فرهنگی باالیی هایی که به مناطق طبیعی یا مسیرتاالب
 دارند.

به کار از معیارهای مربوط به خدمات اکوسیستمی ( که با استفاده3-9دو نمونه از رویکردهای احیا )بخش 

 رود، در ادامه آورده شده است:می

 

 خشک ای نیمهبندی احیا در حوضه آبریز یک رودخانه مدیترانهاولویت

. این منطقه عمدتا برای زیرحوضه رودخانه مارتین در حوضه آبریز اِبرو در شمال شرقی اسپانیا قرار گرفته است

-کاری زغالهای معدنبرای فعالیت شود و در گذشته منطقه مهمیها استفاده میبارانی و چراگاه دامکشاورزی 

های طبیعی این منطقه به طور چشمگیری در نتیجه عوامل انسانی و طبیعی تخریب سنگ بوده است. عرصه

 است. زاییای قرار دارد که شدیدا مستعد بیاباناند و این حوضه آبریز در منطقهشده

محیطی و خدمات آن، به و رابطه بین عملکرد زیستبه منظور شناسایی و ترسیم نقشه خدمات اکوسیستمی 

 بندی اقدامات احیا مطالعات ارزیابی در این منطقه انجام گرفت.عنوان مبنای اولویت

ی خاک، های خدمات اکوسیستمی برای پنج خدمت مشخص آماده شدند: کنترل فرساش، حفظ حاصلخیزنقشه

ها و ذخیره کربن در پوشش گیاهی چوبی. این خدمات به عنوان خدمات تامین آب سطحی، ساماندهی آب

مچنین خدمات هنظر قرار گرفتند. این مطالعه مهمی که در معرض تهدید از سوی فرسایش خاک هستند، مد

 وجه قرار داد.تگردشگری را نیز مورد-تفریحی

ساس اهمیت نقاط مختلف لحاظ مکانی به پنج رده )بسیار کم تا خیلی زیاد( برا نقشه خدمات، حوضه آبریز را از

های مختلف حوضه آبریز بندی نمود. برای مثال، در ترسیم نقشه اهمیت بخشبرای هر یک از خدمات تقسیم

 کل جایگزین تامین آب سطحی شد. رواناباز لحاظ تامین آب سطحی، داده 
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خدمات اکوسیستم در هر زیر حوضه )سمت چپ( و تعداد همپوشانی خدمات در معرض تعداد همپوشانی  -9-9شکل 

 خطر در هر زیر حوضه )سمت راست(

و همچنین خدمات  نقشه نواحی بحرانی برای شناسایی مناطقی با خدمات زیاد برای خدمات خاص اکوسیستمی

ی پذیره عالوه، این مطالعه آسیبحوضه مشخص گردید. بزیر 67 (. در نهایت،9-9ترکیبی ترسیم شد )شکل 

محیطی را براساس میزان متوسط فرسایش مورد بررسی های زیستهای مختلف نسبت به تخریبحوضهزیر

-و خطرات زیستها براساس ترکیبی از ارایه خدمات اکوسیستمی قرار داد. با استفاده از این روش، زیرحوضه

 .(10-9بندی شدند )شکل محیطی فرسایش اولویت

 
بندی نواحی محیطی به عنوان مبنایی برای اولویتهای خطر زیستخدمات ترکیبی اکوسیستم و معیار -10-9شکل 

 جهت احیا

 بندی احیا مانگرو براساس خدمات اکوسیستمیاولویت

 ها ت آب جویباردهد شامل موارد زیر است: بهبود کیفیخدمات اکوسیستمی که اکوسیستم مانگرو ارایه می

سازی نواحی ساحلی و حفاظت از آنها در برابر امواج، باد و ارهای مجاور آنها، ذخیره کربن و پایدودخانهو ر

 سیالب.
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، براساس ریزی برای شناسایی نواحی مقرون به صرفه برای احیای مانگرو در یوکوتان پنینسوال، مکزیکبرنامه

امل محرک فعلی به کار رفت. عو Marxanاظتی ریزی حفاهداف تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم، مدل برنامه

 برای مانگروها در منطقه شامل آلودگی آب، اصالح هیدرولوژیکی و فرسایش هستند. 

ی اصالح خدمات اکوسیستمی انجام شد. برای مثال، های بالقوههای اولیه برای شناسایی شاخصارزیابی

قرار دارد. اما سطح زیاد، درباالترین سطح خود  زندهپتانسیل تصفیه آب در نواحی با کیفیت آب پایین و جرم 

هش داده است. در باالی مواد مغذی، به علت رشد کم و مرگ و میر زیاد درختان منطقه، موفقیت طرح را کا

ان باال و مواد مغذی هایی اختصاص داده شد که در آنها تراکم زیست توده درختنتیجه، اولویت احیا به مکان

 رار داشت.درسطح متوسط ق

این مدل برای شناسایی نواحی دارای اولویت احیا برای خدمات مختلف اکوسیستم ازجمله کیفیت آب، تجزیه 

نواحی ساحلی به کار رفت. مدل مذکور همچنین توانایی تشخیص بهبود خدمات اکوسیستمی کربن و حفاظت از 

برای حفاظت از نواحی ساحلی را داشت. زیرا تمرکز اصلی احیا بر بهبود کیفیت آب بود و بنابراین امکان در نظر 

گرفتن منافع مختلف را به عنوان بخشی از طرح فراهم نمود.



 

 

 

 

 های کلی و کلیدیپیام

های شهری اختصاص دارد. به طور ویژه، نحوه تاثیر این فصل به بیان برخی از مالحظات کلیدی مرتبط با رودخانه

ها و اقدامات مناسب های شهرنشینی در تدوین اهداف احیای رودخانهها، نقش المانهای شهری بر روی رودخانهمحیط

 های شهری. برای بهبود سالمت رودخانه

  حوضه آبریز تبعات زیادی بر روی اکوسیستم رودخانه داشته باشد. مخصوصا در شرایطی که شهرنشینی در یک

(. این امر هاها و ساختمانتوجهی از سطح حوضه آبریز، نفوذناپذیر باشد )مثال، در اثر احداث جادهدرصد قابل

 زیان بار خواهد بود.  هارودخانهبرای سالمت 

 فزاینده بر روی منابع، قیمت باالی زمین و  زیاد در حوضه آبریز، فشارهای شهری در نتیجه جمعیت رودخانه

 های بیشتری روبه رو هستند.عدم قطعیت ناشی از تغییر کاربری اراضی با چالش

 گذاری مندی از منافع سیاسی و سرمایههای شهری به دلیل نزدیکی به زندگی مردم و بهرههمچنین رودخانه

 کند.ادی ایجاد میهای زیمرتبط با آن، فرصت

  هایو مسیل هارودخانهبهترین اقدام در زمینه مدیریت آب شهری، کاهش تبعات ناشی از نواحی شهری بر 

 مجاور است.

 

 مقدمه -10-1

شود. آنها به عنوان فیزیکی و فرهنگی یک شهر محسوب می هایاز عرصههای شهری، بخش مهمی رودخانه

دارند و ناحیه ساحلی رودخانه نیز جزء مناطق مطلوب برای توسعه و  هویت بسیاری از شهرها نقش محوری

محلی ، تاثیر اساسی بر روی کیفیت زندگی روند. ارایه خدمات اکوسیستم در مقیاس شمار مینوسازی شهر به

 تواند بسیاری ازها میها و دریاچهها، رودخانههای آب شهری شامل تاالبدر نواحی شهری دارد. اکوسیستم

خدمات اکوسیستمی را به صورت محلی و مستقیم ارایه دهند. این خدمات عبارتند از تصفیه هوا، تعدیل آب 

های تفریحی ی فاضالب و ارزشی آب باران، تصفیهوهوای منطقه، کاهش آلودگی صوتی، زهکشی و تخلیه

ب،کاهش خطر سیالب، حمل و ها عالوه بر خدمات مذکور می توانند خدماتی نظیر تامین آو فرهنگی. رودخانه

 شهری و احیای رودخانه شهریمدیریت آب  -فصل دهم
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های ها همچنین اکوسیستمها و دریاچههای شهری، مسیلنقل و تولید نیروی برقابی نیز ارایه دهند. رودخانه

 اند.های شهری در زندگی روزمره خود به آنها وابستهآبی هستند که اکثرا جمعیت

های رودخانه بوده و روابط معناداری بین گستره شهرنشینی در توسعه شهری، محرکی مهم در اکوسیستم 

 حوضه آبریز و سالمت رودخانه به اثبات رسیده است. 

کنند و انتظار یدرصد جمعیت جهان اکنون در شهرهای کوچک و بزرگ زندگی م 50با توجه به اینکه بیش از 

های ان ملحق شوند، حجم وسیعی از اکوسیستمبه مراکز شهری جه 2050رد نفر تا سال میلیا 5/2رود بیش از می

های شیرین تحت تاثیر شهرنشینی قرار خواهد گرفت. در عین حال، بخش بزرگتری از جمعیت ها و آبرودخانه

اند، خریب شدههای شهری که توسط تاثیرات شهری تانسانی، بیش از پیش، به خدمات اکوسیستمی رودخانه

ها، شهرنشینی باعث تغییر در هیدرولوژی، افزایش خطر سیالب، نیاز خواهند داشت. در بسیاری از رودخانه

ها چندان برای اهداف کاهش تنوع زیستی و همچنین تنزل کیفیت آب شده است، بدین معنا که رودخانه

اند که قادر به ارایه حدی تخریب شده ن تاهای شهری اکنوتفریحی مناسب نیستند. در واقع، بسیاری از رودخانه

 بسیاری از خدمات اکوسیستمی خود نیستند.

ز اواکنشی رایج به مشکالت ذکر شده در باالست. در این میان الزم است که سهم بیشتری  احیای رودخانه

 یهارودخانه نیبنابر ایابد. یص ها )غیرشهری( تخصهای شهری نسبت به سایر رودخانهمنابع، به احیای رودخانه

 یایاح نهیدر زم رودخانه رانیمد شتریو توجه ب نهیبه صرف هز ازمندیشده، ن شتریب بیکه متحمل تخر یشهر

 رودخانه هستند. 

فت ها و اقدامات احیای رودخانه که در جای دیگر این کتاب بحث شده، به طور یکسان در بااصول، روش

های شهری های دیگر که درحال حاضر پیش روی رودخانهو فرصتها رود. با این همه، چالششهری به کار می

 ریزی و اجرای احیای رودخانه شود.برنامه تواند منجر به اصالحاتی در فرآینداست می

 

 های آبریز شهری( حوضه38) کادر

(، بخشی از حوضه آبریز است که شامل سطوح نفوذناپذیر در برابر آب مانند پشت TIA) 1نفوذناپذیر کل ناحیه

و سالمت رودخانه محاسبه  TIAها است. تراکم شهری معموال بر مبنای رابطه مشاهده شده بین ها و جادهبام

مثال  TIAهای شهری در مقادیر باالتر از یک حد مشخص دهد که تخریب رودخانهشود. مطالعات نشان میمی

ای است که شهری، رودخانه ده درصد، اجتناب ناپذیر است. در نتیجه، طبق نظر برخی صاحبنظران، رودخانه

 های نفوذناپذیر است.درصد حوضه آبریز آن دارای پوشش 10بیش از 

شود. ر میپذی( امکانEIA) 2با ناحیه نفوذپذیر مؤثر TIAبینی بهتری از وضعیت رودخانه معموال با جایگزینی پیش

                                                           
1 Total Impervious Area 
2 Effective impervious area 
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ها بندی شده به رودخانههای آبها یا زهکشیما توسط لولهناپذیری است که مستقسطوح نفوذ EIAمنظور از 

تری با میزان سالمت ، همبستگی قویTIAنسبت به  EIAاند که متصل شده است. برخی مطالعات نشان داده

اند، اما این آبریز پیشنهاد شده اراضی حوضههای دیگری مانند درصد کاربری رودخانه دارد. درحالی که شاخص

 اند شاخص بهتری برای بیان وضعیت سالمت رودخانه باشند. ها نتوانستهشاخص

 

 تحول مدیریت شهری -10-2

های شهری، درطول تاریخ توجه اندکی به این موضوع شده است. رویکرد با وجود اهمیت سالمت رودخانه

های شهری محصورسازی، کانالیزه کردن، مستقیم سازی رودخانه با رودخانهسنتی در اروپا در مورد مدیریت 

شهری شامل تبدیل  ها بود. درواقع، درگذشته بخش زیادی از توسعهبتن و احداث مستحدثات در سیالبدشت

ت های شهری به منظور محافظها بوده است. از قرن بیستم، مدیریت رودخانهها یا فاضالبها به زهکشرودخانه

های مدرن در طراحی ویکردچنان مهم هستند، اما رها توسعه یافت. با وجود اینکه این اهداف هممردم از بیماری

مت رفاهی و سال -بین این اهداف با امکانات تفریحی بخشیتعادلشهری و مدیریت رودخانه، با هدف 

 گیرد.های شهری انجام میاکولوژیکی رودخانه

جتماعی ا -های قراردادهای آبییافته شده که ویژگید مدیریتی در یک چارچوبی توسعه این نوع تغییر در رویکر

های آبی را منعکس ها و افزایش محدودیتارایه کرده و همچنین فرایند تحول با پیشرفت شهر گذشته و حال را

یریت آب بین ت ضمنی در مورد نحوه مدهای فراگیر و توافقازشار "اجتماعی -قرارداد آبی". یک کندمی

 نماید.ها و مشاغل را تشریح میجوامع، دولت

 کند:ح میچارچوب فوق الذکر بر اساس بررسی شهرهای استرالیا، شش دسته شهر را به شرح ذیل تشری

رکز مدیریت آب در این دسته بر تامین آب ایمن و مطمئن از طریق یک تم –شهر بر مبنای تامین آب  -1

 سامانه آبرسانی متمرکز برای جمعیت شهری رو به رشد است.

 های فاضالب جهت تخلیهسامانه شبکه هرها مدیریت شامل توسعهشدر اینگونه  -ی فاضالب شهر بر مبنا -2

 1880ر استرالیا در اواسط دهه دب شهری  برای اولین بار هایی از فاضالو دفع جریان فاضالب است. )مثال

 مشاهده شد(.

شود که تمرکز بر انتقال سریع ای انجام میر اینگونه شهرها مدیریت آب به گونهد -هر بر مبنای زهکشی ش -3

مشاهده های شهری در استرالیا پس از جنگ جهانی دوم و موثر جریان سیالبی به خارج از شهرها باشد. زهکشی

 شدند.
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دیریت آب شامل اقداماتی برای بررسی آلودگی با منشا م -های شهریی رودخانه و مسیلشهر بر مبنا -4

های آبی را به رسمیت می ها و میسلریزی شهری ارزش امکانات تفریحی در رودخانهای است و برنامهنقطه

 آغاز گردید. 1970و  1960هه ر ددزیست هایی با افزایش توجه به محیطشناسد. چنین رویکرد

آب است که شامل  بر مبنای رویکرد یکپارچه و کلی چرخه مدیریت شهری -ی چرخه آبشهر بر مبنا -5

های حساس نسبت به ای از مقیاسترین کاربران( در دامنهحفاظت آب و انواع آبرسانی )هماهنگ با مناسب

 ها است.فظ سالمت رودخانهشروط به حهای انرژی و مواد مغذی و نهایتا مچرخه

محیطی، مسایل شامل حفاظت و اصالح زیست آل که در آن تمامیوضعیتی ایده -شهر حساس به آب  -6

ت و پایداری اقتصادی در رفاهی، معیش -امنیت منابع، کنترل سیالب، بهداشت عمومی، امکانات تفریحی 

قوق بین نسلی حجوامع به منظور محافظت از  مدیریت شهری و مدیریت آب در نظر گرفته شده است. همچنین

محیطی و نیز تضمین تاب آوری در برابر تغییرات اقلیمی اهتمام در خصوص منابع طبیعی و یکپارچگی زیست

 ورزند.

نماید را یک شهر به سمت وضعیت پایدار آب شهری حرکت میاین چارچوب بسترهای مختلفی که در آن، 

اجتماعی و کارکردهای متنوع و -های سیاسیای از محرکمجموعه هری بهکند. هر وضعیت ششناسایی می

(. این چارچوب طوری طراحی شده که قادر به فراهم نمودن 1-10مورد نیاز شهر و رودخانه مرتبط است )شکل 

رغم گیری میزان پیشرفت در ارتقای مدیریت آب شهری باشد. علیمعیاری برای تدوین اهداف و اندازه

اند. بندی شهر بر مبنای چرخه آبی قرار نگرفتهتوجه، هیچ یک از شهرهای استرالیا، در دستهی قابلهاتالش

های ( رویکردWSUD 2( و طراحی شهری حساس به آب )SUWM 1درحالی که مدیریت پایدار آب شهری )

 هایشخص برای ویژگییا هدفی مهای آب شهری همچنان فاقد دیدگاه کند اما راهبردجایگزینی را پیشنهاد می

های شهری دو مقوله مرتبط به هم اما شهر بر مبنای پایداری آب است. مدیریت آب شهری و احیای رودخانه

های گذار در تخریب رودخانهها در مدیریت آب شهری، عاملی تاثیرمتفاوت هستند. با این حال ناکارآمدی فعالیت

ای عملی در مدیریت آب شهری، شامل ساماندهی نواحی هشهری بوده است. همزمان، اجرای بهترین روش

 های شهری هستند.های تضعیف کننده سالمت رودخانهشهری موجود، ابزاری مهم به منظور کاهش محرک

 

                                                           
1 Sustainable urban water management (SUWM) 
2 Water sensitive urban design (WSUD) 
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 تغییر و تحوالت مدیریت شهری به سمت مدیریت پایدار آب شهری  -1-10شکل 

 

 نشینی و سالمت رودخانهشهر -10-3

گذارد. ای تاثیر میی عناصر یک اکوسیستم رودخانهمستقیم، بر همهشهرنشینی به صورت مستقیم یا غیر

های شهری حیاتی است. تاثیرات به منظور احیای مؤثر رودخانه شناخت ماهیت و نتیجه این گونه تاثیرات

سازی شده است. برخی از این تاثیرات ها به خوبی مستندشهرنشینی بر روی ساختار اکوسیستم و کارکرد رودخانه

 اند.بسیار مهم در ادامه ارایه شده

 

 آبریز های حوضهفرآیند

های موجب تغییر در ورودی آبریز، های اصلی حوضهرآیندشهرنشینی با ایجاد تغییرات اساسی در برخی ف

ها و پشت جاده نظیر)ناپذیر بزرگ نفوذسطوح شود. مهمترین تغییرات، تغییر در میزان ای میاکوسیستم رودخانه

ای به عنوان به طور گسترده ناپذیر، امروزهجریان سیالب ناشی از سطوح نفوذاست.  بام( در حوضه آبریز

ها و های شهری و همچنین عامل اصلی در همبستگی بین سالمت رودخانهین عامل تهدیدزای رودخانهمهمتر

 های اجتماعی ـ سیاسی افزایش محرک

 

دسترسی به منابع 
 آبی و امنیت آبی

 

 حفظ
 بهداشت عمومی

 

حفاظت در برابر 
 سیالب

امکانات حفاظت از 
اجتماعی  تفریحی، 

 و زیست محیطی

 

های محدودیت
 منابع طبیعی 

برابری بین نسلی، 
آوری نسبت به  تاب

 تغییر اقلیم

 فاضالب  آبرسانی شهری 
 شهری

 زهکشی 
 شهری

های رودخانه
 شهری

چرخه آب 
 شهری

 شهر
 حساس به آب

 هیدرولیک آبرسانی
 های جداسازیطرح

 فاضالب
 های زهکشی کانال

مدیریت آلودگی با 
ای و نقطه  منشا

 غیرنقطه ای

شی متناسب بخ تنوع
با اهداف، ارتقای 

وری منابع و بهره
مصرف، احیای سالمت 

 هارودخانه

سازگار  هایزیرساخت
چندمنظوره و  و 

طراحی شهری، مبتنی 
و  هاارزشبر تقویت 

رفتارهای حساس به 
 آب

 کارکردهای خدمات ارایه شده
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تواند از ناپذیر حرکت رسوبات را کاهش داده و میآبریز شناخته شده است. سطوح نفوذ نفوذناپذیری حوضه

ند و فاضالب منجر به تغییر منابع ای، پسماها، منابع آالینده صنعتی با منشا نقطهنشینی رسوب در جادهطریق ته

ی شهری به هایی بی شماری در رسوبات رودخانه، آلودگیهای آبریز شهری باشد. در نتیجهرسوبی در حوضه

تواند باعث کاهش تخلیه آب زیرزمینی گردد که این به نوبه آبریز می ناپذیری حوضهوجود می آید. نهایتا نفوذ

 دهد.سطحی را کاهش میگذاشته و اندرکنش جریان سطحی و زیر خود بر روی جریان پایه تاثیر

 
 یک حوضه آبریز شهری آبریز جنگلی و مقایسه چرخه آب در یک حوضه -2-10شکل 

 

 جریان یکم تیوضع

کننده نحوه واکنش رودخانه نسبت به شهرنشینی، آبریز شهری بر هیدرولوژی اغلب عامل تعیین تاثیر حوضه

آبریز  ناپذیر حوضهتغییر هیدرولوژی موثر بر کیفیت آب رودخانه، ژئومورفولوژی و زیستگاه است. ماهیت نفوذ

دهد. این امر منجر به را افزایش داده و زمان رسیدن آن به کانال رودخانه را کاهش می روانابشهری حجم 

 یکم تیوضعگردد. این ای با تغییرات گسترده و سریع در دبی جریان میجریان لحظه یکم تیوضعایجاد یک 

ینی باعث شود. همچنین شهرنشجریان با افزایش دوره بازگشت سیالب منجر به افزایش ریسک سیالب می

 شود.افزایش خطر خشکسالی، کاهش تغذیه آب زیرزمینی و جریان پایه می

 

 کیفیت آب

ای های شهری در معرض افزایش احتمالی بارهای آلودگی قرار دارند. سطح آلودگی از طریق منابع نقطهرودخانه

فیه فاضالب وجود دارد، معموال در نواحی شهری بیشتر است. به عنوان مثال حتی در شرایطی که امکانات تص

 شبار شبار

 تبخیر
 تبخیر

 تعریق
 تعریق

 سفره آب

 سفره آب
خاک زیر سطحی 

  با نفوذپذیری کمتر

 سطحی خاک
 پذیر نفوذ

 جنگلی شهری
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 شود می های شدید کارآمد نبوده و در نتیجه فاضالب وارد رودخانهاین تجهیزات در هنگان وقوع بارش

ها نیستند. بیوتیکها و آنتیهای غیرمتداول نظیر هورمونیا حذف بسیاری از آالیندهو همچنین قادر به تصفیه 

معمولی شامل افزایش در تقاضای اکسیژن مورد نیاز، ضریب هدایت، تواند با تغییرات در نتیجه کیفیت آب می

دهد که مهمترین ها، مواد مغذی و فلزات تنزل یابد. مطالعات نشان میجامدات معلق، آمونیوم، هیدروکربن

ها( فلزات سمی، مواد مغذی، PAHهای آروماتیک )های شهری عبارتند از: نفت، پلی هیدروکربنآالینده

ها، ها و پارکینگای، در خیاباننشینی و مواد معلق. عالوه بر آلودگی از منابع نقطهای شاخص، تههارگانیزم

های فیزیکی  شود. همچنین انبوهی از زبالهها تولید میمقادیر زیادی از فلزات سنگین عمدتا ناشی از اتومبیل

ها و سطوح پشت بام رواناباز طرف دیگر، دمای آب در نتیجه جذب گرما توسط  شود.اغلب در شهرها تولید می

رغم عدم قطعیت یابد. علیجاده همراه با کاهش پوشش گیاهی و نسبت باالی عمق/عرض رودخانه افزایش می

 تواند منجر به کاهش جذب مواد مغذی )به عنواننشینی میموجود، شواهدی وجود دارد مبنی بر این که شهر

های ریزدانه(، کاهش پیچیدگی کانال و )احتماال( کاهش حاصلخیزی زیمثال در نتیجه کاهش مواد آلی کف

 اراضی شود.

 

 زیستگاه 

ای دارد. این پیامدها شامل تغییرات های منفی زیادی برای ژئومورفولوژی و زیستگاه رودخانهنشینی پیامدشهر

ها یا ها و پلها نظیر جادهساختالیروبی یا احداث زیر نتیجه مستقیم در کانال رودخانه به عنوان مثال در

ی ساحلی یا محدود شدن ی شهری اغلب منجر به کاهش ناحیهتوسعه های حفاظت در برابر سیالب است.سازه

 شود. ی شهری میهارودخانهمسیر 

ردد. یا بالعکس به دلیل گتغییرات در هیدورولوژی و جریان رسوبی منجر به بزرگ شدن کانال رودخانه می

سطوح  نه در نتیجهساز در اراضی ممکن است مسیر کانال محدود گردد. کاهش رسوبات وارده به رودخاوساخت

شود. این امر باعث فرسایش بستر و ایجاد ناپذیر حوضه آبریز منجر به کمبود شدید رسوبات در رودخانه مینفوذ

تغیر است. شواهد نشان این وجود پاسخ ژئومورفولوژیکی به شهرنشینی مشکاف و ناپایداری کانال خواهد شد. با 

 که معموال با افزایش میزان شوندمی "تنظیم و تعدیل"های شهری، متحمل مرحله دهد که رودخانهمی

 یابند.فرسایش همراه است، اما نهایتا به تعادل جدید دست می

 سایر تاثیرات شامل موارد زیر است: 

 حذف پوشش گیاهی به منظور افزایش انتقال آب رخ  کاهش پوشش گیاهی رودخانه که در نتیجه

 دهد. می

 های چوبی و غیره.سازی کانال و در نتیجه از بین رفتن زیستگاه از طریق الیروبی، دفع نخالهپاک 
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 ها بندبها، آهایی مانند پلکاهش ارتباط با سیالبدشت و دسترسی محدودتر به دلیل زیرساخت 

های کوچکتری با قدرت نگهداری ها را به بخشو سدها که هیدرولیک جریان را تغییر داده و رودخانه

 نماید.سازی کمتر تقسیم میو ذخیره

 

 تنوع زیستی آبی و ساحلی

 های آبی و ساحلی و قابلیت آنها در سازگاریدر اکوسیستمعوامل توصیف شده در باال منجر به تغییرات مهمی 

تواند باعث کاهش فراوانی و تنوع ماهیان، آورد. شهرنشینی میبا رویدادهای حدی )مانند سیالب( به وجود می

های گیاهی مهاجم ( گردد. شهرنشینی همچنین گونهقابل مشاهده یهانهیسبز) هابی مهرگان و ماکروفیت

 گردد.ها میتنوع گونهخشکی و آبی را تثبیت و گسترش داده و به همین ترتیب باعث فراوانی و 

 

 های شهریرودخانه 1سندروم

شود ی شهری میسندروم رودخانه ای منجر به بروز پدیدهدر مجموع، تغییرات بیان شده در اکوسیستم رودخانه

غییرات عناصر تبسیاری از  3-10ی. شکل شهر یهارودخانه ستیز طیمستمر مح بیاز تخرکه عبارتست 

 دهد.رودخانه را در اثر افزایش شهرنشینی در حوضه آبریز نشان میکلیدی یک اکوسیستم 

 

دهد که در نتیجه از عواملی را نشان می  اثرات شهرنشینی بر عناصر رودخانه. این شکل آن دسته -3-10شکل 

 یابند.( مییا کاهش ) ()شهرنشینی، افزایش 

                                                           
1 Syndrome 

 

 های حوضه آبریزفرایند

 

 حوضه آبریز رودخانه

 

 

 یکم تیوضع
 جریان

 

کیفیت آب و 
 شیمی رسوبات

 زیستگاه
کانال 
ساحلی 
سیالبدشت 
دلتا 

 

 تنوع زیستی آبزیان و ناحیه ساحلی

 

 دوره بازگشت سیالب 
  بار آلودگی 
  بار رسوبات 
 نفوذ 

 

  دوره بازگشت جریان فرساینده 
  دبی جریان سیالبی 
  زمان تأخیر تا دبی اوج 
 صود و نزول هیدروگراف سیالب 

 

 ( مواد مغذیN , P) 
  سموم 
  دما 
 جذب مواد مغذی 

 

 عرض کانال 
  عمق حوضچه 
  آب شستگی 
 پیچیدگی کانال 
  پیوستگی 

 

  مهرگان فراوانی و تنوع گونه ماهی،  بی
  هاو ماکروفیت

  ماهیان حساس و بی مهرگان 
  آستانه تحمل بی مهرگان 
 آغازیان یوتروف 
 اغازیان اولیگوتروف 
  های مهاجم گونه 

 اکوسیستم رودخانه
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 مالحظات خاص در احیای شهری -10-4

 هاها و فرصتچالش

ختار شهری منجر به افزایش تعارضات های زیادی روبرو است. اوال، ساهای شهری، با چالشاحیای رودخانه

های آبریز شاغل در حوضهم. وجود افراد زیاد و طیف وسیعی از شودمیخانه بین مدیریت منابع آب و احیای رود

های شهری، مناطقی بسیار پرتراکم بوده و مدیریت آنها مستلزم در شهری، ناگزیر بدین معنا است که رودخانه

 ت.محیطی اسای نظیر عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیستنظر گرفتن تعارضات بالقوه

های آبریز روستایی هستند. تر از حوضهدی( احتماال پویااقتصا و های آبریز شهری )از نظر اجتماعیحوضهدوما، 

تری را هایی در معرض تغییرات بیشتری بوده و در نتیجه با توجه به شرایط آتی عدم قطعیت باالچنین رودخانه

 کنند.تجربه می

ا به دالیل مالی، عملی یا سیاسی، محدود کند. رموجود های احیای تواند فرصتسوما، ساختار شهری می

گردد: خرید اراضی یا های احیا میتقاضای زیاد برای منابع خاکی و آبی در مراکز شهری باعث افزایش هزینه

های شهری در مقایسه با محیط های کاربری اراضی و بهبود سالمت رودخانه در محیطها، تغییر شیوهحقآبه

های کاربردی بستگی به میزان توسعه دارد. به عنوان مثال، در شرایطی تر است. محدودیتنهروستایی پرهزی

ست در عمل اکه رشد شهری در کل سیالبدشت گسترش یافته باشد، پیوستگی رودخانه با سیالبدشت ممکن 

ی شهری ر نواحرسانی افزایش ریسک وقوع سیالب د)و یا به لحاظ سیاسی( غیرممکن باشد. برنامه اطالع

 نسبت به اراضی کشاورزی، برای مردم شهرنشین کمتر پذیرفتنی است. 

های انسانی بیشتری برخوردار های آبریز شهری )مجددا با توجه به تعریف( از جمعیتچهارم اینکه، حوضه

رد حال در برخی موا توجه مردم باشند، با اینهای شهری بیشتر موردشود رودخانههستند. این امر موجب می

اطالع هستند. بی ای است که برخی افراد به طور کلی از وجود رودخانه در شهرطراحی محیط شهری به گونه

های ودخانهراز طرف دیگر، احیای  را مشاهده کنید(. /http://www.londonslostrivers.com)برای مثال وب سایت

سازد. بنابراین از نظر سیاسی توجه بیشتری به می شهری بر تعداد بیشتری از افراد تاثیر گذاشته و آنها را درگیر

است که نیازمند برنامه  مدخالنذیو  نفعانذیتری از شود. جمعیت بزرگتر به معنای دامنه گستردهآن می

 تری جهت مشاوره و مشارکت خواهند داشت.جامع

های زیادی نیز است فرصت های زیادی روبرو است، در مقابل قادرهای شهری با چالشهرچند احیای رودخانه

ها در زندگی شهری بدین معناست که منافعی نظیر افزایش سالمت آورد. مجاورت  مردم با رودخانهفراهم 

های روستایی برخوردار های شهری از اهمیت بیشتری نسبت به رودخانههای رفاهی در رودخانهها و ارزشانسان

ای در این زمینه های ساحلی را افزایش دهد. به عنوان نمونه، مطالعهتواند ارزش زمینهستند. اقدامات احیا می
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ها یک رودخانه احیا شده در شهر پرت در استرالیا، در مقایسه با سایر زمینهای مجاور نشان داد ارزش زمین

(. در 39 رهای اقدامات احیا را افزایش دهد )کادتواند هزینهدرصد بیشتر است. در عین حال، این مزایا می 17

های شهری به طور کامل شناسایی شوند، امکان احیای رودخانه مدخالنذیو  نفعانذیشرایطی که منافع و 

درصدی از بودجه  شود. به عنوان مثال، دولت مرکزی چین دستور داده است کهگذاری فراهم میسرمایه

های آب روستایی اختصاص یابند، نظیر رحسازی( اراضی ساحلی باید به طهای محلی ناشی از تملک )آزاددولت

اند ها به منظور صرف در اقدامات احیای رودخانه هدایت نشده(. با اینکه این سرمایهGIWPآبیاری ) طرح توسعه

 تواند به دست آورد.شده میی شهری احیا یک رودخانهای است که اما در این مثال تاکید بر بودجه

 

 طراحی شهری حساس به آب ( مفهوم و فواید39کادر )

ریزی و طراحی شهری است که هدف آن اطمینان از حساسیت رویکردی برای برنامه 1طراحی شهری حساس به آب

ها و محیطی و هیدرولوژیکی از طریق حفظ منابع آب، کاهش پسابهای زیستتوسعه شهری نسبت به چرخه

سود برای طراحی -(. براساس تحلیل هزینه41کادر و  5-10مدیریت کیفیت و کمیت جریان سیالب است )بخش 

مسکونی، تجاری و  های توسعهشهری حساس به آب، سود دستیابی به بهترین شیوه مدیریت سیالب در طرح

 ها غالب خواهد بود:صنعتی رایج در کوئینزلند بر هزینه

  اقداماتبرآورد شد که ارزش کاهش نیتروژن کل از هزینه چرخه حیات WSUD تر است.بیش 

  چرخه  درصد هزینه 70در آینده ارزشی تقریبا  های صرف نشده برای احیای رودخانهبرآورد شد که هزینه

 را دارد. WSUD اقداماتحیات 

 گذاری برایسرمایه درصد هزینه 90 تقریبااراضی ساحلی  دربالقوه  هایبرآورد شد که قیمت دارایی 

 است. WSUD اقدامات

 

های شهری در مقایسه با سایر آن است که مردم از وجود منافع بیشتر در احیای رودخانهشواهد حاکی از 

ها های شهری غالبا مزایایی فراتر از مزایای ایجاد شده در سایر مکانها آگاه هستند. احیای رودخانهرودخانه

ه شهری مورد استفاده ودخانای برای توجیه احیای ردهد. مزایای تفریحی و آموزشی به صورت فزایندهارایه می

های شهری برای کودکان امنیت را به ارمغان کنند که احیای رودخانهقرار گرفته است. شهروندان درک می

های شهری احیا شده ارزش باالیی برای شهروندان و حاشیه نشینان رودخانه آورد و از این رو، رودخانهمی

 داشته و مردم به آنها افتخار می کنند.

های ( به سیاستایاالت متحدههای شهری می تواند به عنوان پاسخی )حداقل در رخی موارد احیای رودخانهدر ب

                                                           
1 Water sensitive urban designو WSUD 
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احیای شهری ناموفق )نظیر نوسازی بافت فرسوده و نواحی حومه شهری( باشد. از این نظر احیای شهری 

برخی از این مسایل و سایر  قدرتمند عدالت اجتماعی در نظر گرفته شود. اهمیت تواند به عوان یک مولفهمی

 گیرد.های شهری در احیای رودخانه بعدا مورد بحث قرار میابعاد رودخانه
 

 ها و عوامل تشدید کنندهشناخت رودخانه، محرک

ها یای کارآمد رودخانه متکی بر شناخت کارکردهای رودخانه، محرکبحث شد، اح 2-4همانطور که در بخش 

یک اکوسیستم رودخانه به مداخالت و اقدامات مختلف رودخانه و نحوه پاسخ کننده سالمت و عوامل تشدید

شود. احیا نیازمند یک راهبرد مدیریتی است. شهرنشینی یک حوضه آبریز، منجر به افزایش پیچیدگی رودخانه می

اثیرات آید. تهای شهری دانش نسبتا جدیدی به شمار میمحیطی رودخانهبر پایه دانش است، اما دانش زیست

زای ی علمی اخیرا درمورد عوامل تنشهای آبی پیچیده است و جامعهشهرهای بزرگ و کوچک بر اکوسیستم

محیطی نکه تحقیقات زیستاست. با وجود اینظر دست یافته تا حدودی به اتفاق های شهریاصلی رودخانه

ود باقی توجهی به قوت خقابلمی های علل افزایش است، اما هنوز شکافهای شهری در حاراجع به رودخانه

های شهری، اهمیت اتخاذ روش مدیریت محدودتر در خصوص رودخانهمانده است. پیچیدگی بیشتر و دانش 

بایست در جهت تعدیل اقدامات احیا در دهد. مدیریت تطبیقی میها را افزایش میتطبیقی در احیای رودخانه

گیرد. این امر مستلزم  به پویایی رودخانه شهری مورد استفاده قرارپاسخ به افزایش میزان شناخت جوامع نسبت 

 (.5گذاران است )فصل گذاری مداوم و مشارکت مستمر دانشمندان و سیاست سرمایه

بومی، های غیرهای شهری شده است. وجود گونههای جدید موجب پیچیدگی بیشتر رودخانهایجاد اکوسیستم

های جدیدی را پدید آورده که در های شهری و صنعتی، اکوسیستمشیمیایی و نخاله، آلودگی ایسازهاقدامات 

های شهری، خانهزیستی در رودهای نوظهور زیستی و غیردهشود. چنین پدیهیچ زیستگاه طبیعی یافت نمی

 ای ایجاد خواهد کرد.های جدید رودخانههای جدیدی در شناسایی نحوه رفتار اکوسیستمچالش

 

اوتاوا،  ی شهری، مطالعه موردی: رودخانه( رویکردی جامع برای حفاظت از یک رودخانه40) کادر

 ایاالت متحده 

قرار دارد.  ایاالت متحدهآبریز رودخانه موبایل در ایالت جورجیا در جنوب شرق  اتووا، بخشی از حوضه رودخانه

های در معرض خطر ایاالت دار )که در فهرست گونهشامل سه نوع ماهی دندانهاین رودخانه برای ماهیان بومی 

طرح حفاظت از زیستگاه برای محافظت  2002. در سال شودمییک منطقه بحرانی محسوب متحده قرار دارد( 

های کاربری اراضی های محلی از طریق اجرای سیاستها آغاز به کار کرد. این طرح توسط دولتاز این گونه

شود. پیمانکاران و مالکان ی مدیریت تاثیرات شهری بر روی این سه گونه راهبری میهای نظارتی براو سیاست

برای شناسایی عوامل ریزی شامل ایجاد مبنای علمی ها شدند. فرآیند برنامهملزم به پیروی از این سیاست
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رای های مدیریتی بها و سپس شناسایی سیاستهای فهرست شده و علل آن محرکمحرک خاص برای گونه

ها، یک سیاست مدیریتی واحد، به عنوان مثال مدیریت سیالب بررسی هر یک از این علل بود. در برخی نمونه

ها( و منابع باشد. جدول توانست پاسخگوی عوامل محرک متعدد )نظیر رسوبات، تغییر هیدرولوژیکی و آالیندهمی

نشان های علمی دهد. ارزیابیا نشان میهای مدیریتی رزیر برخی از عوامل اصلی محرک، منابع و سیاست

 1دارهای سه گونه ماهی دندانهدهد که بدون تمهیدات مدیریت سیالب تحت برنامه حفاظت زیستگاه، جمعیتمی

 یابد، این در حالی است که تداوم دو گونه نیز با ابهام مواجه است.درصد کاهش می 84و  43بین 

 

 تعیین اهداف بلندمدت قابل حصول

ها، بازگرداندن رودخانه به حالت پیش از توسعه بود )بخش احیای رودخانه هایبرنامهدر گذشته هدف بسیاری از 

های شهری آشکارتر های احیا تغییر کرده است. این تغییر در مورد رودخانه(. در حالی که امروزه هدف برنامه2-2

فکیک است. تقابلاست. در واقع، رسیدن به حالت کامال طبیعی و دست نخورده قبلی به نوعی ناممکن و غیر

به یک رودخانه طبیعی همزمان با حفظ اند که برگرداندن آنها های شهری اغلب به قدری تغییر کردهرودخانه

های احیا در شهر به جای رسد. در نتیجه، طرحانتظار از آن، بسیار بعید به نظر میعملکردهای اجتماعی مورد

 ز دارند. محیطی بر روی منافع اجتماعی تمرکبهبود شرایط زیست

ی ناسالم شهری هارودخانههای سالمت رودخانه در ناپذیر بسیاری از محرکمعتقدند طبیعت برگشت برخی

بدان معناست که بهتر است اقدامات حفاظتی بر روی نواحی که کمتر تخریب شده، تمرکز یابند. با این حال، 

                                                           
1 Darter 

 سیاست مدیریتی منابع محرک 

 نشینیته 
 های ساخت و سازمکان

 فرساش کانال
 جاده و تاسیسات آب و برق گذرگاه

 کنترل فرسایش و رسوب
 سیاست مدیریت سیالب

 سیاست محل تقاطع تاسیسات آبی

 تغییر هیدرولوژیکی
 سیالب رواناب
 مخازن

 برداشت آب

 سیاست مدیریت سیالب 
 ریزی تامین آبتفاهم نامه برنامه

 دستورالعمل بافر ساحلی های گلف، سایر مستحدثاتکشاورزی، زمین کاهش بافر ساحلی 
 هاآالینده

 ها و غیره()فلزات سنگین، آفت کش
 سیاست مدیریت سیالب منابع نقطه ای، سیالب، کشاورزی، جنگلداری

 جاده، مخازن و نقاط گذرگاهموانع طبیعی،  موانع حرکت
 جاده سیاست  گذرگاه

 تامین آب ریزیتفاهم نامه برنامه

 تغییرات دمایی

 های ساحلیاز دست دادن بافر
 سیالب رواناب

 مخازن، برداشت آب
 ایمنابع نقطه

 سیاست مدیریت سیالب
 ریزی تامین آبتفاهم نامه برنامه

 دستورالعمل بافر ساحلی



    253                                                                                                                              |فصل دهم  

 

 

اند و این موضوع با وضعیت سالم، گزارش شدههایی در بسیاری از مناطق با میزان متوسط شهرنشینی، رودخانه

نشینی و محیطی رودخانه با درجه متوسط شهردهنده این امر است که حفاظت از ساختار و کارکرد زیستنشان

 -تواند مزایای اقتصادیهای شهری میپایین تر از آن امکانپذیر است. عالوه بر این، احیای رودخانه در محیط

را از جمله بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده شهری )نظیر مورد حوضه آبریز تری اجتماعی گسترده

 (.4-2مرسی( به ارمغان بیاورد )بخش 

(، 9-4و شکل  3-4مدت احیای رودخانه )بخش مدت وکوتاهکننده اهداف بلندبا وجود اینکه عوامل تعیین

رایط متفاوتی برای هر یک از این شهرنشینی ششهری مشابه است، اما های شهری و غیرمعموال برای رودخانه

 کند. به عنوان مثال:عوامل ایجاد می

 ای را در طی مالحظه محیطی قابلهای شهری به احتمال زیاد تغییرات فیزیکی و زیسترودخانه

 اند. )مسیر تاریخی اکوسیستم رودخانه(زمان تجربه کرده

 اند )وضعیت فعلی(یب قرار گرفتهتخر های شهری به احتمال زیاد دستخوشرودخانه 

 ارند از عدم های آبریزی که در معرض شهرنشینی قرار دبا توجه به سرعت رشد شهرنشینی، حوضه

 قطعیت بیشتری نسبت به شرایط آتی برخوردارند. 

 حیااهای دولت و شهروندان برای ها و محدودیتهای شهری، اولویتبا این وجود، مهمترین مسئله در رودخانه

ت به حفاظت است. است. در صورت نیاز به مبادله، در مناطق شهری اغلب توسعه دارای اولویت بیشتری نسب

های توسعه و کاربری اراضی موجود در ساختار احیا، مهمترین امر، شناسایی طرح بلندمدتدر تدوین اهداف 

ن، کیفیت جریا یکم تیوضعمذکور بر روی  هایشهری است. این موضوع شامل در نظر گرفتن تبعات طرح

 انتظار است.های آتی موردکه  از توسعه های سالمت رودخانهآب و سایر جنبه

ساخت تواند به لحاظ مالی اهداف احیا را محدود کند. تراکم باالی توسعه انسانی و زیری باالی زمین میهزینه

ها و رسوبات همراه با ثیر قرار دهد. سیالباتهای احیا را نیز تحتمربوطه نیز ممکن است مقیاس مکانی گزینه

ودخانه باید . مدیران رشودمیها باعث محدود شدن پتانسیل احیا به منظور بهبود سالمت رودخانه آن و آالینده

-تاثیر قرار نمیها را تحتهایی نظیر پلها، پایداری زیرساختاطمینان حاصل کنند که اقدامات احیای رودخانه

های طبیعی )نظیر سیالب( با به حداقل رساندن تبعات بین کارکرد بخشیتعادلچالشی را در  دهد. این امر

های شهری مرتبط با . یک مثال از چالش رودخانهکندمیها ایجاد ییهای احیا بر روی شهروندان و داراطرح

ی( است که در آن سطحکنش جریان سطحی و زیراحیای اتصاالت رودخانه )اتصال جانبی، طولی یا ناحیه اندر

 توجهی از اراضی مجاور رودخانه به رودخانه بوده که بسیار پرهزینهاقدامات احیا مستلزم بازگرداندن وسعت قابل

م است نهایتا، الز است و نیز ممکن است با سایر اهداف اقدامات احیا نظیر کنترل سیالب در مغایرت باشد.

 ز شوند.های موجود متمرکیتگرایانه بوده و بر واقعاهداف احیا واقع
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 1مدخالنذیو  نفعانذیمشارکت 

های شهری نسبت به نواحی روستایی به طور معناداری بیشتر است، رودخانه تراکم جمعیت انسانی در حوضه

های شهری است. نقش جمعیت در کاهش بنابراین جمعیت انسانی عامل مهمی در احیا و حفاظت از رودخانه

از رودخانه و نیز در  شناسایی اهداف بلندمدت در خصوص بهبود وضعیت رودخانه و استفاده بهترسالمت رودخانه، 

های شهری مستلزم اتخاذ دیدگاهی ها و اقدامات اجرایی انکارناپذیر است. مدیریت کارآمد رودخانهحلاجرای راه

 اسی احیا نیز باشد.قتصادی و سیفراتر از اکولوژی رودخانه بوده و الزم است در برگیرنده ابعاد اجتماعی، ا

( و پتانسیل بیشتر های شهری، فراوانی منابع موجود )جمعیت انسانی و بودجهیکی از مزایای احیای رودخانه

های غیرشهری، دخانهبرای مشارکت سیاسی است. از دیگر مزایای احیای رودخانه شهری در مقایسه با احیای رو

 (.19ادر های بیشتر به ویژه در علوم شهروندی است )کد فرصتنزدیکی به مراکز تحقیقاتی و ایجا

 مدخالنذیو  نفعانذیها و تری از سازمانوسیع احیای رودخانه شهری معموال به همفکری و همکاری دامنه

 های اجتماعی نیازمند است.ریزان و گروهشامل مالکان اراضی ناحیه ساحلی و حریم رودخانه، قانونگذاران، برنامه

های متنوع خواهد بود. به عالوه، مشارکت این امر، مستلزم مشارکت مردم و متخصصین با تجربیات و با دیدگاه

ها تغییر داده و درنهایت منجر به افزایش ارزش ها را از فرآیند احیای رودخانهمردم ممکن است شناخت آن

 نه نسبت به آن شود.رش شهروندان و حاشیه نشینان رودخاهای شهری و تغییر نگرودخانه

محیط زیست رودخانه بدون حمایت مردم، بنابر تحقیقات انجام شده در نواحی شهری با جمعیت متراکم، احیای 

های مربوط به تملک اراضی است. مشارکت ممکن خواهد بود. یکی از دالیل آن مخالفت مالکان با سیاستغیر

ردار است. با وجود اینکه سزایی برخواز اهمیت به مناسب احیا شهروندان خصوصا در بخش انتخاب مکان

های احیا )از نظر فنی( هستند، در این امر مالحظات اجتماعی ترین مکانکننده مناسبهای فنی تعیینارزیابی

های احیا برای ی که مکاننیز به همان اندازه از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. به عنوان مثال در شرایط

 کت نیز دشوارتر است.استفاده باشد، ایجاد انگیزه برای مشارقابل آشنا، دور از دسترس و یا غیرمردم نا

انگلستان )به خصوص بخش شهری رودخانه که در شهر بیرمنگام واقع  2در تدوین برنامه احیای رودخانه تایمز

های فنی انتخاب شوند، نه تنها مسایل ارزیابیهای احیا تنها بر پایه ریزی نشان داد اگر مکانشده( فرایند برنامه

های مردم برای احیا نیز به طور شود، بلکه اولویتمحیطی احیای رودخانه در طرح در نظر گرفته نمیزیست

 کامل مورد شناسایی قرار نخواهد گرفت.

ار دارند درباره نتظمشورت از نظر ساکنین محلی و حاشیه نشینان رودخانه، بسیار حائز اهمیت است. ایشان ا

 ها مشورت شود. اقدامات احیا با آن

                                                           
 بحث گردیده است. 5-7همچنین در بخش  مدخالنیو ذ نفعانمشارکت ذی 1

2 Tame river 



    255                                                                                                                              |فصل دهم  

 

 

 در انجام این نوع مشاوره به شرح ذیل است:  برخی موضوعات مهم

 های چندگانه بوده و طیف وسیعی از افراد بایستی در سطوح متفاوت و با استفاده از مکانیزممشاوره می

 بتوانند در آن مشارکت کنند.

  ل در برخی موارد اقدامات احیا دچار سو برداشت شوند. به عنوان مثامردم ممکن است درباره تبعات

نرم و با استفاده  احیا به صورت مهندسی"مشاهده شده است که مردم محلی مدیریت رودخانه با رویکرد 

وجب کاهش ریسک اند )حتی اگر در واقع مرا منجر به افزایش ریسک سیالبدانسته "از مصالح طبیعی

 وقوع سیالب شود(.

 یش دسترسی و امنیت ممکن است مزایایی که مردم محلی از رودخانه انتظار دارند، نظیر پاکیزگی، افزا

 ذی ربط متفاوت باشد. احیا از نظر متخصصینبا اهداف علمی 

 مدیریت انتظارات  مشارکت و همفکری با مردم محلی در تعیین اهداف احیا باید به عنوان فرصتی برای

ها در مورد نتایج احتمالی حاصل د استفاده قرار بگیرد، تا اطمینان حاصل شود که آنمردم از رودخانه مور

 بین هستند.از فرآیند احیا واقع

 

 های شهریاقدامات برای احیای رودخانه -10-5

بیان گردید،  7-3 این بخش درباره موضوعات پیرامون نحوه اجرای اقدامات احیا در مقیاس شهری که در بخش

های فنی العملهای راهنما و دستورتابچهکتواند جایگزینی برای (. هر چند این بخش نمی42 کند)کادرمیبحث 

 کند.ی شهری باشد، اما بر مالحظات کلیدی در تعیین روش انتخابی تاکید میهای احیای رودخانهدرباره روش
 

 احیای زیستگاه

ای های شهری است. مطالعهامات متداول در احیای رودخانهاقدامات با هدف احیای وضعیت زیستگاه از جمله اقد

 90، نشان داد بیش از 1999و  1979های ی احیا در حوضه آبریز تایمز انگلستان بین سالطرح 65در مورد 

کانال، افزودن  دهی مجددها شامل شکلها با هدف احیای تنوع زیستگاهی انجام شده است. طرحدرصد طرح

د پوشش گیاهی ایجاد فرم بستر و کاشت پوشش گیاهی است. در ایاالت متحده، کاشت مجد سنگ و سنگریزه،

ها در شهری است. احیای زیستگاههای شهری و غیررودخانه های متداول در احیایساحلی یکی از روش

و  یشناختی و یا با اهداف آموزشهای زیباییای در جهت بهبود ارزشی شهری به صورت فزایندهرودخانه

ها ها و زیرساختتفریحی صورت می گیرد. همچنین اقدامات احیا ممکن است غالبا با هدف حفاظت از دارایی

 ی کف سنگی اجرا شوند. هارودخانهو  هاسازی مسیلو نیز پایدار
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سالمت طور کلی بهبود  با وجود مقبولیت مردمی اقدامات احیا، شواهد اندکی مبنی بر احیای تنوع زیستی یا به

وی کمیت و کیفیت رتوجه اختالالت صورت گرفته در مقیاس حوضه آبریز بر رودخانه که به دلیل اثرات قابل

نها در صورتی تتوان گفت احیای مجرای رودخانه در مقیاس مکانی کوچک آب تنزل یافته، وجود دارد. می

 قرار گیرند.  ه آبریز نیز مورد توجهها در مقیاس حوضپایدار خواهد بود که فرآیند

می تواند از منافع  زیستگاه داخل رودخانه با این حال، شواهدی مبنی بر اینکه ارتقای مستقیم پیچیدگی

 اکولوژیکی برخوردار باشد، وجود دارد:

 گان مهرهای مختلف بیمیزان پوشش گیاهی ساحلی تاثیر مثبتی بر روی افزایش جمعیت گونه
های های ساحلی به تنهایی برای حفظ جمعیت ماهیبافرها یا حائلهای شهری دارد. هر چند رودخانه

ور می زند( ناکافی دسالم در یک محیط شهری )برای مثال، به دلیل اینکه جریان سیالبی غالبا بافر را 
ها نیز برای حفاظت کنند. حائلتوانند در پایداری کناره رودخانه کمک میهستند، اما گیاهان ساحلی می

 ای ضروری هستند.رودخانه مولفهاکوسیستم 

 های متحرک مفید گونه ای از طریق ایجاد پناهگاه در زمان افزایش تراز آب برایاحیای زیستگاه رودخانه
 .خواهد بود

 بندی مجدد کناره رودخانه برای کاهش تعمیق ای یا شیباحداث و حفظ سدهای آشغال گیر و واریزه
های فوقانی خاک ساحلی ممکن است موجب بهبود فرایند الیه بستر رودخانه و افزایش جریان آب در

هایی شده و توانایی رودخانه را در حذف نیتروژن افزایش دهد. با این حال، چنین رویکرد 1نیترات زدایی
ای ها و کاهش اثرات بالقوه آنها نظیر جریان واریزهبه اقدامات پشتیبانی به منظور مدیریت کارآمد سیالب

 ها وابسته هستند.موروفولوژی کانالیا تغییر 

 

 ها و اهداف مربوطه برای ایجاد زیستگاه رودخانه ایهایی از رویکردنمونه -1-10جدول 

 اهداف رویکرد

 های رودخانه )انگلستان(های فوالدی دیوارههایی بر روی تیرکایجاد لبه
ها( و ایجاد زیستگاه برای استقرار تله اندازی رسوبات و بذرها )دانه

 تجمع بی مهرگان وگیاهان 
 ها در ساحل قبلی رودخانه های چوبی روی سطح تیرکنصب تخته

(River Elbeg)آلمان ، 
ها و فواصل محافظت شده بین دیوار فلزی و ایجاد شکاف

 های چوبیتخته
ی کاشته کناره رودخانه همراه با پوشش گیاهمنطقه کم عمق ساحلی و 

 ، آلمان(River Spreeها )ای از تیرکشده پشت صفحه
 مشاهده های قابلی آبی کم عمق برای سبزینهایجاد یک منطقه

 ، محافظت در برابر اثر موجهاو سایر گونه
 ها جانمایی و نصب قطعات بزرگ چوب در کانال

(Puget Sound)ایاالت متحده ، 
 برای ایجاد پیچیدگی ژئومورفولوژیکی و فراهم نمودن زیستگاه

 مهرگان و ماهیانبی 
در اسکله  2اندازی جزایر شناور یا دسته الوارهای شناور بر آبنصب و راه

 شهری رودخانه تایمز )انگلستان(
 های تو در تو برای پرندگان، ها و محلفراهم نمودن آشیانه

 برای استقرار گیاهانو همچنین به عنوان بستری 

 ، آلمان( River Elbeنصب جزایر شناور )
ها و همچنین فراهم نمودن زیستگاه برای طیف وسیعی از گونه

 ریزی ماهیانپناهگاهی برای تخم

                                                           
1 Denitrification 
2 Rafts  
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 حفظ و احیای تنوع زیستی

های در معرض خطر تنها از طریق اقدامات های شهری به نوعی است که حفاظت از گونهماهیت رودخانه

ی طبیعی بسیار کوچکی برخوردارند یا در مواردی هایی که از دامنهپذیر نیست، مگر در مورد گونهحفاظتی امکان

های آبزی نیازمند آمیز مدیریت گونههای موفقیتکه مبالغ هنگفت مالی به این هدف تخصیص داده شود. طرح

 تر هستند. سایر موضوعات گسترده مقرراتی جهت کاهش اثرات اراضی شهری خصوصی، تصفیه فاضالب و یا

های شهری اغلب فاقد های مهاجم بدان معناست که رودخانهچالش دیگر آن است که مزاحمت و وجود گونه

های مهم به تنهایی کافی نخواهد . ایجاد شرایط مطلوب برای گونهباشدمیهای بسیار حساس و کمیاب گونه

هایی شده و یا با هدف پشتیبانی از مهاجرت مجدد، رودخانه به بخشهای جدید معرفی بود و الزم است یا گونه

 های مربوطه وجود دارند، مجددا متصل شود. از خود که در آن گونه

 

 جریان یکم تیوضعبهبود کیفیت آب و 

های ناشی از آن از جمله ملزومات اصلی برای معکوس کردن پدیده سندروم جریان مدیریت فاضالب و آالینده

های ناشی از آن(، موانعی مهم شهری است. در جهان در حال توسعه، این عوامل محرک )فاضالب و آالینده

 سازند. با خطر مواجه می را هابه طوری که سالمت انسان شوندمیها محسوب در مقابل احیای رودخانه

ها از طریق شوند، عمده آالیندهای در نواحی شهری به خوبی مدیریت میبا توجه به اینکه منابع آالینده نقطه

ای از اقدامات با هدف کاهش اثرات سیالب بر روی کیفیت شوند. مجموعهها میسیالب شهری وارد رودخانه

مدیریتی  یهاروشآب و هیدرولوژی حوضه آبریز توسعه داده شده است. این اقدامات که به عنوان بهترین 

(BMP شناخته )های شهری برخوردار هستند. توجهی برای احیای اکوسیستم رودخانهاز پتانسیل قابل شوندمی

سیستم زهکشی شهری "، "طراحی شهری کم اثر"دیریتی اغلب به عنوان بخشی از های مروشبهترین 

رود و تفاوت آنها، تنها با واژگان متفاوتی به کار می "(WSUDطراحی شهری حساس به آب )"یا  "پایدار

ی یکسانی هاروشای مختلف است، اما همه آنها معموال از رویکردها و های منطقهکننده نامگذاریمنعکس

 برخودار هستند.

 

 ( برای مدیریت سیالب شهریBMP)مدیریتی  یهاروش( بهترین 41) کادر

 های شهری بوده ( پاسخی به تاثیر سطوح نفوذناپذیر بر وضعیت رودخانهBMPهای مدیریتی )بهترین روش

های زهکشی جایگزین که منجر به بهبود های تخلیه کننده سیالب با سامانهو لوله هاو به جایگزینی زهکش

 شود، وابسته هستند. فرایند نگهداشت و نفوذ سیالب می
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ها توانند با هدف کنترل دبی اوج جریان، حذف آالیندهمیهای مدیریتی در زمینه سیالب شهری بهترین روش

 : شوندمیتقسیم  ایسازهو غیر ایسازهها به دو نوع ن شیوهو کاهش منابع آالینده اجرا شوند. ای

 که به منظور بهبود کیفیت و یا کنترل مقدار  شدهو ساختههای مهندسی شامل سامانه: ایهای سازهروش

های ، تاالباستخرهای نگهداشت، های رسوبگیربه عنوان مثال: حوضچه. شوندمی، طراحی رواناب

 .احداث شده در پشت بام منازل های، آب بندها، پشت بام سبز و باغچه1هاجوی باغچهمصنوعی، 

 از تخلیه آلودگی  های جلوگیری، آموزشی و یا روشقدامات سازمانیای: شامل اهای غیرسازهروش

شامل  هاروش. این شوندمیها طراحی روانابهای موجود در که با هدف کاهش میزان آالینده

 ها و معابر، یاباننفوذ مانند خقابلبرابر تجمع مواد مغذی روی سطوح غیراقدامات پیشگیرانه در 

 ها مسیلها به ها و فضای سبز به منظور جلوگیری از ورود کودها و نخالهو مدیریت مناسب پارک

 .باشدمیها و رودخانه

  
 شهریی مدیریتی در زمینه مدیریت سیالب هاروشهایی از بهترین نمونه -4-10شکل 

 

د که مناطق ها بستگی به وضعیت خاص هر طرح دارد. مطالعات گذشته نشان می دهنBMPانتخاب و اجرای 

نگین سدرصد فلزات را حذف کنند. نواحی نفوذپذیر قادرند فلزات  100تواند تقریبا نگهداشت زیستی و طبیعی می

، این نواحی یرزمینی به دام اندازد. با این وجودهای زو با حداقل خطر برای آب ها را به طور موثرو سایر آالینده

های ساخته شده، توانائی کاهش در حذف مواد مغذی بازدهی کمتری دارند. همچنین اثبات شده که تاالب

ها در طی رویدادهای شامل بارش درصد دارند. با این وجود، اثربخشی آن 80های نشانگر فضوالت را تا باکتری

های مرتبط با آن یندهتر است که این امر مستلزم اجرای سایر اقدامات جهت مدیریت آالفراوان، بسیار پایین 

 ها است.رویداد

ها ممکن است متفاوت است. تاالب های مصنوعی در بهبود کیفیت آب در شرایط مختلف،میزان تاثیر تاالب

ها گام وقوع سیالب، تاالبدر کاهش کل بارهای رسوبات معلق، فسفر و نیتروژن مؤثر واقع شوند. اما هن

ها ها ممکن است موقتا در تاالبتوانند کیفیت جریان پایه را کاهش دهند. به عنوان مثال برخی از آالیندهمی

                                                           
1  Swales and buffers 
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به جای حذف در محیط باقی می مانند و میزان سموم محیط افزایش می  هاذخیره شوند؛ به این ترتیب آالینده

 یابد.

BMPهای آبریز ت جریان و یا افزایش نفوذ به کاهش تبعات سیالب در حوضهها همچنین از طریق نگهداش

، بیشتر شوندمیها به عنوان منبع اصلی تغییر هیدرولوژی محسوب کند. از آنجا که این روششهری کمک می

 . شوندمیهای بارشی کوچک متمرکز بر رویداد

BMPتوانند های متنوعی میت. برای مثال روشتوسعه یافته اس اراضی هایهای مختلفی برای انواع کاربری

 کم و بیش برای موارد زیر مناسب باشند: 

 مناطق مسکونی مجزا 

 مناطق مسکونی با تراکم باال و متوسط 

 های تجاری و صنعتیمکان 

 زیر تقسیمات 

 جدید توسعه  هایها( در طرحBMPهای مدیریتی )کاربردی بودن و مقرون به صرفه بودن بهترین روش

های سازی مناظر شهری موجود، متفاوت است. مطالعات متعددی تناسب انواع اقدامات را برای موقعیتمقاومو 

 اند.مختلف بررسی کرده





 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 مرور و بازبینی 

اقدامات مختلف احیا اختصاص دارد. آنچه اقدامات احیا این فصل به ارایه اطالعات خاص در خصوص انواع 

درصدد دستیابی به آن هستند، مسایل مختلف اجرایی، مالحظات مهم در کاربرد اقدامات و یک نمونه مطالعه 

 شود.موردی از هر اقدام در این فصل بررسی شده و مراجع بیشتری نیز ارایه می

 

 مقدمه -11-1

ارایه  های رودخانهبندی اقدامات مختلف احیای اکوسیستمطبقه 3رودخانه، در فصل در ایجاد چارچوب احیای 

 12بندی، که بر مبنای روش شناسی توسعه یافته برای اقدامات احیای است، اقدامات احیا را به شد. این طبقه

 کند. انواع این اقدامات عبارتند از: نوع مختلف تقسیم می

 مدیریت حوضه آبریز -1

 انیجر یدب میظتن -2

 و سدها آب بندها یمقاوم ساز ایحذف  -3

 البیس تیریمد -4

 هاالبدشتیبا س یوستگیپ -5

 مدیریت ناحیه ساحلی  -6

 رودخانه  یمجرا ستگاهیز یسامانده -7

 رودخانه هایکناره یدارسازیپا -8

 یطول لیپالن کانال و پروف رییرودخانه، تغ یهاو خم چیپ یایکانال )به عنوان مثال اح مجرایاصالح  -9

 روباز( یها و مجارمحصور به کانال یهاکالورت و رودخانه لیرودخانه، اصالح خط القعر رودخانه، تبد

 آب تیفیک تیریمد -10

 رودخانه  یمجرا یهاگونه تیریمد  -11

 .یو آموزش یحیتفر یهایکاربر جادیمنظر و ا یباسازیز -12

 نشان داده شده است.  1-11شکل این اقدامات در مدل مفهومی 

 اقدامات رایج احیای رودخانه -یازدهمفصل 
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بندی، برخی اقدامات بسیار به یکدیگر بندی اقدامات احیا وجود دارد. در این طبقههای زیادی برای طبقهروش

پوشانی دارند. به عنوان مثال، مدیریت سیالب بر روی دبی جریان مرتبط بوده و برخی به ناچار با یکدیگر هم

تواند طوری طراحی گردد که اثیر خواهد گذاشت )به عنوان زیرمجموعه تنظیم دبی جریان( و همچنین میت

تاثیر قرار خواهند داد، مانند اقدامات مرتبط با کیفیت آب مدیریت شود. برخی اقدامات، کیفیت آب را تحت

اساسا بر روی اقدامات با  "آب کیفیت" آبریز. دسته مدیریت ناحیه ساحلی و حریم رودخانه و مدیریت حوضه

ای( متمرکز است. مدیریت هدف مدیریت کیفیت آب )از طریق ورودی به رودخانه به ویژه از منابع آالینده نقطه

ها کمک خواهد کرد. ناحیه ساحلی مانند کاشت پوشش گیاهی در نواحی ساحلی، اغلب به افزایش پایداری کناره

همپوشانی وجود دارد. به صورت مشابه، مسایل مشترک فراوانی بین اقدامات بنابراین بین این دو نوع اقدام 

 تر( وجود دارد. آبریز )در سطح گسترده مدیریت ساحلی و مدیریت حوضه

 
 مدل مفهومی انواع اقدامات احیای رودخانه در مقیاس رودخانه و حوضه آبریز -1-11شکل 

های دهد که تعداد محدودی از اقدامات در اکثر طرحهای احیا نشان میآمار و اطالعات مطالعات مربوط به طرح 

(. متداول ترین این 4-11و شکل  3-11، شکل 11-2روند )شکل احیا به صورت فراگیر و مشترک به کار می

 تنظیم دبی جریان

 ایجاد مسیر عبور ماهیان

حذف بندها و سدها/ 
 مقاوم سازی

 ی کانالاصالح مجرا

 هاتثبیت کناره

 مدیریت سیالب مدیریت کیفیت آب

زیباسازی منظر/ 
 تفریحی / آموزشی

 سیالب دشتبا  یوستگیپ

آبخیزداری و مدیریت 
 ناحیه ساحلی رودخانه

 تملک اراضی

های مدیریت گونه
 مجرای رودخانه

احیای زیستگاه در 
 رودخانه یمجرا

 جریان      حوضه آبریز یکم تیوضعتنوع زیستی     کیفیت آب      زیستگاه      
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ها و احیای حریم پایدارسازی کنارهرودخانه،  یمجرااقدامات در خصوص مدیریت کیفیت آب، بهبود زیستگاه 

 و حوضه آبریز هستند.
 

                                 
 ی ایاالت متحده بر مبنای نوع اقدام اجرا شدههارودخانههای احیا در تعدادی از طرح -2-11شکل 

 

 

       
 ی اروپا بر مبنای نوع اقدام اجرا شدههارودخانههای احیا در تعدادی از طرح -3-11شکل 

 

 

 

 رودخانه یمجرا هایگونه مدیریت
 آب کیفیت مدیریت

 آموزشی/  تفریحی /زیباسازی منظر
 کانال یاصالح مجرا

 هاپایدارسازی کناره
 رودخانه یمجرا زیستگاه بهبود

 دشت سیالببا  یوستگیپ
 سازی آب بندها مقاوم/  حذف

 سیالب مدیریت
 دبی جریان تنظیم

 مسیر عبور ماهی
 اراضی تملک

 حریم آبخیزداری و مدیریت

 رودخانه یمجرا هایگونه مدیریت
 آب کیفیت مدیریت

 آموزشی/  تفریحی /منظرزیباسازی 
 کانال یاصالح مجرا

 هاپایدارسازی کناره
 رودخانه یمجرا زیستگاه بهبود

 دشت سیالببا  یوستگیپ
 سازی آب بندها مقاوم/  حذف

 سیالب مدیریت
 دبی جریان تنظیم

 مسیر عبور ماهی
 اراضی تملک

 حریم آبخیزداری و مدیریت
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 ی ویکتوریا، استرالیا بر مبنای نوع اقدام اجرا شدههارودخانههای احیا در تعدادی از طرح -4-11شکل 

 

یک  اجرایی مربوطه و برخی مالحظات کلیدی به همراهدر هر بند از این فصل، نوع اقدام و هدف آن، مسایل 

 شود. هر نوع از این اقدامات ممکن است شامل موارد زیر باشد:موردی تشریح می یا چند نمونه مطالعه

 گذاری با هدف تغییر رفتار انسانی )مثال از طریق هایی بر پایه سیاستاحیای غیر فعال: عمدتا رویکرد

 انسانی  هایمقررات( به منظور کاهش یا تغییر تبعات ناشی از فعالیت آموزش یا وضع قوانین و

  :ای و محیط پیرامون آن.مستقیم )فیزیکی( جهت تغییر اکوسیستم رودخانهاقدامات احیای فعال 

های فنی و مقررات مربوط به در توصیف این اقدامات مختلف، کتاب حاضر قصد ندارد بسیاری از دستورالعمل

ها و مقررات تعدادی از این دستورالعمل 42های احیای رودخانه را مجددا ارایه کند. کادر طرحنحوه اجرای 

های زیر شامل ارجاع به موجود ارایه شده است. به عالوه، هر یک از اقدامات توصیف شده در بخش

 ها و مقررات مشروح مرتبط با آن است.دستورالعمل

 

 احیای رودخانه  زمینهو راهنماهای فنی موجود در  ها( معرفی مختصر دستورالعمل42کادر )

، یک راهنمای فنی کامل در مورد (FISRWG, 1998)ها و اقدامات احیای کریدور رودخانه: اصول، فرایند -1

 مرتبط با کریدور رودخانه بر مبنای تجارب موجود در ایاالت متحده اقدامات احیای رودخانه

های طرح احیا با تاکید بیشتر بر های استرالیا شامل تدوین تفصیلی رونددستورالعمل احیای رودخانه -2

ها با تاکید احیای فیزیکی رودخانه آن، بر ی بزرگتر. عالوه برهارودخانههای متوسط و کوچک است و نه رودخانه

 خاص بر پایداری جریان و احیای زیستگاه آن تمرکز دارد.

 رودخانه یمجرا هایگونه مدیریت
 آب کیفیت مدیریت

 آموزشی/  تفریحی /زیباسازی منظر
 کانال یاصالح مجرا

 هاپایدارسازی کناره
 رودخانه یمجرا زیستگاه بهبود

 دشت سیالببا  یوستگیپ
 سازی آب بندها مقاوم/  حذف

 سیالب مدیریت
 دبی جریان تنظیم

 مسیر عبور ماهی
 اراضی تملک

 حریم آبخیزداری و مدیریت
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 تزیسهای آبریز آسیا با استفاده از رویکرد سازگار با محیطی حوضههارودخانهع راهنما برای احیای مرج -3

ها در آسیا. این چارچوب همچنین شامل برخی ها و اقدامات مرتبط به احیای رودخانهشامل اصول پایه، سیاست

 .(ARRN, 2012) مطالعات موردی از چین، کره و ژاپن است

های احیا رودخانه که عمدتا های احیای رودخانه شامل شرح مفصلی از کاربرد تعدادی از روشراهنمای روش -4

 .(RRC, 2013)شود های انگلستان مربوط میبه احیای فیزیکی رودخانه

شامل ارایه راهنما در  هاهای آبریز و دریاچههای آبی در حوضهکتاب راهنمای مدیریت و احیای اکوسیستم -5

 .(GWP, 2015)های آبی سطح باال در خصوص رویکردهای احیای اکوسیستم

 ریزی ، سنگاپور( در بردارنده مالحظات برنامهABCتمیز، زیبا و پویا ) هایدستورالعمل طراحی برنامه آب -6

 روانابت کیفیت های سطحی و مدیریو طراحی اقدامات مختلف مدیریت آب شهری از جمله زهکشی آب

 (.2011شهری )شورای خدمات عمومی، سنگاپور، 

اجرای بهترین اقدامات  زمینههای مختلف و مفصل در راهنمای طراحی شهری حساس به آب شامل دستورالعمل -7

(  SEQسالم )جنوب شرقی کوینزلند هایمدیریت آب شهری از جمله دستورالعمل تهیه شده توسط راهبرد رودخانه

(www.waterbydesign.com.au/techguide/  و برنامه آب ملبورن (www.melbournewater.com.au/wsud) 

 

 مدیریت حوضه آبریز -11-2

های مختلف سالمت رودخانه، آبریز در برگیرنده اقداماتی است که هدف از آنها بهبود جنبه مدیریت حوضه

. مدیریت باشدمیآبریز یک رودخانه  جریان، از طریق بهبود مدیریت حوضه یکم تیوضعشامل کیفیت آب و 

 آبریز نظیرکاشت مجدد پوشش گیاهی  مستقیم در جهت اصالح وضعیت حوضهاقدامات آبریز شامل  حوضه

 های قانونی بر کاربری اراضی است. گذاری مانند کنترلو نیز رویکردهای مختلف سیاست

 

 آبریز هدف از مدیریت حوضه

شناسی، تواند در نتیجه توپوگرافی، زمینهای سطحی و جریانات وارده به رودخانه میروانابماهیت و ترکیب 

آبریز به طور قابل  پوشش اراضی و موقعیت شبکه رودخانه و همچنین در پاسخ به اقلیم باشد. تخریب حوضه

های کاربری اراضی رودخانه مستقیما به فعالیت هایای بر نحوه انتقال آب تاثیرگذار است. عمده تخریبمالحظه

آبریز رودخانه،  شود. هدف از مدیریت و احیای حوضهآبریز نسبت داده می یا اصالح هیدرولوژیک در حوضه

بندی آب، رسوبات و سایر مواد ورودی به رودخانه است. همان کیفیت، ترکیب و زمان بررسی عوامل تغییردهنده

تواند عامل اصلی کاهش سالمت رودخانه باشد، احیای حوضه آبریز دارای آبریز می هگونه که تخریب حوض

 وابسته به آن خواهد بود. اساسی سالمت رودخانه و خدمات اکوسیستمی پتانسیلی برای بهبود



 احیای رودخانه  قدامات رایجا                                                                                                                                   | 266

 

 آبریز ماهیت مدیریت حوضه

 آبریز ممکن است شامل موارد زیر باشد: احیای حوضه

  های حفاظت از آب و مستقیم در بهبود وضعیت اراضی موجود، شامل راهبردمداخالت و اقدامات

 خاک مانند کاشت مجدد پوشش گیاهی در حوضه و احیای نهرها و نواحی مستعد فرسایش

 ریزی به منظور محدودسازی تغییر کاربری اراضی نظیر نظارت بر پاکسازی اری و برنامهذسیاست گ

 رزی متمرکز یا توسعه شهری و صنعتی. پوشش گیاهی، تبدیل اراضی به کشاو

  و منابع آبی  هارودخانهجهت کاهش رسوب و انتقال مواد مغذی به تبدیل اراضی بایر به مراتع دائمی

 .دستپایین

 دست و میانی حوضه آبریز جهت نگهداشت اقدامات مدیریت ریسک سیالب حوضه آبریز در نواحی باال

 هادخانهسیالب و کاهش تخلیه سریع آن به رو

 های تاالبی از طریق ذخیره سازی موقت سیالب و نواحی نگهداشت آبایجاد زیستگاه 

 ی بهبود و اصالح اراضی مرتعی و مدیریت آن جهت کاهش رسوبات حفاظت از پوشش گیاهی بوسیله

 آبریز در حوضه

ظور کاهش انتشار آلودگی آبریز شامل اقدام مستقیم در سطح مزرعه به من بسیاری از رویکردهای احیا و حوضه

 ها شامل موارد زیر است:گردد. مثالمواد مغذی و کاهش رسوب می روانابکشاورزی، مانند 

  مواد مغذی روانابشنی به منظور کاهش  –تصفیه نهرها و فیلترهای آهکی 

 کشی مجدد نواحی کشاورزی و تراز بندی مجدد آنها با نهرها جهت ظرفیت تثبیت یا حصار

 سیالب روهاسازی 

 هاهای بافر )حائل( بین مزارع و رودخانهتعیین نوار 

 حصارکشی و تثبیت مجدد  ها بوسیلهها و جویکنترل فرسایش در نهرها در امتداد کانال

 های فرسایش یافتهکناره

 ها و کشهای مدیریتی در مدیریت آب آبیاری و کاربرد کودها، آفتبه کارگیری بهترین روش

 هاکشعلف

های احیا ممکن است از طریق کشاورزی متکی است. برنامه حیای حوضه آبریز در سطح مزرعه بر تغییر شیوها

 الزامات قانونی، آموزشی یا وضع و تصویب قوانین صنعتی داوطلبانه منجر به این تغییرات گردند.
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 مالحظات در کاربرد مدیریت حوضه آبریز

های آبریز است. کاهش سالمت رودخانه، وسعت زیاد بسیاری از حوضهچالش مهم در شناسایی و بررسی دالیل 

سازی انتقال یکپارچه آب ها و راهبردهایی برای بهینههای اندکی در دنیا چارچوبها و کشوربه عالوه، سازمان

گذاری بالقوه برای های سیاستاند. هر چند، در برخی کشورها محرکدر مقیاس حوضه آبریز تدوین کرده

 رایی کردن وجود دارد. اج

عوامل  های مرتبط با کاربرد اقدامات و نمایش نتایج در هر دو مقیاس حوضه آبریز و کشاورزی به واسطهچالش

 اقتصادی نظیر موارد زیر است: -طبیعی و اجتماعی

 ها، چالشی مهم در شناسایی نواحی اولویت دار برای احیا محدوده جغرافیایی بزرگ بسیاری از حوضه

 کند.یجاد میا

 کنترل  های آبریز شامل اراضی خصوصی بوده و با رودخانه که اغلب تحتدر بسیاری از موارد، حوضه

دسترسی به  هایی در زمینهقرار دارد، متفاوت است. مالکیت شخصی اراضی چالشدولتی یا عمومی 

برخی مسایل قانونی  کند. همچنین ممکن استهای احیا و اجرایی کردن آنها ایجاد میمنطقه طرح

 سازی کاربری اراضی خصوصی وجود داشته باشد.ها مربوط به محدودو هزینه

 تواند تعامل بین دهد و میهای مکانی بزرگ روی میهای شدید در مقیاسها و خشکسالیسیالب

ین ها همچنای تغییر دهد. این رویدادمالحظههای آبریزشان را به طور قابل ها و حوضهرودخانه

 کند.های موجود و تنوع زیستی را دستخوش تغییرات وسیعی میزیستگاه

 مواد  توجه کیفیت آب ممکن است چند دهه به طول بیانجامد، یعنی زمانی که ورودیبهبود قابل

ها و ها، دریاچهها، رودخانههای آبریز به جریانای از حوضهها با منبع نقطهمغذی و سایر آالینده

 یابد.ساحلی کاهش می هایآب

  در مقیاس مزرعه، مالکان اراضی اغلب با موانعی از قبیل هزینه و جبران ناکافی خسارت و فقدان

 اطمینان از دستیابی به نتایج مطلوب، روبرو هستند.  

  های دولتی ای، ناگزیر تعداد سازمانای فراتر از کریدور رودخانهی احیا در محدودههاروشاجرای

بین  دهد. این عوامل هماهنگیها را در طرح افزایش میدر نتیجه اختیارات قانونی سازمان درگیر و

های مسئول اقدامات سازد و از طرف دیگر ممکن است سازمانهای مختلف را دشوارتر میسازمان

 احیا )به عنوان مثال سازمان منابع آب( از اختیارات قانونی چندانی برخوردار نباشند.

 بعات انتشار )به عنوان مثال، استفاده بیش از حد از کود و یا فرسایش خاک( و تبعات عارضی مدیریت ت

 .سطحی( بر روی یک رودخانه بسیار دشوار است رواناب)نظیر جلوگیری غیرعمدی از 
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سخ حوضه آبریز به شناسی، هیدرولوژی و پاشناخت بهتر اثرات حوضه آبریز )تاثیرات طبیعی مانند زمین

ظیر سرریز(، احتمال نگهدارنده جریان ن هایبارش( و تاثیرات انسانی )مانند کاربری اراضی، سازهوقایع 

 دهد.موفقیت احیا را افزایش می

 

 مطالب مرجع دیگر

 هااحیای کریدور رودخانه: اصول، فرآیندها و شیوه 

 های استرالیاراهنمای احیا برای رودخانه 

 حوضه آبریز  حفاظت و اصالح فرسایش خاک. سازمان مدیریتداران برای حفظ خاک: راهنمای زمین

 های شمالی.رودخانه

 

های هرز و مدیریت علف های مرجانی عظیمصخره احیای کیفیت آب در -( مطالعه موردی43) کادر

 مهاجم در آفریقای جنوبی

یی هارودخانهن در های فراواکشکیفیت پایین آب ناشی از غلظت باالی مواد مغذی و بارهای رسوبی و آفت

های آبی واقع در ریزد، یکی از تهدیدات بسیار مهم برای صخرهمی میعظ یمرجان یهاصخره که به درون

کیفی آب، موسوم به  ها، یک برنامه حفاظتسنگی است. در پاسخ به این آالینده هایی با کنارههارودخانه

های آبی از زل کیفیت آب ورودی به صخرهتنسازی روند های آبی با هدف توقف و معکوسبرنامه صخره

کل  2018گذاری کرده است که تا سال ارایه شده است. این طرح هدف 2020ال سهای آبریز مجاور در حوضه

ای به ترتیب تا های آبریز صخرهحوضه ها در انتهایآفت کشبارهای نیتروژن و فسفر )مواد مغذی( و میزان 

د خواهد درصد پوشش اراضی مرتعی گرمسیری وجو 70هد یافت و حداقل درصد کاهش خوا 60درصد و  50

اهش یابد. مسئولیت درصد ک 20بار رسوبات حدود  2018داشت. عالوه بر آن، در طرح پیشنهاد شده که تا سال 

هایی های دولت فدرال، ایالتی و محلی است. اقدامات کلیدی شامل انجام فعالیتاجرای مشترک طرح بین هیئت

نوین کشاورزی  هایها و تحقیق راجع به شیوهارتباط با مالکان اراضی جهت بررسی منابع اصلی آالیندهدر 

ای وضه آبریز صخرهها و کودها و بهبود و انتخاب بهترین شیوه کشاورزی در کل حکشبرای کاهش ورودی آفت

های شت، بهبود شیوهبه، شکر و گواست. هدف از قوانین صنعتی داوطلبانه همانند قوانین موجود در صنایع پن

میلیون  375های فدرال و ایالتی حدود آبی است. دولت هایکشاورزی جهت کاهش تاثیرات مخرب بر محیط

 کنند.های آبی پرداخت میسال، برای اجرای برنامه صخره 5دالر را در طی 

های برای بررسی چالش گونه 1995ابتکار دولت آفریقای جنوبی است که در سال  (WfW1اقدام برای آب )

رفت، آغاز شد. این برنامه همچنین به تهدیدی عمده برای منابع آب سطحی به شمار می مهاجم گیاهی که

                                                           
1 Working for Water ) WfW(  
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های احیا ایجاد گردید. اهداف این برنامه عبارتند از: افزایش زایی برای افراد بیکار در زمینه فعالیتاشتغالمنظور 

های شغلی محیطی و احیای اراضی و همچنین ایجاد فرصتد یکپارچگی زیستامنیت آبی آفریقای جنوبی، بهبو

کند. های مکانیکی، شیمیایی و کنترل بیولوژیکی استفاده میپذیر منطقه. این برنامه از روشبرای جوامع آسیب

WfW  ،ی در های حفاظتطرح را در سرتاسر دنیا اجرا کرده است و یکی از بزرگترین طرح 300از زمان تاسیس

های مهاجم در طول مدت بیست سال است؛ با این حال، اکنون این آفریقا بوده است. هدف اصلی آن، کنترل گونه

میلیون هکتار از اراضی مورد تهاجم قرار گرفته،  2، تقریبا 2004رسد. در سال بینانه به نظر نمیهدف چندان واقع

 پاکسازی جدید شد. اقداماتعالیت، عملیات پیگیری جایگزین این برنامه پاکسازی شد. همزمان با ادامه ف بوسیله

 

 اصالح جریان -11-3

گیرد. این نوع اقدام با هدف بهبود جریان جریان رودخانه انجام می یکم تیوضعاصالح جریان با هدف احیای 

تداوم یا ها و اقدامات قانونی متمرکز است که شامل تغییرات در حجم، فراوانی، رودخانه بر روی سیاست

گذار خواهد بود. مدیریت سیالب جریان تاثیر یکم تیوضعبندی جریان است. سایر اقدامات نیز بر روی زمان

تواند تبعات منفی سازی سدها میها در نواحی شهری را کاهش دهد. حذف یا مقاومروانابتواند طغیان می

با  یوستگیپش داده یا به طور کلی از بین ببرد. رودخانه را کاه ای بر روی جریانرودخانه هایناشی از سازه

 ها گردد. ها ممکن است منجر به تغییر مشخصات هیدرولیکی سیالبدشتسیالب

 

 هدف از اصالح جریان

شود. جریان رودخانه به دالیل جریان یکی از عوامل بسیار مهم در سالمت رودخانه محسوب می یکم تیوضع

 متعددی مهم است:

  رود.ها به شمار میکننده زیستگاه فیزیکی در رودخانهاصلی تعیینجریان، عامل 

 اند.حیات را در پاسخ به الگوهای جریان طبیعی تکامل داده های چرخهای تاریخچههای رودخانهگونه 

  ( سیالبدشت -( و جانبی )رودخانه دستپایین -جریانات، الگوهای طبیعی در ارتباط طولی )باالدست

 کنند.را حفظ می

  کند.های آفتی را تسهیل میجریان، گسترش ناخواسته گونه یکم تیوضعتغییرات ایجاد شده در 

(. تغییرات 5-11محیطی مختلفی را ایفا می کنند )شکل های زیستجریان، کارکرد یکم تیوضععناصر مختلف 

انحرافی )نظیر برداشت آب برای آبیاری( توانایی  هایایجاد شده در جریان رودخانه )نظیر احداث سدها( و کانال
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جریان است،  یکم تیوضعدهد. اقداماتی که به منظور اصالح رودخانه را برای ایفای آن کارکردها، تغییر می

 محیطی احیا نمایند.های هیدرولوژیکی مهم را از لحاظ زیستمعموال با هدف احیای متغیر

 

 
 های اکولوژیکی یک هیدروگراف فرضی عناصر مختلف و نقش -5-11کل ش

 

 ماهیت اصالح جریان 

محیطی است. جریانات جریان معموال ایجاد، محافظت و مدیریت جریانات زیست یکم تیوضعمنظور از احیای 

 هایای و محیطهای رودخانهسازی اکوسیستممحیطی کمیت، کیفیت و زمانبندی جریان الزم برای پایدارزیست

تواند از طریق موارد محیطی میزیستکند. احیای جریانات آبی و معیشت انسانی وابسته به آن را توصیف می

 زیر صورت گیرد:

 ای جهت مدیریت عملکردشان با هدف رودخانه هایالزامات قانونی برای متصدیان سدها و سایر سازه

 تواند شامل موارد زیر باشد:محیطی که برای نمونه میتقویت جریانات مهم به لحاظ زیست

 جریانات پایه آزاد شود. بایست برای حفاظت جریانات حداقلی که می 

  الزامات رهاسازی نوسانات جریان در مواقع بحرانی سال برای مثال جهت افزایش انتقال بار رسوبی

 ریزی یا مهاجرت ماهیان. یا تحریک تخم

 تواند ناشی از بیشینه نرخ افزایش و کاهش، برای کاهش اثراتی نظیر ریزش جداره رودخانه که می

 جریان باشد.تغییرات ناگهانی 

 محیطی آب رها سازی شده مانند دما، های زیستملزم نمودن متصدیان به مدیریت سایر ویژگی

 رسوب و مواد مغذی.

 

 نوسانات دبی جریان
 ریزی ماهیان()نظیر تخم 

 

 جریان پایه در فصل خشک

 )نظیر حفظ زیستگاه(

 

 جریان پایه در فصل مرطوب

 

  هاسیالب
)نظیر پر کردن 

ها و حفظ شکل تاالب
 ها(کانال

 

 ماه

 

ان
ری

ج
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 کنندگان و زمان برداشت تواند مقدار آب برداشت شده توسط مصرفتغییر در روش تخصیص آب می

تحمیل قوانینی در جهت  آن را محدود کند. برای مثال کاهش برداشت مجاز مقدار کل آب و یا

 کاهش یا منع برداشت آب در طی وقایع مهم سیالبی.

 برای برداشت و استفاده از آب منجر به حفظ آبی که مربوط به مجوزهای سایر اقدامات  کسب مجوز

های مردمی یا محیطی، گروهنهاد زیستهای مردم نکند. به عنوان مثال سازمااحیا است، کمک می

شده از رودخانه شوند. از توانند با خرید مجوز آب، باعث کاهش حجم آب برداشتمی سازمان دولتی

(. چنین 44محیطی مشخص استفاده گردد )کادر طرف دیگر، شاید از این آب به منظور اهداف زیست

 اقداماتی متکی به وجود یک روش تخصیص آب منطقی و پیشرفته است. 

ریزی در مقیاس حوضه با هدف بررسی های برنامهن بخشی از روشاین نوع از اقدامات ممکن است به عنوا

در مقابل، تغییرات قانونی و یا سایر تغییرات، به عنوان بخشی از اقدامات  .روش تخصیص آب معرفی گردد

 شود.یک روش جریان متفاوت، انجام می احیاس رودخانه برای رسیدن به

 

 مالحظات اصالح جریان

محیطی به اکوسیستم را با چالش های زیستهای آبریز، ایجاد جریانبسیاری از حوضهبرانگیز ماهیت بحث

محیطی معموال مستلزم انجام تغییرات حقوقی جریان برای بهبود نتایج زیست یکم تیوضعکند. تغییر روبرو می

توافقات مربوطه  ها تحت مجوزهای مربوطه، یا بهره برداران برقابی تحتکنندهموجود، از قبیل حقوق آبیاری

تواند پرهزینه )به دلیل تولید اقتصادی از دست رفته یا نیاز به جبران خسارت است. ایجاد چنین تغییراتی می

صاحبان حق( و یا به لحاظ سیاسی و قانونی، بسیار دشوار باشد. عدم وجود یک روش حقابه قوی و سرپیچی 

سازد. به جریانات زیست محیطی را با مشکل مواجه میاز اجرای قانون، اقدامات انجام شده در جهت ایجاد 

هات ها، دولتها تصمیمهای گزاف نصب آنهای اصلی آب، به همراه هزینهعلت طول عمر طوالنی زیرساخت

زیست( ترجیح پیشین در خصوص تخصیص آب را بر تصمیمات جدید )مبنی بر بازگرداندن آب به محیط

محیطی نیستند، های زیستهای موجود قادر به حمایت از جریانر ساختدهند. نهایتا در شرایطی که زیمی

های فیزیکی همراه باشد. مشابه با سایر اقدامات جریان جدید حتی ممکن است با چالش یکم تیوضعایجاد 

 ها، مستلزم موارد زیر است:احیا، غلبه بر این گونه چالش

 قوی برای توجیه روش پیشنهادی یک نمونه علمی 

  جریان به دست  یکم تیوضعنمونه اقتصادی قوی برای تاکید بر منافعی که از طریق تغییر یک

 خواهد آمد.
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 ها، هر گونه تبعات منفی یک رویکرد راهبردی که همزمان با به حداکثر رساندن مزایای احیای جریان

 رساند. بر کاربران آب را به حداقل می

 الزامات قانونی و مقرراتی برای حفظ جریان 

 

 مطالب مرجع دیگر

 ریزی تخصیص آب حوضه آبریز برنامه 

 

 طرح خرید متقابل در حوضه آبریز مری دارلینگ )استرالیا( -( مطالعه موردی44کادر ) 

آوری به منظور تضمین سالمت و تاب نگیدارل یمر زیمتقابل در حوضه آبر دیخر، طرح 2012در سال 

های مجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی را تعیین نمود. تخصیصزیست به صورت پایدار، میزان برداشت محیط

کاهش  2019فعلی از سطوح تعریف شده در طرح فراتر رفته و الزم بود که میزان برداشت مجاز پایدار تا سال 

د یابد. برای از بین بردن این اختالف )میزان برداشت فعلی با میزان برداشت مجاز پایدار(، دولت استرالیا متعه

)معادل  لیتر گیگا 2750محیطی شد. هدف از این برنامه احیای ها در جهت منافع زیستبه حفاظت از حقابه

گذاری در کنون بیش از دو سوم آن از طریق خرید آب، سرمایهسطحی است که تا آب میلیارد متر مکعب( 2.75

احیا در مقیاس ایالتی و فدرال صورت گرفته است. این طرح موجب  هایها و نیز از طریق سایر طرحساختزیر

برای تامین نیازهای زیست  "محلی"بخش -آب سطحی در دو بخش شد: بخش اول  هایکاهش کانال

برای تضمین سالمت کلی  "دستپایین"بخش مشترک واقع در  -محیطی در هر حوضه آبریر و بخش دوم

رودخانه موری در جنوب. حقابه اخذ شده توسط دولت توسط  دارلینگ در شمال و -رودخانه برون

Commowealth Environmental Water Holder (.28شود )کادر نگهداری و مدیریت می 

 

 سازی سدها حذف یا مقاوم -11-4

 هایسازی سازهای و یا اصالح و مقاومرودخانه ایسازهسازی سدها، به حذف سدها یا سایر حدف یا مقاوم

موجود جهت کاهش تبعات اکولوژیکی منفی آنها اشاره دارد. این موضوع شامل اقدامات مرتبط با حذف موانع 

 شود. های جایگزین برای آنها میمسیر حرکت ماهیان و ساخت مسیر دستپاییندر باالدست یا 
 

 سازی سدهدف از حذف یا مقاوم

بر سالمت رودخانه داشته باشد. برخی از این توانند تبعات مهمی می داخل رودخانه هایها یا سایر سازهسد

 تبعات مربوط به موارد زیر هستند:
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  های برقابی با نوسانات زیاد دبی روزانه، به طور جریان: سدهای مخزنی و نیروگاه یکم تیوضعتغییر

نوسانات زیاد فصلی و روزانه گردد. جریان را مختل کرده و منجر به  یکم تیوضعتواند خاص، می

 این نوسانات بسیار بیشتر از مقدار دبی جریان در حالت طبیعی است.

 تواند منجر به تخریب دست میتله اندازی رسوبات و مواد مغذی پشت سد: کاهش رسوبات در پایین

اکولوژیکی  های مهمکانال رودخانه، سیالبدشت، دلتای ساحلی و در نتیجه از دست دادن زیستگاه

 گردد.

  مسدودسازی مهاجرت موجودات آبزی: حفظ الگوهای طبیعی اتصال طولی و عرضی رودخانه برای

ای از جمله گیاهان، بی مهرگان و ماهیان ضروری است. های رودخانهزنده ماندن جمعیت بسیاری از گونه

دست ها به سمت باالنهسدها یکی از علل عمده از هم گسیختگی زیستگاه و محدود سازی جابجایی گو

 دست کریدورهای رودخانه هستند.و پایین

هدف از اصالح یا حذف سد، بررسی همه مسایل فوق الذکر است. همچنین حذف سد به خصوص در مورد 

های فرسوده ممکن است به دلیل مالحظات ایمنی انجام شود. به دو دلیل ممکن است تصمیم گرفته ساختزیر

مالحظه نباشد و دلیل دوم: منافع حاصل از سد از ود: فواید حاصل از سد چندان قابلشود که یک سد حذف ش

 هاهای نگهداری و تعمیر آن کمتر باشد. این امر ممکن است به علت تغییر در اقتصاد سد، تغییر در ارزشهزینه

 یا افزایش آگاهی نسبت به تبعات منفی سدها باشد. 

 بزی به ویژه ماهیان دارند که عبارتند از:حذف سدها مزایایی برای موجودات آ

 دست رودخانهدست و پایینها در باالحذف موانع از مسیر حرکت ماهی -1

 احیای تغییرات جریان فصلی طبیعی -2

 ریزی و تغذیه زیستگاه در باالدست سدحذف گل و الی زیستگاه، تخم -3

 دستسمت پایین های کوچک و مواد مغذی بهها، سنگامکان عبور واریزه -4

 طبیعی در زیر سدحذف تغییرات دمایی غیر -5

 شودها میهایی که منجر به مرگ و میر ماهیحذف توربین -6

 

 سازی سدماهیت حذف یا مقاوم

 سازی سد شامل موارد زیر است:حذف یا مقاوم

 های اطراف، به ساخت: یک سد ممکن است با انحراف رودخانه یا پمپاژ جریان آن به محلحذف زیر

طور کامل در شرایط خشک حذف شود. از طرف دیگر، برخی سدها ممکن است مرحله به مرحله از 
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میان برداشته شوند. بدین ترتیب که در طی چندین سال به آهستگی حجم سد را کاهش دهند تا 

 پذیر گردد.ریجی امکاناحیا به صورت تد

 محیطی: اصالحات ممکن است برای موارد های موجود برای بهبود نتایج زیستسازی زیرساختمقاوم

 زیر طراحی شود:

 آب از اعماق مختلف برای جلوگیری از  های مختلف، به عنوان مثال، تخلیهسازی جریانامکان رها

 ."آلودگی آب سرد"

  های مختلفسازی جریانبهتر رهاافزایش ظرفیت به منظور کنترل 

 های مشابههای ماهی یا سایر سازهایجاد گذرگاه 

 

 مالحظات حذف یا مقاوم سازی سد

سازی های از دست رفته. مقاومهای مستقیم و فرصتحذف سدها از دو جنبه یک عملیات پرهزینه است: هزینه

 ها بسیار متفاوت بوده، هزینهموقعیت مکانی سدشود. از آنجا که اندازه و نیز یک گزینه پرهزینه محسوب می

ها میلیون دالر متغیر باشد. بنابراین در نظر گرفتن یک سد برای ها هزار تا صدتواند از دهتخریب یک سد می

سازی تنها در صورتی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است که منافع کافی به دنبال نداشته تخریب یا مقاوم

ساخت پرهزینه باشد یا خطری ایمنی آن را تهدید کند، فرصتی ثال، در شرایطی که حفظ زیرباشند. برای م

 مناسب برای تغییرات ایجاد خواهد شد. 

های مربوط به در بلندمدت شود. تخریب در واقع، از صرف هزینه جوییتواند منجر به صرفهتخریب سد می

وحش مستقیم مرتبط با حفاظت از ماهیان و حیاتم و غیرهای مستقینگهداری و تعمیرات ایمنی و نیز هزینه

های تفریحی جدید مانند ماهیگیری و قایقرانی تولید کند. به عالوه، این کار ممکن است از فرصتجلوگیری می

هایی از قبیل درآمد کند. رسوباتی که شاید بیش از صد سال پشت یک سد انباشته شده است، محتوی سم

PCBاغلب پرهزینه است. فرایند تخریب سد ها و فلزات سنگین است. حذف این فلزات سمی اکسینها، دی

دست را کاهش دهد و شده و کیفیت آب پایین سازی مجدد این رسوبات سمیممکن است منجر به معلق

های رود. انتخاب روشبه شمار می دستپایینوحش و کاربران آب در تهدیدی برای سالمت ماهیان، حیات

دهد. تخریب سد همچنین منجر به تغییر اساسی در محیط خریب مناسب این تبعات را به شدت کاهش میت

های تاالببرد و تمامی های ایجاد شده توسط سدها را از بین میگردد. فرآیند تخریب، زیستگاهزیست محلی می

 مصنوعی در اطراف مخزن سد را نیز خشک خواهد کرد. 
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 مطالب مراجع دیگر

 (2002آالی نامحدود ،های آمریکا و ماهی قزلگیری )رودخانهررسی حذف سد: یک راهنمای تصمیمب 

  (1997راهنمای حذف سدها و تاسیسات برقابی )انجمن مهندسان عمران آمریکا 

 راهنمایی برای طرح( های حذف سدهاUSSD, 2015 ) 

 

)واشینگتن،  Elwhaمتحده( و رودخانه )مین، ایاالتLower Penobscot -( مطالعه موردی45) کادر

 ایاالت متحده( 

، مبنای حذف سد و طرح احیای زیستگاه آبزیان را شکل Penobscotدست رودخانه جانبه پایینتوافقنامه چند

)مالک و بهره بردار سد و نیروگاه برقابی(؛ تعدادی  PPLتوسط شرکت  2004نامه در سال دهد. این توافقمی

ی مذکور، نامههای محافظت امضا گردید. توافقای از گروهرال، ایالتی و محلی و مجموعههای فداز دولت

به عنوان بزرگترین حوضه آبریز در ایالت مین  Penobscotدست رودخانه ای برای احیا و مدیریت پایینبرنامه

 نماید.آمریکا را تدوین می

کردند. خریداری می PPLبایستی سه سد موجود را از شرکت نامه، مسئولین احیای رودخانه میبر طبق این توافق

و  Great Worksمیلیون دالر انجام شد. دو سد )شامل سد  24و با هزینه  2010این خرید در ماه نوامبر سال 

اند. گذرگاه ماهیان در سد سوم ساخته خواهد شد. وضعیت عبور ( در حال حاضر از رده خارج شدهVeazieسد 

اختیار افزایش تولید برق در شش  PPLیابد. در مقابل، شرکت ار سد موجود دیگر نیز بهبود میماهیان در چه

نیاز نامه موردهای مختلف توافقمخزن موجود را خواهد داشت. هنوز مصوبات دولتی بسیاری قبل از اجرای بخش

ح و اهداف آن را برای تمامی نامه تا حدودی قطعیت الزم در مورد آینده این طرتوافقاست. با این حال، این 

ها، احیای زیستگاه برای طیفی از ماهیان دریایی، ایجاد نموده است. هدف از این فعالیت مدخالنذینفعان و ذی

ریزی خود های قبلی تخماحیای ارتباط بین رودخانه و اقیانوس و امکان ایجاد دسترسی ماهیان مهاجر به محل

رود زیستگاه آبزیان تقریبا شده بودند(، است. با اتمام این طرح، انتظار می)که از زمان ساخت سدها مسدود 

 کیلومتر مربع افزایش یابد. 1600

. درگذشته، این رودخانه کندمیمایل از ایالت واشنگتن در شمال غربی آمریکا عبور  45با طول  Elwhaرودخانه 

بری، دو مورد سد با های چوببه برق برای کارخانه آال شهرت داشته، اما به دلیل نیازخاطر وجود ماهی قزلبه

در  Glines Canyon، و سد 1914در سال  Elwhaساخته شدند )شامل سد  20هدف برقابی در اوایل قرن 

، که نگران Elwha Kallamهای محلی، مانند قبیله ، در واکنش به فشارهای گروه1992(. در سال 1927سال 

د، کنگره آمریکا اختیار خرید دو سد را به دولت فدرال داد و دستور مطالعه طرح آال بودنکاهش صید ماهی قزل

همزمان با آغاز حذف  2011سنجی در سال حذف سدها را صادر نمود. روند انجام تحقیقات و مطالعات امکان

 هاییانویژه جردر مورد تبعات حذف این دو سد بر کارکرد اکوسیستمی، بهسدها انجام شد. تحقیقات مهمی 
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ها مشخص نمود که تخلیه و انتقال رسوبی و تبعات اکولوژیکی در ماهیگیری انجام شد. بررسی اولیه داده

رسوبات احیا شده منجر به تغییر خصوصیات ژئومورفولوژیکی کانال رودخانه شده است. این تغییرات منجر به 

 2سد ناپدید شده بودند. در طول مدت  های جانبی شنی شد که پس از ساخت این دوپدیدار شدن مجدد حائل

گیری ساختار از جمله شکل داشتمحیطی فراوانی سال تخریب سد، افزایش پیچیدگی کانال پیامدهای زیست

 های قزل آال و پرورش بالقوه آنها و افزایش پوشش گیاهی.ریزی ماهیزیستگاه، موجودات آبی کف زی، تخم

 

 مدیریت سیالب -11-5

های جریان( در کنندهها و تعدیلها، تاالبی )مانند حوضچههایشامل ساخت و مدیریت سازهمدیریت سیالب 

-های آبریز با نفوذآبی از حوضه هاینواحی شهری جهت اصالح نحوه تخلیه جریان سیالب به درون مسیل

شهری از نواحی ی هارودخانهو  هاناپذیری زیاد و همچنین اقداماتی برای بهبود کیفیت آب ورودی به مسیل

 شهری است.
 

 هدف از مدیریت سیالب

های زهکشی سیالب ها و سامانهها، پشت بامناپذیر مانند جادهدر نواحی شهری، به دلیل افزایش سطوح نفوذ

ناپذیر مانع نفوذ آب به درون خاک شده و به غالبا یک الگوی هیدرولوژیکی تغییر یافته وجود دارد. سطوح نفوذ

شود. سیالب را افزایش داده و در برخی موارد باعث سیالب شدید و افزایش فرسایش می روانابشدت، میزان 

تواند بارهای با آالیندگی ریاد را جابجا کند. جریان سیالب از سطوح نفوذناپذیر، شدیدترین عامل همچنین می

 (.3-10شود )بخش های شهری محسوب میمحرک برای رودخانه

 و مدیریت سیالب معموال بهبود عوامل مرتبط با سالمت رودخانه است که عبارتند از:هدف از اقدامات احیا 

 های هیدرولوژیکی حوضه نشینی بر روی ویژگیکمینه سازی تبعات شهر جریان: بوسیله یکم تیوضع

 آبریز

 ی کاهش مقدار آلودگی وارد شده به سامانه جمع آوری و تخلیه سیالب و حذف کیفیت آب: به وسیله

 مقدار مشخصی از آلودگی باقیمانده

  در ناحیه ساحلی و سیالبدشتجوامع زیستی )بایوتا(: از طریق بیشینه سازی میزان پوشش گیاهی بومی 

 ها برای جانوران آبزی داخل سامانه جمع آوری زیستگاه: از طریق بیشینه سازی ارزش فیزیکی زیستگاه

 و تخلیه سیالب
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ز رویکردهایی مانند طراحی شهری حساس مدیریت سیالب، اغلب بخشی ا های احیای استفاده شده درروش

ر دنگر های جامعها جزء رویکرددهد. این روشهای پایدار زهکشی شهری را تشکیل میبه آب یا سامانه

 شهری سازی توسعهریزی، طراحی، ساخت و مقاومبرنامه

ب، افزایش تداوم وص از طریق کاهش دبی اوج سیالبه منظور کمینه کردن تبعات آن بر سالمت رودخانه، به خص

 مراجعه شود(. 10رود )به فصل به شمار می هاها و مسیلوارده به رودخانه جریان و کاهش بارهای آالینده

 

 ماهیت مدیریت سیالب

های جمع آوری و تخلیه سیالب اقدامات مدیریت سیالب شامل اقداماتی است که منجر به بهبود کارایی سامانه

 های جدید است: رساندن تبعات سیالب ناشی از توسعهموجود و نیز به حداقل 

 های طراحی و ساخته شده با هدف بهبود کیفیت و یا کنترل حجم کمی ای: سامانهاقدامات سازه

های نگهداشت موقت یا تاالب مصنوعی، بافرها و های رسوبی، حوضچهنظیر مانند حوضچه بروانا

 .هاهای پشت بامهای سبز و باغچهها، بامجوی باغچه

 ر کاهش مقدار ای: اقدامات آموزشی، نهادی و یا جلوگیری از آلودگی به منظوسازهاقدامات غیر

 ها روانابهای موجود در آالینده

 

 مدیریت سیالبمالحظات 

ها( به منظور تصفیه رسوبات ریزدانه و ها و جوی باغچه)مانند حوضچه 1های حوضچه تصفیه زیستیسامانه

قبل از رسیدن به سامانه تخلیه سیالب، از پوشش گیاهی استفاده  ها در مرحلهفرآوری مواد مغذی و ریزآلودگی

بندی تخلیه سیالب و بهبود ، تغییر در زمانروانابها عبارتند از: کاهش مقدار کنند. مزایای این سامانهمی

 ها و فلزات سنگین. با حذف جامدات معلق، مواد مغذی، هیدروکربن روانابمشخصات شیمیایی فیزیکی 

مچنین با تعدیل هکنند. رسوبی می توانند رسوبات با اندازه درشت تا متوسط را از جریان حذف  یهاحوضچه

های رسوبگیر به عنوان اولین شوند. حوضچهنشین میجریان و کاهش سرعت در یک ناحیه، ذرات بزرگ نیز ته

همچنین به عنوان و  دست رودخانههای پایینگذاری در سازهمحل عبور سیالب جهت جلوگیری از رسوب

 هزینه بوده اما نیاز به نگهداری ها کمگردد. ساخت آنحوضچه ورودی یک تاالب مصنوعی استفاده می

 و الیروبی مستمر دارند.

                                                           
1 Bio-retention 
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مصنوعی، مواد کلوئیدی ریز و مواد مغذی نامحلول را با استفاده از نواحی مختلف شامل به ناحیه  هایتاالب

محیطی رق نمودن و پوشش گیاهی شناور در آب به عنوان فیلترهای زیستبردن مواد، ناحیه مستغ حاشیه

های انتقال فیزیکی، های مصنوعی کیفیت سیالب را از طریق مکانیزمکنند. تاالبتصفیه و فرآوری می

 ممکن است پرهزینه بوده و مستلزم طراحی صحیح  بخشند. ساخت تاالببیولوژیکی و آالینده بهبود می

ها به نگهداری پیوسته نیازمند مؤثر آب باشد. تاالب های نگهداشت مناسب به منظور تصفیهزمانو مناسب با 

ها از آشغالگیرهای ورودی و جلوگیری از تکثیر و گسترش می باشند. این نگهداری شامل حذف رسوبات و نخاله

کنند و سایر خدمات اکوسیستمی فعال استفاده میگیاهان مهاجم در اطراف آنها است. آنها از روش تصفیهی غیر

های آبزی یا پرندگان آبی سازی منظر شهری همراه با زیستگاه برای گونههای تفریحی و زیبارا از طریق ارزش

 دهند.ارایه می

ها در کنارگذرها جهت تصفیه جریان سیالب حاصل های شنی و جوی باغچههمچنین، از نوارهای حائل، فیلتر

تر بوده و آثار منفی شود. آنها در مقیاسی کوچک مقرون به صرفهمقیاس استفاده می از حوضه آبریز کوچک

 سازی نواحی شهری موجود، سودمند است. کمتری دارند که این امر برای مقاوم

رود )بخش مسایل مرتبط با احیای حوضه آبریز شهری، به طور یکسان برای مدیریت سیالب نیز به کار می

تر از نواحی روستایی های احیای شهری پرهزینهان بودن اراضی در نواحی شهری، طرح(. به دلیل گر10-4

های بوده و اغلب خرید و نگهداری از محدوده وسیعی از زیستگاه واقع در سیالبدشت رودخانه دشوار است. گزینه

ی شیمیایی از هاهای سیاسی و آلودگیهای شهری، مالکیت اراضی، فشارساختاحیا همچنین به وسیله زیر

 شوند.رو محدود میطریق نشت مجاری سیالب و فاضالب

 

 مراجع برای مطالعه بیشتر

 ایاالت متحدههای مدیریت سیالب در بهترین روش ( آمریکاUS EPA) 

 های استرالیا برای مدیریت سیالب شهریدستورالعمل 

 هاراهنمای طراحی فنی آب 

 هایآبطراحی  دستورالمل ABC  سنگاپور ، 

  برنامه مدیریت سیالب شهرستان کینگ، ایالت واشنگتن، آمریکا 
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 ، سنگاپورAng Mo Kioپارک  -( مطالعه موردی46) کادر

های بهبود کیفیت آب، ارتقای ظاهر فیزیکی، ارزش تفریحی و تنوع زیستی آب ABC هایآبهدف برنامه 

های حاصل رواناب، ها و مخازن بودند، این برنامهکه هدف اصلی برنامه مذکور رودخانهسنگاپور است. در حالی

 مراجعه شود(. 4-2نظر قرار داده است. )جهت مطالعه بیشتر به بخش از حوضه آبریز شهری را نیز مد

هکتار( و  62، بزرگترین )با وسعت Bishan-Ang Mo Kio، پارک های این برنامهیکی از مهمترین طرح

 2012در مارس و به طور رسمی  آغاز گردید 2009آن در اکتبر سال سنگاپور بود. ساخت  مشهورترین پارک

کیلومتر رودخانه طبیعی سازگار با  فضای سبز  3کیلومتر کانال بتنی رودخانه کاالنگ به  2.7افتتاح شد. تبدیل 

انجام گرفته در این برنامه است. این پارک در اصل سیالبدشت یک رودخانه  اطراف آن، نشان دهنده اقدامات

توانند در کانال های چندگانه دارد. زمانی که سطح جریان آب پایین است، مردم میبوده که امکان کاربری

 ور جریانیابد پارک به عنوان کانال عبرودخانه تفریح کنند و زمانی که تراز جریان به دلیل سیالب افزایش می

دشت کند. این کانال رودخانه و سیالببرای جلوگیری از وقوع سیالب در بخش مسکونی اطراف آن عمل می

بایست در محلی ذخیره شود ساله طراحی گردید. سیالب می 25آن، برای انتقال ایمن سیالب با دوره بازگشت 

د، بنابراین نیاز به یک سامانه تخلیه مناسب است. توان آن را به رودخانه تخلیه کرو تا قبل از پایان طوفان نمی

 رواناباز این رو، هرگونه توسعه جدید در حوضه آبریز باید همراه با طراحی زهکش مناسب باشد تا از تولید 

 اضافی جلوگیری کند. 

فته یاهای احیای کانال رودخانه در کشورهای توسعهاگر چه استفاده از رویکردهای مهندسی زیستی در طرح

متداول است، در سنگاپور برای اولین بار و در این طرح، از مهندسی زیستی استفاده شد. قبل از اجرای طرح 

در  های گیاهی بومیده روش متفاوت را در ترکیب با گونهی، گروه طراحی در رودخانه کاالنگ، مهندسی زیست

حیا اها در دادند. هفت مورد از این روش متری زهکش جانبی داخل پارک مورد بررسی و آزمایش قرار 60بازه 

ها، ، سنگچینی با قلمهشاخ و برگی هایاليهسازی کانال رودخانه مورد استفاده قرار گرفت از جمله و بازطبیعی

های نی، تورسنگ )گابیون( ، رولشاخ و برگی هایاليهخاکبرداری و نصب پوشش ژئوتکستایل، حفاظ علفی با 

سازی پویایی جریان آب یک مدل هیدرولیکی توسعه یافت ا کاشت گیاهان. برای شبیهو ژئوتکستایل همراه ب

های هایی که در معرض جریانهای گیاهی مقاوم در مکانتا به طراحی کانال کمک نماید. به عنوان مثال گونه

 کاشته خواهد شد. با سرعت باال قرار بگیرند و توسط این مدل شناسایی شود، 

هایی با عرض متفاوت، بستر سنگی هایی نظیر پر پیچ و خم بودن، کانالعی شده همراه با ویژگیهای طبیکانال

و پوشش گیاهی ساحلی که الگوهای جریان متفاوتی را ایجاد کرده، مشخصه برجسته این پارک هستند )شکل 

حیات وحش متنوعی  های(. ژئومورفولوژی ناهمگون عالوه بر زیباسازی منظر در تالش است که زیستگاه10-6

را ایجاد نماید. چندین عنصر متفاوت تصفیه پایدار سیالب در بازطراحی پارک مد نظر قرار گرفتند از جمله 
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دست پارک واقع بایوتوپ تصفیه کننده که برای اولین بار در سنگاپور استفاده شد. بایوتوپ تصفیه کننده در باال

 کند.ات موجود در پارک از جمله زمین بازی آبی کمک مینیاز تاسیسشده و به تامین آب تمیز مورد 
 

 
 ، سنگاپور Bishan-Ang Mo Kioوضعیت کانال رودخانه قبل )باال( و بعد از احیا )پایین( در پارک -6-11شکل 

 

 

 سیالبدشتبا  یوستگیپ -11-6

سیالبدشت، منجر به افزایش دوره بازگشت سیالب در مناطق سیالبدشت شده )به عبارت بهتر با  یوستگیپ

( و به تبادل موجودات و مواد و مصالح بین مجرای شودمیظرفیت بیشتری برای عبور جریان سیالبی ایجاد 

 بخشد.رودخانه و سیالبدشت سهولت می

 

 دشت سیالببا  یوستگیپهدف از 

شوند و ها در دنیا محسوب میترین اکوسیستمخیزترین و حاصلاقتصادی یکی از با ارزش ها از نظرسیالبدشت

ها به افزایش تولید اولیه و ثانویه دشتکنند. سیالبی شدن سیالبنقش مهمی در حفظ سالمت رودخانه ایفا می

سیالب و نیز انتشار ورود مواد مغذی از  زی کمک نموده که در نتیجهو نیز افزایش جمعیت موجودات خشکی

شود: دشت است. وقوع سیالب منجر به حفظ اتصال هیدرولوژیکی اکوسیستم میکربن و مواد مغذی از سیالب

امکان حرکت موجودات زنده بین کانال و سیالبدشت را فراهم کرده و زیست توده )بایوماس( تولید شده در 

شود. به عنوان مثال در زمان وقوع غذایی می بکهسیالبدشت را به رودخانه اضافه نموده و موجب پویایی ش

کنند، زیرا ریزی به سیالبدشت مهاجرت میهای تخمجهت دسترسی به مکان های ماهیسیالب، انواع گونه
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ها به ها هستند. حرکت مواد مغذی و کربن از سیالبدشتها بهترین مکان برای رشد و تغذیه آندشتسیالب

ها همچنین یک منبع موقت برای نگهداری دشتسیالبکانال رودخانه توسط جریان سیالب صورت می گیرد. 

ند یک منبع مهم تغذیه تواندهند و میجریان سیالبی هستند و دبی اوج سیالب را به تاخیر انداخته و کاهش می

 منابع آب زیرزمینی باشند. 

هایی است که کانال رودخانه به لحاظ هیدرولوژیکی از بندی اقدامات، در واقع واکنش به موقعیتاین طبقه

 سیالبدشت خود جدا شده است. این امر ممکن است ناشی از عوامل زیر باشد:

 غییر جریان رسوبی یا انجام الیروبی جهت سهولت عمیق شدن بستر رودخانه، به عنوان مثال به دلیل ت

 کشتیرانی

 وجود سدها  نوسانات جریان، مخصوصا حذف جریانات طغیانی در نتیجه 

 ( ساخته شده برای حفاظت در برابر سیالبهاسیل بند )گوره هایموانع فیزیکی، نظیر دیواره 

 دشت گذاری در سیالبرسوب 

 های آنها عبارتند از:دشتسیالبها با رودخانه یوستگیپها و مزایای حاصل از محرک

  کاهش ریسک سیالب 

 های زیرزمینی تغذیه مجدد منابع آب 

  بهبود کیفیت آب 

 کاهش فرسایش و افزایش پایداری کانال به وسیله استهالک انرژی در طول وقوع سیالب 

 ن، پرندگان و حیوانات فراهم نمودن زیستگاه مناسب برای گیاهان آبی، ساحلی و خشکی زی، نرم تنا 

 های طبیعی شامل فرسایش، رسوبگذاری و جریان مواد مغذیاحیای فرایند 

 دشتزیبایی شناختی و تفریحی رودخانه و سیالب هایبهبود ارزش 

 

 دشتسیالببا  یوستگیپماهیت 

 رویکردهای احیای اتصال جانبی عبارتند از:

  های سیالبی جدیدسیالبدشت: به عنوان مثال با حفر کانالاتصال مستقیم رودخانه به تاالب واقع در 

 ها سیل بند: عقب بردن خاکریزها از کانال، ظرفیت آن را برای حمل سیالب هایاصالح دیواره

کند. این کار، باعث جانوری و گیاهی مهیا می هایگونهافزایش داده و فضای بیشتری برای زیستگاه 

قابل سیالب شده و همچنین برای حیات وحش بسیار مفید است. محافظت بیشتر اراضی مجاور در م

را ایجاد  "کریدورهای کاربردی متحرک"یا  "هافضایی برای رودخانه "ها به عقب بردن خاکریز

 کند. این رویکرد در احیای رودخانه راین و دانوب به کار رفته است.می
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 ها دشتسیالبدهد و باعث پویایی زایش میحذف و تخریب خاکریزها: این اقدام فراوانی سیالب را اف

زنی عمیق تکمیل شود تا نفوذپذیری خاک افزایش تواند با عملیات شخمشود. حذف خاکریزها میمی

 یافته و تغذیه آب زیر زمینی به نحو مطلوبی انجام پذیرد.

 رودخانه با شیب مالیم های دهی مجدد کنارهاحیای ژئومورفولوژیکی کانال رودخانه: این روش شامل شکل

به سمت لبه آب، کاهش عمق بستر با حفر یک کانال جدید در ارتفاع باالتر و یا ایجاد نقاط تنگ شدگی 

 دشت نیز ممکن است به صورت جایگزین حفر شود.مصنوعی برای کاهش دبی سیالب است. سیالب

  ازه، تناوب و تداوم جریان: برای مثال این روش شامل افزایش تعداد، اند یکم تیوضعتغییر

 (. 3-11های سیالبی است. )بخش جریان

 

 دشتسیالببا  یوستگیپمالحظات 

دشت های فیزیکی و هیدرولوژیکی غلبه کرد، توسعه سیالبحتی در شرایطی که بتوان بر چالش در برخی موارد،

های اجتماعی و فشاراغلب مانع برقراری رژیم طبیعی سیالب در آن خواهد بود و از این جهت همواره با 

-اقتصادی برای جلوگیری از جاری شدن سیل در سیالبدشت همراه است. این فشارها معموال به صورت نگرانی

شوند. ها و حفظ سالمت و پویایی رودخانه و سیالبدشت بروز داده میهای بیش از اندازه در مورد زیستگاه

 یوستگیپو اراضی و حصول اطمینان از موفقیت طرح به منظور تضمین حمایت صاحبان امالک  هاکاهش هزینه

 سیالبدشت، موثر خواهد بود.با 

های توانند از طریق مبادالت امالکی نظیر خرید اراضی، ارایه تسهیالت یا برنامهها میدشتسیالببا  یوستگیپ

اراضی با کاربری  ها برای سیالبی شدن دردشتگذاری دولت حفظ شوند. به منظور حفظ پتانسیل سیالبسرمایه

داران داوطلب با ارایه تسهیالت برای بدست آوردن یا ارتفاق محل همکاری نمود. توان با زمینمحدود می

عالوه بر آن، به منظور خرید اراضی یا ارایه تسهیالت، بازارهای نوپدید خدمات اکوسیستمی شامل تجزیه کربن 

حی می توانند منجر به درآمد برای صاحبان اراضی شود و مواد مغذی، ذخیره جریان سیالب و موضوعات تفری

 و از این طریق به پیوستگی رودخانه با سیالبدشت کمک نماید.

مفید خواهد بود. این موضوع در واقع  بومیو غیرهای بومی رودخانه با سیالبدشت برای گونه یوستگیپاحیای 

در مقایسه با شده منافع بیشتری برای ماهیان بومی دشت احیا چالشی را برای تضمین اینکه رودخانه و سیالب

 .کندمیماهیان غیر بومی دارد، ایجاد 

 

 مطالب مرجع دیگر

 های سبز به منظور کاهش ریسک سیالبفواید سیالب: استفاده از زیرساخت 
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 یانگ تسه ( مطالعه موردی: حوضه رودخانه47کادر )

های واقع در چینی ابتکارات جدیدی برای احیای تاالب مدخالنذیو  نفعانذیهای اخیر مقامات و در سال

کشاورزی،  ها برای توسعهاند. در طول سالیان زیاد، این تاالبسیالبدشت در منطقه یانگ تسه مرکزی اجرا کرده

دولت چین متقاعد  1998توسعه شهری و اهداف دیگر خشک شده بودند. پس از وقوع سیالبی عظیم در سال 

سیاست  32های خود را مجددا ارزیابی کند. از این ارزیابی مجدد، توسعه و مدیریت منابع آبی و راهبرد شد تا

حذف ها با منتشر شد که شامل چهار روش عمده برای مدیریت سیالب از جمله احیای سیالبدشت و مشخص

ذخیره آب ناشی از سیالب خاکریزها و باز پس دادن اراضی احیای شده کشاورزی به تاالب به منظور افزایش 

هونان و آنهوی همراه  های، استانHubei گیرندگان در هوبی( با تصمیمWWFبود. سپس شورای جهانی آب )

یک رویکرد اتصال یا پیوستگی مجدد شامل بازگشایی مجدد های ملی مربوطه همکاری نمود تا با وزارتخانه

های واقع جریان سیالبی با چشم انداز ذخیره سازی سیالب در دریاچه هایهای کشویی در طول دورهدریچه

ها و احیای تنوع در سیالبدشت که اتصال و پیوستگی آنها با رودخانه قطع شده بود، بهبود کیفیت آب در دریاچه

 زیستی را ارزیابی نماید.

های پایدارتر و اغلب معیشتاقدامات مربوطه شامل اقدامات آموزشی با جوامع محلی در جهت حرکت به سمت 

سودمندتر نظیر کشاورزی ارگانیک و ماهیگیری به صرفه )به میزان کمتر و با قیمت نهایی باالتر( بود. نتایج 

ها. دبی دشتسیالبکیلومتر مربع از  29000توجه بودند که عبارتند از احیای حاصل از این اقدامات، بسیار قابل

میلیارد مترمکعب  13دست کاهش یافت و ظرفیت ذخیره سیالب به میزان اوج هیدروگراف سیالب در پایین

درصد  40( گزارش کرد که در نتیجه این برنامه، درآمد کشاورزان تا WWFافزایش یافت. شورای جهانی آب )

مجدد رودخانه با دریاچه افزایش  یوستگیپدرصد در عرض یکسال پس از  15های وحشی های ماهیو جمعیت

 داد پرندگان آبی مهاجر و همچنین تعداد ذخایر طبیعی نیز زیاد شد.یافت. تع

 

 مدیریت ناحیه ساحلی -11-7

مدیریت ناحیه ساحلی شامل اقداماتی در ارتباط با کاشت پوشش گیاهی در ناحیه ساحلی رودخانه و همچنین 

 های هرز یا احشام است.های خارجی نظیر علفکنترل یا حذف گونه

 

 ناحیه ساحلیهدف از مدیریت 

گذاری بر سالمت رودخانه ساحلی در تاثیر هدف از اقدامات مربوط به مدیریت ساحلی افزایش ظرفیت ناحیه

کند. های حوضه آبریز مجاور عمل میاست. نواحی ساحل رودخانه به عنوان یک بافر بین رودخانه و فعالیت

غذایی کمک نموده و شبکه غذایی و سایر روابط این نواحی جریان رسوب را به دام انداخته، به تصفیه مواد 

های کنند. نواحی ساحلی همچنین به نوبه خود، محیطهای خشکی و آبی حفظ میمهم دیگر را بین محیط
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شوند و دارای تنوع گیاهی و جانوری فراوانی هستند. گیاهان ساحلی با ایجاد سایه محسوب می زیستی مهمی

 گذارند.ها و مجاری آبی کوچکتر تاثیر میهبر دمای آب به خصوص در رودخان

 تواند تبعات منفی بر سالمت رودخانه داشته باشد که عبارتند از:های ساحلی میحذف بافر

 هاگذاری جریان و کدورت در نتیجه کاهش پایداری کنارهافزایش رسوب 

 نابرواها و مواد مغذی حاصل از کاهش توانایی در به دام انداختن و حذف آلودگی 

 افزایش دمای آب، نفوذ نور و در نتیجه افزایش تولید اولیه 

 زی و کاهش تولیدای و بی مهرگان خشککاهش ورودی الشبرگ پوسته 

 های آبی های چوبی، کاهش کمیت زیستگاهکاهش عرض جریان و کاهش ورودی واریزه 

دها و فرایندهای اصلی در ساحلی و احیای کارکر هدف مدیریت ساحلی، کاشت مجدد پوشش گیاهی ناحیه

ی کنترل فرسایش، افزایش تنوع زیستی، است. اهداف معمول دربرگیرنده جوامع گیاهی واقع در ساحل رودخانه

 شناختی و امکانات تفریحی هستند.بهبود کیفیت آب، کنترل علف هرز و بهبود مسایل زیبایی

 

 ماهیت مدیریت ناحیه ساحلی

 ند شامل:توامدیریت ساحلی رودخانه می

 ساحلی رودخانه به روش فعال )کاشت گیاهان( و به روش غیر فعال  کاشت مجدد گیاهان در ناحیه

 ها و اختالالت و فراهم نمودن احیای طبیعی()ازبین بردن آشفتگی

 ریزی برای محدودسازی حذف مدیریت پوشش گیاهی ساحلی شامل کاربری اراضی و کنترل برنامه

 فعال برای حفظ سالمت پوشش گیاهی نواحی ساحلیاقدامات پوشش گیاهی ساحلی و نیز 

 ها به نواحی ساحلی از طریق حصار کشی و غیرهمدیریت احشام، مانند جلوگیری از ورود آن 

 (43های هرز مهاجم )کادر مدیریت علف 

 

 مالحظات کاربرد مدیریت ناحیه ساحلی

کنند تا حد امکان با وجود اینکه رویکردهای فرایندمحور که موانع اصلی بهبود سالمت رودخانه را بررسی می

مستقیم برای بررسی تخریب  های زیادی در حمایت از اقدام )مداخله(در اولویت هستند، اما همچنان بحث

اعی یا سیاسی برای بررسی علل اصلی ها عبارتند از: کمبود تمایالت مالی، اجتمساحلی وجود دارد. این بحث

 تخریب رودخانه. 

تواند به کننده( میهای تهدیدفعال از طریق حذف فرآینداحیای فعال ناحیه ساحلی رودخانه )به جای احیای غیر

 ها، ضروری است.های زمانی مربوط به زیست پذیری دانههای مکانی پخش دانه و محدودیتدلیل محدودیت
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 داری بریتانیا شامل موارد ذیل است:المللی، نتایج گزارش کمیسیون جنگلبینمتون علمی  بر اساس بررسی

 گذار بر کارکرد ناحیه ساحلی رودخانه عباتنز از عرض بافر، ساختار و ترکیب پوشش عوامل اصلی تاثیر

ایی با هتوجهی برای رودخانهگیاهی و تدابیر مدیریتی هستند. بنابراین، الزامات به صورت قابل

های متفاوت و در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، این گزارش دریافت که اندازه

درصد در حمایت  75درصد و اغلب بیش از  50متر، حداقل  30-5های بافر با میانگین حدود عرض

ها، این دادهی جنگلی و دست نخورده موثر هستند. بر مبنای هارودخانهاز کارکردهای مختلف جریان 

متر  5های بریتانیا( برای هر طرف از کانال به میزان بافر را )برای رودخانه این گزارش حداقل عرض

متر  20متر و  1-2های با عرض متر برای رودخانه 10متر ؛   1های با عرض کمتر از برای رودخانه

 مقادیر مقبولیت جهانی ندارند متر توصیه کرده است. این  2های با عرض بیشتر از برای رودخانه

 و الزامات متفاوتی برای انواع رودخانه مختلف وجود دارد.

 باشدمیترکیب و ساختار بافرهای ساحلی باید براساس اراضی جنگلی ساحلی بو. 

 کند زی حمایت میمهرگان خشکیاز بیشترین تنوع و فراوانی بیهای درختی بومی گونه 

 نماید. های باکیفیت را به نفع ناحیه آبزیان فراهم میو الشبرگ

 سایر مالحظات در زمن مدیریت اراضی ساحلی عبارتند از:

 بافر بسته به کانتورهای عرصه طبیعی، تنظیم شود. به عنوان مثال، در مناطقی  الزم است پهنای ناحیه

ریزند(، عرض ها به رودخانه اصلی میشود )مانند جایی که جریان کانالوارد رودخانه می روانابکه 

 تر باشد.بافر باید گسترده

 های شهری برای فراهم نمودن حفاظت فیزیکی در بافرهای ساحلی عریض به خصوص در رودخانه

 برابر اختالالت و تصرفات آتی مهم هستند.

 یابند، به جای عوامل مکن است تا اراضی خصوصی گسترش های ساحلی ماز آنجایی که بافر

 کننده حدود هر بافر خواهد بود.محیطی، مسایل قانونی و سیاسی تعیینزیست

 

 مطالب مرجع دیگر

  راهنمای فنی مدیریت اراضی ساحلی 

 آبی هایزیست محیطاثرات مدیریت جنگل ساحلی بر محیط 

  رودخانهناحیه ساحلی: اکولوژی، حفاظت و مدیریت ساحل 
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( مطالعه موردی: کاشت مجدد گیاهان ساحلی در حوضه آبریز ویالمیت، ارگان، ایاالت 48) کادر

 متحده

هکتار از مساحت حوضه آبریز رودخانه ویلیامیت واقع در شمال غربی ایاالت  40000شود که تقریبا برآورد می

متحده نیازمند احیا با هدف حفاظت از کیفیت آب هستند. یکی از رویکردهایی که برای احیای ناحیه ساحلی در 

یا رویکرد موسوم به  "گیاهی ساحلی کاشت مجدد و سریع پوشش"این حوضه آبریز اتخاذ گردید استفاده از 

R3 های ساحلی تاب آور است. هدف از این رویکرد افزایش بوده که هدف از آن ایجاد تنوع ساحلی و جنگل

دامنه، مقیاس و اثربخشی احیای ساحلی از طریق ارتقا در ایجاد سریع جنگل با تنوع و کارکرد باال و هزینه 

های مرسوم های موجود در رویکردتر بود. رویکرد مذکور در واکنش به ضعفکمتر به وسیله راندمان اجرایی بیش

 "اندازمنظرسازی / ایجاد چشم"مورد استفاده در حوضه آبریز ایجاد گردید؛ رویکردهای مرسوم بیشتر به رویکرد 

که در یک هایی بودند تاکید داشتند تا اراضی جنگلی و اکولوژیکی. رویکردهای منظرسازی در برگیرنده درخت

های شدند، اما منجر به ایجاد سایبانو آبیاری کاشته می هافضای گسترده و با استفاده از علف چینی، علف کش

بر اساس  R3های مهاجم فراهم ساخت. رویکرد متنوع چند الیه نگردید و زمینه مساعدی را برای تهاجم گونه

آمیز محدود کننده برای دستیابی به احیای موفقیتاصول اکولوژیکی طراحی شد و هدفش در نظر گرفتن عوامل 

 در جدول زیر نشان داده شده اند: R3پوشش گیاهی واقع در ناحیه ساحلی بود. این عوامل، همراه با رویکرد 

 R3رویکرد  عامل محدود کننده اجزای طرح

 پویایی محل
شرایط اکولوژیکی  عدم توجه به اختالل در وضعیت کمی جریان و

، حجم وسیعی از پوشش گیاهی، ریشه زیاد کمی مرزی. جریان
 برد.آبیاری را با خود می هایگیاهان و سامانه

انجام ارزیابی دقیق از وضعیت محل. انتخاب ابزارهای 
های مقاوم در برابر سیل و اجتناب از کاربرد محافظ

 آبیاری هایگیاهی و سامانه

های مرجع داده
 برای محل

های کاشته شده و مدیریت شده بدون توجه به شرایط اغلب مکان
 گردند.وضعیت ثابت تخریب شده قبلی بر میبه 

های مرجع برای محل به عنوان یک استفاده از داده
های تصویر راهنما با توجه به شرایط محل و کاربری

 اراضی اطراف

ایجاد پوشش 
 زمینی

شوند. های هرز پهن برگ میلفهای بایر باعث ایجاد عزمین
ها بوده و با پوشش گیاهی در های بلند پناهگاهی برای موشعلف

 تعارض هستند. 

با اندازه کوچک به منظور های بومی کاشت دانه با علف
 ایجاد پوشش گیاهی موثر بدون کشت آبی

 هاتنوع گونه
 های محلی حذف های متنوع که از جمعیت کشتفهرستی از گونه

 اند.شده
 های متنوع با توجه به تنوع محل مرجع توسعه گونه

استفاده از محل 
 توسط حیات وحش

های تواند درصد باالیی از درختان و درختچهحیات وحش می
 کاشته شده را از بین برده و آسیب برساند.

توجه به کاربرد حیات وحش درگذشته، اکنون و آینده  
های با به همراه گونههای گیاهان برای انتخاب گونه

 دلپذیری کمتر

 مرگ و میر گیاهی
مرگ و میر گسترده در میان گیاهان باعث ایجاد شکاف بزرگی 

 هزینه باشد.تواند پرشود و میمی

کشت بر اساس تراکم مرجع با در نظر گرفتن مرگ و 
میر طبیعی و عادی، کاشت درختان جدید و جوان در 

به ترکیب و  بخشیادلتعمیان سایر درختان به منظور 
 تراکم 

نظارت بر پوشش 
 گیاهی

های کنترل و نظارت اغلب ارزیابی کننده پیشرفت و توسعه روش
 محیطی است.در مسیر اهداف بدون توجه به مبانی زیست

ارزیابی چرخه کاشت مجدد پوشش گیاهی در برابر 
 های مرجعمحیطی برآمده از محلهای زیستمعیار
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 رودخانه یمجرابهبود زیستگاه در  -11-8

به منظور افزایش  این دسته شامل اقداماتی با هدف تغییر مستقیم پیچیدگی ساختاری اکوسیستم رودخانه

اقدامات ریزی و پناهگاه در مقابل دسترسی به زیستگاه و تنوع برای موجودات هدف و تهیه محل مناسب تخم

 و شکار است.

 

 رودخانه یمجراهدف از بهبود زیستگاه در 

های یک رودخانه به عنوان ابزار محرک فرآیندطبیعی، وضعیت پیچیده کمی جریان  هایزیست در محیط

 های رودخانههای زیستگاه کانال و رودخانه را شکل می دهد. تغییرات انسانی در کانالزمینی است که ویژگی

سازی و الیروبی کردن کانال گسترش یافته است. چنین تغییراتی ی، محصورسازی، جابجایاز طریق مستقیم

 شود.ای و جدایی رودخانه از سیالبدشت میمعموال منجر به کاهش زیستگاه رودخانه

های آبی بوده و معموال در برای گونه رودخانه یمجراهدف از این اقدامات، بهبود مستقیم یا ایجاد زیستگاه در 

ها یا تحریک های انسانی از طریق بازگرداندن مجدد گونهفعالیت یا تخریب زیستگاه در نتیجه پاسخ به کاهش

گیرد. با وجود اینکه گاهی ساختار ایجاد شده در کانال چندان کردن پیچیدگی )جریان، شکل یا فرآیند( انجام می

 هایشاخه خشکیده درخت و ویژگی طبیعی )اغلب هایرسد، اما هدف از آن مطابقت با ویژگیطبیعی به نظر نمی

 مواد و مصالح بستر( است.

 

 رودخانه یمجراماهیت بهبود زیستگاه در 

جریان با  به منظور ایجاد تنوع در سرعت رودخانه یمجراهای موجود در احیا می تواند شامل استفاده از سازه

نی مواد و مصالح ساحل و بستر نشیهدف ایجاد یک جریان طبیعی و ایجاد آبشستگی محلی و فرسایش، ته

های احیا که هدف آن بهبود هایی از روشرودخانه باشد. مثال یمجراهای متنوع در رودخانه و ایجاد زیستگاه

 است، عبارتند از: مستقیم زیستگاه در مجرای رودخانه

 کنی بستر های چوبی بزرگ که زیستگاه فیزیکی را بهبود بخشیده و از کفوارد کردن مجدد نخاله

های درختی با رشد سریع در کناره تواند به سادگی کاشت گونهاین کار می کند.رودخانه جلوگیری می

ها احیا گردد و یا ممکن است به رودخانه بوده و در طول زمان با فرآیند طبیعی فرسایش کناره

ین قطعه درخت حفاظتی باشد که در آن چند هایمهندسی از نوع کنده هایپیچیدگی طراحی سازه

 . شوندمیبزرگ در بستر یا کناره رودخانه مهار 
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 رودخانه را پایدار کرده و نیز  سنگی که بستر هایها یا شوتهای کنترل بستر، نظیر تندآبساختار

 کند.دست ایجاد میحوضچه برگشت آب را در باالدست و یک حوضچه آبشستگی پایدار در پایین یک

 و سکوی کنده ای سرعت جریان را کاهش داده و بدین ترتیب باعث کاهش ها ها، کندکنندهآبشکن

شود. این کار در نهایت منجر به ها مینشینی رسوب در سطح خارجی کنارهفرسایش و افزایش ته

 ایجاد زیستگاه خواهد شد.

 تواند آبشستگی موضعی بستر را کاهش دهد. با این حال، های بزرگتر میوارد نمودن مجدد سنگ

 قدامی پرهزینه بوده و اغلب اثربخش نیست. ا

 ارایه شده است 11-1 در جدول برخی دیگر از رویکردهای خاص مربوط به بهبود زیستگاه ماهیان. 

 ها برای بهبود زیستگاه آبزیانساختار رایج ایجادشده در رودخانه -1-11جدول 

 هدف ماهیت اقدام رویکرد

ای )به عنوان مثال های کندهسازه

 ها، سرریزها، سکو، خم کننده

 ها و ... (کنده

ای و الوارها داخل یک های کندهقراردادن سازه

 کانال فعال

ها و پوشش برای ماهیان، تله اندازی ایجاد حوضچه

ها، محدودسازی کانال و یا ایجاد زیستگاهی برای ماسه

 ریزیتخم

 های کنده ایهای حفاظتی )سازهکنده

 حفاظتی( هایچندگانه، کنده

های ها و الوارهای متعدد در کانالقراردادن کنده

ای و تله فعال به منظور تشکیل یک سد واریزه

 هااندازی ماسه

ها و نواحی نگهداری و پرورش ماهی، تله ایجاد حوضچه

اندازی رسوبات، جلوگیری از مهاجرت از کانال، احیای 

 های جانبی و کانال دشتسیالب

های بزرگ، های پوششی )سازهسازه

 سنگی یا کنده ای( هایپناهگاه
 ایجاد پوششی برای ماهیان و جلوگیری از فرسایش های واقع در کناره رودخانه سازه

های تخته سنگی )سرریزها، سازه

 ها(و خم کننده هاجداکننده

های تخت سنگی به صورت تکی قرار دادن سازه

 های مرطوب یا چندتایی در کانال

ها و پوشش برای ماهیان، تله اندازی ایجاد حوضچه

ها، محصورسازی کانال و یا ایجاد زیستگاهی برای ماسه

 ریزی تخم

 های با شبکه سیمی پر شده از شن و ماسهسبد (هاها )گابیونتوری سنگ
ها یا زیستگاهی ها و ایجاد حوضچهماسهتله اندازی 

 ریزیبرای تخم

های دسته ای علفی، توده دیواره

ها و چوبی متشکل از ریشه هایریشه

 شاخ و برگ درختان

ها یا مناطقی با قرار دادن مواد چوبی در حوضچه

 های آرامآب

ایجاد پوششی برای ماهیان جوان و بالغ، ایجاد پناهگاه 

 سیالب، بستری برای درشت بی مهرگان  در برابر جریان

های تخم های شنی و تشکافزودنی

 ریزی
 ریزی برای ماهیانایجاد زیستگاه تخم هااضافه کردن شن یا ایجاد خیزاب

پوشش الشه سنگ یا افزودن تخته 

 هاخیزابسنگ برای ایجاد 

درشت برای  هایافزودن تخته سنگ و سنگ

 هاایجاد خیزاب

 ها )از لحاظ سرعت و عمق( افزایش تنوع در خیزاب

 عمقایجاد زیستگاه آبی کم

 رسوبگیر هایتله
حفاری یک گودال یا حوضچه در یک کانال فعال 

 اندازی رسوبات ریزبرای تله

افزایش اصالح و بهبود شرایط و مورفولوژی کانال و 

 اندازه رسوبات
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 :مالحظات بهبود زیستگاه در مجرای رودخانه

بخشد، اما با توجه به با وجود اینکه انواع اقدامات توصیف شده، زیستگاه فیزیکی موجودات زنده را بهبود می

ماری ، تعداد محدودی از مطالعات آهاهای مختلف و انواع سازهمسایلی نظیر متغیر بودن نتایج برای گونه

ها ، این طرحبهبود مجرای رودخانه هایطرح های مختلف و هزینههای متفاوت گونهقدرتمند، واکنش

 های حوضه آبریز و با یک برنامه نظارتی قوی ترکیب شود.بایستی با توجه دقیق مقیاس، شرایط و فرآیندمی

پاسخگوی دالیل اصولی تخریب رودخانه نخواهد  در بسیاری موارد، اقدامات بهبود زیستگاه مجرای رودخانه

بود و در صورت عدم بررسی کافی مسایل در مقیاس حوضه آبریز نظیر مسایل مرتبط با هیدرولوژی، کیفیت 

شود. مزایای بالقوه آب و تخریب حوضه آبریز، اقدامات انجام شده در جهت احیای مستقیم زیستگاه تضعیف می

 سال( برخوردار است. 10ر از ها از عمر کوتاهی )کمتطرح

ها ها و با توجه به مراحل مختلف زندگی آنتواند به طور چشمگیری بین گونهراندمان اقدامات مختلف می

 ها تامین گردد.ریزی شود تا تمامی نیازمتفاوت باشد. الزم است اقدامات احیا به دقت برنامه

های احیا در شرایطی کامال کارآمد هستند که باعث به وجود آمدن تغییرات بزرگ در زیستگاه فیزیکی شده طرح

 های با انرژی جریان زیاد چندان مؤثر نخواهند بود. ها در کانالهای طبیعی را احیا کنند. بسیاری از روشو فرایند

و میزان در دسترس بودن مواد طبیعی در مجاورت محل  به مقیاس احیا مجرای رودخانه هایایجاد سازه هزینه

 هایها یا شوتهای مصنوعی و تندآبدرخت بستگی دارد. به عنوان مثال: خیزاب هایاحیا نظیر سنگها و کنده

ریزی برای ماهیان آزاد های تخمسنگی برای طراحی و نصب، ساده هستند و نتایج بسیار خوبی در احیای محل

 .اندنشان داده
 

 مطالب برای مراجع دیگر:

  سازی زیستگاه با هدف ماهیگیری و شیالت درون بومبازطبیعی 

 ها ها و رودخانهراهنمای اقدامات تاالب 

 

  ( مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه مری دارلینگ، استرالیا49کادر )

توافق اروپایی، به عنوان عامل اسر حوضه آبریز رودخانه مری دارلینگ در پی تقطع چندین میلیون درخت در سر

شناخته شد. در واکنش به این موضوع، کمیسیون حوضه آبریز اصلی کاهش ناگهانی جمعیت ماهیان بومی 

رهای چوبی در این رودخانه آغاز نمود. تمرکز شامل سازه هانگ طرحی برای احیای زیستگاهرودخانه مری دارلی

 80سال گذشته  30های با سازه چوبی طی ود که تعداد زیستگاهکیلومتری رودخانه ب 194این طرح بر بازه 

در اثر تخریب سواحل رخ داد. بین درصد کاهش یافته بودند؛ این کاهش همزمان با کم شدن ماهیان بومی 
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هایی مانع جدید در این بازه از رودخانه قرار داده شد تا بتوان زیستگاه 4500بیش از  2009تا  2003های سال

 های اصلی ماهیدهنده افزایش تعداد گونههای اولیه نشانایجاد نمود. بررسی ی حمایت از ماهیان بومیرا برا

توان هایی که میهای چوبی در آنها دوباره قرار داده شدند. درسها و نواحی است که زیستگاهو مهم در حوضه

 از این طرح گرفت عبارتند از:

 ها، میزان درختان طبیعی واقع در سواحل فرسایش پایداری کنارههای انجام شده در زمینه فعالیت

 های مدیریتی است.یافته رودخانه را کاهش داده که نیازمند لحاظ نمودن موانعی در برنامه

 بایست تدوین های نظارتی میهای ماهی به معنی این است که برنامهواکنش دیرهنگام جمعیت

 مین مالی شوند.، تابلندمدتگردیده و در افق زمانی 

 بایست فقط در مناطقی عملیاتی واقع در مجرای رودخانه بسیار پرهزینه بوده و می احیای زیستگاه

 کننده در جمعیت ماهیان باشند. محیطی(، عاملی محدودها )و نه سایر عوامل زیستگردند که زیستگاه

 

 سازی ساحل رودخانهپایدار -11-9

سازی ورود مواد شامل اقداماتی است که برای کاهش یا حذف فرسایش یا متوقفسازی ساحل رودخانه پایدار

تواند مطلوب باشد، زیرا . فرسایش ساحل رودخانه تا حدی میشوندمیساحلی به درون مجرای رودخانه طراحی 

های نهمدت رودخاها و تکامل ژئومورفولوژیک بلندمهمی از وضعیت کمی جریان آشفته طبیعی رودخانه مؤلفه

 آبرفتی است. 

 

 سازی ساحلیهدف از پایدار

 پایداری ساحل رودخانه به دالیل ذیل برای سالمتی رودخانه حائز اهمیت است:

 دهند.جوامع زیستی )بایوتا( سطوح فیزیکی نسبتا پایدار را بر سطوح ناپایدار ترجیح می 

 نشینی رسوبات در د و تهزیا فرسایش بستر و مواد و مصالح ساحل رودخانه منجر به آشفتگی

 ای هستند.کنندهدست شده به طوری که هر دوی آنها برای جوامع زیستی )بایوتا( عوامل تعیینپایین

های حاکم است که منجر به افزایش فرسایش ساحلی سازی ساحلی بررسی فرآیندهدف از اقدامات پایدار

نیروهای مقاومتی ناشی از مواد و مصالح ساحل رودخانه شوند، آن هم در شرایطی که نیروی آب بیشتر از می

 ای نظیر تغییر کمیت جریان های رودخانهسازی در نواحی ضروری است که تغییرات اکوسیستماست. پایدار

اند. در برخی موارد، سطوح و توسعه اراضی یا کاهش پوشش گیاهی ساحلی، سرعت فرسایش را افزایش داده

طبیعی فرسایش بوده، اما شاید به عنوان پیامد توسعه انسانی در داخل و اطراف کریدور فرسایش در حد شرایط 

 قبول در نظر گرفته شود. قابلها، غیرساخترودخانه و تبعات آتی آن بر زیر
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 تواند:سازی ساحلی میبا توجه به دیدگاه احیای رودخانه )در مقابل مهندسی رودخانه( پایدار

 شده به بستر رودخانه و نیز کدورت را کاهش دهد.های رسوبی وارد بار 

 .به حفظ ظرفیت کانال جریان به عنوان مثال برای تسکین یا انتقال سیالب کمک کند 

 های تفریحی را در کنار ساحل رودخانه افزایش دهد. به عنوان مثال فراهم کردن شرایط برای فرصت

 احداث مناطق تفریحی جدید.

 ها و سایر جانداران را بهبود ببخشد. ی جلوگیری کند و زیستگاه ماهیاز کاهش پوشش گیاهی ساحل

 های مهم احیای ساحلی باشد(.تواند از جنبه)اگرچه از دست دادن پوشش گیاهی می

 

 سازی ساحلماهیت پایدار

 شوند:برای پایدارسازی ساحل رودخانه در نظر گرفته می سه رویکرد عمده

بذرافشانی یا کاشت گیاهان رشد کرده در یک محفظه  شت گیاهان بوسیلهکاشت پوشش گیاهی زنده: کا -1

 خاص در ناحیه واقع در باالدست ساحل رودخانه و سیالبدشت

های ساختاری و مواد و مصالح گیاهی برای تولید پوشش گیاهی مهندسی زیستی: شامل ترکیبی از مؤلفه -2

شود و همزمان موجب رشد منجر به حفاظت موقت می های فیبر نارگیلمتراکم. اجزای ساختاری نظیر رول

دهی به ساحل رودخانه با هدف کاهش تواند شامل شکلشود. مهندسی زیستی همچنین میبهتر گیاهان می

 شیب کناره باشد.

های بزرگ جاسازی شده در )سنگ چینای: شامل احداث طیفی از سپرها از جمله سنگهای سازهروش -3

رودخانه و خط ساحلی( و توری سنگ )سبدهای سیمی پر از سنگ جاسازی شده در در  امتداد شیب ساحل

بندی با هدف احیای رودخانه معموال شامل شیب ایسازههای امتداد ساحل رودخانه و خط ساحلی( است. روش

 .شودمیساحل رودخانه تا یک میزان شیب مالیم 

 

  سازی ساحلیمالحظات اجرای پایدار

تواند ای( برای مهندسان و سیاستمداران میهای سازهها )به عنوان مثال روشمبتنی بر زیرساختهای روش

ها فرسایش فرآیندی طبیعی بوده که رسوبات زیادی را در کانال جذاب باشد. با این حال، برای بیشتر رودخانه

ها تنها در شرایطی حل رودخانهنماید. به طور کلی، پایدارسازی ساجدیدی را ایجاد می دشتسیالبو همچنین 

 الزم و ضروری است که نرخ فرسایش نسبت به نرخ طبیعی آن در گذشته باالتر باشد. 

سازی ساحل رودخانه بستگی به شرایط موجود از جمله اندازه و موقعیت رودخانه ترین روش برای پایدارمناسب

 ها ممکن است مطلوب باشد. شو علت و شدت فرسایش دارد. در بسیاری موارد، ترکیبی از رو
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های کاشت های مختلف آب، استفاده همزمان از روشسازی ساحل رودخانه در ترازبه منظور موثر بودن پایدار

های رودخانه با زاویه دهی مجدد کناره( الزم و ضروری است. شکل7-11مجدد پوشش گیاهی ساحلی )بخش 

تر ازمواد و مصالح موجود، توصیه دخانه با مواد و مصالح مقاومریزش پایدارتر همراه با تقویت پنجه ساحل رو

 شود.می

زیستی، حفاظت از ساحل رودخانه در مقابل های موجود در کاشت پوشش گیاهی زنده و مهندسی یکی از چالش

 فرسایش و تخریب قبل از تثبیت پوشش گیاهی است که ممکن است چندین سال طول بکشد. خاکریز 

، ها و شاخ و برگ درختانهای شامل ريشهچوبتودههای بزرگ و تر نظیر سنگمصالح مقاوم و استفاده از

آالت بزرگ به ساحل کند؛ به ویژه در مواقعی که الزم است ماشینپرهزینه بوده و گاهی مشکل را تشدید می

 رودخانه دسترسی داشته باشند.

توانند در شرایط سخت، جایی که مهندسی می توانند محافظت خوبی را ارایه کنند و نیز می ایسازهی هاروش

شوند. با این حال، گزینه منفی هستند چرا که عالوه بر پرهزینه بودن، باعث زیستی پاسخگو نیست، به کار برده 

باعث افزایش هیدروگراف  یاسازهی هاروششوند. از طرف دیگر، ها و پوشش گیاهی میاز بین رفتن زیستگاه

 افزایش یابد.  دست،دهد که فرسایش در پایینسیالب شده و معموال دبی جریان را به شکلی تغییر می

ی پایدارسازی ساحل رودخانه از حرکت کانال )مثال در زمان استفاده هاروشدر مواقعی که اقدامات مربوط به 

های طبیعی کانال ممکن نبوده و یا حتی مانعی  احیای فرآیندکند، معموالای( جلوگیری میی سازههاروشاز 

 برای احیا می باشند. 

سازی با هدف بهبود زیستگاه )مثل کاشت احتمالی بین اقدامات پایدار هایشایان ذکر است برخی مغایرت

محافظت با هدف  ایسازهی هاروشپوشش گیاهی زنده و مهندسی زیستی( با اقدامات پایدارسازی از طریق 

 ها وجود دارد. ساختاز اموال و زیر

 

 مطالب مرجع تکمیلی

  ی پایدارسازی سازمان دره تنیسهاروشکاربرد 
http://www.tva.gov/river/landandshore/ stabilization/stabilization.htm. 

 وبسایت اداره حفاظت از محیط زیست آمریکا 
http://water.epa.gov/polwaste/nps/urban/upload/2003_07_03_NPS_unpavedroads-ch5.pdf  

  هارودخانهمدیریت (Fischeninch and Allen, 2000). 
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  انگلستانی هارودخانه( مطالعه موردی: کاشت بید در سواحل 50کادر )

انگلستان از طریق کاشت بید محافظت ی هارودخانهکیلومتر از سواحل  47سال اخیر، حداقل  20در طول 

های بلند بید است. در این روش، قلمهانگلستان ترین روش کنترل فرسایش در اند. استفاده از بید گستردهشده

ها زنده هستند، شوند. از آنجا که این سازههای عمودی بید به هم بافته میدر اطراف هم و در اطراف شاخه

های به هم بافته شده درخت شود. استفاده از شاخهو فرسایش با گذر زمان بیشتر میمقاومت آنها برای تخریب 

محیطی برای اکوسیستم رودخانه دارد. سه گونه بید در بریتانیا بید عالوه بر پایدارسازی ساحل، مزایای زیست

 Salixید سبدی( ، و )بalba Salix، )بید سفید( Salix fragilisبیشترین کاربرد را دارند: )بید شکافی( 

vimnalisهای آشفته و پرپیچ و خم رودخانه آیو . در قسمتIve درBedfordshire  یک الیه دو متری از ،

سرریز جریان آب یک  دستپایینمتر در  100نصب گردید. این محل که  1990دهه  های بلند در نیمهپوشش

تر های ضخیمها و ریشهمتر ارتفاع دارد. ساقه 10متر قطر و بیش از سانتی 20آسیاب بود، اکنون بیدهایی با 

سازی سواحل رودخانه توانمند برای پایدارمکانیزمی  دهندهاند که نشانظاهر گردیده بیدها در کل طول پوشش

 است.
 

 

 اصالح مجرای کانال  -11-10

همچنین  اصالح مجرای کانالیابد. پالن کانال یا پروفایل طولی از طریق اصالح مجرای کانال تغییر می شکل

 پیچ و خم رودخانه  شامل احیای کند. اصالح مجرای کانالهای باز تبدیل میها را به کانالو لوله هاکالورت

 شود.درون مجرای رودخانه نیز است که باعث تغییر خط القعر جریان )تالوگ( می هایو سازه

 

 کانال یاصالح مجراهدف از 

کانال یا احیای هیدرومورفولوژیکی در سراسر دنیا بسیار متداول هستند. هدف از این  های احیا مبتنی برطرح

های غیراصولی( یا ها، احیای تنوع زیستگاه فیزیکی است، آن هم در شرایطی که اختالالت )یا دستکاریروش

ها مستقیم ودخانهاند. به عنوان مثال جایی که رسازی شکل کانال شدههای مدیریتی گذشته منجر به سادهروش

و یا کانالیزه شده اند یا زیستگاه واقع در مجرای رودخانه به دلیل برداشت شن و ماسه و یا الیروبی از دست 

 رفته باشد.

های تغییر دبی شود که از طریق حذف فشارها و محرککانال معموال زمانی انجام می یاصالح مجراهای طرح

پذیر نباشد. در این موارد کانال با مطلوب در مدت زمان قابل قبول، امکانجریان، بازگرداندن کانال به شرایط 

تر به طور مصنوعی احیا هدف احیای کارکردهای اکوسیستم رودخانه از طریق ایجاد شرایط فیزیکی طبیعی

 شود.می
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د. در مخصوص یا رویکرد احیای اکوسیستم باش طراحی کانال رودخانه می تواند بر مبنای احیای یک گونه

طراحی مجرای رودخانه بر مبنای احیای یک گونه مخصوص، الزامات زیستگاهی در خصوص مراحل مشخص 

های گیرد. از طرف دیگر، رویکرد احیای اکوسیستم بر روی کارکردحیات یک گونه خاص مدنظر قرار می چرخه

بنای این فرض است که هنگامی شیمیایی، هیدرولوژیکی و ژئومورفیک رودخانه تمرکز دارد. این رویکرد بر م

ها را انتقال دهد، تولید اولیه، تجزیه، فرآوری برگیرنده گونههای رسوبی درکه کانال بتواند جریان غالب و جریان

 های اکوسیستم احیا خواهد شد.مواد مغذی و سایر فرایند

 کانال شامل موارد زیر است: یاصالح مجرادالیل متداول برای 

  جریان آب در نواحی مستعد سیالب، معموال بوسیله کند کردن جریان و متعاقبا کاهش بهبود انتقال

 دبی اوج سیالب

  کاهش بستر و سواحل ناپایدار رودخانه 

 افزایش انتقال رسوبات 

 بهبود وضعیت زیستگاه ساحلی رودخانه 

 های تفریحی افزایش فرصت 

 

 کانال یاصالح مجراماهیت 

خالت و اقدامات مستقیم در احیای فیزیکی کانال رودخانه است. این امر شامل کانال شامل مدا یاصالح مجرا

تعیین ابعاد کانال نظیر عرض، عمق، شیب و شکل مقطع عرضی و همچنین اندازه بستر رسوبات بوده و سپس 

 یابد.و مهندسی، کانال موجود برای تامین الزامات طراحی تغییر می ایسازههای با استفاده از روش

کانال وجود دارد.  یاصالح مجراهای مختلف و خطرات مرتبط با طراحی زیادی در مورد روشمتون علمی 

 )مطالب مرجع تکمیلی در ادامه مالحظه شود(

 

 کانال یاصالح مجرامالحظات 

کانال عبارتست از چنانچه مجددا شرایط  یاصالح مجرایک فرض عمدتا آزمایش نشده به عنوان زیربنای 

نامیده  "مزرعه رویاها"الزم ایجاد شود، احیای بیولوژیکی تداوم خواهد یافت. این نظریه اصطالحا  زیستگاهی

شود؛ یعنی اگر شما آن را ساختید، آنها )محصوالت( به بار خواهند آمد. به همین دلیل و دالیل مرتبط دیگر، می

احیای صحیح رودخانه نظیر نیاز برای کانال برای حل و فصل موضوعات مورد یاصالح مجراهای طرح

 تخصیص آب یا افزایش ظرفیت نفوذ حوضه آبریز با شکست مواجه شود.
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هدف،  های ژئومورفولوژیکی طبیعی رودخانهکانال، شناسایی و کار با فرآیند یاصالح مجراهای در طراحی طرح

سخت  هایبا استفاده از سازهکانال  یاصالح مجرابسیار حائز اهمیت است. این امر با رویکردهایی که در آنها 

، شودمیهای هدایت مجدد رودخانه در امتداد یک مسیر جایگزین انجام )از جنس سنگ، بتن( به عنوان ابزار

 مغایرت دارد.

های احیا می توانند اطمینان در حال احیا است و نیز فعالیتو یا با عدمدر شرایطی که یک رودخانه به آرامی 

ترین روش برای دستیابی به اصالح کانال، مداخله یا اقدام را تسهیل کنند، مقرون به صرفه فرآیند اصالح کانال

های احیا برای کمک در فرآیند مذکور استفاده شود و اهداف اگر از روش .جزئی برای کمک به احیا است

-دهی زیستگاهای شکلها بربینانه و افق زمانی برای طرح مشخص شود، استفاده از قابلیت طبیعی رودخانهواقع

 ای متنوع و پایدارتر در طول زمان بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت.های رودخانه

در شرایطی که هیدرولوژی یک رودخانه و بار رسوب در نتیجه تغییر کاربری اراضی و سایر عوامل تغییر کند، 

بلکه طرح کانال جدید بایستی با توجه به  کانال را مد نظر قرار دهد، کانال نباید وضعیت گذشته یاصالح مجرا

 شرایط غالب توسعه یابد.

ریزی شود. فرایند برنامههای اصالح کانال به مردم گرچه پرهزینه باشد، نتایج بهتری حاصل میبا معرفی روش

مند عالقه مدخالنذیو  نفعانذیکانال می تواند طوالنی و شامل حضور گروهی از  یاصالح مجراهای طرح

 ها تاثیرگذار بوده و مستلزم خرید متقابل اراضی مجاور رودخانه است. باشد که تغییر در مسیر رودخانه بر روی آن

واقع در مجرای  مدت )نظیر از دست دادن زیستگاهتواند دارای تبعات منفی در کوتاهکانال می یاصالح مجرا

در نتیجه اجرای مجدد اقدامات مهندسی مجدد های ساحل رودخانه و افزایش فرسایش( و زیستگاه رودخانه

 قرار گیرد.

 

 مطالب مرجع تکمیلی

 ها احیای کریدور رودخانه: اصول، فرآیندها، و شیوه(FISRWG, 2001) 

  برنامه نظارت و ارزیابی مجرای کانال اصالح شده(USGS, n.d.(b)) 

 

 ( مطالعه موردی: رودخانه ایسار، آلمان51کادر )

گذرد. از آنجا های رودخانه بزرگ دانوب است که از مرکز شهر مونیخ در آلمان مییکی از شاخهرودخانه ایسار 

های فنی موجود را برآورده نکرده و نیز تقاضای فزاینده های حفاظت در برابر سیالب، استانداردکه موانع و سازه

جه قرار گرفت. وضعیت سالمت تر وجود دارد، طرح احیای رودخانه ایسار مورد توبرای فضای تفریحی بیش

ها ها، هم از نظر کیفیت آب و هم از دست دادن موجودات زنده، در وضعیت ضعیفی قرار داشت. درخواسترودخانه
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به همراه کنترل سیالب، منجر به تعریف یک  ای طبیعی همراه با امکانات تفریحیبرای برخورداری از رودخانه

 شود(.نیز مالحظه  13طرح جدید شد )کادر 

ای طراحی گردید که در برابر واقعه سیالب با دوره بازگشت صد اقدامات جدید حفاظت در برابر سیالب به گونه

درصد عریض شد و تراز ساحل و مسیر سیالب به  30سال مقاوم باشد. برای انجام این کار، کانال رودخانه تا 

های نگهدارنده گردید. دیواربایستی حذف می منظور تخلیه بیشتر کاهش داده شد. همچنین خاکریزهای موجود

که در آب بندها فرو رفته بودند تا به آنها قدرت بیشتری در برابر جریان سیالب بدهند، به منظور افزایش پایداری 

نشینی شن و ماسه ود تهببه از طریقبستر رودخانه که  تعریضتر شدند. مزایای این تغییرات عبارتند از: عریض

. مدلسازی مجدد کانال رودخانه و سیالبدشت که به صورت چمنزار حفظ گردیدهای شنی ساحل احیایمنجر به 

های بند نیز جایگزین پلکانشده بود، دسترسی عموم به امکانات تفریحی را فراهم ساخت. تعدادی سرریز و آب

 ای طبیعی شدند تا محل عبور ماهیان را بهبود دهند. صخره

 مالحظه خطر سیالب، مزایای دیگری نیز داشتند که عبارتند از: ه بر کاهش قابلاقدامات احیا عالو

 بندها، تنوع ساختاری زیستگاه را افزایش داد. حذف محیطی: تغییر مکان آببهبود زیست

های حیاتی را برای سرریزهای متصل به رودخانه باعث جابجایی رسوبات گردید و زیستگاه

ان فراهم ساخت و در نهایت سواحل شنی رودخانه که گل کاری مهرگریزی ماهیان و بیتخم

 ها و گیاهان و جانوران دیگر مهیا نمود. های جدیدی را برای پروانهشده بودند، زیستگاه

 های تفریحی: این اقدامات، دسترسی و استفاده از رودخانه و سیالبدشت را برای عموم فرصت

ری را برای بیش از یک میلیون نفر از ساکنان مردم بهبود بخشید و امکانات تفریحی بهت

شهر و گردشگران فراهم ساخت. اشتیاق مردم برای استفاده از رودخانه ایسار در شهر مونیخ 

دیگر را در امتداد آن رودخانه برای  هایبه عنوان یک مکان تفریحی، حفاظت بیشتر بازه

 سازد.  های تهدید شده، میسر میها و زیستگاهحفظ گونه

  کیفیت آب: در بین موارد دیگر، شهر مونیخ اقداماتی را در جهت کاهش ورود جریان سیالبی

بسیار  ،به رودخانه ایسار انجام داد. اکنون کیفیت آب این رودخانه در طول جریان طبیعی

 خوب است.

 

 مدیریت کیفیت آب -11-11

کرده و یا ترکیب شیمیایی یا بار ذرات معلق پردازد که از کیفیت آب موجود حفاظت این بخش به اقداماتی می

 بهبود یابد. را تغییر می دهد به نحوی که کیفیت آب رودخانه
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 هدف از مدیریت کیفیت آب

( و از زمان آغاز اولین 3-1ات سالمت رودخانه است )بخش ترین تهدیدکاهش کیفیت آب یکی از مهم

های ابتکارات احیا بوده است )بخش ها و راهبرداول طرح های احیا، بهبود کیفیت آب، به عنوان هدففعالیت

 مالحظه شود(. 2-4

های استفاده شده برای ارزیابی کیفیت آب از جمله دما، هدف اقدامات مدیریتی، بهبود برخی یا تمام شاخص

وال ، سطوح مواد مغذی و وجود فلزات سنگین است. از طریق این اقدامات، معمpHکدورت، هدایت الکتریکی، 

های از محیط آبی خاص نظیر استاندارد شدههای مرتبط با استفاده تعییناهداف کیفی آب مطابق با استاندارد

 (.36)کادر  شودمیمرتبط با آب آشامیدنی یا استفاده تفریحی تنظیم 

آبریز  های اقدامات موجود در این فصل )از جمله اقدامات مربوط به مدیریت حوضهبندیبرخی دیگر از دسته

(( نیز 7-11( و مدیریت ناحیه ساحلی )5-11(، مدیریت سیالب )3-11(، تنظیم دبی جریان )2-11)بخش 

دهد. این اقدامات مختلف هر کدام دارای نتایج متفاوتی برای مسایل کیفیت آب را مورد مالحظه قرار می

 (.2-11پارامترهای کیفی آب هستند )جدول 
 

 یفیت آب ناشی از اقدامات مختلف احیا تاثیرات بالقوه ک -2-11جدول 

 اقدام احیا رسوبات ریز دمای آب شوری pH اکسیژن محلول موادمغذی سموم

       
 های آشفته کننده زمین کاهش فعالیت

 های انسانی مخرب()یا فعالیت

       کاهش نواحی غیر قابل نفوذ در حوضه آبریز 

       گیاهی ساحلی احیای پوشش 

       هااحیای تاالب 

       هارودخانهها و سواحل پایدارسازی کانال 

        هامجدد خیزابنصب  

 ها عبارتند از: ی اول متمرکز بر اقداماتی است که هدف آناین بخش در درجه

 های موجود در رودخانه از بین بردن یا کاهش تبعات آالینده -1

 ایکاهش بار آالینده از منابع آلودگی با منشا نقطه -2
 

 ماهیت مدیریت کیفیت آب

 ای ممکن است شامل موارد زیر باشد:کاهش بارهای آالینده با منشا نقطه

 های عملیاتی )مانند های تولید شده، برای مثال از طریق بهبود شیوهکاهش میزان و نوع آالینده

 های مختلف تولید( فرآیندها یا شیوه
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 هایی که وارد اکوسیستم بهبود تصفیه یا فرآوری پسماند آلوده، برای کاهش میزان و ماهیت آالینده

 شود.رودخانه می

فاضالب،  هایخانهتر برای تصفیههای تخلیه سختگیرانهیق وضع استانداردتبعات فاضالب می تواند از طر

های تصفیه زیستی برای تصفیه پساب خروجی، بازچرخانی ، استفاده از حوضچه3قابلیت فیلتر و تصفیه درجه 

و ها ها و به حداقل رسانی یا استفاده مجدد از باقیمانده آالیندهفاضالب تصفیه شده برای کاهش خروجی

 فاضالب کاهش یابد. های( از تصفیه خانههاجامدات زیستی )لجن

دهند و میزان آب مورد نیاز برای های تصفیه آب که پتانسیل آلودگی آب را کاهش میدر بخش معدن، روش

رساند، شامل این موارد است: جذب و انحراف آب سطحی، بازچرخانی آب مورد استفاده تصفیه را به حداقل می

اندازی های تبخیر و نصب و راهآوری سنگ معدن، ذخیره آب زهکشی و ذخیره در سدها، حوضچهبرای فر

نشینی های تههای سنگ معدن و کربن. تصفیه فعال شامل استفاده از حوضچهها برای تودهالینرها و پوشش

فیلترهای غشایی و اسمز معکوس ها از ستون آبی و نیز تبادلگرهای یونی، ها برای حذف آالیندهدهندهو انعقاد

کاری برای کاهش میزان آب استفاده شده در توان برای استفاده در فرآیند معدناست. آب تصفیه شده را می

های ها، بازچرخانی کرد. روشسرتاسر فرآیند و کم کردن میزان پساب تصفیه شده و تخلیه شده در رودخانه

 ها از طریق گیاهان )گیاه پاالیی(، نی فلزات باکتریایی، جذب آالیندهفعال شامل استفاده از ته نشیتصفیه غیر

 شود. های مصنوعی میو تصفیه از طریق خاک و تاالب

های فاضالب، رایج خانههای تصفیه آنالین، مشابه با تصفیههای صنعتی، استفاده از سامانهدر بررسی بار آالینده

زیستی و تاالب مصنوعی اغلب رویکردی مقرون های تصفیهاز حوضچههستند ولی تصفیه بیولوژیکی با استفاده 

های های صنعتی که با پسماندها برای عملیاتبه صرفه برای تصفیه پساب خروجی است. بیشتر این روش

 هایهای اقلیمپساب آنها تحت تاثیر جریان خطر سر و کار داشته و دارای اندازه کوچکتر بوده و ظرفیت تصفیهبی

پذیرترند. استفاده مجدد از پساب تصفیه شده و تبدیل جامدات بیولوژیکی به طوب قرار نمی گیرد، امکانمر

 انرژی تجدیدپذیر، رویکردهای پیشرو در مدیریت بارهای آالینده این گونه صنایع است.

یرات ضروری توان برای تشویق یا الزام تغیهای مختلفی وجود دارد که میگذاریاقدامات قانونی و سیاست

 ای استفاده کرد. این موارد عبارتند از: جهت کاهش آلودگی با منشا نقطه

 کننده، هم از های آب، صنایع، معادن و سایر مشاغل آلودهاستانداردهای حداقلی برای تصفیه خانه

 شود و هم تصفیه آن پسماند.نظر فرآیندی که منجر به تولید پسماند می

 یه برای محدودسازی بار آالینده ورودی به اکوسیستم رودخانه، همراه با استفاده از مجوزهای تخل

توان بدون درنظر گرفتن اهداف کیفی ریزی برای شناسایی کل بار آالینده که میهای برنامهمکانیزم

 آب رهاسازی کرد.
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 پذیری در خصوص مدیریت ریسک مرتبط با وقایع بالقوه آلودگی مسئولیت 

 آب که مشوق اقدامات داوطلبانه در بخش کسب و کارهای مرتبط هستند. های نظارت بررویکرد 

ای و یا به اندازه ای باشد که ممکن است به گونه رودخانه های موجود در اکوسیستمها، آالیندهدر برخی نمونه

زمانی کاهش آالینده ورودی و بهبود جریان برای دستیابی به نتایج مطلوب سالمت رودخانه در یک چارچوب 

 قابل قبول، کافی نباشد. در چنین شرایطی به مداخالت یا اقدامات مستقیم شامل موارد ذیل نیاز است:

 های فیزیکی: نظیر الیروبی کردن برای حذف رسوبات آلوده، جداسازی و پوشش؛ از این طریق روش

خش آلوده شده های شن ریز یا گل و الی برای پوشاندن بستر آلوده رودخانه و مجزا کردن بالیه

 شود. هوادهی برای افزایش مصنوعی میزان اکسیژن، به ویژه برای پشتیبانی از تجزیهاستفاده می

. شوندمیها استفاده سازی آالیندهبه منظور رقیق های آلی و احیای کمی جریانتدریجی آالینده

 ، وضعیت کمی جریان(3-11)بخش 

 جلبکی. هایها در واکنش به شکوفهکشاز جلبک های شیمیایی: به عنوان مثال استفادهروش 

 ها یا استفاده از گیاهان برای جذب و حذف های بیولوژیکی: به عنوان مثال وارد کردن میکروبروش

 ها از محیط زیست.آالینده

 

 مالحظات مدیریت کیفیت آب

پائین باشد، سایر اهداف بهبود کیفیت آب، عنصر کلیدی سالمت رودخانه است و در شرایطی که کیفیت آب 

ها احیا نیز محقق نخواهد شد. در بررسی اقدامات با هدف بهبود کیفیت آب، الزم است هر گونه تغییر در ورودی

، مدنظر قرار گیرد. در شناسایی شودمیو فرایندهایی که خروجی آنها منجر به تغییر کیفیت آب حوضه آبریز 

هایی از اکوسیستم رودخانه )و از چه طریق( ررسی شود که چه جنبهانواع مختلف اقدامات، این مورد باید ب

 تاثیر این اقدامات قرار خواهند گرفت؟تحت

های های تصفیه فعال از نظر تامین منبع مورد نیاز و تعمیر و نگهداری از تاسیسات تصفیه )مانند واحدروش

ها برای حصول خانهامکانات تصفیه سازی، غشاها( پرهزینه هستند. با این حال، بهبودتصفیه و زالل

تر دبی جریان در طول مدت نسبتا کوتاهی، منجر به افزایش چشمگیر کیفیت تر و سختگیرانههای دقیقاستاندارد

مالحظه شود(.  52های آبی شده است. )مطالعه موردی رودخانه مرسی در کادر آب و سالمت اکوسیستم

های محلی شهری بخشاجرا بوده و تمامی نواحی شهرنشین قابلی های فاضالب خانگی در تمامخانهتصفیه

گذاری برای تشویق های قانونی و سیاستسازی و اجرای آنها هستند. در ضمن، مکانیزممعموال درگیر پیاده

نیاز صنعت به گذاری در تصفیه فاضالب توسط بخش صنعت ضرورت دارد. نوع و مقیاس تصفیه موردسرمایه
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های مصوب، معموال تر، به منظور رعایت استانداردتر یا سمیهای خطرناکابسته است. فاضالبماهیت آن و

 هستند. تر بیش نیازمند تصفیه

های سرمایه های جدید و نوین تصفیه و تخلیه جریان اجرا شوند، اغلب نیازمند صرف هزینهزمانی که استاندارد

ها را پرداخت خواهد ن باید توجه داشت که چه کسی این هزینهگذاری و عملیاتی بیشتری خواهند بود. در ضم

 (. مدخالنیو ذ نفعانکنندگان یا ذیکرد )برای مثال: آلوده

 

 رودخانه مرسی، انگلستان –( مطالعه موردی 52کادر )

در  1981بخش آب شمال غرب )و بعدها خدمات عمومی آب در منطقه مرسی( یک طرح پاکسازی را در سال 

استفاده ها سوء ترین ورودی مصب )دهانه رودخانه( در اروپا در واکنش به سالبرای رهایی از عنوان آلودهتالش 

و غفلت از این رودخانه آغاز نمود. تحلیل انجام شده در زمینه مشکالت اصلی رودخانه نشان داد که میزان 

های اصلی و ورودی رودخانه در رودخانه هااکسیژن تولیدی توسط میزان باالی فاضالب تخلیه شده به رودخانه

مستقیم فاضالب خام به  ها، مدیریت تخلیهمرسی، مانع اصلی بهبود کیفیت آب است. یکی از اولین گام

مورد تخلیه مستقیم  28جایگزین  1آوری فاضالب در ساندون دوکهای این منطقه بود. برای مثال جمعرودخانه

فاضالب خام به مصب مرسی از طریق طرح کاهش آلودگی مصب مرسی شد که فاضالب را به سمت 

مستقیم  شده به عنوان نتیجههای آغاز کرد. این تنها یکی از برنامهجدید هدایت می هایخانهتصفیه

آن( در بخش  ن خدمات بخش خصوصیگذاری کالن توسط بخش آب شمال غرب )و شرکت جانشیسرمایه

 فاضالب بود.

اصالحات بیشتر برای تصفیه فاضالب اکنون شامل تصفیه درجه سه برای حذف آمونیاک از فاضالب است. 

های ماهیان آزاد شود. به عنوان قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض آمونیاک ممکن است باعث کشته شدن گونه

در منچستر بزرگ، فرایند تصفیه طبیعی با استفاده از فرایند بیولوژیکی  2ی هولمخانه فاضالب داومثال، در تصفیه

یابد. رانی منچستر کاهش میکند و بدین صورت تخلیه به کانال کشتیهوادهی شده، آمونیاک را حذف می

 های ماهی از جملهای از گونهکیفیت آب اکنون به این معناست که مصب مرسی از طیف گسترده بهبود

کند. افزایش در تعداد آبی پشتیبانی می هایهای مهاجرتی مانند ماهی قزل آال، لمپری و کپور در محیطماهی

های آبی خاکستری و حتی های دریایی، خوکماهیان در این رودخانه باعث بازگشت برخی حیوانات )نظیر گراز

 هشت پاها( به این ناحیه شده است.

 

 

 

                                                           
1 Sandon Dock 
2 Davyhulme 
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 مجرای رودخانههای مدیریت گونه -11-12

های آبزی بومی را از طریق تنظیم، این دسته شامل اقداماتی است که به طور مستقیم توزیع و فراوانی گونه

 دهد.بیگانه تغییر می هایگونههای گیاهی و جانوری و یا حذف مکان گونه افزودن یا تغییر

 

   رودخانه یمجراهای هدف از مدیریت گونه

های آبزی را برای دستیابی به نتایج مطلوب سالمت ای به طور مستقیم گونهرودخانهنهای درومدیریت گونه

های آبزی دارای اهمیت مثل کند. این امر، مستلزم حفاظت، افزایش یا احیای جمعیت گونهمدیریت می رودخانه

کننده خدمات ای تامینههایی با ارزش بیولوژیکی باال یا ارزش تجاری )برای مثال، ماهیگیری(، یا گونهگونه

  شود.کننده سالمت رودخانه میهای مهاجم و تهدیداکوسیستمی در اولویت است و یا بالعکس شامل حذف گونه

 

 رودخانه  یمجراهای ماهیت مدیریت گونه

 تواند مستلزم موارد زیر باشد:این اقدام می

 هایی در نوع و تعداد موانع یا محدودیتهای آبزی، برای مثال، ایجاد وضع قوانینی در مورد صید گونه

 تواند صید شود.پوستان( که میهای آبزی )برای مثال، ماهیان و سختگونه

 که در آن، جمعیت ها به داخل اکوسیستمیافزایش جمعیت، برای مثال افزایش ماهی یا دیگر گونه

 گونه مورد نظر از قبل وجود دارد.

 های های دارای اهمیت حفاظتی. تغییر مکاناریخچه وضعیت گونهها با هدف احیای تتغییر مکان گونه

است. بازگرداندن مجدد حفاظتی  های بومیحفاظتی شامل تقویت و بازگردادن مجدد دامنه گونه

 شود.میمحیطی در خارج از محدوده بومی گزینی و جایگزینی زیستشامل کمک به سکنی

های حیوانات یا گیاهان مهاجم در مواردی است که برای گونه همچنین شامل حذف هااقدامات مدیریت گونه

تاثیر گذارند دیگر )معموال بومی( تهدید محسوب شوند )مثال از طریق شکار یا رقابت( یا بر خدمات اکوسیستمی 

 (. دشونمیکنند و با کاهش جریان ، مانع فعالیت کشتیرانی که مجراهای آبی را مسدود می)مانند گیاهان تهاجمی 

 

 رودخانه یمجراهای مالحظات مدیریت گونه

های اصلی و سایر ها بر مبنای تاثیر بالقوه آنها بر گونهتواند با تغییر مکان گونهای میمالحظهقابل هایریسک

ها، جمعیت وابسته و کارکردهای اکوسیستم در نواحی مبدا و مقصد وجود داشته باشد. هر نوع تغییر مکان گونه
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پیشنهادی باید دارای ارزیابی همه جانبه خطر و تالشی مناسب برای آن وضعیت باشد. خارج کردن موجودات 

 با توجه به تاثیرات مخربی که ممکن است در بر داشته باشند، ریسک زیادی دارد.  از محدوده بومی

رای تغییر مکان است. سنجی و طراحی بناپذیری از امکانعوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بخش جدایی

گذار خواهند بود و اغلب مستلزم مشارکت یک تیم سازی برنامه، تاثیراین عوامل همچنین بر روی پیاده

 ای کارآمد با تخصص اجتماعی و فنی است. رشتهمیان

 

 مطالب مراجع تکمیلی

 حفاظتی هایها و سایر تغییر مکانراهنمای بازگرداندن گونه 

 برای صنعت ماهیگیری دستورالعمل فنی فائو 

 

 های آبی )اسکاتلند( و ماهیان آب شیرین )نیویورک(بازگرداندن سگ -( مطالعه موردی53کادر )

سال پیش در بریتانیا منقرض گردیدند. در ماه می سال  400های آبی اروپایی )فیبر کاسترو( در حدود سگ

گونه را به جنگل کناپدال در نزدیکی سواحل غربی ، دولت اسکاتلند مجوز بازگرداندن و احیای دوباره این 2008

کشور صادر کرد. این موضوع تا حدودی توسط دستورالعمل زیستگاهی اتحادیه اروپا مطرح شده بود و نیازمند 

های آبی را ارزیابی های خاص از جمله سگهای عضو اتحادیه اروپا پتانسیل بازگرداندن گونهاین بود که دولت

وحش اسکاتلند دولتی و نهادهای تحقیقاتی که توسط اداره حیاتهای غیربه مشارکت سازمانکنند. این مجوز 

 2008های آبی بازگردانده شده در سال شد، اعطا گردید. اولین سگشناسی اسکاتلند راهبری میو انجمن جانور

ماه آزاد گردیدند. دوره ارزیابی در  2009ماه در قرنطینه نگهداری و در بهار  6در نروژ شکار شدند و به مدت 

ند مسئولیت هماهنگی نظارت تمام شد. در شروط مجوز قید شده بود که اداره میراث طبیعی اسکاتل 2014 می

اقتصادی از جمله بهداشت  -مستقل را در این دوره برعهده دارد. این نظارت شامل ارزیابی نتایج اجتماعیعلمی 

ها بود. و کارکرد اکوسیستم جنگل هاهای آبی، زیستگاههای آبی بر سایر گونهو سالمتی عمومی و تاثیر سگ

های آبی توسط و مطالعات موردی در مورد بازگرداندن سگمتون علمی  گزارشی تحلیلی از نظارت، همراه با

آماده شد، قبل از تصمیم نهایی  2015اداره محیط طبیعی اسکاتلند برای ارایه به دولت اسکاتلند در ماه ژوئن 

از های آبی در اکوسیستم، برخی در مورد ادامه فرآیند بازگرداندن. نتایج گزارش نشان داد گرچه حضور سگ

دهد، اما در کل، تاثیر بازگرداندن در تنوع زیستی بسیار تاثیر قرار میهای در معرض خطر را به شدت تحتگونه

تواند با هم ترکیب شده و بستگی به موقعیت مکان طرح دارد. می مثبت بود. تاثیرات بر خدمات اکوسیستمی

های آبی از ایه گردید، شامل: حذف کامل سگهای آبی در اسکاتلند ارچهار برنامه برای مدیریت آینده سگ

گسترده و موافقان  های عمومیهای بازگردانی. فرآیند ارزیابی، بحثآنها در برنامه کشور تا گسترش همه جانبه
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گیری نهایی و مخالفان زیادی به دنبال داشت. در هنگام نوشتن این کتاب، دولت اسکاتلند هنوز در حال تصمیم

 ها بود.ادن برنامه بازگرداندن این گونهدرباره ادامه د

یعنی از زمان ساخت  1600ای در رودخانه برونکس، نیویورک از قرن های دریایی و رودخانهارتباط بین سامانه

اولین سد، قطع گردیده است. بازگرداندن شاه ماهی آمریکایی، بخشی از تالش برای افزایش دسترسی به 

موجود در منطقه و حمایت از افزایش تنوع زیستی محلی بود. جمعیت شاه ماهی و ماهی آزاد  هایزیستگاه

شاهی در سرتاسر شمال شرقی ایالت نیویورک به دلیل عواملی از جمله جمعیت، مدیریت ضعیف شیالت و موانع 

 هایهایی با زیستگاهنهها در رودخانه برونکس، منجر به ایجاد گومهاجرتی رو به کاهش بود. انباشتن شاه ماهی

ها باعث ورود مواد مغذی به رودخانه گردیده که به طور بالقوه متعدد شد. به عالوه، بازگرداندن مجدد این گونه

تواند میزان تجزیه در داخل رودخانه را افزایش دهد. از طریق فرآیند انباشتگی، بار دیگر شاه ماهی و دیگر می

 وانستند از رودخانه به سمت اقیانوس عبور کنند.های آبی تهای ماهی محیطگونه
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 اختصارات
 Active Beautiful Clean (ABC Waters ، سنگاپور(ABCی هابرنامه آب) ایو پو بایز ز،یتم

Programme, Singapore) 
ABC 

   

 Adaptive management AM مدیریت تطبیقی
   

برنامه پایش سالمت اکوسیستم )جنوب شرقی 
 کوئینزلند، استرالیا(

Ecosystem health monitoring program 
(Southeast Queensland, Australia) 

EHMP 

   

 Effctive impervious area EIA ناحیه نفوذناپذیر موثر
   

 Environmental Protection Agency EPA )آمریکا(زیست سازمان حفاظت از محیط
   

 European Union EU اتحادیه اروپا
   

 Flood risk management FRM مدیریت ریسک سیالب
   

 ریزی و طراحی منابع آب موسسه ملی برنامه
 و برقابی، وزارت منابع آب، چین

General Institute of Water Resources and 
Hydropower Planning and Design, Ministry of 
Water Resources,People’s Republic of China 

GIWP 

   

 High-level indicator HLI شاخص سطح باال
   

 International Commission for the Protection of المللی حفاظت از رودخانه راینکمیسیون بین
the Rhine 

ICPR 

   

 Korean Institute of Construction Technology KICT فناوری ساخت و ساز کره جنوبموسسه 
   

 Ministry of Water Resources (China) MWR وزارت منابع آب )چین(
   

 Payment for ecosystem services PES پرداخت خدمات اکوسیستمی
   

 Public Utilities Board (Singapore) PUB شورای خدمات عمومی )سنگاپور(
   

 Structured decision-making SDM مندگیری نظامتصمیم
   

 Southeast Queensland (Australia) SEQ جنوب شرقی کوئینزلند )استرالیا(

   

 Sustainable urban water management SUWM مدیریت پایدار آب شهری
   

 Total impervious area TIA ناحیه نفوذناپذیر کل
   

 Urban Waste Water Treatment UWWT خانه فاضالب شهریتصفیه
   

 Water Framework Directive (EU) WFD دستورالعمل چارچوب آب اتحادیه اروپا 
   

 Water sensitive urban design WSUD طراحی شهری حساس به آب

 World Wide Fund for Nature WWF صندوق جهانی طبیعت
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 شناسیواژه

 مدیریت تطبیقی

ها. گیری در مواجهه با عدم قطعیتمند و تکراری اسددت به منظور تصددمیمنظامفرآیند 
یت عدم قطع کاهش  ظارت بر سدددیسدددتم هدف از آن  مان از طریق ن  ها در طول ز

 و تطابق با شرایط است.
  

 به تعریف حوضه آبریز مراجعه شود. آبخیز
  

 اکوسیستم
محیط فیزیکی آن در هم کنش  شامل تمام موجودات زنده در یک منطقه که سیستمی

 کند.با یکدیگر به صورت یکپارچه عمل می
  

 ساختار اکوسیستمی

ترکیبی از ساختار فیزیکی و بیولوژیکی یک منطقه که نحوه سازمان یافتن اجزای 
های مختلف گیاهی و جانوری به عنوان نماید. برای مثال گونهاکوسیستم را تعریف می
شوند و در نتیجه بخشی از ساختار آن هستند. رابطه ظر گرفته میجزئی از اکوسیستم در ن

دهنده نشانبین چرخه تولید اولیه و ثانویه نیز جزئی از ساختار اکوسیستم است، زیرا 
 سازماندهی اجزا است.

  

 کارکرد اکوسیستم

 فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی که در نتیجه تعامل گیاهان، جانوران 
گیرد. این شان صورت میو سایر موجودات در یک اکوسیستم با یکدیگر یا با محیط

ها شامل تجزیه، تولید، چرخه مواد مغذی و تبادل مواد مغذی و انرژی است. ساختار فرآیند
 کنند.     و کارکرد اکوسیستم، با یکدیگر خدمات اکوسیستم را ایجاد می

  

 خدمات اکوسیستم

 شود عبارتند از:کوسیستم کسب میمزایایی که از ا
 های اکوسیستم شامل تنظیم و توازن در فرایند: خدمات تنظیمی 
 :محصوالت به دست آمده از اکوسیستم خدمات تامینی 
  :خدمات مورد نیاز به منظور تولید سایر خدمات اکوسیستم خدمات حمایتی 
  :مزایای غیر مادی شامل ارتقای معنوی، رشد شناختی خدمات فرهنگی 

 و تجربیات زیباشناختی و فکری، تفریح و سرگرمی
  

حقآبه 

 محیطیزیست

، مقدار شودمیمحیطی که با مقدار، زمان تداوم و کیفیت  آب توصیف حقابه زیست
الزم جریانی است که که برای حفظ کیفیت آب و اکوسیستم رودخانه و مصب و سواحل 

و ضروری است و منحر به ارتقای سالمتی، رفاه و آسایش ساکنین محدوده اکوسیستم 
 .شودمی

  

مدیریت به هم 

 منابع آب پیوسته

ارتقا می دهد. هدف  فرآیندی که مدیریت و توسعه یکپارچه آب، زمین و منابع مربوطه را
از مدیریت به هم پیوسته منابع آب به حداکثر رساندن سودآوری اقتصادی و رفاه اجتماعی 

 های حیاتی است.به شیوه ای عادالنه و بدون به خطر انداختن پایداری و ثبات اکوسیستم
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 حوضه آبریز

از منابع . در برخی شودمیهای فرعی آن زهکش سطحی که به وسیله رودخانه و شاخه
حوضه "شود. در این کتاب نیزبه کار برده می "آبخیز"یا  "حوضه آبریز"هر دو اصطالح  

به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته است. زیرحوضه رودخانه  "آبخیز"و  "رودخانه
یا زیرحوضه آبریز به یک حوضه جغرافیایی که داخل حوضه بزرگ تری واقع شده، اشاره 

 دارد.
  

ریزی حوضه مهبرنا

 رودخانه

ای است که برای تخصیص و استفاده از منابع آب حوضه در هماهنگی با دیگر برنامه
 شود.ای، در داخل و در خارج از آن حوضه تدوین میاقدامات توسعه

  

 دار منتهی به رودخانهشیب هایرودخانه و سواحل مجاور آن شامل جداره مجرای رودخانه
  

 رودخانهاکوسیستم 
اکوسیستم یک رودخانه شامل عناصر زنده و غیر زنده رودخانه و سواحل آن و همچنین 

 اثر متقابل این عناصر با یکدیگر است.
  

بهداشت/سالمت 

 رودخانه

شود. بهداشت مناسب رودخانه اغلب وضعیت یا شرایط کلی یک رودخانه سنجیده می با
 "یکپارچگی بیولوژیکی". شودمینظر گرفته رودخانه در  "یکپارچگی بیولوژیکی"معادل 

به معنای توانایی حفظ تعادل، یکپارچگی و سازگاری موجوداتی است که از نظر ترکیب 
طبیعی آن منطقه است. سالمت رودخانه  هاییا تنوع قابل مقایسه با موجودات زیستگاه

ه توسط رودخانه ارایه شددهنده ساختار و کارکرد اکوسیستم و خدمات اکوسیستمی نشان
 است.

  

 بازه رودخانه
بخشی از یک نهر، رودخانه یا جریان آب که به طور کلی از یک محل تالقی به محل 

گردد. معموال های هیدرولوژیکی مشخص میتالقی دیگر یا با برخی دیگر از ویژگی
 رودخانه است.   هاییکنواختی دبی، عمق، سطح مقطع و یا شیب جریان، معیار تمایز بازه

  

 احیای رودخانه

محیطی اکوسیستم تخریب شده رودخانه، کمک به احیای ساختار و کارکرد زیست
دیده یا به خطر افتاده و برقراری مجدد رفته و آسیبجایگزین کردن عناصر از دست

های ضروری و الزم محیط زیست طبیعی رودخانه که با هدف بهبود و اصالح فرآیند
 شود.اکوسیستمی انجام میخدمات 

  

 برنامه تخصیص آب

ای )معموال ارایه شده توسط دولت یا یک سازمان دولتی( که مقدار آب موجود برنامه
ای از ضوابط برای مدیریت آب، میزان برداشت و استفاده از جهت تخصیص و مجموعه

به طور مستقیم کند. این برنامه به دو صورت تدوین می شود: منابع آبی را تعیین می
دهد و یا به صورت های )یا کاربران( مختلف اختصاص میمیزان آب را به مناطق و بخش

 نماید.غیر مستقیم فرآیندی را برای تخصیص منابع آب مشخص می
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 فهرست واژگان منتخب

Abstraction  برداشت آب 

Active restoration فعال یاحیا 

Alga blooms های جلبکیتوده 

Biofilm زيست اليه 

Bioretention حوضچه تصفیه زيستی 

Biota )موجودات زنده )گیاهی و جانوری 

Biotope بیوتوپ، زيست بومچه 

Bonus ecosystem services  ويژهخدمات اکوسیستمی 

Brush mattress حفاظ علفی 

Buy-back water entitlement خريد متقابل حقابه 

Carrying capacity ظرفیت حمل 

Catchment حوضه آبريز 

Channelization مجراسازی 

Conduit )کانال شهری )مسیل 

Corridor مسیر ارتباطی رودخانه 

Cuttings هاقلمه 

Daylighting رفع سرپوشیدگی رودخانه 

De-nitrification نیترات زدايی 

Detritus واريزه 

Dike ديواره خاکريز 

Dredging اليروبی 

Ecosystem function کارکرد اکوسیستمی   

Ecosystem services خدمات اکوسیستمی 

Ecosystem structure ساختار اکوسیستمی   

Eeach بازه 

Embankment خاکريز 

Environmental flows محیطیهای زيستجريان 

Estuary 
مصب يا دهانه رودخانه )به ويژه جايی که آب شور دريا با آب 

 شود(رودخانه آمیخته می

Fascine های شاخ و برگیها، اليهترکه 

Flashier flow regime ای و سريعوضعیت جريان لحظه 

Flood attenuation مهار سیل 

Flow diversion انحراف جريان 

Flow regime وضعیت کمی جريان 

Fluvial ایرودخانه 



    333                                                                                                       |شناسی و واژگان منتخبوازه

 

 

Gabion تورسنگ 

Ground cover  پوششی، پوشش سطح زمینگیاهان 

Groundwater recharge های زيرزمینیتغذيه آب 

Groyne (groin) آبشکن 

Gully erosion فرسايش خندقی 

Hard armouring  ایسازهاستحکام 

Headwater سرشاخه 

Hyporheic zones ناحیه اندرکنش جريان سطحی و زيرسطحی 

Impervious surfaces سطوح نفوذ ناپذير 
Integrated Water Resources 
Management (IWRM) 

 مديريت يکپارچه منابع آب

Inundation (سیالبگرفتگی )ناشی از آب 

Landscapes های طبیعیعرصه 

Leaf litter الشبرگ پوسته ای 

Levee خاکريز 

Macrophytes های قابل مشاهدهماکروفیت، سبزينه 

Mangrove ecosystem  مانگرواکوسیستم 

Non-point-source pollution آلودگی غیرمتمرکز ، آلودگی با منشا غیرنقطه ای 

Occupied rivers 
ها، دشتهای تصرف شده )به وسیله پیشروی سیالبرودخانه

 مناطق ساحلی و حتی خود مجرای رودخانه(

Over-exploitation برداشت بیش از حد 

Passive restoration غیرفعال یاحیا 

Peak flow جريان طغیانی 

Point-source pollution ایآلودگی متمرکز، آلودگی با منشا نقطه 

Polders های احیا شدهزمین 

Pond گوداب، برکه 

Pond detention حوضچه نگهداشت موقت 

Post-glacial terraces سکوهای پلکانی بعد از يخبندان 

Quaternary catchment (basin)  آبريز درجه چهارحوضه 

Refugia ناحیه بکر و دست نخورده 

Rehabilitation بازطبیعی سازی 

Reintroduce species هابازگرداندن مجدد گونه 

Re-meandering پیچ و خم نمودن دوباره 

Remediation ساماندهی 

retard کند کننده 

Riffle خیزاب 
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Riprap سنگ چین 

River basin  رودخانه   آبريز حوضه 

River basin plan     برنامه حوضه رودخانه 

River corridor   )مسیر ارتباطی رودخانه )کريدور 

River ecosystem      اکوسیستم رودخانه 

River health     سالمت رودخانه 

River Health Assessment (RHA) ارزيابی سالمت رودخانه 

River reach     بازه رودخانه 

River restoration     احیای رودخانه 

Rock chute تندآب سنگی 

Rooftop retention نگهداشت در بام 

Rootwads ها و شاخ و برگ گیاهانهای متشکل از ريشهتوده چوب 

Runoff رواناب 

Scour آبشستگی 

Sill  کف بند 

Sluice gate دريچه کشويی 

Slumping لیزخوردگی چرخشی 

Sub-catchment زير حوضه آبريز 

Sustainable Urban Drainage system 
(SUDS) 

 های پايدار زهشکی شهریسیستم

Swales هاجوی باغچه 

Tertiary catchment (basin) حوضه آبريز درجه سه 

turbidity کدورت 

Urban river syndrome های شهریسندرم رودخانه 

Water allocation plan برنامه تخصیص آب 

Water security امنیت آبی 

Water Sensitive Urban Design 
(WSUD) 

 طراحی شهری حساس به آب

Watercourse مسیر رودخانه 

Watershed حوضه آبريز 

Waterway )آبراهه )رودخانه با طول کوچک 

Weir آب بند 

Wetland تاالب 
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