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 ضزح اختصارات
 ضرح یهعادل فارس هعادل اًگلیسی اختصار

DWR California Department of 
Water Resources ُیفشًیبول آة وبل اداس 

آة  یبییپب یيٍ تضو یٍس ػبصهبى استمبء ثْشُ یيلبًَى سا ثشػْذُ داسد. سػبلت ا یاجشا یفِثَدُ وِ ٍظ یدٍلت یًْبد ،ػبصهبى یيا
 یّب اص اجشای عشح حبكل یجًتب یبثیاسص ثِ DWR، ػبلِ پٌج یشیتیّش دٍسُ هذ یبىدس پب یي. ّوچٌثبؿذ یه یبلتدس گؼتشُ ا

وٌتشل  SGMAاكَل لبًَى  اػبعی جذیذ سا ثشّب اًغجبق عشحپشداختِ ٍ ّبی هذیشیتی ایبلت  ولیِ هحذٍدُ صیشصهیٌی  آة یبییپب
 ]1[اص ٍظبیف ایي ًْبد اػت. یذضَاثظ جذ یجبداپیـٌْبد  یباكالح ضَاثظ هَجَد ٍ پیـٌْبد ثشای  اسائِ، ًوبیذ. ّوچٌیي هی

َل روش الصم ِث  .ثبؿٌذ یه یا آة هٌغمِ یّب ؿشوت یٍ دس تشاص اػتبً یشاىآة ا یشیتؿشوت هذ ی،اهش دس تشاص هل یيا یاػت دس وـَس هب هت

SWRCB 
State Water Resources 

Control Board 
 آة هٌبثغ وٌتشل یبلتیا ؿَسای

بد هتـىل اص پٌج ًفش اص هتخللیي ٍ خجشگبى آة هی ذ. ایي ؿَسا،  ِ تَػظ فشهبًذاس ایبلت هٌلَة گـتِثبؿذ و ایي ًْ َاثظ  ًا اكالح ض
یي ثشػْذُ داسد ٍ ّوچٌیي هَظف اػت تب صهیٌِ ًَا َاثظ جذیذ سا ریل ل َاثظ ثب تذٍیي  ّبی الصم ثشای اجشایی جبسی ٍ یب ایجبد ض ؿذى ض

ن َاثظ هىول فشّا ؿَسای حَضِ آثشیض ریل ؿَسای  9 ،دس وبلیفشًیب ،2ٍ  7دسجِّبی آثشیض  ًوبیذ. دس ػغَح هذیشیتی هٌغجك ثش حَضِ  ض
 ]2[ایبلتی وٌتشل آة تؼشیف گشدیذُ اػت.

داؿتِ ٍ دس تشاص اػتبًی هؼبدلی ثشای آى تؼشیف ًگشدیذُ اػت. ؿَسای ّوبٌّگی ثشػْذُ آة ایي اهش سا دس تشاص هلی  ػبلی ؿَسایدس ایشاى، 
َثبت  َلیت هیداس  آة، ػْذُ ػبلی ؿَسایحَضِ آثشیض ثش اػبع هل  ثبؿذ.  ایي هؼئ

CASGEM 
California Statewide 

Groundwater Elevation 
Monitoring 

  آةپبیؾ تشاص »ثشًبهِ ػشاػشی 
 «وبلیفشًیب صیشصهیٌی

  آةّبی  ثِ اسصیبثی ػشاػشی حَضِ ٍ صیشحَضِ 2172ّبی ثؼذی آى دس ػبل  لبًَى آة ٍ هتون 71921ایي ثشًبهِ ریل ثخؾ 
 سایگبى ٍ آًالیي دس اختیبس اػت. كَست ثِایجبد ؿذُ اػت. اعالػبت ایي ػیؼتن  دس ایبلت صیشصهیٌی

SGMA 
Sustainable Groundwater 

Management Act 
 اجشایی ؿذ. 2175سػیذ ٍ اص اثتذای ػبل تلَیت  ثِ 2174ایي لبًَى عی ػِ الیحِ دس هجلغ وبلیفشًیب دس ػبل  صیشصهیٌی  آة 7یبییپب لبًَى

GSA or GSAs 
Groundwater Sustainable 

Agency 
 ؿَد. هؼیي ایجبد هی 4دس یه هحذٍدُ هذیشیتی صیشصهیٌی  آةثب ّذف هذیشیت پبیبی  3هحلیّبی  اػت وِ اص تجویغ آطاًغ 2آطاًؼی یشصهیٌیص آة یبییپب آطاًغ

GSP 
Groundwater Sustainability 

Plan 
 ؿَد. ػبصی هی ٍ پیبدُای ٍ ایبلتی( تذٍیي   س ػغَح هختلف هذیشیتی )هحلی، هٌغمِد صیشصهیٌی  آة عشح پبیبیی صیشصهیٌی  آة یبییپب عشح

RCA 
Required Coordination 

Agreement 
 الضاهیّوبٌّگی  ًبهِ تفبّن

ؿَد. ٍجَد آى دس ٌّگبم  ّبی هتؼذد هَجَد دس یه حَضِ، تٌظین هی GSAای ثَدُ ٍ هیبى  حَضِ ًبهِ دسٍى ایي ًَع تفبّن
 ثبؿذ. الضاهی هی DWRَضِ ثِ ح GSPتحَیل 

OCA 
Optional Coordination 

Agreement 
 اختیبسی ًبهِ ّوبٌّگی تفبّن

حَضِ  GSPًبهِ دس صهبى تحَیل  ؿَد. ٍجَد ایي تفبّن ای ثَدُ ٍ حؼت ضشٍست تذٍیي هی حَضِ ًبهِ اص ًَع ثشٍى ایي ًَع تفبّن
 ثبؿذ. اختیبسی هی DWRثِ 

BMP Best Management Practices ساٌّوبیی ثشای  ّبی هذیشیتی ثْتشیي سٍؽGSA ّب ّؼتٌذ تب ثتَاًٌذ سٍؽ هذیشیتی هٌبػت ثشایGSP .خَد سا ثب ووه آًْب تذٍیي ًوبیٌذ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ایيیضکاسبشدداسدکـهبـههؼًـیایغـتاییعـاصهStabilityسایذاعت،اهاایىکلمهبهػًىاوبشگشداولغت«پایذاسی»آوسدهؽذهاعت.گشچهدسبیؾتشهتىو،کاسبشدکلمه«پایایی»،کلمهSustainabilityدسایىکتاببشایبشگشداولغت.1
دسکًاسلغت«پایایی»گشددکهکههیاوایىدوهفهىمتفاوتگزاؽتهؽىد،اصکلمهپایاییاعتفادهؽذهاعت.همچًیىیادآوسیهیباؽذ.لزابشایایًهی هؼمىال            ایکـهيیـاصسود.بًابهتؼشیفبهتىعـؼه(بهکاسهیDevelopment«)تىعؼه»

هـایهضیغـیگفتـهبهتىعؼههبتًـیبـشظشفیـتSustainable Developmentایواسديًمایذ،تىعؼهپایاگىیًذ.دسوالغعاصیهماويیاصهادسآیًذههىحشايذ(،فذههبشآوسدهيمایذوبهتىاياییهىرىددسهضیظ)کهدسکًىيیسابشآوسدههی
 اکىعیغتنایزاديًمایذ.شودکهاخاللوعدمتعادلدرهی

تىايـذؽـاهل:عـاصهاو،دفـاتشو(تؾـکیتتیاعـت)هـیAgencyاصسیؾهکلمههؾخـاعتايزامهأهىسیتیخاؿهىسدتىرهاعت.بًابشایىهشآژايـظ)کهگىيهباؽذ.هماوهی«هأهىس»ویا«ػاهل»بههؼًای«Agent»آژايظاصسیؾه .2
هؾخـبشایهشبخؼهییچاستعاصهايیوؽشسوظایفاکًذ.هشآژايظداساداساتهختلفو...بىده(کههأهىسیتیخاؿساديبالهی کاهت                 باؽذ.باؽذ.بهبیاودیگشهشآژايظیکعاصهاواعتکههغئىلايزامهأهىسیتیخاؿهی

 يذ.هایدولتییاػمىهیهغتًذکهباهًابغآبصیشصهیًیهشتبظبىدهوهغئىلیتتأهیىآب،هذیشیتآب،کاسبشیاساضیو...سابشػهذهداسهًظىس،کلیهآژايظ .3

تىايذباؽذ.هًغبكبشهضذودهصىضهآبشیضهیGSAؽىد.بضسگتشیىهضذودههذیشیتییکهضذودههذیشیتی،هؾابههضذودهصىضهآبشیضویاهضذودههغالؼاتیبىده،کهبههشهضذودهخاؿداسایهشصهؾخـگفتههی .4

__________________________________________________ 



 سخى آغاسیى

ز هظتی به                      يام دکین  هذب 


سیضيههوبشيااؽشافهمگاييبشآوبذوو،هايخذاداديبشداسيهغلىبوبهیًهاصهًابغ،اهکاياتوحشوتبهشه
ها،ؽًاختکاهلوضؼیتهىرىد،تًگًاها،هضذودیتدسایىساعتا،.يیغتپزیشاهکاو،وراهغهًغمی،ػلمی

لابلیت و هنهااعتؼذادها يیض کًؾگشاو،و و ریًفؼاو تماهي همشاهي و افضایي بشای ضشوسی تؼییىاهشی
اعت.پایاهايارشایيدسرهتتىعؼهساهبشدهاياعاعيوعیاعت

هايتىعؼهپایا،صفاظتاصهًابغعبیؼيواصرملههًابغآبیاعتکهبادسيظشگشفتىتشیىصیشعاختههن
ؽشایظخاؿاللیميکؾىسويیضيىعيگشػهىرىد،دسصالصاضشباتهذیذهايرذيهىارهبىدهوبابشوص

يگشايي آو، صیغتکمیابي ارتماػي، هختلف ابؼاد دس بغیاسي الهاي تىعؼههضیغي، و ایزادتقادي اي
افضایيهغئىلیى،هتىلیاو،ریًفؼاو،کًؾگشاووگشوداساووتغییشدسگشدد.دسایىؽشایظ،لضومهمشاهيوهنهی

هايياپزیشبشايػبىساهىاصبضشاواهشیارتًابپاعخگىیيبههىضىػاترذیذ،يگشوهاییکزايبهيگشػ
باؽذ.سوهیپیؼ

هاياسصؽمًذيصیغت،دسطهایصفاظتاصهًابغعبیؼیوهضیظهغهختلفدسصىصهرىاهغالؼهتزشبه
هضیغي،عیاعيوالتقاديواحشاتاصيظشضشوستتىرهبهابؼادگىياگىوارتماػي،لىهي،فشهًگي،صیغت

به هیهتمابلآيها پایاییهًابغآبصیشها يىؽتاسصاضش،کىؽؾياعتدسساعتايدعتیابیبه تاآهىصد. صهیًی،
تضمكباؽذ.عشآغاصهغیشيباؽذکهدسآودعتیابيبهوضغهغلىبوهذیشیتوضغفؼلي،لابل

گضاسػ ايتؾاس و تذویى آبهؾهذ»همچًیى، تذبیش فشایًذ اساده« صافل تتػهؾتشککه و هقمن
ػًىاویکبهایبىهی،سودبىده،ضمىدسهؼشكلشاسدادوتزشبههتخققیىوکًؾگشاوصىضهآبشیضکؾف

ههًذعیو»هذیشیتآب،بالیوعاسیخىاهذهايذ.ایىههًذعیىهؾاوس،باؽؼاسهضىسیاحشاسصيذهدسصىصه
خذهتبؾش وظیفه«تکًىلىژیدس و عهن هذیشیتآب، صىصه دس صمایتخىد تتػو اعتبا اهیذواس ،
ؾىسبیؾتشاصپیؼایفايمایذ.عاصيهًابغودسيهایتتىعؼهپایایکخىیؼسادساصیاءوهتؼادل



 مهندسین مشاور هیدروتک توس



 داضتادی

Groundwater basins are an important but unseen part of world water supply picture. In fact, 
in most regions these basins are much more important than the surface reservoirs. 
Throughout the world, the majority of available freshwater is in the form of groundwater.  

On September 16, 2014, California Governor signed three-bills into law, known as the 
Sustainable Groundwater Management Act (SGMA). By this law California has a 
framework for sustainable, groundwater management: “management and use of 
groundwater in a manner that can be maintained during the planning and implementation 
horizon without causing undesirable results.” Groundwater management agencies must 
protect and augment groundwater supplies.  

The coordinated use of groundwater and other sources of water is critical for ensuring a 
reliable water supply, storing water for use during droughts and shortages, and preventing 
land subsidence, which is very costly to the communities. Numerous sources can pollute 
groundwater, making it costly to treat, or even, unusable since the restoration of 
contaminated groundwater can take years, decades, or longer with high cost.   

Every water agency knows how valuable water is to their operation, but most don‟t know 
how to get more value out of their groundwater through an organized groundwater 
management. This book spells out the tools and knowledge to capture that value more.  

The authors have put together a great book, or as I call it, a great handbook of a 
comprehensive groundwater management in California. This handbook is based on solid 
search into the recent California groundwater sustainability regulation/guidelines and 
translates them to Farsi. As the title tells us, this is information geared mainly toward those 
who deal with groundwater.  

As a manager of the largest water supply agency in Northern California who has worked in 
water supply planning and implementation for more than 30 years, I found plenty of 
information in this handbook that would be very useful to water and wastewater agencies, 
decision makers, managers, elected officials, and water users who somehow are dealing 
with groundwater management issues. For those folks who lean toward gaining prepper 
information, this handbook would definitely be an asset to have. I believe the authors 
spending a lot of time emphasizing and explaining the importance of the SGMA in 
managing groundwater system which include rules and guidelines to sustain groundwater 
during the good water years as well as the drought years.  

My thanks to the authors for an advance reading copy of this handbook. 
 

Hossein Ashktorab 
Manager at Santa Clara Valley Water District 

 اضکتزاب یىقلن دکتز حس به
)یفشيیابخؼآبدسهعايتاکتسا)کالهذیش





 پیطگفتار

التقـادیبـاالوکاالییبـااسصػآب،.یغتهنيتقىسلابلبذووآبیبىده،وآبادايیآبادايیآبػاهلافل
ایـى.دسصمیمـت،اعتبشایى،آبيیاصسوصهشهايغاو،عایشرايذاساوواکىعیغتناعت؛ػتوهرایگضیىغیشلابل

،بلکهتمذوبؾشیهذیىوآباعت.اعتایهشهًغمهتىعؼهارتماػیوالتقادیصیشبًایتًهايه،هادهصیاتی
تشیىهًبغآبؽیشیىدسعشاعشديیابـىدهوتـأهیىآبدسبغـیاسیاصهًـاعكديیـابـهآوههنصیشصهیًیآب

تـذاومصیـاترىاهـغبؾـشیياپـزیشارتًابهمتـا،اصضـشوسیاتبـشداسیپایـااصایـىهًبـغبیوابغتهاعت.بهشه
هًـابغبىدوکمیـابدلیلبـهخؾـک،ويیمـهؽىد.ضـشوستتىرـهبـهایـىاهـشدسهًـاعكخؾـکهضغىبهی

یهضغـىبهـیوعغضی،بیؾتشاعت.اکخشیتهًاعكکؾىسهاورضآب هًاعكخؾکوبـش                 ؽـىيذکـهدسایـى
اهمیتيگهذاسیويگهبايیاصایىرخـایش.بًابشایى،باؽذغهغمئىتأهیىآبهییگايههًبصیشصهیًیآبهًاعك،

اعتشاتژیکبشکغیپىؽیذهيیغت.لزاضشوسیاعتتاهؼیاسهایآبذهیپایاتبییىؽذهوبشداؽتاصایىهًـابغ
.دسذهاعـتهایاخیشایـىضـشوستهغفـىلوالـغگشدیـهبتًیبشایىهؼیاسهافىستپزیشد.هتأعفايه،عیدهه

آحـاسسوصسوصبـهياپزیشبهآوؽـذهاعـت.هغتمشوفضایًذهاصایىهًابغ،هىربخغاساتربشاوبشداؽتوالغ،اضافه
کـهاعـتبذیهیگـشدد.پیاهذهایياهغلىبوياهؼمىلایـىغفلـتبـشايغـاووهضـیظصیغـتبیؾـتشآؽـکاسهی

اداههسويذاضمضتلدسفىست             سوهایوابغتهبهایىهًابغػىالبخغشيـاکیسادسپـیؼهاسصػ،تىعؼایىرخایشبا
فتتؼزیلبشایرلىگیشیاص.بًابشایى،خىاهًذداؽت ا  ،وعـسظصشکـتصیشصهیًـیآبهغتمشرخایشاعتشاتژیک 

ؽىد.هایاهشوصیىکؾىسهاوػضیضهاوهضغىبهیاولىیتاصیاءایىرخایشاعتشاتژیک،اصباالتشیىعمتبه
بخـؼافـلیآو،ػًىاوبـهپشداختـه،وصیشصهیًـیآبهًابغبخؾیتؼادلهچگىيگیدعتیابیبهایىکتابب

کیذساهىسدصیشصهیًیآبتغییشسویکشددسعاختاسهذیشیت لشاسدادهاعت.بـشایدسکبهتـشچگـىيگیایـىتأ
تـذبیشآب»افـلیکتـابودسهتى«تزشبهکالیفشيیا»ؽذهاعت:اسائه،دوهخالػملیبخؾیتؼادلدعتیابیبه

يؾـاوصیشصهیًـیآبدسضمیمهآو.باصخىايیيتایذایىتزاسبودیگشتزاسبهىفكدسصىصههذیشیت«هؾهذ
«هؾـاسکترىاهـغهضلـی»و«هؼیاسهاییهؼمـىل»رضبااتکابش«صیشصهیًیآبهذیشیتپایای»اصایىداسدکه

وکاسیهًاعــبعــؼیدسرلــبهؾــاسکتهــشدمدسعــاختاسباؽــذ.هــشدوتزشبــه،بــاعــاصدعــتیابیيمــیلابــل
ايـذ.عـغشالـذاهاتفـىستپزیشفتـهگیشیويیضتذویىهبايییاهؼیاسهـایپایـاییبىدهعاصیوتقمینتقمین
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باؽـذ.اهـاهـشدوهبتًـیبـشپیؾشفت(دسکالیفشيیابغیاسرلىتشاصآيچهکهدسهؾـهذايزـامیافتـههیدسصال)و
کیذهوبشواگزاسیصذاللبخؾیاصاهىسبهکًؾگشاويگاهیهضلیبىد داسيذ؛ولزابهتىايمًذعاصیرىاهـغتأ
دیگش،عاصهايذهیوتىايمًذعاصیکًؾگشاوبشایلبـىلتـذسیزیعـغىسهختلـفػباستبهايذ.هضلیپشداخته
باؽذکهرضئیاتبیؾـتشهیصیشصهیًیآبپایاییعمتبهاصهبايیاولیهبشایصشکتصیشصهیًیآبهذیشیتهًابغ

آودسایىکتابتؾشیشؽذهاعت.
ولىعاعت،ایىکتابهفیذوالغدسصالاهیذاعتدسایىصهاوکهچشخؾیبًیادیىدسهذیشیتآبکؾىس

هغالـببىدويمـکهایًزايبوهمکاسم)آلایههًذطهاؽندسخؾاو(ادػاییهبًیبشبیاعتبذیهیگشدد.
ساآودسخىاعــتکمــکدسبهبــىد)افــتس/تکمیــل(يظشفــاصباصکلیــهخىايًــذگاوکتــابيــذاسینولــزا

يمایین.هی
يظشاتافتصیخىدسااصعشیكاعتػاتتماطصیشبهيگاسيذگاواعتع لغفا                                    سعايیفشهاییذ


 کاهزاو داوری


ایمیل:

k.davary@um.ac.ir 
h.derakhshan@mail.um.ac.ir

۹۱۷۷۹۴۸۹۷۸يؾايی:پشدیظدايؾگاهفشدوعیهؾهذ،دايؾکذهکؾاوسصی،گشوهػلىموههًذعیآب.کذپغتی:
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 هذف

شایهـشآبـذهیپایـابـهبتًـیبـشصیشصهیًـیآبباهذفافـلیبشداؽـتاصصیشصهیًیآببشياهههذیشیتپایای
هـشتبظهتؼـذدوکًؼابؼادآیذ.اهابشهنهیيظشبهعاده اظاهشبشياههعاصیایىاعت.پیادهتؼشیفلابلایآبخايه
…وهـایآیًـذههضیغی،اصماقصكيغلالتقادی،صیغتهباصجارتماػی،رمله:هى،هذیشیتيىعاصباایى

یتزشبـهدوتؾـشیشبشياهـهؽـذهاعـت.ایـىکتـاببـهعـاصیایـىهایفـشاواودسپیـادهباػجایزادپیچیذگی
آبتـذبیش»و«بـاصخىايیتزشبـهکالیفشيیـا»،یؼًـیصیشصهیًیآبدعتیابیبههذیشیتپایایهًظىسبهگشفتهايزام
پشداختهاعت.«هؾهذ

آبییعـشسپایـا»باهذفدسکبهتـشDWRیافتهتىعظهغالبآهىصؽیايتؾاساصباصخىايیتزشبهکالیفشيیا
وهایهضلـی،آژايظایىهتىاعت.هخاعببشگشفتهؽذه(ودیگشهمشساتؽشایظاضغشاسیGSP«)صیشصهیًی

ايذوهفاهیناعاعیعشسهذیشیت(فشكؽذهۻگشوداساوؽاهلايىاعبهبهبىدهذیشیتآب)هًذػتلههایگشوه
هـا،عـسظGSAگیـشیگـىيگیؽـکلبشایایؾـاوتؾـشیشؽـذهاعـت.ایـىهفـاهین،ؽـاهلچصیشصهیًیآب
واسصیـابیدهـیگـضاسػ،عـاصیيضىهپیادهدسيهایتوباؽذهایرایگضیىهیویادیگشگضیًهGSPوتذویىتهیه

GSPچهاسگـامهتـىالی)اصدسلالببشایخىايًذگاوصیشصهیًیآبهذیشیتػباستدیگش،.بههاعتدىسااسائهيم
،کتـاببخـؼدساولـیىذهاعـت.ؽـاسائـه(صیشصهیًـیآبعـشسپایـاییاصیعـسوصآهـذعاصیوتذویىتاپیاده

هـایرـایگضیى،ويیـضهایهماهًگی،گضیًهياههها،تفاهنGSPعاصیایاصضىابظوالضاهاتتهیهوپیادهپیؾیًه
يیضهاوGSPبشایتکمیلهىسديیاصالضاهات،بؼذیبخؼدسذهاعت.ؽبشایخىايًذگاوتؾشیشDWRهقىبات

کیذهىسدعاصی()اصتهیهتاپیاده«صیشصهیًیآبعشسپایایی»هشاصلیدستماهۼبًذیتمیذبهبشياههصهاو لـشاستأ
هاعت.گشفت

سادسکالیفشيیـاصیشصهیًـیآبپزیشفتـه،بشياهـههـذیشیتپایـایهایايزاموتضلیلتزضیهگاوبشاعاطيگاسيذ
آبعاصیبشياهههذیشیتپایـایسیضیوپیادهايذ.ایىؽکلچاسچىبیهفهىهیبشایعشسختفهيمىده۱ؽکل

اصعـهبخـؼافـلیصیشصهیًیآببشياههپایایی،ؽذهاعت.هغابكایىچاسچىبهفهىهیؽکلاسائهصیشصهیًی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Stakeholders 
 هىسدکاسبشداعت.«Road Map»ویا«يمؾهساه»عتودسدیگشهتىوػلمیبشایايتمالهفهىمآوافغتسکاسسفتهابه«Timeline»دسایىتزشبهافغتس.۲
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عـاصی،ارتًـاباصپیاهـذهایوپیـادهسیـضیاعتکهدوبخؼآوهشبىطبهعـغشهضلـی)عـشستؾکیلؽذه
باؽذ.یـکبشياهـهخـىببایـذايذاصواهذاف(بشياهههیياهغلىب(ویکبخؼآوهشبىطبهعغشهلی)چؾن

هـذفپایـاییهـادعـتیابیبـههؼمىلوکاسبشدیدستمامعغىسهذیشیتیبشایچشایـیوچگىيـهالضاهاتیبتىايذ
سافشاهنآوسد.صىضهآبشیض
باؽذکهبشایهبتًیبشآبذهیپایاهیصیشصهیًیآببشداؽتاصهًابغصیشصهیًیآبفلیبشياههپایاییهذفا

۱ؽـکلبشاعاطکًتشلؽؼپاساهتشبضشايیکـهدسضـلغعـمتچـ GSPوتذویىتهیهدعتیابیبهایىهذف،
بـههشصلـهارشایـیDWRییذتأهاعشاصیگشدیذه،وپظاصGSAوعیلهبهباؽذ.عشسهضبىسايذهیهؾخـؽذه

(بـهعـالهپًذای)عـااليهودوسهفـىستبهسايظـاستکـشده،وGSPعـاصیپیادهDWR.دسوالغ،ؽىدواسدهی
هیضاوايغباقالـذاهاتDWRػباستدیگش،.بهپشداصدبشایدعتیابیبههذفپایاییصىضهآبشیضهیGSPاسصیابی
دهذ.ایاییصىضههىسدکًتشللشاسهیؽذه،بشایدعتیابیهذفپعاصیپیاده
يیـضاصچـاسچىبهفهـىهیهؾـابهبـاآوسدهؽذهاعـت«ضمیمه»کهدس«تدبیر آب مشهد فرایند گسارش»
بایغـتییـادآوسیؽـىدؾذهاعت،ييمایذباایىتفاوتکهایىتزشبههًىصواسدهشصلهارشاییپیشویهی۱ؽکل

بىدهاعت.خىايًذگاوهضتشمبشایکغـبرضئیـاتبیؾـتشدستىرههىسدکهدسکتابصاضشتؾشیشافىلکلی
.عتًادسرىعيمایذتىايًذبههشارغهىسداهشبخؼ،هی
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 کلیات. 1

  GSPساسی  های تهیه و پیاده گام  1-1
ؽـذهاعـت.هؼشفـی(GSP)صیشصهیًـیآبیـاییپاعشسعاصییادهپوتذویىبشاییچهاسگاماعاع۲ؽکلدس
یـکهختلفیهابخؼیاوهیهماهًگیزادایبشاعاصییًهصه،صیشصهیًیآبشایدعتیابیبهپایاییبگامیىاول

هؾـابههشاصـلحبـتGSAیـکیـشیگاعت.هشاصـلؽـکلGSAیکیشیگهضذودهخاؿ،باهذفؽکل
هـىسدهـشفشهايـذاسی،بشاعاطضىابظهىسديظشهضذودهیبشاGSAیکیلتؾکیت.ابتذاظشفباؽذیؽشکته

بـهعـاصهاویافتىیتوسعمیتلبىلهغئىلیدسسوصياهه،بشایوپظاصحبتواػتوػمىهگیشدیلشاسهیبشسع
DWRؽىدیهیهؼشف.GSAتىعظیتؾاووظشفییؽذه،تىاياحبتیهاDWRویـشدگیلـشاسهـیهـىسدبشسعـ

دسکـهGSAلـشاسگشفتـه،وهىسدبشسعـیهاGSA،گامیىدوهدس.ؽىيذیؽًاختههسعمیتتأییذبهدسفىست
،یـلوبؼذاصتکميمایذیالذامهGSPيىیظیؼپیىيغبتبهتذوؽىدیؽًاختههسعمیتبهیضعغشصىضهآبش

دسفـىستوگشفتـهلـشاسیًیهـىسدبـاصبGSPيـىیظپـیؼ،گـامعـىمدس.ذيمایـیاسعـالهـDWRیبشاساآو
هـاییـتفؼالیـهکلGSAهـش،دسگـامچهـاسم.ىدؽهیهقىبDWRتىعظ،ضىابظیتوسػابىدویاتیػمل

ػملکـشدیـابیبـااسصDWR.کًـذیگضاسػهDWR،وبهدادهلشاسیابیاسصهىسدGSPعاصییادهپدسخىدػسا
GSAهابشاعاطGSPیـاويمایـذ؛یهـیؾـًهادالصمسابهآيهـاپیالذاهاتافتصهقىبواهذافپایاییصىضه

سابهؽىسایکًتشلآبایالتیذضىابظرذگزاسییهپایاضىابظوهىسديیاصهایفتصیهایتزشبهاییافتهبشاعاط
(SWRCB)ايذ.ؽشسدادهؽذهتفقیلبههایبؼذی،هشکذاماصایىچهاسگامدسبخؼيمایذ.پیؾًهادهی
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تهیهتؾشیشبشایچهاسبخؼهزضاپشداصد.هی۲ؽکلهایبهتؾشیشگام،همذههوکلیاتاصپظایىکتاب
عـهدسکدسخىايًـذگاوهضتـشمتىايـذبـههـیساهًمـا،ػًىاوبـهاعت؛کهگشفتهؽذهدسيظشGSPعاصیوپیاده
.کمکيمایذصیشهىضىع

گشوداساو،ؽهشکلیه)ؽاهلهًذػتلههایگشوه،فهشعتDWRعاصهاو،هایهضلیهبهيمؼآژايظرتى.۱
(هاویافشهايذاسیدسهشیکاصگام

والغؽىد.هىسدتىرهبایذGSPدستذویىSGMAلايىويىیظپیؼؽذهدس.هفاهینکلیذیاسائه۲
هـایکلیـذیدسعـىلتـاسی ويیـضهـایرـایگضیىویـاگضیًـهGSPهىضىػاتکلیذیؽاهل:الضاهات.۳

.SGMAيىوعاصیلاپیاده

 پیطیًه  2-1
هـایرـذیدسایـىاصچـالؼصیشصهیًـیآباصبشداؽتاضافهاللیمیهؾابهایشاوبىدهکهاصيظشایالتکالیفشيیا

لشاسداده،وبشهذیشیتپایـایهىسدتىرهایاعتکهایىایالتاهمیتایىهًبغصیاتیساایالتاعت.چًذدهه
عـشساللبـلعـ۶۰آوهمتگماسدهاعت.اصصـذود  عـشسیـکػًىاوبـهایالـتکالیفشيیـا،ۻآب  اعـتشاتژیک

عشسهایهشتبظباهًابغآبایالتپشداختهاعت.ایىهذیشیتفضیشتىعؼهوبلًذهذتبههذایت  تؼهذاتکه
کیذدسهذیشیتیکساسچههًابغآبساهىسدریشبظهایعاصهاو عـالهپًذهـایهـذیشیتی؛دسدوسهدهـذلشاسهیتأ

عشس»تذویىایذه.دسوالغ،ؽىدصآهذهیسو  گشدیـذ.اولـیىهغـشسوػملـیهـیتدی۱۸۰۰اوایلعـذهاص«آب
عشس  هـایتىصیـغباایـذهتلفیـكؽـبکه،لشاسداؽتDWRکهتضتهغئىلیتوصمایتعاصهاودسآهشیکاآب
عشسگىيهایى]3[.یافتايتؾاسهیتدی۱۸۷۳دسعالؽهشیآب  ها)دسهشایالـتیـ        کعـشسواصـذ(      فـىستبه

سویکشدهـایتىعؼهوتکاهلیافت.سؽذتًاصػاتبشعشهًابغهضذودآبیدسکالیفشيیا،ضشوستاتخارتذسیزی
 رذیذهذیشیتیهًابغآب)هخقىفا                 آب.اولـیىاؽـاسههغـتمینبـههـذیشیت(ساآؽـکاسعـاختصیشصهیًیآب

هـذیشیتهؤلفـه۱۲باؽذدسایىالیضه(هیAB3030یضه)وتقىیبال۱۹۹۲دسکالیفشيیاهشبىطعالصیشصهیًی
عشسذدسبایکه؛هؼشفیگشدیذهاعتDWRتىعظصیشصهیًیآب  بؼـذاصیـک]4[هـذیشیتآبلضـاػگـشدد.

عشس»ضشوستتذویى۲۰۰۲دسعالSB 19380لايىودههفافله،الیضه  )هغـتملاص«صیشصهیًـیآبهذیشیت
هـاساتؼیـیىگىيـهعشسایىبـشایهىسديیـاصالضاهـاتهایهضلـیسااػـتموهذیشیتآبعغضی(تىعظآژايظ

عشستهیه،ایىلايىوػباستدیگش،.بهيمىدتکلیف  هایهضلیوتضىیلبشایآژايظصیشصهیًیآبهایهذیشیت
چگـىيگیدسهـىسدرضئیاتبیؾـتشدهاعت.همچیىيمىارباسیسا(DWRآوبهدپاستماوآبایالتکالیفشيیا)

اسائهدسایىلايىوDWRتىعظاسصیابیآويیضهایهضلیوآژايظتىعظیهذیشیتآبصیشصهیًیهاتهیهعشس
]5[گشدیذهاعت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Water Plan.1

http://www.water.ca.gov/groundwater/docs/1992_AB3030_Summary_02202014.pdf
http://www.water.ca.gov/groundwater/docs/2002_SB1938_Summary_02202014.pdf
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آببـشایاسصیـابیۻکالیفشيیـاصیشصهًـیتـشاصآبپایؼعشاعـشیبشياهه»رضئیات۲۰۱۰و۲۰۰۹هایدسعال
هزلظکالیفشيیاسعیذ.لايىوهضبـىسبـشایاولـیىبـاسدستقىیببهتهیهوDWR(تىعظCASGEM«)صیشصهیًی

ایـى]6[یکسـاسچگیبشلـشاسيمـىدهاعـت.(DWRیپـایؼهضلـیوپـایؼایـالتی)تىعـظهـاکالیفشيیابیىيظـام
دسدعتشطػمىملـشاسهیصیشصهیًیآبایبهاسصیابیاعتػاتیکساسچهکمکبشرغته يمایذويتایذآوهغتمشا                        

بشياهـه»بـاػًـاویىدیگـشلـايىيیدوضابغهۼکالیفشيیاایالتولتفشهايذاس،۲۰۱۴عستاهبشؽايضدهندسگیشد.هی
الیضهدواسائهيمىد.ایىسابههزلظکالیفشيیا«بیايیهبشایهذیشیتخؾکغالی»و«ػملبشایآبدسکالیفشيیا

«صیشصهیًـیآبهـذیشیتپایـای»لـايىوبؼـذهادس]7[«کالیفشيیـاصیشصهیًیآبعشاعشیعاهايهپایؼ»بهاضافه
(SGMA)يؾـاوکالیفشيیـاصیشصهیًـیآبولایغههـندسصکمشايـیهشوستاسیخی۳ؽکلدس]8[.يذگشدیذتزمیغ

ؽذهاعت.داده
صیشصهیًـیآبلايىيیبشایتغییشسویکشداصهـذیشیتداوعلبايـهتىاوهیساSGMAؽذولايىوارشاییدسوالغ

لـايىويمىد.فشهايذاسایالتیيیضدستؾشیشایىلايىوگفتهاعت:بههذیشیتالضاهیهبتًیبشافىلپایاییتؼشیف
SGMAدسکالیفشيیـابـهبهتـشیىورـه،دسعـغشهضلـیصیشصهیًـیآبعـاصیهـذیشیتپیاده»،ایىافلساکه
کیذوبشآوتأییذ«اعتتکمیللابل يمىدهاعت.تأ يهایتا   دسهزلـظکالیفشيیـا،تغییـشاتالصم۲۰۱۵دسعـستاهبش

هـا(GSA)همضهـاوبـاآغـاصتؾـکیل۲۰۱۶سالضاػيمىدکهاصابتـذایGSAتؾکیلایتغهیلبشSGMAلايىو
ارشاییؽذهاعت.

ایکهدسافكگىيهبهصیشصهیًیآبهذیشیتواعتفادهاص»بهصیشصهیًیآبهذیشیتپایایSGMAلايىودس
تؼشیفگشدیذه«پیاهذهایياهغلىبولىعيیابذعشسایىعاصیودسعىلپیادههذتبلًذبشداسیبهشهعشسیک

گؾتهکهبهدسصىضهآبشیضتؼشیفصیشصهیًیآباصؽشایظهتأحش«پیاهذهایياهغلىب»SGMAدسلايىواعت.
]3[تفکیکؽذهاعت.،۱رذولهؾشوسدس،تأحیشؽؼ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. California Statewide Groundwater Elevation Monitoring(CASGEM) 
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 سیزسهیٌی  آة یبیپب تیزیهذ یبرّبیهع  1جدول

 ضرح ًواد پاراهتر بحراًی

 صیشصهیٌی  آة تشاص          ا فت هضهي 
 

     ا فت  وِ هٌجش ثِ یضهیٌیػغح آة صٍ ًبهؼمَل  تَجِ لبثل ،هضهي افت
 آثذّی گشدد.

 ػغحی یّب آة وبّؾ
 

ثِ خؼبست ثشٍص  هٌجش ثِ ّبی ػغحی وِ ٍ ًبهؼمَل آة تَجِ لبثلوبّؾ 
 .ؿَدآى ثشدّبی هفیذ وبس

 ؿَسًفَر آة 
 

 بًٍِ ًبهؼمَل آة ؿَس ثِ آثخ تَجِ لبثل ًفَر

 صهیي فشًٍـؼت
 

 ػغح صهیيٍ ًبهؼمَل  تَجِ لبثل فشًٍـؼت

 ویفیت آةفت   ا 
 

 یؿَسّب ٍ یب  آالیٌذُ) صیشصهیٌی  آةٍ ًبهؼمَل  تَجِ لبثل یفیتو وبّؾ
 (یخَدالمبئ

 اػتشاتظیهرخیشُ وبّؾ 
 

 صیشصهیٌی  آة یشٍُ ًبهؼمَل رخ تَجِ للبث     ا فت 





دهاعت:تؾشیشيمىهىاسدصیشسايیضSGMAهمچًیىلايىو
،هیايییااولىیتباالوداسای«بضشايیبشداؽتاضافهداسایصىضه»هشدسبشداؽتاضافههذیشیتبشالضام.۱

 .۲۰۲۰ژايىیه۳۱لبلاصتاعاصیآووپیادههماوصىضهGSPباتذویى

هماوصىضهGSPباتذویى«بضشايیبشداؽتاضافهصىضهداسای»عایشدسبشداؽتاضافههذیشیتبشالضام.۲
.۲۰۲۲ژايىیه۳۱عاصیآوتالبلاصوپیاده

ػمالاختیاسواگزاسیهالیوصمایت.۳ ا   صیشصهیًیآبارشایهؤحشهذیشیتپایایهًظىسبههاGSAلايىوبه 
 دسهمیاطهضلی

ایىيىاصیاهاالضاميذاسيذ؛GSPاسائهبشای(يؾیىعشخسىعتللمشوهایىاصیتضتصکمشواییخاؿ)ي.۴
.تضىیليمایًذDWRبهصیشصهیًیآبعااليهاصوضؼیتهذیشیتهایايذتاگضاسػهلضمگشدیذه

ژايىیه۱لبلاصتا(باؽًذ،بایغتGSPیرابه)ضیًهرایگضیىهایلبهتًظینگهایهضلیآژايظچًايچه.۵
 يمایًذ.DWRتضىیلساآو۲۰۱۷

دسصیشصهیًـیآبعـاصیهـذیشیتپایـایدسصمایـتاصپیـادهDWRتشیبـشایپشسيگيمؼSGMAلايىو
سا(SWRCBآبایالـت)هًابغلهذاخلهرذاگايهؽىسایکًتشاهکاوهمچًیى.اعتدسيظشگشفتههضلیهمیاط

دسعـتیبهساصیشصهیًـیآبهـذیشیتپایـایفشایًـذيتىايذيخىاهذویاهضلیهایآژايظهشیکاصکهدسفىستی
بـشبشياهـههـایخـىدساهًغبـكفؼالیـتهمـههـاGSAضشوسیاعتتاکلیـه]10[دهاعت.يمىفشاهن،ايزامدهذ

دسآيهـاکـه۳۲ؽـکلتـا۲۸ؽـکلتبیؾتشبـه،تًظینيمایًذ.بشایکغباعتػاSGMAلايىوؽذهبًذیصهاو
آهـذهکالیفشيیـاصیشصهیًـیآبایآودسيمؾهساههذیشیتپایایهاواهذافهشصلهاصههمتشیىصهاوایختفه
  تىاوسرىعيمىد.هیاعت
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 ساسی پیادهدر ها  يقص آژايس  3-1
.اعـتGSPعـاصیدستهیـهوپیـادههـاGSAسعايیبهیاسیوباالدعتیضىابظوپیؾًهادتذویىDWRمؼي

تـذویى»،۲۰۱۵تـايـىاهبش«هـاهشصهـایصىضـهسوصآهـذی»الصمبـشایضىابظها،تذویىيىعیاسیایىههمتشیى
باؽًذ.هیها(BMP)هایهذیشیتیتىعؼهبهتشیىسوػهایفًی،وکمکاسائه،«هاGSPضىابظ

عاصیآفشیًیبشایکلیهگشوداساودستهیهوپیادهصهیًهيمؼيمىدوفشاهنSGMAلايىوهایههمتشیىویژگی
عـهدسهـایکلیـهگـشوداساوهاوهغئىلیتبهتؾشیشيمؼ۴ؽکل.باؽذهیصیشصهیًیآببشياهههذیشیتپایای

تؾشیشاعت:لابلهىاسدصیش،باتىرهبهؽکلپشداختهاعت.گشوهافلی
۱ ،DWRيمؼ. لايىو ارشای دس تغهیل یاسیضابغهاصعشیك بهگزاسیو آژايظ»سعايی پایایی آبهای

 ذ.باؽهیها(GSA«)صیشصهیًی

۲ . خاؿ)GSAيمؼ هذیشیتی هضذوده دس آب هذیشیت يهایتا   صىضه عغش اعت(آبشیضدس ایىکه،
 ذ.یابهیتضمك«صیشصهیًیآبیعشسپایای»عاصیوپیادهتهیهاصعشیكهأهىسیتسا

هذیشیتآوسدوفشاهن(آبکًتشلهًابغؽىسایایالتی)SWRCBيمؼ.۳ بشایارشایبشياهه پؾتیبايیالصم
 باؽذ.هیبابشسعیضىابظتذویىگشدیذهویاصغبضشوستتقىیبضىابظرذیذایایآبصیشصهیًیپ

 
دسایـىتقـىیشتقـشیشيؾـذه،صیشصهیًـیآببههذیشیتپایایهًذػتلههایگشوههاوعمىيمؼتذکز ههن:

ؽـایاوهـذیشیت،فشایًـذبهبىدهایافتسوهابشایپیؾبشدبشياههعمىکهظشفیتاعت.اهابایغتیارػاويمىد
تىرهاعتويبایغتیهىسدغفلتلشاسگیشد.
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 GSPضىابط   4-1
هـایگضیًـهیـا)هـاGSPوچگـىيگیاسصؽـیابیتـذویىضـىابظوالضاهات۲۰۱۶تاژوئىDWRهمشسؽذهبىد

الضاهـاتوایـى.تـذویىوػملیـاتیيمایـذSGMAسابـشاعـاطۻ«اهًگیهـایهمـياههتفاهن»وآو(رایگضیى
الصمبـشایضـىابظاعـت.لبـلاصایـى،هتفکیـکؽـذلـايىيیبًـذ۹بههضغىبوSGMAرضئیاص،ضىابظ
هـایاهابشایوضـىسبیؾـتشوسفـغتؼاسضـاتهیـاوهضـذوده؛ذویىؽذهبىدهاتصىضهافتسهشصهای/تؼییى
GSA؛تؼـاسیف.۲؛)افىلکلی(یتهمذهاهىاد.۱:ايذصیشتؾشیشؽذهؽشسبههاده۹یىها)دسووهشصىضه(ا

؛عـشساداسیوهضذودهاعتػاتبًذاول:)هاهضتىایعشس.۵؛هاسوػ.۴؛دهیفًیوگضاسػاعتايذاسدهای.۳
هـاوپـشوژهبًـذپـًزن:؛هایپـایؼؽبکهبًذچهاسم:؛هؼیاسهذیشیتپایابًذعىم:؛خقىفیاتصىضهبًذدوم:

گضاسؽـاتبًـذاول:)هـایلـايىيیهـاوهـتمنگضاسؽـات،اسصیـابی.۷؛یواسصؽیابیاسصیاب.۶(؛الذاهاتهذیشیتی
آبهــذیشیتعــشسهــایهــتمنبًــذعــىم:؛صیشصهیًــیآبهــذیشیتعــشسایاسصؽــیابیدوسهبًــذدوم:؛عــالیايه

گضیىوهًاعكداسایصکمشواییخاؿ.هایرایگضیًه.۹هایهماهًگی؛ياههتفاهن.۸(؛صیشصهیًی

 اول( هادهاصىل کلی )  5-1
بغیاسههـناعـتتـاافـىلکلـیهـىسداعـتفادههاGSPعاصیهایتهیهوپیادهلبلاصپشداختىبهرضئیاتگام

DWRػماللىايیىوبشای ا      افىلکلیبشایدسهىسدهىاسدصیشرهتساهًماییبیؾتش.ضىابظبهتشؽًاختهؽىد 
:هىاسدصیشاعتؽاهلهاGSPبشایاسصؽیابی.افىلکلیساهًماباؽذهاهیGSPاسصؽیابی

 .باؽذعالهی۲۰دسهشصىضهآبشیضهذفپایاییصذاکخشصهاودعتیابیبه
 .ایزاديمایذخىدهایهزاوسصىضهایيبایذاحشاتهًفیبشصىضهآبشیضیهیچ
 .اعتايذاسهاسابشآوسدهيمایذاصلبىلیلابلعغش
 يمایذ.اسائهدسگغتشهصىضهساپایاییهذفبیبههغلىببشایدعتیاصکمشايیؽشصیاص
 ساتذویىيمىدهوبشلشاسيمایذ.بشایسفغکمبىددادهواعتػاتهااولىیتو)يمؾهساه(صهايیبشياهه
 عاصیيمایذ.ضشوست(ساپیادهبشصغب)هذیشیتتغبیمیفشایًذ

هـذیشیتفشایًـذتؾـشیشؽـذهاعـت.۵ؽـکلدسۼتغبیمـیهـذیشیتفشایًذيمىدوافىلکلیهبتًیبشعی
:بخؼافلیتؾکیلؽذهاعتچهاساصتغبیمی

ههمتشیى.باؽذیهGSPهشصلهاصتىعؼهیىاول،باالدعتیلىايیىبشغبكًهوهًاعبیضیسعشس:یشیر طزح. 1
،هـىسدايتظـاسیـذیکلیذيتـاتؾـشیشهًاعـب،یشیتیذاهـذافهـاتخار:ػباستًذاصسیضیعشسهشدسهىاسد

هىسدتىرـههـاGSAباؽـذکـهبایـذتىعـظهـیهؾـخـیشیتیالـذاهاتهـذتذویىوهایاعتشاتژتىعؼهو
 .یشدلشاسگ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

هـایصیشصهیًـی،صیـشبخؼدوم،گضیًـههىضـىعهـذیشیتآببـا۵/۱،فقـلیالـتکالیفشيیـامهذیشیتآب،بخؼدومدسعاصهاوآبا ا۲۳سرىعکًیذبههىضىع.ۻ
صیشصهیًیهایهذیشیتپایایآبرایگضیىوعشس

2. Adaptive Management  

__________________________________________________ 
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بشاعـاطيؾـايگشهایکـاساییهًتخـبیؼپااعتمشاسبشياههتااعتالصمعاصیپیادههشصلهدس:سااسی پیاده. 2
دستیابیبهاهددا هدوردهًظىسبهریسی،هشصلهعشسؽذهدسهایتذویىعتشاتژیًیىاوهمچفىستپزیشد

لشاسگیشد.سازیپیاده
.اعتاسصؽیابیویادگیشیهذیشیتتغبیمیفشایًذاصتشیىهشصلهههمتشیىوعىاليی:ارسضیابی و یاادگیزی. 3

،یادوسهفـىستبهیشصهیًیآبصیشیتشياهههذبیًیباصبههمتشیىهىاسددساسصؽیابیویادگیشیػباستًذاص:
آبیشیتهـذهیـضاواحشبخؾـیۼاسصؽـیابیوۻیابیاسصهایصافلاصیهتىفوهایافتهػمىهیگضاسػايتؾاس

کیذدهىسGSAتىعظهشصیشصهیًی لشاسداسد.تأ
هـاسدیگـشبشياهـههـاکمتـشدGSPهـذیشیتتغبیمـیصـاکنبـشفشایًـذدسچهاسمهشصلهايطباق با ضزایط:. 4

باتىرهبـهيتـایذصافـلاصاسصؽـیابیاحشبخؾـیهاGSAباؽذدسایىهشصلهبشایهشیکاصهیهىسدتىره
هاسابشایسیضیيیاصعشسدسفىستایىظشفیتفشاهنؽذهاعتتا،صیشصهیًیآبهادسهذیشیتسیضیعشس

ايغباقبیؾتشباؽشایظوالؼیتغییشدهًذ.
هشبىطبهلبلاصفشایًذچهاسمکهبیؼاصعهاعتایى(GSP)صیشصهیًیآبىرهدسعشسهذیشیتتيکتهلابل

.دساختقـاؿدادهاعـتخىدبـهچهـاسمساهذیشیتتغبیمیفمظیـکفشایًذعاصیدسعاصیبىدهوپیادهپیاده
تتـاهبتًـیبـشاعتػـاتهاایىفشفتسافشاهنيمىدهاعـGSAهذیشیتتغبیمیبشایهشیکاصوالغ،فشایًذ

(الذاهاتافـتصیساؽًاعـاییکـشده،وDWRیهارذیذ،فهنبیؾتشهىضىػاتوافىلکلی)دعتىسالؼمل
هابسشداصيذ.GSPبهتکمیل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Assessment 
2. Evaluation 

 

 .(GSP) سیزسهیٌی  آة یبیپب تیزیهذ حطز لیتکو ٍ اصالح فزایٌذ  5شکل
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 .بیفزًیکبل در یٌیزسهیس آة تیزیهذ یّب اٍلَیت  6شکل


  هاGSAايىاع  دعتیابی به هذف پایایی دس  1-4-1
(ايتؾاسCASGEM)صیشصهیًیآبپایؼعشاعشیتشاصبشياههتىعظ۲۰۱۴دسژوئىاولیىهشتبهکه۶ؽکل دس 

هًظىساص]11[کنساهؾخـيمىدهاعت.یلیهتىعظ،کنوخ،باالهایاولىیتیداسایهاهضذوده،اعتیافته
واسدهشصلهصودیاعتبههمکىیاداؽتهوبشداؽتاضافهکهییهغتًذهاهضذودهعظ،هایباالوهتىاولىیت
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هاهضذودهیه(،وبمGSA-1باالوهتىعظبا)یتاولىیداساهایهضذودهکتابیىدسا.ؽىيذبشداؽتاضافه
يماد(کنیلیخکنویتاولى) هبشداؽتاضافهیداسایهاهضذودهايذ.ؽذههؾخـGSA-2با غابكلايىو،

SGMAلايىواعتکهرکشالصمبه.یًذيماتىلفساهبشداؽتاضافهههلتدادهؽذهکه۲۰۲۰یهصذاکخشتاژايى
SGMAتًاعبضشوسیاعتتابه.بًابشایى،اعتیذهسعتقىیببهیشصهیًیهًابغآبصیاییبهبىدپاهًظىسبه

ایىهذفػباست.ؽىدبشآوسدههىسديظشضذودههGSPدسیشصهیًیهًابغآبصیاییهذفپاهاGSAیتوضؼ
بشایدسکبهتشایىهذف،آؽًاییبا.بًابشایى،باؽذهی«هبتًیبشآبذهیپایاصیشصهیًیآباصبشداسیبهشه»اص:

هفاهینآبذهیهغمئىوآبذهیپایاضشوسیاعت.


 هفهىم آبذهی هطمئى و آبذهی پایا
لشاسگشفتهىسدتىرهدسػلىمههًذعیبشایتأهیىآبLee (1915)[12]اولیىباستىعظۻهفهىمآبذهیهغمئى

صیشصهیًیآبکهدسیکدوسهاعتشطآبیاصهًابغهمچىو،صذاکخشهمذاسآب»اص:اعتػباستتؼشیفآوو
فتتؼشیفگشدیذ.عسظتىرهبه«تىاوتأهیىيمىدهی ا  ،تغییشاتکیفیتآبوصتیتغییشصیشصهیًیآبعغش 
ؽذابهصم اضافه ایىهفهىم به يیض ها بًابشایى، یآبذهیفتؼش. به بشداؽتعاال»هغمئى يههمذاس آبآباص

والغ]13[یافت.ییشتغ«صیشصهیًیآبیياهغلىببشایهایاهذپولىعبذووصیشصهیًی اصبشآوسدیوالغ،دس بیًايه
فتىايذپمساژؽىدضمىارتًاباصتهیصیشصهیًیآبهمذاسآبیکهبشاعاطبیتووسودیوخشوری ا  عغش 

،تذسیذبهباؽذ.تىايذهؼیاسیبشایتؼییىآبذهیهغمئىصىضهآبشیض،هیهذتعىاليیآبآبخايهدسیکدوسه
گشفتوشاسلیؾتشبصیشصهیًیهىسدتىرهآباصبشداؽتياهغلىبیاهذهایپیشتىرهبهعا يهایتا   یآبذه»هفهىم

آبخايههغمئىبیؾتشبهتغییشاتعغشهفهىمآبذهیکهدسصالی]14[.یذگشدیفتؼش۱۹۷۲دسعالباسیىاول«ۼیاپا
بشهضذودیت و بىده فتآبهایوابغته ا    کیذصیشصهیًی  آبذهیداسدتأ اکىعیغتنبهوضؼیتارتماعپایا، و

یىبًابشا]15[.هنآهیختهاعتسابهصیشصهیًیآبوابغتهبىدهودوهفهىمپیاهذهایياهغلىبواهذافهذیشیت
یلتضلیهبشداؽتعااليه،کهبشپالابلصیشصهیًیآبصذاکخشهمذاس:»هاعتذؽیفؽشستؼشیىبذیاپایآبذه
ؽىدیهضاعبههیىهؼیضصىضهآبشیکیبلًذهذتبشایشیتیدوسههذیک اتا فىستبهیضاوهیىبشداؽتبه
پ]16[«.باؽذيذاؽتهدسبش۽ياهغلىبیاهذهایپ،يهعاال یآبذه»یبشهبًاصیشصهیًیآبیشیتهذعاصییادهاها،
به«صیشصهیًیآبیاپایشیتهذ»هفهىمیف،تؼشیىبشایبىد.لزاهبتًیمايذهبالهغئلهیکػًىاوبههمچًاو«یاپا
تؼشیىا »یذگشدیفؽشس یشیتهذ: اص اعتفاده یاگىيهبهصیشصهیًیآبو افك دس بشداؽتبشياههیککه

]17[.«یابذياهغلىبولىعيیاهذهایبشياههپیىاعاصییادهودسعىلپهذتبلًذ

 سیزسهیًی  آبايذاس هذیزیت پایای  چطن  6-1
دسايذتاهىظفؽذه۲ویايىع۱هایيىعGSAهشیکاصیآبشیض،دسهشصىضه۴پایاییهذفبشایدعتیابیبه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Safe Yield 
2. Sustainable Yield 
 Undesirable Results.3
4. Sustainability Goal 
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ذفهـهمـتگماسيـذ.صیشصهیًـیآببهافشایؼعغشيغبت(۲۰۴۰تا۲۰۱۵اص؛عاله۲۵)عىلبشياههبلًذهذت
یاهذهایبشداؽتىپبذوودسۻپایاآبذهیبشهبتًیصیشهیًیآباصبشداسیبهشه»هؼًایپایاییبشایهشصىضهآبشیضبه

ایهـشهاباهیضاوػذملغؼیتدسدعتیابیبهاهذافپایاییبشGSPايذاصؾنچتؼشیفگشدیذهاعت.«ياهغلىب
GSAکهبههایهضذودههشتبظاعت.GSA-1بایذعیبشياههبلًذهذتتغییشاتبغیاسيغبتدادهؽذهاعت.
باؽـیببیؾـتش۷ؽکلایىاهشدسداؽتهباؽًذ.صیشصهیًیآبدسافضایؼعغش(GSA-2يغبتبه)ساتشیعشیغ
بایغـتیبـااػـتمGSPهـش،GSA-1بشایتضمیىدعتیابیبـههـذفدسادهؽذهاعت.يؾاودGSA-1بشای
هایبـهسؽـذتـذسیزیعـغشآبصیشصهیًـیهتؼهـذگـشدد.بشياهـهۼ(IM)صیشصهیًیآبیتشاصهیايکاسههذف

بــشایربــشاواخــتتف(صیشصهیًــیآبیتــشاصهیايکــاسههــذفهــا)IMبــشایدعــتیابیبــهDWRپیؾــًهادی
:باؽذهیصیشؽشسبهGSA-1بخؾیتؼادل
 ( هذف هیايکاره اولIM-1):  اهتمامرذیبشایسفغکمبىددادهواعتػات+هذیشیتتماضـا)هًزـشبـه

(صیشصهیًیآبکاهؼبشداؽتاص
  دومهذف هیايکاره (IM-2:)  (صیشصهیًیآباصبشداؽترایگضیًیهًظىسبه)ايتمالآبیهاپشوژهیؼافضا 

  سىمهیايکاره هذف (IM-3:)  هـایآبیهقـًىػیهتغزاصعشیكصیشصهیًیآبیشهرخیاءواصبخؾیتؼادل
 ايتمالآبیهااصعشسیهاصادياؽ

  چهااارمهااذف هیايکاااره (IM-4:)  ــضا ــتظشفیؼاف ــهتغزی ــایهقــًىػی ــهتغزب ــی ــایتبع ــاآبوه یه
ؽذهیباصچشخاي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Sustainable Yield.1
   Interim Milestone (IM).2

 

 .(SGMA)ثزاعبط هَضَع دٍم قبًَى سیزسهیٌی  آة ییبیپب ّذف ثِ یبثیدعت در ّبGSA یثخؾ تعبدل شاىیه  7شکل
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 .(ADWR,2018) سیزسهیٌی  آة غیزهغتقین ٍ ِیتغذ  8شکل



دوسهچهـاسایزاديمایًـذکهبایذتغییشاتبغیاسصیادیدسافضایؼعغشآبصیشصهیًی۱يىعهایGSAبشای
اولاؽـاسهبـهکـاهؼعـالهپًذهـذیشیتیفمظدوسههایهؾخـتؼشیفؽذهاعت.بابشياههعالهپًذهذیشیتی

اهـا.افضایؼیابذصیشصهیًیآبتاعغشؽىدایىکاهؼبشداؽتباػجهی.داسدبشداسیهایبهشهبشداؽتپشوايه
صیشصهیًیآبافضایؼعغشهًظىسبهصیشصهیًیآبدیگشهبتًیبشتغزیههغتمینوغیشهغتمینهیايکاسهعههذف
و«رـایگضیًی»هفهـىمػبـاسات۸ؽـکل.اسگشفتـهاعـتهىسدتؾشیشلـش۸ؽکلکاهلدسفىستبهاعتکه

بـه،۸ؽـکلاص(الـف)بخـؼدهاعـت.اسايمـایؼد۷ؽـکلهشبـىطبـه۳و۲هـایIMدس«تغزیههقًىػی»
دسصیشصهیًـیآبيمىدوبشداؽتاصهًابغاؽاسهؽذهوهًظىساصآوهتىلف«غیشهغتمینتغزیه»رایگضیًیبايام

هایتشعالی)بـاافـضایؼصزـنايتمـالی(افـضایؼاصایدسیافتآباصپشوژهايتمالاعت.ایىرایگضیًیدسعال
تغزیـه،۸ؽـکلاص(ب)بخـؼپـیداسد.دساصهًـابغآبصیشصهیًـیسادسیافتهوکاهؼبیؾـتشیدسبشداؽـت

  ]18[.هىسداؽاسهاعتیهایايتمالآباصعشیكصیشصهیًیآبهغتمین
GSA-1بخؾـیدسایفؾشدهبااهذافهیايکاسههؾـخـ،بـشایایزـادتؼـادلبشياههSGMAلايىو،صمیمتدس

(هؾـخـيمـىدهاعـت.دسصیشصهیًـیآباصبشداؽتاضافهباالوهمچًیىداسایلىیتوهایداسایا)هضذوده
هتمشکـضصیشصهیًـیآبایىلايىوهذفهیايکاسهاولبشهذیشیتتماضاوکاهؼبشداؽتتاصذهمکىاصهًـابغ

هتمشکـض۷ؽـکلغیشهغـتمیناعتکـهعـههـذفهیايکـاسهدیگـشبـشتغزیـههغـتمینورکشالصمبهؽذهاعت.
باؽذ.هی





طزح هذیزیت  ساسی های تهیه و پیاده گام. 2
 (GSP) سیزسهیًی  آبپایای 

و۹هایؽکلدسکهگامهؾخـتؼشیفگشدیذه،دسچهاسویاگضیًهرایگضیىGSPعاصیتهیهوپیادهفشایًذ
ػباستًذاص:هاایىگام.تهاعتگامتشعینگؾچهاسایىيماییکلیاصالفوب،۱۰

،بىدهایزادوهماهًگیGSAگیشییکاولیىالذامبشایؽکل  :یهماهًگ یجادو ا GSA یزیگ ضکل( 1)گام
کیذکهدسگاماولهىسد افتسوهایآبشیض)تؼییىصذودصىضهؽاهل،ایىگاملشاسگشفتهاعت.تأ

باؽذ.هیيیضGSAىضهباایزادصاعتمشاسصکمشايیيیضلضوم(ودسفىستهشصها
یاسیگشفتهبهGSAتىعظGSPيىیظپیؼتهیهبشایکلیهگشوداسو  :GSPيىیس  تهیه و ارسال پیص( 2)گام

ؽىيذ.هی
الضاهاتیغتیباايغباقبشکهباهغتًذهضلیهایپیؾشايههبتًیبشبىدهوای بزياهه۲و۱هایگام

 سعًذبهSGMAلايىو ايزام بایغتیهمچًیى،. هایصهايیتؼییىههلتایىبشياهه ؽذه گامبشایهش
باؽذ(۵ؽکل) سػایتيمىده گام.سا بىده،اجزاییهایبؼذی، ایزادهماهًگیدسعغشوهًىطبه

ذ.باؽصىضههی
ویاگضیًهرایگضیىGSPعیآووؽىدايزامهیDWRتىعظایىگام  :GSPباسبیًی و ارسضیابی ( 3گام)

بشایدعتیابیبههذفپایاییاسصیابیآووکفایتهىسدباصبیًیلشاسگشفتهDWRکاسؽًاعاوتىعظ
هذفپایاییGSPالذاهات،کفایتدسفىست.ؽىدهی ابتؽهیبشایدعتیابیبه د.ؽىتقىیبو
ؽىسایصىضهبشياههتىعظGSAهشبىطبهGSPهًاعب،GSPبشایتذویىGSAياتىايیفىستدس
د.ؽىشیضتؼییىتکلیفؽذهوابتؽهیآب

گام  دهی: ساسی و گشارش ( پیاده4گام)  ایى تىعظ GSAیکفؼالیتهضلی پیاده)ها( بشای GSPعاصی
خىیؼایاصػملکشدتاگضاسػعالیايههایهضلیهىظفهغتًذآژايظعیایىگام،.ؽىدارشاییهی

هایهذیشیتیدسدوسهآو(باصبیًیلضومدسفىست)وGSPاسصیابیتهیهواسعاليمایًذ.DWRبشایسا
 .ايزامخىاهذیافتعالهپًذ
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 .SGMA قبًَى یعبس بدُیپ 2 ٍ 1 یّب گبم یثزاهَردًیبس  عبسٍکبر  الف 9شکل







 


 .(SGMA) یٌیسهزیس  آة یبیپب تیزیهذ یعبس بدُیپ یثزا ،یسهبً  ثزًبهِ ثز هٌطجق اقذاهبت  ب 9شکل








 یفشًیبتجشثِ وبل ی: ثبصخَاًیشصهیٌیآة ص یبیپب یشیتهذ   15





 .SGMAقبًَى  4ٍ  3ّبی  عبسی گبم پیبدُثزای هَردًیبس  عبسٍکبر  الف 11شکل





 .(SGMA) سیزسهیٌی  آةهذیزیت پبیبی  عبسی پیبدُثزای  ،سهبًی  ثزًبهِاقذاهبت هٌطجق ثز    ب 11شکل
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 و ایجاد هماهًگی GSAگیزی  : ضکلگام یک  1-2
پایـایآبصیشصهیًـیهـذفهؾـخـبـشایدعـتیابیبـهایتذویىبشياهـههًظىسبههاGSAدسهشصىضهآبشیض

یکـیاص۱۰ؽـکلهًابغآبصیشصهیًیهغابكبخؾیتؼادلبشایدعتیابیبههاهىسیتGSAؽىيذ.هشتؾکیلهی
 دوساهافلی     ایبشياهـهگضیًـهرـایگضیى)وتـذویىتهیه(۲)و،بشیـضبشایصىضـهآGSPوتذویىتهیهصل(ساه۱)

بـا۱۰ؽـکلدومدسصلساهکًذ.ساايتخابهی(يمایذخاؿکهاهذافپایاییهًابغآبصیشصهیًیسابشآوسدههی
تمـامعـغىسهـذیشیتی)هضلـی،هـادسGSAگیـشیؽکل.دسوالغ،ؽذهاعتياميهادهGSPيامعشسرایگضیى

ایوهلی(بهعاختاسصکمشايیآبصیشصهیًیوابغتهاعت.استباطتًگاتًگیهیاوایىعـاختاسصکمشايـیبـاهًغمه
اصعـاختاسهتـأحشGSAگیـشیهنؽکلػباستدیگش،.بههادستمامعغىسهذیشیتیورىدداسدGSAگیشیؽکل

بگزاسيذ.بشایصلتؼاسضاتتأحیشبشعاختاسصکمشايیآبصیشصهیًیتىايًذهاهیGSAصکمشايیآباعتوهن
هایهماهًگیپیؾًهادگشدیذهاعت.کهبـاتىرـهبـهتؼـذادياهههًافغدسهشهضذودهخاؿتذویىوايؼمادتفاهن

GSAصىضهآبشیضعهصالتهختلفبشایاستباطباعاصهاوDWRآیذ.هیورىدبهدسصىضهآبشیض


 

 .GSAدرقبلت  یّوبٌّگ جبدیا ٍ یزیگ ؽکل یچگًَگ  11شکل


آفشیًـیکـهيمـؼاعـتهؾخـؽذهاعت،بذیىهؼًـا۱۰ؽکلدسSآوباصشفعتاسهکهداخلػتهت

 کلعاصوکاسیگش،ػباستد.بهدسآوهشصلهخاؿصائضاهمیتاعتGSAگشوداساودسهش      هبتًیبشؽذه،بییىت
هتفـاوتاصهشصلـهدسهـشهشصلـهگـشوداساويمـؼاهمیتواسصػایًکهتىرهلابلباؽذ.دخالتگشوداساوهی

.آيچـهکـهاهمیـتفـشاواوداسيذوهتفاوتیاصگشوداساويمؼویژهیک،هشهؾخـدیگشاعت.دسهشهشصله
بایکذیگش)ضمىتبؼیتاصضـىابظباالدعـتی(آياوصال،هماهًگیودسػیىگشوداساوکلیهفؼالداسدهؾاسکت

.اعت
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 هاGSAهای هحلی و  آژايظ يقؼ  1-1-2
هاوالضاهاتفشایًذSGMAلايىو،هًذػتلههایهضلیتىعظآژايظGSAتؾکیلدسرهتگشیتغهیلهًظىسبه

هاوالضاهاتبههشفشایًذساتؼییىيمىدهاعت.ایىصیشصهیًیآباهکاودعتیابیبههذیشیتپایایاسصیابیالصمبشای
GSAبشایاصتمالیهؾاسکتيیضعغشو،هایهضلیايظژآتؼهذهیضاوهىرىد،هًابغدهذتابهاسصیابیهیاهکاو

پایاییبسشداصيذبهدعتیابی بشایتذویىتفاهنآبهضلیدسصیىعاصهايذهیبهعاختاسصمکشايی. هایهياهویا
هىسدتىرهيیاصولىايیىباالدعتیوصغبضىابظهزبىسيذهتصظاتیساباػًایتبهتذسیذبههاGSA،هماهًگی

:ايزامدهًذهىاسدصیشساهایهضلیبایذآژايظگامایىعیهشصال،لشاسدهًذ.دس
تیهًغبكبشهشصهایؽذههىرىد)کهبایغ:اعتمشاسهشصهایتؼشیفتعیین تکلیف مرزهای محدوده محلی.۱

هزاوسیهاآژايظهماهًگیبا،ضمىGSAبشایهضذودههشصهایرذیذصىضهآبشیضباؽًذ(ویاتؼشیف
.صىضهآبشیضدس

،يیاصهًذافتسباؽذGSAهضذودههشصهایکهدسفىستی لبلاصتابایذدسخىاعتافتصیههشصها
 :ىيگیايزامایىاهشدسعایتوچگهىسديیاصاسعالگشدد.اعتػات۲۰۱۶هاسچ۳۱

http://sgma.water.ca.gov/basinmod.گیشدلشاسهیػمىمدسدعتشط
گهیتأعیظ،کاهلاعتػات.۲ دس۲۰۱۷ژوئى۳۰لبلاصتابایغتیGSA(هش…)اػضاءاولیه،هشصها،آ

.http://www.water.ca.gov/groundwater/sgm/gsa.cfmصیشحبتگشدد:عایت
هشچهعشیغیىشهىاسد،صغبضشوست،بایغتیلبلاصههلتتؼیعای.۳ ؽذهوتشریضا               تبییىؽذهوتشتؼشیف/

 ایىهىاسدؽاهل: یابًذ. تفاهناعتمشاس هماهًگی، آژايظتؼییىياهه بشای)آژايظهماهًگواعغه کًًذه(
باؽًذ.هی…وداوعلبايهویاالضاهیهماهًگیهایياههتفاهن،صىضهآبشیض

 اوهًذ ػالقهفهشعت   2-1-2
(وهغـئىالوهـذافؼاواووًفؼـریافـلیؽـاهل:اصعـهگـشوههشیکاصؽهشويذاوویاگشوداساو)،ایىگامدس

فهشعـت»هًـذیخـىیؼسابـشایػضـىیتدسهشارؼهيمىدهوػتلهGSAتىايذبههیصیشصهیًیآبهشتبظبا
بـهاعـتعاػضـاءفهشعـتهضبـىسGSAهـایػاتهشتبظبافؼالیتتماهیاعتاػتميمایًذ.GSA«اوهًذػتله
اودسخىاعتدهًذبیؾـتشهًذػتلهتىايًذبشایػضىیتدسفهشعتضشوسیاعتتاباگشوداسايیکههی.سعذهی

 ؽىد.هیاسائهآبهختقشیاصايىاعگشوداساووکًؾگشاودسصىضههذیشیتؽشسدسایىبخؼآؽًاؽذ.

 ساو دس هذیشیت آبايىاع گشودا

کلیذیهایگشوداساودسصىصههذیشیتآباؽاسهداسد.دسایىؽکل،کلماتصیشهزمىػهتفکیکبه۱۱ؽکل
ايـذ.ؽـذهبًـذیويمـایؼدادههشتبظباگشوداساوکهدسصىصههـذیشیتآبهـىسداعـتفادهلـشاسداسيـذدعـته

کـهاصآببًذیکشدهاعت.گشوهاولگشوداسايـیهغـتًذگشوداساوسابهدوگشوهافلیتمغین(لفا) ۱۲ؽکل
استبـاطبـاآباصيظـشهىرىددسصهاوصاضش،عهنویابهشهداسيذ.ایىيىعگشوداساوخـىدبـهدودعـتهافـلی
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هًـذاوکلمـهبهـشههبـاؽـىيذکـهًـذهـیهغـتمیناصهًـابغآببهشهفـىستبهتفکیکهغتًذ.گشوهیکهلابل
يذاسيذبلکهایـىگـشوهایايذ.گشوهدیگشیاصگشوداساوکغايیهغتًذکهاصآببهشه)ریًفؼاو(هؾخـؽذه

ها)لـىهای،دادگغـتشیهًغمههایآبيغبتبهآبهغئىلیت)ػشفیویاسعمی(داسيذ.ایىگشوهؽاهلؽشکت
ــشویايتظــاهی ــهباؽــذ؛کــههی…ولضــائیه(،يی ــادعــت،دیگــشباستػب ــذیشیتآبهغــئىالوی ــذسکاساوه اي

هًذاوخىدبهدوگشوه(هغتًذکههذیشیتفضیشآبدسگشویتقمیماتایؾاولشاسداسد.بهشههذختوری)
هغـتمینبشاواصآبعهنداسيـذواصآواعـتفادهؽىيذ.آببشاو)هايًذاکىتىسیغن(تمغینهیبشاووغیشآبآب

بـشداساوعـایشیى)بهـشه.۱:ؽـاهلبهعهصیشگـشوهالف( ۱۲ؽکل)هغابكبشيذ.ایىگشوهخىدغهیيمىدهویايف
]19[گشدد.تفکیکهیهایآیًذهيغلاکىعیغتنو.۳؛و(وهزاصبشاولايىيی)یاآببشاوصمابه .۲غیشهزاص(؛
فشایًـذايـذکـهدسًؾگشاواؽاسهداسد.کًؾگشاو،گشوهیخـاؿاصگـشوداساوبًذیکبهتمغین)ب(۱۱ؽکل
سیـضیهًـابغدسهمامبشياههکهاعتایىيمایًذ.تفاوتافلیکًؾگشاوباگشوداساودسهیعاصیيمؼایفاتقمین

فشایًـذیدستـأحیشاگشچهگشوداسهغتًذولیکًؾـگشيیغـتًذ.یؼًـیيمؾـیوهایآیًذهآب،اکىعیغتنويغل
گشوه هذیشیتآبيذاسيذ.هؼمىال                   خیضيذودسهایآیًذهبشهیهایارتماػیبهدفاعاصصمىقاکىعیغتنويغل

هؾخـؽـذهاعـتکـههًظـىس«هذافؼاو»،ایىگشوهبايام)ب(۱۱ؽکلگزاسيذ.دسهذیشیتآباحشهیفشایًذ
باؽذ.هیيهادهشدمهایگشوهها(ویا)عمىيهادهشدمهایهماوعاصهاو
.هذیشیتآب)ياؽیاصيمىریالذستایؾاو(بغیاسهتفاوتبایکذیگشاعـتفشایًذگزاسیکًؾگشاوبشتأحیشايذاصه

تىايـذهـیآفشیًیاتضادیهکؾـاوسصاوکهيمؼدسصالیاحشچًذايیيذاؽتهباؽذاعتهمکىیککؾاوسصػًىاويمىيه،به
هـایاتضادیـهداسدوتقـمیناوگیشیوالغگشدد.سئیظاتضادیهکؾـاوسصاوکـهيمـؼپشسيگـیدستقـمینهؤحشبغیاس

 

 .کٌؾگزاى ٍ گزٍدارى فْزعت  11شکل
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تىايذاحشبضسگیبشدیگشکؾاوسصاوداؽتهباؽذ،یککًؾگشداسایيفىروکلیذیاعـت.هماهـاتافـلیدولتـیوهی
دسفضایهذیشیتآبداسيذ.بایذیـادآوسیيمـىدکـهيمـؼلضاییهنکًؾگشاوبالذستیهغتًذکهيمؾیکلیذی

.هادسفضاعاصی،يمؾیکاتالیضوسیاعتکهدسرايبذاسیاصهشعشفیؽکلگیشدکاسعاصاعـتبغیاسبشرغتهسعايه
دسيمایًـذ.هایآیًـذهکًؾـگشیهـییاکىعیغتنويغلرابههذیشیتهًابغآبفشایًذگشوههذافؼاودسدسصمیمت،

هایصیـشبهآدسطDWRهایهاويیضهشصهادسعایتGSAاعتػاتهشبىطبهایىاعتػاتوهمچًیى،کلیهضمى،
دسدعتشطػمىماعت.

http://water.ca.gov/groundwater/boundaries.cfm 
http://water.ca.gov/groundwater/sgm/gsa_map.cfm 

 DWRيقؼ     3-1-2
سا(GAPيـىیظهاوهتىپیؼGSAؽذهتىعظاسعال)يىیظضىابظپیؼهىظفاعتتاDWR،گامایىدس
دسیافتيمـىدهو(يظشاتػمىمسا۲۰۱۶ژوئى۱هؼشكدیذػمىملشاسدهذ.عسظدسههلتهمشس)دس يهایتـا    دس

گیـشیهیلیـىودالسبـشایتغـهیلؽـکل۲هىظفؽذهاعتتاDWRهالضاػيمایذ.همچًیى،GSPتقىیب
GSAذ.ایيمهضیًهها

گیـشیهـاهشبـىطبـهؽـکلودیگشاعتػیههایافتصیههشصهادسخىاعتبایغتیDWR،دسعیایىدوسه
GSAيهيمىدهوسادسیافتوبشسعیها ایتا داسایىيهـادایـالتیػهـذهدسایىهغیش،.تؼییىتکلیفوابتؽيمایذ 

گىییبـهتؾشیشضىابظوپاع هًظىسبهاوهایگشوداسغاتهتلاتبشایگشوهرلوبشگضاسیرلغاتػمىهی
.اعتاصتمالیتعؤاال

  یعاختاس حکمشاي و GSA گیشی ؽکل  4-1-2
کـههضلی(های)آژايظهاهغتًذ.GSPعاصیوپیادهذویىهغئىلتهایهضلیآژايظSGMAبشاعاطلايىو

کـاسخـىیؼساآغـاصياهـهلـايىيیتفـاهنبایغتیباتذویىواهضاءیـکباؽًذ،هیGSAیکتؾکیلداوعلب
صىضـهGSPعهصالـتهختلـفبـشایاسعـالهایهغشسدسعغشصىضهآبشیضGSAبهتًاعبتؼذاد.يمایًذ
باؽذ.تؾشیشهیلابل۱۲ؽکلهغابكآبشیض

GSAفمظیکيمایؼدادهؽذهاعت.هغابكؽکل)الف(۱۲ؽکلایىصالتدس  واحذ: GSPو  GSAالف( )
پشداصدیهGSPعاصیبهتهیهوپیادهورىدداؽته،کهصىضهآبشیضهغشسدسعغش

هغشسGSAچًذ،اگشچهيمایؼدادهؽذهاعت.ب()۱۲ؽکلایىصالتدس  واحذ: GSP ، باGSAب( چًذ )
يمایًذ.دسواصذتذویىهیGSPویک،بایکذیگشهؾاسکتيمىدهاها؛دسعغشصىضهآبشیضورىدداسد

ياههایىيىعاصتفاهنؽىد.تشاهذافتىفیههیهًاعبپیؾبشدبشایههماهًگیياهتفاهنایىصالت،تذویى
(OCA)باؽذاهاهیاعت.الصماختیاسیۻ تىايذیکیاصکههیکًًذهیکآژايظهماهًگالصماعتتا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Optional Coordination Agreement (OCA).1

http://water.ca.gov/groundwater/boundaries.cfm
http://water.ca.gov/groundwater/sgm/gsa_map.cfm
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GSAباؽذهایصىضه تاايتخابهیآبشیض ؽىد DWRبه هغئىلکًًذههماهًگآژايظهؼشفیگشدد.
.ایىيهادایالتیاعتباهایبؼذیاستباطوDWRبهGSPيىیظپیؼاسعال

ياهههماهًگیتفاهنتذویىيمایؼدادهؽذهاعت.)د(۱۲ؽکلایىصالتدس  :GSPو چًذ  GSAچًذ  ()ج
هشالضاهیاعت.عسظ،سابتذایکاسدصىضهآبشیضهًابغوهقاسفکلیههغایلهشتبظبادادوبشایپىؽؼ

GSAوتذویىتهیهبههضبىسياههریلهفادتفاهنغتیصىضهآبشیضبایGSPخىدبسشداصد.ههذیشیتیهضذود
بشایتؼییىتکلیفکلیههًابغوۻ(RCAهماهًگیاصيىعالضاهی)ياهههتذویىتفاهنکاعترکشالصمبه

 هش اعت. ضشوسی آبشیض صىضه هقاسف اص تفاهنGSAیک اعاط بش ها RCAياهه تهیه GSPبه
هیهضذوده یهذیشیتیخىد ،پشداصد. هتؼالبا   کًًذهآژايظهماهًگ تؾکیل آبشیض صىضه بهدس و ؽذه
 دادههایGSPتزمیغ تىعظتىعؼه ؽذه یکاص پشداخته،هاGSAهش تفاهندسيهایتو ياههبشاعاطبش

ارماعGSP»ذهکًًتىعظآژايظهماهًگهماهًگی عسظهیوتذویىتهیه«هىسد هىسدGSPگشدد.
.ؽىدهیوالذاهاتبؼذیپیگیشیاسعالDWRبهکًًذهارماعتىعظآژايظهماهًگ

GSP کًًذه  و آژايظ هماهًگ اجماع هىسد 

،دسایىبخؼتىضـیضاتتکمیلـیهغـابك)د(۱۲ؽکلدسصالتعىمصىضهآبشیضGSPوتذویىتهیهبًابشپیچیذگی
هضذودیتهًابغوسلابتؽذیذبـشعـشخاعشبهیافته،گغتشدهوبغیاستىعؼههایآبشیضدسصىضه.ؽىدهیاسائه۱۳ؽکل
یـکتؾـکیل.دسچًیىصالتی،آوسيذیهیهتؼاسكبایکذیگشسویوگاههایهختلفGSPبهتىعؼههاGSAآو،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Required Coordinating Agreement (RCA).1

 

 .ّبGSA یزیگ ؽکل اعبط ثز شیآثز حَضِ GSP تَععِ حبالت عاًَا  12شکل
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اصاهمیـتياهههمـاهًگیصىضـهآبشیـضهبتًیبشتفاهن«هىسدارماعGSP»وتذویىتهیهبشایکًًذهآژايظهماهًگ
دسعـغشصىضـهآبشیـضGSAدوویـابیؾـتشایزادهمـاهًگیهیـاوبشای،آژايظهماهًگیفشاوايیبشخىسداساعت.

بىده،ويغـبتۻ(RWRCBآبشیض)آبصىضههًابغوؽىسایکًتشلDWRيمغهاتقالباژايظ.ایىآآیذهیورىدبه
لىايیىهؾخقیتؼشیـف،کًًذهگیشیآژايظهماهًگبشایؽکلپاعخگىاعت.هغئىلوهىسدارماعGSPایزاد
.گـشددفقـلوصل،دعـتیابیبـهپایـاییهغـیشهختلـفدسهـایGSAتؼاسضـاتهیـاوآواصعشیـك،تااعتگشدیذه

هاGSAهىربخىاهذؽذتاهىسدارماع،GSPدسيهایت، ػمت    ػًافـشفًـیوهـذیشیتی،هماهًگیکاهلبابتىايًذ
GSPپزیشؽىد.صىضهآبشیضاهکاوپایایایتشکیبيمایًذتاهذیشیتگىيهبهساها

 ()هاده هؾتن الضاهیاختیاسی و  های هماهًگی ياهه تفاهن  5-1-2
و؛ۼایصىضـهدسووالضاهـیهـایياهـهتفـاهن(الـف):تفکیـکاعـتلابـلبـهدويـىعهایهماهًگیههياتفاهن

آوسده۱۴ؽـکلهـایهمـاهًگیدسياهـهيماییاصيضىهکاسبشدتفاهن.۽صىضهشووباختیاسیهایياههتفاهن (ب)
ایزـادهمـاهًگیدسالـذاهاتهـاواعتػـاتويیـضاؽـتشاکدادههًظىسبـههااههيایىيىعاصتفاهنؽذهاعت.
يذ.دگشتذویىهی

 ای حىضه دسوو ياهه اهنفت( الف)

آبشیضورىدهغشسدسعغشصىضهGSAصهايیالضاهیخىاهذؽذکهچًذایصىضهدسووياهههماهًگیتفاهن
 هغتمتهايیضGSAداؽتهوهشیکاصایى   هایآبشیضگىيهصىضه.دسایىکشدهباؽًذاؿخىدساتهیهخGSP

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 (RWRCB)Regional Water Resources Control Board.1
 Intra-Basin Coordination.2
 Inter-Basin Coordination.3

 

 .اجوبع هَرد GSP ِیتْ ٍ یّوبٌّگ آصاًظ یزیگ ؽکل  13شکل
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بشاعاط ارماعGSPهذیشیتصىضه تفاهندپزیشهیفىستهىسد و RCAالضاهی)ياهه GSAبیى( بایغتیها
تذویىگشدد.
:دداسصیشؽشسبهکاسبشدهاییایصىضهدسووياهههماهًگیتفاهن

 ؾخـکهداسایچًذآبشیضهياههدسیکصىضهایىيىعتفاهنGSAباؽذهىسدکاسبشداعت.هی
 چًذیاداسهایياههبشایصىضهپیىعتایىيىعتفاهنGSPباؽذ.الضاهیهی
 چًـــذکهدسفـــىستیGSAتهیـــهیـــکهًظىسبـــههغـــشسدسعـــغشصىضـــهورـــىدداسدGSPواصـــذ

(هىسدتىفیهاعتکًًذه)هماهًگ
 تًهاهضلاستباطباىاوػًبهؽًاعاییویاتؾکیلآژايظهماهًگیDWRدسهشصىضهآبشیضهبتًیبشايؼماد

باشد.هاهیياههایىيىعاصتفاهن
 هایهشوظایفوهغئىلیتGSAباؽذ.ؽذههیعىسکاهلتؼشیفبهایصىضهدسووياههدستفاهن

 ای حىضه  بشوو ياهه تفاهن( ب)

اصیکذیگشهزاوسولیآبشیضبیىدوصىضهایههياتفاهندسوالغایصىضهبشووياهههماهًگیتفاهن هزضا کاهت              
 هؼمىال(اعت.OCA)اختیاسیاصيىعایصىضهبشووًگیهياهههماتفاهنباؽذ.هی    هایآژايظاصدوویابیؾتش

بشایایصىضهبشووياههتفاهنبهاهضاءهًذػتلهاعتهمکىايتمالآب(اصرمله)هزاوسبههشدلیلیهایصىضه
هتمابلاصفهنبشاعاطلبىلیاصاهذافولابلعغشیابیبهایىدالیلباهذفدعتباؽًذ.اهذافهؾتشکتضمك

باؽذ.ياههؽاهلهىاسدصیشهیهىاسدکاسبشدایىيىعتفاهن.گیشيذؽکلهیهایعشفیىGSPػًافشاولیه

 

 .ای حَضِ ثزٍى ٍ درٍى یّوبٌّگ یّب ًبهِ تفبّن اًَاع  14شکل
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 .هىسدکاسبشداعتاؽذداؽتهبهاورىددسهىاسدیکهاتقالهیذسولیکیبیىصىضه
 اختیاسیاعتاصيىعالضاهاتآو
 گیشد.لشاسهیؽًاعاییهایصىضهآبشیضهىسدياههکلیهبخؼدسایىيىعتفاهن
 پزیشدفىستهیاؽتشاکاعتػاتفًی
 اصپیؼعشاصیگشدیذهاعت.،یبشایصلتؼاسضاتيمىدوفشایًذفشاهن 

 یکيکات کلیذی گام   6-1-2
 گیشیهشبىطبهؽکلهایاعتػیهGSAبایذبشایDWRاسعالؽىد. 

 بشاعاطلايىوSB 13کلیهGSAتؼییىتکلیفکًًذهایخىدساهابایذهیضاوهمسىؽايیبیىهشصهایهضذوده. 

 صیــشاسعــالؽــىد:بــهآدسطعــایت۲۰۱۶هــاسچ۳۱دسخىاعــتافــتصیههشصهــاصــذاکخشبایــذتــاتــاسی 
«http://water.ca.gov/groundwater/sgm/basin_boundaries.cfm» 

 ياههتفاهنایصىضهدسووهماهًگیحوضهبرایچًددارایهایGSAوچًذGSPالضاهیاعت. 

 GSPچًذهایآبشیضداسایدسصىضههىسدارماعGSAوچًذGSPالضاهیاعت. 

 چًذکهیدسفىستGSAيمغهاستبـاطبـاىاوػًبهیآژايظهماهًگایزاد؛صىضههغشسباؽذیکدسعغش
DWRيمىدوورفتGSP.هاالضاهیاعت 



 «ياهه هماهًگی تفاهن» SGMAقايىو  8هاده یک:ضىابط هشبىط به گام  ههمتشیى

 (لايىو۳۵۷.۲§بًذ)ایصىضهبشووهایياههتفاهندسهىسد
 (۳۵۷.۴§بًذ)ایصىضهدسووهایياههتفاهندسهىسدلايىو 



 یکگام هشبىط به  یذیکل های ههلت

 دسخىاعتافتسهشصهایهضذودGSA۳/۳۱/۲۰۱۶تا
 ۰۱/۰۱/۲۰۱۷صذاکخشتاتاسی ۱گاماتمام
 ۰۱/۰۱/۲۰۱۷اسعالگضیًهرایگضیى
 گیشیؽکلGSA۰۶/۳۰/۲۰۱۷هاتا

 GSPيىیس  پیص لیتحىتهیه و گام دو:   2-2
گیـشدفـىستهـیDWRضىابظهغابكGSAتىعظهشGSPيىیظپیؼهیهعاصوکاسچگىيگیت۱۵ؽکلدس

ويیـضدستبؼیـتاصSGMAهـادهپـًزنبشاعـاط،GSAيـىیظتىعـظپیؼهـش.هضتـىایتؾشیشؽذهاعـت
اعـتکـههضتـىایرکشالصمبـهگشدد.(تذویىهیSGMAدهی)هغابكهادهعىمفًیوگضاسػاعتايذاسدهای

 ؽىد.ايزامهایهؾاوسهویاعایشکاسؽًاعاوخبشهؽشکتکاسگیشیبهبابایذGSPيىیظفًیپیؼ
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 هاGSAهای هحلی و  يقؼ آژايظ  1-2-2
هیـذسولیکیاصيظـشکهفـىستیدستکمیـلؽـذ،وصىضـهآبشیـضهـادسعـغشیـکGSAپىؽـؼکـهپظاصآي

GSA(،الصماعـت…ىيـل،لىلـه،کايـالویـاتاصعشیـكهایهزاوسهـشتبظباؽـذ)ايتمـالایىصىضهباصىضه
ياهـهتفاهنبایغـتیػباستدیگـش،.بـههایهزـاوسهماهًـگگشديـذصىضـهگىيـهایىهـایGSAایىصىضهبا

)OCAکهاختیاسی)ایصىضهبشوو (بىدساالضاها        ایزادهماهًگی)ارمـاعيغـبی(فشایًذ(تذویىيمایًذ.RCA
بـاساعـتاهنويیـضهـایهىرـىددادههًغبكبشضىابظوهغـتًذبـهبىدهکهالبتهبایذGSPؽالىدهتىعؼههخابهبه

وهـذیشیتیکساسچـههًـابغآب(باؽـذ.تـتػدسصیشصهیًیآبهایهذیشیتاعًادباالدعتیهؼتبش)هايًذعشس
غـىبایىگـامهضهایاولىیتاصاولیىاصایؾاو،گیشییاسیيیضؽًاعاییوهًظىسبهبشلشاسیاستباطباگشوداساو

ؽىد.هی
اساضـیخـىدسایراهغکاسبشیهابشياههبایغتی،فشهايذاسیهشغیشؽهشیوؽهشییاساضیکاسبشاداسات

هایآژايظ(تذویىيمایًذ.GSPؽًاختىسعمیتبههایهماوهضذوده)یؼًیهمشاهباGSAباهماهًگیضمى
هـایبیًـیکاسبشیاصآيهاساداسيـذويیـضپیؼاوکًًذگاعتفادهوآبصهیى،بههشبىطهایداده،اساضیکاسبشی

ایؾاواعت.همچًیىایىاداسات،هغئىلیتصمایتاصکاسبشاواساضیکهفالذيمایًـذهبشػهذهآتیآبوصهیى
.داسيذبشػهذهیىپشاکًذهوآبخیضيؾیًاوساهالکخشدههغتًذويیضGSAدس

 اوهًذ ػالقهفهشعت  يقؼ  2-2-2
DWRؽـذهبـهاسائهGSPؽىيذتااوتشغیبهیهًذػتلهتماهیگشوداساوهًذسددسفهشعت،دومدسعیگام

رضئیـات.ؽـذهاعـتيظشاتػمـىهیفـشاهنسوصهبشایدسیافت۶۰سايمذيمایًذ.دسآغاصگامعىمیکدوسه
تهیهؽىد.چهاسمهادهبایذهًغبكبشيظشدهیػمىمفشایًذ

 

 .DWR ثِ آى لیتحَ یچگًَگ ٍ GSP ظیًَ ؼیپ ِیتْ  15شکل





 یفشًیبتجشثِ وبل ی: ثبصخَاًیشصهیٌیآة ص یبیپب یشیتهذ   25

 DWR يقؼ  3-2-2
:هاؽاهلهىاسدصیشاعتایىصمایتيمایذ.یاسیGSPتىعؼههاسادسGSAبایغتیDWR،مگاایىعیدس
 :حمایاات هااالی  DWRآبصمایــتاصهــذیشیتپایــادسسهیلیــىودال۱۰۰هؼــادلهىظــفؽــذهاعــتتــا

دهذ.تخقیـصیشصهیًی
 گطایی گزه:  DWRهخىاهذداد.هااداهآژايظگؾاییاصکاسخذهاتخىدبشایگشهاسائهبه
 خذهاتاصرمله  اطالعات: داده و تأهیىDWRاصعشیكایىيهادهایفًیتىاوبهصمایتهیدسایىگام،

صىضـهآبشیـضبیتوهىسديیاصويیضهىاسدگايهؽؼپاساهتشهایبضشايیبشایهىسديیاصاعتػاتهاودادهاسائه
گیشیايــذاصهابضاسهــایالصمبــشایيمــىدوفشاهنوهــاؽــاهلایزــادپایگــاهدادهاؽــاسهيمــىد.ایــىصمایــت

دعتشعـیلابـل۱۶۰وبـىلتى۱۱۸بـىلتىدسلالبیاصایىاعتػاتتىرهلابلبضشايیاعت.بخؼپاساهتشهای
.باؽذهی

 :هایبیتوؽاهلهذلهایفًیدسبضجهذلیتصما  بزآورد بیالو(C2VSIM)وهذلیکساسچهرشیـاوۻ
.ۼ(IWFMآب)

 تزیى روشتىسعه به ( های هذیزیتیBMP):  DWR«هـایهـذیشیتیبهتشیىسوػ»الضاهاتهىظفاعت
(BMP)ودسهمـیىههلـتذفـشاهنيمایـ۲۰۱۷لبـلاصژايىیـهتـاساصیشصهیًیآببشایهذیشیتپایای۽ها

.يظشگیشددسبشایرلبيظشاتػمىهیسافشفتی
  تغذیاه: قابلآب بزآورد  DWRتـاساصیشصهیًیآبدعتشطبشایتغزیهلابلآبگضاسػهىظفؽذهاعت

]20[.يمایذهًتؾش۲۰۱۶دعاهبش۳۱لبلاص
 118بااىلتى ساااسی روسآهااذ:  DWRيغــبت هغــتمشا       الــذام۱۱۸بــىلتى)هیايکــاسهورــاهغ(عــاصیآهــذسوصبه

ايـیوضـؼیتبضشسعـايیسوصبههـایصىضـهآبشیـض،هضـذودهاتیافـتصدهًذهيؾاويمایذ.ایىبىلتىهی
عشسيیاصدسفىستوهابشداؽتاضافه،تؾشیشوضؼیتهایباال،هتىعظوپاییى()اولىیتهایآبشیضصىضه

باؽذ.هیهىضىػاترذیذ
 هایىيهادوظیفهداسدتاب  :هطااورهGSAچگـىيگیتىعـؼهدسوهمـىاسههؾاوسهدهـذهاGSPدوکـاسبش

BMPساهًماییصىضهآبشیضهادسGSAباؽذ.ها

 )هاده عىم( های هذیشیتی بهتشیى سوػاتخار   4-2-2
استباطبهتشیىسوػ۱۶ؽکل BMPهایهذیشیتی)يماییاص ارضا دیگش با يؾاو( سا آيها به تاسیخیتىره وعیش
DWRتىعظعاصیاعتکه،یکالگىیهىفكدسپیادهBMPهشدهذ.هی GSAویا وهغتًذعاصیؽذهها

تذویىهی لابلایىالگىیدسيهایتیابذو بشایاعتفادهػمىمDWRتىعظ«بهتشیىسوػهذیشیتی»پیشوییا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  Central Valley Groundwater-Surface Water Simulation Model.1
2. Integrated Water Flow Model 
 Best Management Practice.3
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هایهذیشیتپایایآبصیشصهیًیعشسعالهپًذهاییرذیذویاباصبیًیهاGSP،تذویىدسوالغؽىد.هًتؾشهی
 صىضه، یا و هضذوده هش هبًایدس BMPیىابش هیاها .شيذپزیيزام وBMPهش پشوتکل سوػ، ؽاهل

DWRاها؛ذيگیشلشاسهیکلیهىسدباصبیًیعالهپًذهایدسدوسههايیضBMP.خىداعتايذاسدهایهؾخـاعت
باالدعتیػًىاوبه همىاسهضشوستبشصغبویکيهاد ، و هیBMPعاصیسوصآهذتىاياییتغییش داسا سا باؽذ.ها

BMPاعتبذیهی بایغتیخارسوػهذیشیتیاتساهًماییبشایفمظها هغتًذ؛کهلضوها               وضغهىرىدهتًاعببا
خىدهىسديظشسوػهذیشیتی۲۰۱۶هىظفاعتتاصذاکخشدعاهبشGSAهش.بًابشایى،اتخارگشددGSAهشبشای
ًذ.کلیهاعتػاتوخىدبشگضیGSPالگىیػًىاوبههایهىرىدساBMPیکیاصدسایىهغیشوتىعؼهداده،سا

دسدعتشطػمىملشاسDWRهایارشایی(بایذبشسویعایتياهههاوؽیىهداده،فشماصلبیل)GSPالضاهاتهش
آوسیوهًتؾشيمایذ.هاسارمغBMPکلیه۲۰۱۷هىظفاعتتاصذاکخشژايىیهDWRگیشد.

 ها )هاده چهاسم( سوػ  5-2-2
هـایودادهتـىرهیاصاعتػـاتسایگاووآيتیىبخؼلابلفىستبهریشبظهایهایاعتػاتعاصهاوپایگاه
ـــــه ـــــاصپای ـــــشایهىسديی ـــــذویىب ـــــیساGSPت ـــــشاهنه ـــــذف ـــــهيمایً ـــــه،.ب ـــــایتػًىاويمىي ع

https://gis.water.ca.gov/app/gicima/ها،ػمكآب،فشويؾغـتدسیافتاعتػاتیهايًذهشصهضذودهبشای
تىايـذبـشایپـایؼهیایـىعـایتهمچًیىاعتػات.باؽذدسدعتشطهیشصهیًیوتغییشاتعغشآبصیصهیى

کًتـشلهـاGSAاصوضؼیتهشیـکهغتمش )هـخت        يغـبتبـههیـايگیىبشداؽـتاضافهافـضایؼعـغشآبویـا
هـشیـکاصدسهـىسدتىايـذهـشؽخقـیهـی.دساختیاسػمىمواعتفادهگشدد؛آوهنپایؾیؽفاف(بلًذهذت

GSPيظشیداسدبشایهااگشDWRاسعاليمایذ.
کیذالصمبه تبذیلآيهابهبشياهـهاصهاودسعتلبلدسهغیشتذویىعشس(۱۰۷۳۳.۴)هغابكلايىواعتکهتأ

يظشات،هایاولیهبؼذاصايتؾاساعتػیهؽذهاعت.لضاػسوصهبشایدسیافتيظشاتػمىم۶۰دوسهیکایالتی،
اعتػـاتایىيظشاتسابـالیـذهىظفاعتتاGSAهشعسظ،گشدد.هیحبتDWRوهاGSAتىعظػمىم
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اایؾـاوتًظـینوبـشایتمـاطبؼـذیبـسا)ؽاهليام،آدسط،ایمیلؽخـصمیمییـاصمـىلی(دهًذهافشاديظش
بـههاالضاهیبـهپاعـخگىییGSAالبته،.يمایذاسعالDWRوبشایعایتيمىدهبًذیهىضىععبمهتفکیکبه

گشدد.هضغىبهیDWRبشایهاGSPاسصیابیهؼیاسهایاهاایىيظشاتیکیاص؛يظشاتيذاسيذایى

 )هاده پًجن( هحتىای طشح  6-2-2

 آو یشیتیذػات هاطالو  GSAهشاحل تؼییى هىیت 

.دسػمـل،گزاؽـتهاعـتيمایؼبهاسۻهذیشیتییکهضذودهدسعغشGSAاصهىلؼیتیکتمخیلی۱۷ؽکل
آو،دسیافتهبـهوهضذودههذیشیتیاختقـاؿGSAيماییکلیاصهىلؼیت،GSPيىیظپیؼدسبخؼکلیات

هشبـىطبـههضـذودهGSPعـاصیداهًههکايیپیاده،۱۷ؽکلدسػًىاويمىيه،.بهگشددهیهاسائصىضهآبشیضهش
پظاصتؼیـیىهضـذوده.باؽذرضئیاصکلصىضههیخىدکه،هؾخـگشدیذهاعت۳ؽماسهGSAهذیشیتی
آژايـظکـههغـئىلیتهـذیشػاهلعسظ،.تکلیفگشددبایغتیتؼییىووچاستعاصهايیآGSAيام،هذیشیتی

ؽىد.اعتػاتتماطباآژايـظ)ؽـماسهتلفـى،هیهؼشفیبایغتیداساعتساػهذهGSPعاصیهذیشیتوپیاده
يیضبایذهؾخـگشدد.يیاصGSAیافشاددسهاوهغئىلیتدعتىسالؼمل،هذیشاو(عایشاعتػاتتماطایمیلو

بایـذهؾـخـباؽـذکـهفـىستپـزیشدوGSPعاصیپیادهیهادسآهذهاوهضیًهاصیااولیهبشآوسدهایعتتاا
يمایذ.تأهیىایارشایعشسساهچگىيهلشاساعتآژايظهضیًه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ؽىدوبضسگتشیىهضذودههضذودههذیشیتی،هؾابههضذودهصىضهآبشیضوهضذودههغالؼاتیدسایشاواعت؛کهبههشهضذودهخاؿداسایابؼادهؾخـگفتههی.ۻ
 هًغبكبشهضذودهصىضهآبشیضخىاهذبىد.GSAهذیشیتییک

__________________________________________________ 
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گشوداسايیکهػتلـهودغذغـههؾـتشکیداسيـذؽًاعاییتضلیلگشوداسوبهفشایًذ گشٍداساى:ػوَم تحلیل 
هابشخیاصایىگشوه،ػًاویىاهابشایفهنبیؾتش.ًذيیغتذگشوهخاؿهضذودگشوداسوبهچًگشدد.هشبىطهی

دسصیشآوسدهؽذهاعت:
 )آبخیضيؾیًاو(هایؽهشيؾیىوػمىمهشدمگشوه
 هایکاسبشیاساضیهایدولتیوآژايظعاصهاو
 فًؼتیهایتزاسیوبخؼها(دس)هايًذهالکیىچاهکًًذهتأهیىبشاوخىدآبهایبشداؽت
 خقىفیآبػمىهی)هايًذآبفایؽهشی(ویاکًًذگاوتأهیىهایبشداؽت
 )هغتمشدسهًاعكصکمشاوییخاؿ(ایهلبیلرىاهغهایصمابه
 بهکؾاوسصیخذهاتوفًایغوابغتهويیاصهایکؾاوسصی
 واکىعیغتنهضیظصیغتيیاصهای
 )صیشصهیًیآبهقاسفآببشایسفغآلىدگی)پاکغاصی

GSAسعـايیذهوايزامبـهتضلیـلگـشوداساوساخىبیبـهايذتىايغـته،کهصیشصهیًیآبهایهىرىدهذیشیت
.گیشيـذکاسبـهساگـشوداساويمىدودسگیشراسیبشایهایًذسوػيتىاهیتذویىيمىدهباؽًذ،ایبشایآوبشياهه

گـشوداساوخـىیؼسادسبشياهـهاستباعـاتتضلیـلفشایًذهغتًذاتهابایذGSAلايىو،۵هادههمچًیىػغفبه
ایتـذویىلیفشيیا،ايؼغـافالصمدسلـايىوبـشدهًذ.باتىرهبهتًىعبغیاسصیادگشوداساودسکااسائهػمىهیخىد

تىايذهتًاعبباؽشایظخىیؼایىعشسساتًظینهیGSAگشفتهؽذهاعتوهشدسيظشعشساستباعاتػمىهی
بشد.پیؼبهباگشوداساووسوابظػمىهیخىدسا

 GSP آبشیضحىضه  بشسعی وضؼیت

دويىعافلیخقىفیاتفیضیکیوؽشایظدیًـاهیکیصىضـهؽاهلتؾشیش۱۸ؽکلهغابكآبشیضوضؼیتصىضه
هفهـىهیهـایهـذلهمچًـیى.باؽـذؽشایظاللیمیهیتغییشتماضایآبوآب،ػشضهدسيظشگشفتىهمشاهباآبشیض

ــذسوژئىلىژیک ــضهی ــهيی ــیهًظىسب ــشاسه ــىسداعــتفادهل ــضه ــشد.تؾــشیشؽــشایظصىضــهآبشی ــىهیگی ــذلهفه ه
کیتاسدهایافـلی،هاآبخايهعاختاسی،ؽًاعاییوضؼیتایژئىلىژی،هایهًغمههیذسوژئىلىژیکؽاهليمؾه وآ
اصوضـؼیتبیؾـتشهىرـبایزـادیـکفهـنهیذسوژئىلىژیباؽذ.هذلهفهىهیهاهیهماعغػشضیودیگشيمؾه

 کم خقىفـیاتفیضیکـیبهتـشورـاهغاصفهـن،ایىهذلهىرـببشایىػتوهگشدد.هییوکیفیآبصیشصهیًی
هـذلد.گـشدآبـیدسعـىلصهـاوهـیهایبـهاعـتشطهيـاوچگىيگیپاعـ آبخ،استباطآوباآبخايهصىضهآبشیض
وصیشصهیًـیآبگشوداساواصسفتـاسهؾتشکبههبًاییبشایفهنتىايذهیؽًاخترمؼیاسابضیکػًىاوبههفهىهی

یدسایزـادهفاهمـهوارمـاعبغـیاسههمـ،يمؼصىضهآبشیضکًؼوايذسکًؼآوباعایشارضایعبیؼیوايغايی
هاودسرـهوحـىقکفایتداده)همضهاوباافضایؼGSPوبهبىدواستماءGSAبااداههصیاتتذسیذبه.داؽتهباؽذ
يیضدسکبهتشاصتغییـشسفتـاسصىضـهدسدساصهـذتوهمگشاییتمىیتیافتهوهىربایىهذليیضاستماء(اعتػات
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کـهداؽـته،سادسپیرضئیاتؽشایظصىضهآبشیضهادسکبیؾتشاصدادهبىدوتشاصکفایتوهىحك،دسوالغگشدد.هی
.خىاهذؽذهذتعىاليیسفتاسصىضهآبشیضدسیکدوسهسويذتغییشتشخىدهًزشبهفهنػمیك

اعتػاتتاسیخیوهمایغهباؽـشایظصاضـشدساستبـاطبـاپیاهـذهایوعیلهبهؽشایظدیًاهیکصىضهآبشیض
لـشاسگیـشد.ؽـذهوهـىسدتضلیـلتؾـشیشGSPؽىد.تغییشاتؽشایظصىضهآبشیضبایـذدسياهغلىبتؾشیشهی

؛بـههشصلـهارـشادسآهـذهاعـت۲۰۱۵تقـىیبگشدیـذهودسعـال۲۰۱۴دسعـالSGMAایًکهلـايىودلیلبه
.اعتهىسدتىافكوالغؽذه۲۰۱۵بشایاسصیابیتغییشاتؽشایظصىضهآبشیضژايىیهصهاوپایه،ابشایىًب

عیغـتنهبـهـاوسودیوخشوری،اصتغابرشیاوعغضیوصیشصهیًیآبشیضهمچًیىؽاهلصىضهوضؼیت
و،آبهًابغ يهایتا   ،هیـذسولىژییآبتماضـاو.ؽـشایظتـأهیىباؽـذهـیبـادلـتهًاعـببیتوآبیکاسائه

بایغـتیهؾـخـوحبـت«عـالپایـه»عغضیدسهًابغپزیشیتأهیىآباصاعمیًاويیضو)عغضیوصیشصهیًی(
احـشاتبیًـیپیؼبـشایویژهبهیابیتغییشاتهمایغهوضؼیتآتیواسصبشایههمیهبًایگشدد.ؽشایظعالپایه،

اصچگـىيگیهتًاعـببـاگغـتشدگیصىضـهآبشیـضیهؾـتشکفهمـایزـاد،دسهشصـال.هغتًذهایآیًذهپشوژه
ذبـههـذفپایـاییصىضـهًـتىايهـاییکـههـیالذاهاتوپشوژهواسصیابیؽًاعاییهًظىسبهآبیوتماضاػشضه

کمکيمایذضشوسیاعت.
 )هاده پًجن( ییتيىاحی هذیش

اصی.يـىاصیهـذیشیتتؾکیلؽـذهباؽـذ ۻ(MA)یهذیشیتیاصىيبیؾتشیااصیکیواعتهمکىهشصىضهآبشیض
گايه(با)ؽؼاساهتشهایبضشايیپاصبیؾتشیایکیوهغتًذ.تفاوتدستؼشیفلابلهاGSAعغشعغشهضلیتا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Management Areas (MA).1
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GSAتماضـایآب،واصـذهایهـذیشیتیدس،د.بًـابشایىگـشدویاصىضهآبشیضهىربتؼشیفایىواصـذهاهی
بـایکـذیگشهتفاوتًـذو…وهایهذیشیتیژیآب،اعتشاتيماطبشداؽت)تأهیى(آب،کًًذهاصاعتفادههایبخؼ

يـىاصی۱۹ؽـکلدسهغابكلىايیى،ػًىاويمىيه،.بههؾخـهؼلىمؽذهباؽًذعىسبهدسهشواصذبایذایىهىاسد
پـایؼ،هیـضاوتـشاکنتـأهیىآب،چگـىيگیيىعکاسبشیاساضی،یکییاچًذػاهل)بشاعاطتمایضدسیهذیشیت

آبهـذیشیتبهتـشهًظىسبهعسظؽىيذ.(تفکیکوتؼشیفهیدیگشهتغییشهایهذیشیتییاژئىلىژیووضؼیت
یصىضـهبـذوودسپـیداؽـتىخغـاساتیبیبـههـذفپایـابـشایدعـتیادسعـغشصىضـهآبشیـض،وصیشصهیًی
صـذاللتـشاصو)اهـذافهیايکـاسهبـشایهایهزاوس،بشایهشواصذهذیشیتیصىضهویاصىضهياپزیشدسربشاو

اعت.تؼشیفلابلخاؿعىسبهپیاهذهایياهغلىب(
 هذف پایایی )هاده پًجن(

(۲۰۱۴)هقـىبعـالSGMAلـايىودستـذویىیىهـذفتـشافـلیهایآبشیضدعتیابیبههذفپایاییصىضه
هایدعـتیابیبـههـذفپایـایصىضـهبـشایهشصىضهآبشیضیتًهایکهذفپایاییهؾـخـداسد.باؽذ.هی
هـاGSPبشاعـاط(.دعتیابیبهایىهـذف۲۰۴۲تا۲۰۲۲یا۲۰۴۰تا۲۰۲۰همشسؽذهاعت)عاله۲۰،ههلتیآبشیض

،عـاله۲۵دسایـىدوسهپیاهذهایيـاهغلىبوکًتشلکاهؼؽذهبشایبیًیاتپیؼکلیهالذاه.پزیشدفىستهی
عـاله۲۵دوسه،دسایـىدسهشصال.بیًیگشدیذهاعتايذوپیؼهؽذتذویىگايههایبضشايیؽؼپاساهتشبشاعاط

هبتًیبشآبذهییصیشصهیًآبدعتیابیبههذفپایایی)بشداؽتاص،باارتًاباصپیاهذهایياهغلىب)دوسهاول(
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آبصیشصهیًـیبـاتکیـهبـشسویکشدرذیـذهـذیشیتعاصیهذفػملیاتیدوسهاول،پیادههضمكؽىد.بایذپایا(
GSAدوسهدوم)پـظاصؽـىد.دسآغاصهـیصیشصهیًیآبهذیشیتدوماصدوسه،اتمامایىدوسهبؼذاصهااعت.

دومبـادوسه.دسوالـغ،خىاهـذبـىدهبتًیبشآبذهیپایایشصهیًیصآبهذیشیتیدسدوسهاول(،یدعتیابیبهپایا
هـذفبًـابشایى،عشاصیؽذهاعت.ها(GSP)بشهبًایصیشسصهیًیوهذیشیتپایایآبهاGSAفشكاعتمشاس
 ؽذ.خىاهذهضمكهادعتیابیبهعایشهؤلفهپایاییبؼذاص

 )هاده پًجن( هؼیاس هذیشیت پایا

بـشایًاعـبهـاییههؼیاستؼییىآبشیضیدسگشویصىضهدسهشصیشصهیًیآبیبههذفپایاییاعتمشاسودعتیاب
گـشوداساوکـاسبـافشایًـذدسهشصىضهدسعییکعاله۲۰گزاسیبشاییکدوسههذف.باؽذهیهذیشیتپایا

کیــذبــىدهوپیاهــذهایيــاهغلىبهتمشکــضبــشػــذمولــىعفشایًــذپــزیشد.ایــىفــىستهیهضلــی ــتأ لابــلشب
هـااعـتکـهبـاGSAبشػهـذهپایـاییصىضـهآبشیـضعـاصیهـذفبـشآوسده،دسهشصـالداسد.بىدوعـاصیپیاده
پزیشد.ايزامهیGSPعاصیپیاده

بشایوتؼشیفگشدیذهگايهبشاعاطپاساهتشهایبضشايیؽؼصیشصهیًیآبهذیشیتپایاهایدسػمل،هؼیاس
ارتًاباصولىعهًظىسبهGSAسودتاهشايتظاسهیؽىيذ.اعتفادههیصهیًیصیشآبتبییىوضؼیتپایایپایؼو

بـشایآبصیشصهیًـیساتـشاصصـذاللوتؼیـیىگايـههؼیاسهایهًاعبیبشایپاسهتشهایؽـؼپیاهذهایياهغلىب،
یـاوذکـهیکـیصهايیاتفـاقبیافتـاعتهمکىغلىبذ.پیاهذهایياهيمایهؾخـهضبىسهشیکاصپاساهتشهای

.لشاسگیشدهشبىعهتشاصصذاللتشاصپاییى،GSPاساهتشهایبضشايیدسؽشایظارشایبیؾتشاصپ
یهذفهمادیشبایذهتؼهذبهدعتیابیبههاGSPيىیظهتىوپیؼ کم   هایدسههلتبشایهشپاساهتشبضشايی
.پایاییصىضههضمكگشدیذهباؽذعاصی،هذفپیادهعاله۲۰دسپایاوههلتکهعىسیبه؛باؽًذصهايیهؾخـ

هذیشیتیهایای(بشایدوسه)هشصلهاهذافهیايکاسهاصعشیك،پایاییصىضهآبشیضعشسعاصیپیادهدیگش،ػباستبه
GSPهشدس،عالهپًذدوسههذیشیتیهشبشایاهذافهیايکاسهيمىدوبشآوسدهگشدد.يضىههتىالیپایؼهیعالهپًذ

يتایذبشاعاطعالهپًذدسپایاوهشدوسهؽىد.هیتضىیلDWRبهدسآغاصدوسهؽذهوذوتؼهتؼییىتکلیف
هىسدهضذودههذیشیتیوضؼیت،پایؼ هزذدا          (لشاسخىاهذصذاللتشاصواهذافهیايکاسه)دعتیابیبهاسصیابی

د.تضىیلگشدDWRبههؾخـوGSPهشبشایسدهعاصیهذفپایاییصىضهآبشیضبشآوگشفتتاهیضاو
گايـهپاساهتشهایبضشايیؽـؼاعتکهدسآوصیشصهیًیآبدسهشياصیهيماییاصػمكکلآبخايه۲۰ؽکل

ش.ببشایهشآبخايهتؼییىؽىد«بشداسیپایاتشاصبهشه»و«صذاللتشاص»تابشاعاطآيهاگیشيذهىسداسصیابیلشاسهی
صزمـیاصالـف():ؽـىدبهعهبخؼهزضاتفکیکهی،آبخايهدسکلصزنآبباکیفیتهًاعبایىاعاط،

هکـهصزمـیاصآبخايـب()؛اعتبتاؽکالبشداسیاصآولشاسداسدوبهشهبشداسیپایاکهباالیتشاصبهشهآبخايه
داسایپیاهذهایيـاهغلىبصزنىایبشداؽتاصکهاگشچه.گیشدلشاسهیوصذاللتشاصبشداسیپایابیىتشاصبهشه

گـشدد.تلمـیهیهؼمـىل،اعتاهاایىپیاهذهارضئیبىدهوبشداؽتآباصایىبخؼبـهضـشوستخؾکغـالی
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فتآب،هؾشوطبهآيکههتؼالبخؾکغالیالبته، ا   تـشاصپـاییىکهصزمیاصآبخايه()د؛ؽىدربشاوصیشصهیًی 
پیاهـذهایيـاهغلىبصیشا.هؼمىلیياهؼمىلاعتهایاؽتاصآودسؽشایظخؾکغالیکهبشد،صذالللشاسداسد

یهزاصاعتکهدسفىستفمظوفمظخىاهذداؽت.وسودبهایىبخؼاصآبخايهیسادسپیتىرهلابلوگغتشده
 ولىعیکاهايًذؽشایظبغیاسصادی)   شخؾکغالی(صادثگشدد. ب

عـغشهـذیشیتیاولهابـشایGSAدساکخشیتکالیفشيیاصیشصهیًیآبشیتهذی(۲۰۱۷)پایاوصاضشدسصال
آبابشایدعـتیابیبـههـذیشیتپایـاخىدسعاله۲۰عشسبلًذهذتایىاهشاعتتاديبالبهسیضیيمىده،وبشياهه

عـااليههایهشهضذودههغالؼاتیگضاسػ.بشایىاعاط،عاصیيمایذتذویىوپیادبااهذافهؾخـصیشصهیًی
دسساعـتاییافتهيتـایذدعـتاسصیابیاهـذافو،عالهپًذهمچًیىدسپایاوهشدوسهدهًذ.تضىیلهیDWRبه

بشایایزادايگیضهدسهىرىدهًىصهمشسات،صالباایىپزیشد.فىستهیصیشصهیًیآبدعتیابیبهاهذافپایایی
اعـتکـهیادآوسیبـهالصم.]21[کفایتيـذاسدخؾکغالیهایعاصگاسیباعاصیاعتشاتژیگشوداساورهتپیاده

هـذیشیت(۱)ؽـاهل:(IM(چهـاسهـذفهیايکـاسه)۲۰۴۰/۲۰۴۲)تـاعـالهـذتبلًذبشایایـىدوسههـذیشیت
رـایگضیًیهًظىسبـههـایايتمـالآبافـضایؼپـشوژه(۲)؛تماضاییکههًزشبهکاهؼبشداؽتاصآبخايـهؽـىد

هایهاصادايتمالیافته؛تغزیههقًىػیآباصعشیكصیشصهیًیآببخؾیتؼادل(۳)؛یصیشصهیًآببشداؽتاصآب
تؼشیفگشدیـذه۷ؽکلهغابكباؽذکههیؽذههایباصچشخايیتغزیهآباصعشیكافضایؼتغزیههقًىػی(۴و)

هؾخـؽذهاعت.۲۰ؽکلعتاسهدسهذفهیايکاسهچهاسمباػتهت.دسضمى،اعت
 )هاده پًجن(ؽبکه پایؼ 

عـاصیباؽـذ.پیـادهکًتشلسويذپیؾشفتآبشیضخىدبشایبایذؽاهلتؾشیشرضئیاتؽبکهپایؼصىضهGSPهش
(ویادیگـشCASGEMفشيیا)کالیصیشصهیًیآبتشاصپایؼعشاعشیاعتػاتبشياههکهاعتهمکىGSPیک
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ؽـبکهپـایؼبایـذ.لـشاسدهـذاعتفادههىسدهشیکاصپاساهتشهایبضشايیتؼییىبشایساهایپایؼهىرىدعشس
(ياؽیاص…لادسبهسفذػىالبوپیاهذهایياهغلىب)هايًذخؾکیذویکتاالبیاچؾمه،فشويؾغتصهیى،

بـشداسیتشاکنؽـبکهپـایؼدسعـغشصىضـهويیـضتـىاتشصهـايیداده.بًابشایى،باؽذصیشصهیًیآبتغییشعغش
البتـههاساتضلیليمىد.یباؽذکهپیاهذهایياهغلىبسابتىاوؽًاعاییوچگىيگیارتًاباصآويضىبهبایغتی
بـتدويىپـایؼ،هخـالػًىاوبهپیاهذهایياهغلىبباؽذ.ولىعاهمیتؽذتوهتًاعبباهایپایؼبایذهضیًه

سويــذهایفقــلیوبشسعــیصــذاللاعــتايذاسدبــشای(صیشصهیًــیآبيهعــغشعــاالدسعــال)بشاعــاطيىعــاو
اعت.آوهذتعىاليی

هـشهضـذوده.اعـتپـایؼتىرـهویـژهبـهاهـشهاGSAتضتيظشGSPعاصیفضیشوکاهلالصههپیاده
تبؼیـتيمایـذ.هاداعـتايذاسیذاصصذاللپایؼخاؿباتىرهبهؽشایظخىدػاعتکهبايظامهذیشیتیيیاصهًذ

وباؽذگشوداساوهضلیالبتهایىيظامبایغتیبشهبًایتؼشیفیاصپیاهذهایياهغلىببشایآیًذهکههىسدپزیشػ
صىضهبهبًذیبشایآعايیاهشپایؼ،هًغمه.تًظینگشددآبشیضصىضههایپتايغیلوضؼیتوهبتًیبشهمچًیى

،دسهشبًذیایىهًغمهبشپایهGSPهشعشسپایؼژئىلىژییارغشافیاییالصماعت.لزادسهًاعكهمگىهیذسو
هـىسدتضلیـلهاعایتپایؼهؾخـويتایذپایؼدسایىعایتػًىاوبههؼشفپیضوهتشهًغمهفمظیکیاچًذ

 هضلیاعت.هایGSAدساختیاسهایپایؼ،ايتخابتؼذادوهضلعایتاعتبذیهیذ.يگیشهیلشاس

یهًغبكبشاهـذافپایـایهاGSPهایتضتهذیشیتدسهضذودهاصآبخايهبایذهیضاوبشداؽتدسهشصىضه
يغـبتبـهالـذاهاتخـىدهـاGSAعـالودسايتهـایهـشعاصی(ؽـىد؛سیضیوپیاده)عشسصىضهآبشیضتًظین

گغـتشػدسصـالػبـىساصصـذاللتـشاصيتایذپایؼيؾاودهذکهپیاهـذهایيـاهغلىبچًايچه.باؽًذپاعخگى
،دسهشصـالهىسدباصبیًیلشاسگشفتهوافتسگشديـذ.صیشصهیًیآببشداؽتاصهایالصماعتتاعیاعت؛اعت
بـاتىرـهبـههیـضاو.لـشاسگیـشدبخؾیتؼادلهىسدیهایبؼذدسدوسهدسدوسهلبل،بایغتیبشداؽتاضافههمذاس

دسبخؼعـمتچـ اص۱عًاسیىیتفکیکهغتًذ.لابلاهغلىب،دوعًاسیىولىع)ؽذتوگغتشػ(ؽشایظي
ایـى.ذهاعـتهؾـاهذهؽـ«صذاللتـشاصگزساص»یکعایتپایؼفمظدساؽاسهبهایىاهشداسدکه،۲۱ؽکل

ؽـىداهـااگشچههؾـذاستلمـیهی؛يذاسدالذامافتصیويیاصبهدىؽتلمیهیرضئی،احشاتياهغلىبوضؼیت
هًتهـیؽـىد،۲عـًاسیىیگغتشػتذسیزیوضؼیتياهغلىببـهکهیدسفىستباؽذ.يیاصهًذالذاهیفىسیيمی

ولىعیافتهاعـتکـهیتىرهلابلپیاهذهایياهغلىب،اصصذاللتشاصبهدیگشپیضوهتشهايیضتغشییابذیؼًیگزس
بـشایرلـىگیشیاصگغـتشػپیاهـذهایيـاهغلىبفـىسیالـذام.بًـابشایى،یغـتپىؽیيچؾنلابلآواهذهایپی

کهکاهؼتذسیزیوضؼیتياهغلىب،هىفمیتتلمیهیاعتبذیهیباؽذ.ضشویهی هتمابت                              ؽىد.
هـىسديظشبشداسیپایا)تـشاصگايههؼیاسهاییهؼمىلبشایتؼییىصذاللتشاصوتشاصبهشهبضشايیؽؼساهتشهایاپ

تؼییى«صذاللتشاص»الصماعتتا،هذتبلًذذ.دسابتذایدوسههذیشیتیباؽًهیاول(عاله۲۰ايذاصدوسهدسچؾن
آببشداؽـتاص،بههشدلیلیهايًذخؾکغالیبًاکهعیایىدوسههذیشیتیبلًذهذتاعتهمکىتکلیفؽىد.
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ولـىعدسفـىستبیًـیگـشددتـااصلبلپیؼالصملزابایذتمهیذات.هًزشبهػبىساصصذاللتشاصؽىدصیشصهیًی
ػملبـهپیاهذهایياهغلىبرذیذرلـىگیشیتؾذیذدسيتیزهبتىاواصافضایؼػبىساصصذاللتشاصوچًیىصالتی

بهایىهىضىػاتهـیبشياههآیذ. هایهذیشیتخؾکغالیهؼمىال                           هـای،بایغـتیهضـذودیتدسهشصـالپشداصيـذ.
ػمالؽىد.اصیشصهیًیآبصذاللوعسظاصیاءبشياههپایاییبشگؾتبهتشاصتاصیشصهیًیآببشداؽتاص
هغـتمشوفـىستبهگايـههـایبضشايـیؽـؼپاساهتشالضاميمىدهاعتتاصیشصهیًیآبیایپایشیتلايىوهذ

ــش ــالیعشاع ــا،۲۰۰۹اصع ــتکالیفشيی ــهدسایال ــتبشياه ــشیتض ــایؼعشاع ــشاصپ ــیآبت ــاصیشصهیً کالیفشيی
(CASGEM) ىسدکم،ه    تضـتصمایـتسدای اصعشیـكاطالعاتایدىسیتدتن]22[.گیشدوتضلیللشاسعاصیی

DWR،بهطوردررایگاواس .دسترشبشایىػتوهتغییراترويد،بحرايیپاراهترهای، هتتمرا     وتحلیلشدهدر
بىدهوبشاعـاطصیشصهیًیهىسدتىرهآبیهؼیاسهایپایایػًىاوبهبضشايییپاساهتشها.گیرداختیارعمومقرارهی

بـشایهشیـکاصپاساهتشهـایبضشايـی،عـؤالایى.دسوالغ،گشددالصماتخارهیاتتقمیم۲۲ؽکلهغابك،آيها
ًفـیباؽـذبـذیىکهپاعـ هتضتپایؼاصصذاللتشاصػبىسکشدهاعت؟دسفىستیؽىدکهآیاياصیههغشسهی

هـایيیاصهًـذبشسعـی،اگـشپاعـ هخبـتباؽـذ.ولـىعيیغـتدسصالهؼًیاعتکهپیاهذهایياهغلىبرذی
(بـىده،وپـزیشػایـىتىرـهلابلگغـتشػ)دسصالکهآیاپیاهذهایياهغلىبؽىدباؽذتاهؾخـبیؾتشیهی

اهذهادسصالگغتشػيیغتولـزاپـزیشػکهپاع هًفیباؽذیؼًیپییدسفىستپیاهذهاياهؼمىلاعتیاخیش؟
وباؽذتىرهلابلولیاگشپاع هخبتوپیاهذهایياهغلىب.آوهؼمىلاعت اصتمـاال     تغـشیبـهدیگـشدسصـال

خغاساتياهغلىب؛وبؼذصىضهآبشیضباؽذیهاهذیشیتهضذوده هغمئًا            خىاهـذداؽـتکـهیدسپـیتىرهلابل
خغاساترذیذآهذوواسداصالذامبشایکًتشلپیاهذهاورلىگیشیلزاوبىده،پزیشػایىيىعخغاساتياهؼمىل

 ]23[ضشوسیاعت.صیشصهیًیآببهآبخايهدسعشسهذیشیت

 

 .ثزداؽت یَّبیعٌبر زییتغ اثز در سیزسهیٌی  آة اس ثزداؽت یّب بعتیع زییتغ  21شکل





 یفشًیبتجشثِ وبل ی: ثبصخَاًیشصهیٌیآة ص یبیپب یشیتهذ   35

 طشح هؾشوط و یا اقذاهات هذیشیتی خاؿ )هاده پًجن(

پایاییاصآيهـاهایهضلیدسهذیشیتصىضهآبشیضؽًاعاییوبشایدعتیابیبهيىیظلىايیىيمؼآژايظدسپیؼ
کشدوبـشایهؾـخـهىسديیاصهاوهذیشیتالذاهاتهایهضلیؽاهلپشوژهؽىد.اعتفادهاصآژايظاعتفادههی

يـىیظلـىايیىدسصىضـهآبشیـضاعـت.پـیؼصیشصهیًـیآبوکمکبـهدعـتیابیپایـاییصیشصهیًیآبؾکله
سیـضیخىاهـذوهبتًیبشتضمكهمادیشهـذفعـشسهایهذیشیتیهابشایعشاصیپشوژهوفؼالیتGSPهىسديیاص

عـاصیهبتًـیبـشبشياهـهصهـايیهؾـخـ،هـا،پیـادههاوالذاهاتهذیشیتیيیاصهًذفـذوسهزـىصگشدیذ.پشوژه
عاصیاعت.هابشایپیادهاهشتخمیىکلیههضیًهدسيهایتوهىسديیاصبیًیهًافغ،لىايیىهقىبپیؼ

ولـىعدسفـىستهایهؾشوطویاالـذاهاتهـذیشیتیخىاهـذبـىدکـهپشوژهيیاصهًذGSPبشایى،هشػتوه
عـاصیباؽـذ.پیادهلابليؾذهبیًیپیؼبشایدادوپاع هًاعببهؽشایظصیشصهیًیآبؽشایغیخاؿهذیشیت

ؽـىيذ.وهایهؾشوطویاالذاهاتهذیشیتیدسلیغتپیؾًهاداتهـشتبظبـاهمـادیشهـذفآوسدههـیایىپشوژه
اعت.صیشصهیًیآبؽذهبشایؽذوبهصذاللتشاصتؼشیفؽشطاعتفادهاصآيهايضدیک

 

 .سیزسهیٌی  آة یبیپب تیزیهذ در یثحزاً یپبراهتزّب کبرثزد  22شکل
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 دويکات کلیذی گام   7-2-2
 هایاولیهبشایتذویىاعتػیهGSPبایذبشایDWRاسعالؽىد. 

 GSP ايBMPهبتًیبشاعتهمکىها DWRتىعظ،یافتهؾاستها خىدوعیلهیافتهبههایتىعؼهBMPویا
GSAذ.يتذویىؽىها 

 GSPوعیلهیافتهبههایاعتايذاسدايتؾاسهاوگضاسػهابایذاصدادهDWRتبؼیتيمایًذ. 

 GSAهذیشیتدادههماهًگيمایًذهایهابایذخىدساباعیغتن. 

 فشم اعتػاتی، عاختاسهایايتخابپایگاه و ها پیؼهىسديیاص GSPيىیظبشایاسعال اصDWRبه بایذ
 .«http://water.ca.gov/groundwater/sgm/index.cfm»تخارؽىد:اعایتصیش

 خاؿ ػًافش همه هىسديیاص ؽؼ۵هادهدس بضشايی )پاساهتشهای بًذ ػمل۱۰۷۲۷.۴گايه دس بایذ )
 ؽذوباؽذ.ارشاییلابل

 اسعالGSPویاگضیًهرایگضیىتىعظهشGSAپزیشاعت.الکتشويیکیاهکاوفىستبهفمظ 

 GSPؽىد.همضهاوبشسویعایتاسعالهیفىستبههمشاهباياهههؼشفیفشعتًذهضیًهرایگضیىویاگ 

 اسعالGSPبایذهًغبكبشبشياههصهايیاعتمشاسلايىوSGMAباؽذ. 

:اػمالؽىدGSPيىیظؽشایظاضغشاسیدسپیؼضىابظدسهىادصیشبایذ
 «دهی اعتايذاسهای فًی و گضاسػ»عىم هاده 

 هایهذیشیتیدسسابغهبااتخاربهتشیىسوػ(لايىو۳۵۲.۴)§بًذ
 دهیهبتًیبشاعتايذاسهادادهوگضاسػدسهىسد(لايىو۳۵۲.۶)§بًذ 

 هذیشیتدادهوحبتعىابكدسهىسد(لايىو۳۵۲.۸)§بًذ 

 «ها سوػ»هاده چهاسم 

 وعیلهبهاعتػاتيمىدوفشاهن(لايىودسسابغهبا۳۵۳.۲)§بًذDWR 

 (لايىودسسابغهباگضاسػتمهیذاتاتخارگشدیذهبشایارشایی۳۵۳.۴§بًذ)ؽذوGSP
 هایاولیهايتؾاساعتػیهدسهىسد(لايىو۳۵۳.۶)§بًذ 

 رمغآوسیيظشاتػمىهیدسهىسد(لايىو۳۵۸.۸)§بًذ 

 هایهیضاوبشداؽتوهتمندسهىسد(لايىو۳۵۸.۱۰§)بًذGSP 

 «GSPهحتىای »هاده پًجن 

 لتابًذپًزنبًذاو
 : دومهشبىط به گام  یذیکل های ههلت

 يىیظايتؾاسضىابظاولیهپیؼGSP۶/۱/۲۰۱۶تاسی تا
 ۰۱/۰۱/۲۰۱۷صذاکخشتاتاسی اسعالگضیًهرایگضیى
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 اعتمشاسGSA۰۶/۳۰/۲۰۱۷صذاکخشتاتاسی 
 اسعالGSP۲۰۲۰/۲۰۲۲تايهایی 

 ۲۰۲۲اسعالگضیًهرایگضیىيهاییتا 

 GSPباسبیًی و ارسضیابی  سىم: گام  3-2
GSPيـىیظگیـشد.پـیؼلـشاسهـیهىسدتىرهGSPيىیظباصبیًیواسصیابیپیؼ،دسگامعىم۲۳ؽکلهغابك
GSPيـىیظپیؼؽذهدسبشایدعتیابیبهاهذافتؼشیفGSAهىسداسصیابیلشاسگشفته،تىاياییDWRتىعظ

آببشایدعتیابیبهاهذافبشياههپایاییGSPاسصیابیکفایتهغئىلDWRػباستدیگش،.بهگشددبشسعیهی
داسد.بشػهذهساصیشصهیًی



 

 .سیزسهیٌی  آة یبیپب تیزیهذ طزح یبثیارسؽ ٍ یٌیثبسث  23شکل
 

 هاGSAهای هحلی و  يقؼ آژايظ  1-3-2
DWRبههیضاوخغاساتباتىرهGSPبههضیظصیغت،عغشپیچیذگیهىضىػاتوػلىمهشتبظباGSPتؼذاد،
ضشوسی.بًابشایى،پشداصد،بهباصبیًیوعسظتقىیبآوهیGSP،صهاوهىسديیاصبشایتکمیلهًذػتلههایگشوه

لشاسدادهباؽذ.الصماعتسدتىرههىهىاسدهضبىسسابهدلتDWRؽذهبهاتخارGSPلبلاصاسعالGSAهشاعتتا
وهمچًیىاعمیًاو،ويیاصهًذهایصىضهآبشیضسیضیآبشیضیتًهایکآژايظهؾخـباتىرهبهعشستادسهشصىضه

هؼشفیؽىد.DWRايتخابگشدیذه،وبهSGMAدسرلغاتوهغابؼتاصبشياههصهايیهىلغبهؽشکتاص

 اوهًذ ػالقهيقؼ فهشعت   2-3-2
تىعـظبـشایدسیافـتيظـشاتػمـىهیسوصه۶۰یـکدوسه،SGMAهغـابكضـىابظلـايىو،آغاصگامعىمدس

DWRبشسعیهیضاوايغباقهًظىسبهGSPگشفتـهؽـذهاعـتکـهايزـامکاهـلایـىهشصلـهيیاصهًـذدسيظـشهـا
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فـشاهنگشدیـذههًـذػتلـههـایایىفشفتبشایگشوه.بًابشایى،باؽذهیهًذػتلههایهؾاسکتصذاکخشیگشوه
يظـشاتاسعـاليمایًـذ.هـىسديظشGSAوDWRپیـامالکتشويیکـی)ایمیـل(بـشایاصعشیكاعتتايظشاتخىدسا

ویاگضیًـهرـایگضیىGSPيتؾاساعتػیهاولیه)گامدوم(بشگشفتهاصبؼذاصاصهاوسوصهویاهش۶۰ػمىهیدسدوسه
فشایًـذدسهـىسداسعالؽىد.بشایکغباعتػـاتبیؾـتشDWRهعایتویابهىسديظشتىايذبشایخىدآژايظهی

آوسدهؽذهاعت.SGMAيىیظلايىوکغبيظشاتػمىهیويضىهاػمالآيهادسهادهچهاسماصپیؼ

 DWR يقؼ  3-3-2
هایرایگضیىخىاهذپشداخت.دسهـادهؽؾـنهاویاگضیًهGSPبهباصبیًیواسصؽیابیDWRدسعیایىگام

هابشایدعتیابیبههـذیشیتGSPاسصیابیواسصؽیابییهاوهؼیاسهارضئیاتسوػSGMAيىیظلايىوصپیؼا
آوسدهؽذهاعت.صیشصهیًیآبپایای

DWRهابشایاعمیًاواصهغابؼتاصلايىوبهباصبیًیکلیهعشسSGMAودیگشضىابظبـشایدعـتیابیبـه
هغابؼتيذاؽـتهSGMAهااصکلیهالضاهاتلايىوکهعشساعتهمکىد.پشداصهذفپایاییدسصىضهآبشیضهی

هىسدؽًاعاییوپزیشػوالغؽىيذ.(SWRCBباؽذ.دسایىهىاسدباهمفکشیؽىسایکًتشلآبایالتی)
DWRعاصیهذفپایایکهاصلبلتىعظهیضاوپیؾشفتوبشآوسدهGSAدسلالبGSPبـهDWRهؼشفـی
سعـايیؽـذه،کیفیـتسوصبهGSPعـاصیپیـاده،اصهضتـىایضـىابظGSAهغابؼـتکفایـتاصيظشؽذهبىدسا

ضىابظدهذ.اگشدهیپیؾشفت،اتخارالذاهاتهًاعبهًگامػبىساصصذاللتشاص،هىسدبشسعیلشاسهیگضاسػ
GSPوعیلهبهایخاؿاصداسایکمبىدباؽذایىکمبىدهًغمهDWRسفـىستدهىسدؽًاعاییوالـغؽـذه،و

ؽىد.هىسدسػایتوالغهیSGMA(عاصگاسیبالايىوSWRCBشلآب)تکًایالتیلضومباکمکؽىسای

 صیشصهیًی  آباسصیابی و اسصؽیابی طشح هذیشیت پایای   4-3-2
وGSPباؽذکهباػجایزـادياهمـاهًگیبـیىییداسایپىیاییهیهىاوآبعیغتنهًابغآببهتًاعبتغییشات

عشسهىاییخىاهذؽذ.اصایىسوبشایافتسایىاهشوآبيىعايات  هـایدسدوسهصیشصهیًـیآبپایـاهـذیشیت
۲۴ؽـکلگیـشد.عاله(هـىسداسصیـابیوافـتسلـشاسهـی۲۰عالهو۵هذیشیتیکىتاه،هیاووبلًذهذت)عالیايه،

عـشسویاگضیًهرایگضیىوچگىيگیاسصیابیایىGSPؽشایظالصمبشایپزیشػ  هـابؼـذاصهـشدوسههـذیشیتی
هىسدتؾشیشلشاسگشفتهاعت.DWRتىعظ

پشداختهاعت.الصمDWRویاگضیًهرایگضیىتىعظGSPيىیظبشسعیپیؼفشایًذبهتؾشیش۲۴ؽکل
آبه عالGSPخشیىتاسی اسعالیادآوسدیاعتکه ۲۰۱۷آغاص اعت. اسصیابیهغابكایىؽکلبىده هؼیاس

ایىؽىدکهاصهؼیاستفکیکهی۱۵هؼیاسهایاسصیابیبهتؾشیشؽذهاعت.GSPبشسعیؽذهبشایگشفتهدسيظش
ساسصیابیدیگشبههؼیا۱۱وGSPيىیظپیؼکشدوتاهؼیاسهایاولیهبشایلبىلویاسدچهاسهؼیاساسصیابی۱۵

هی باالدعتی لىايیى اص هتابؼت هیضاو بشسعی دسفىستیپشداصد. که هؼیاسهای اعاط بش )ؽشوطاسصیابی اولیه
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هؾخـهیعشسهایالصمبشایچهاسگايهکهصذالل يذاؽتهباؽذسا هؾخـGSPاعاعیيىالـيمایذ(سا
باهذاخلهوصیشصهیًیآبپایارذیذبشایهذیشیتGSPتهیههؼًایکفایتبهػذمؽىد.ایىسدهیGSPؽذهو

 .باؽذ(هیSWRCBرلبسضایتکاسؽًاعاوؽىسایکًتشلآبایالت)

ؽذهاؽًذواسداسصؽیابیکیفیبؽشایظاولیهپزیشػساداؽتهGSPکههًگاهی  هیـضاوهتابؼـتاعاعـیوبشسعی
کمبــىدی،اسصیــابیگايــهییــاصدهادسهؼیاسهــ.اگــشگشفــتخىاهًــذلــشاسهىسدتىرــهSGMAاعاعــیاصلــايىو

هیــضاوهتابؼــتبــهايــذاصهکهدسفــىستیسدؽــذهوبایــذدوبــاسهتهیــهگــشدد.GSPؽًاعــاییؽــىدDWRتىعــظ
،فـىست.دسایـىؽـىدالذاهاتافتصیپیؾًهادهیهؾکتتاصتمالیدسآیًذه،بشایسفغکافیهؾخـيباؽذ

.بؼـذاصايزـامالـذاهاتافـتصیباؽـذهـیپیؾـًهادیالذاهاتافـتصیيمىدوبشآوسدهپزیشػعشسهؾشوطبه
رذیذباکمـککاسؽًاعـاوGSPسدؽذه،وGSPاگشباصهنعشسهتابؼتالصماصلىايیىوظىابظسايذاؽتهباؽذ

DWRتأییـذبـهGSPؽـىد.بؼـذاصاػمـالالـذاهاتافـتصیدوبـاسهتهیـههـیآبشیـضؽىسایصىضـهتأییذهىسد
سػایـتؽـذهباؽـذعـشسبـشایدسعتیبهGSPدسگايههتابؼتیاصدهاسصیابیاگشهنکههؼیاسهایسعیذ.اهًذخى
بـاعىسکلیبههتابؼتاسصیابیکلیههؼیاسهای.دسوالغ،ؽىدعاصیدسدوسههذیشیتیرذیذهقىبواػتمهیپیاده

ب(آیاپؾـتىايه)اهمشساتتتػکشدهاعتیاخیش؟هایهضلیهتؼهذايهوهغابكبالف(آیاآژايظ)عؤال:ایىعه
)د(آیـاگیشيذهتمامهضذودههـذیشیتیباؽـذ؟دسبشاعتػاتیدلیكبارضئیاتهًاعبدسعشسفشاهنيمىدهاعتتا

 

 .يیگشیجب ٌِیگش بی ٍ GSP یبثیارس ٍ یٌیثبسث  24شکل
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ایدسػمـذهتـأحیشايذاصهکافیهؼمىلبىده،وکهاگشهنػذمتىافمیيغبتبهضىابظورـىدداؽـتهباؽـذعشسبه
لابــلکلــیعــشسسصیــابیابــشایيیــاوسد؟ورىدبــهیپایــاعــشسبــشایدعــتیابیبــهاهــذافاصیعــپیاده

]24[باؽذ.هیؽذوختفه
 

 عىميکات کلیذی گام   5-3-2
 هایکمبىدGSPاهکاوهؾخـؽىد.دسفىست 

 :GSPضىابط قايىيی هشتبط با ؽشایط اضطشاسی 
 هادهؽؾنهشتبظبهاسصیابیواسصؽیابی 

 عكداسایصکمشواییخاؿاهایرایگضیىوهًگضیًهتبظباهادهيهنهش 

 : عىمهشبىط به گام  یذیکل های ههلت
 يىیظپیؼباصؽذوپىستالبشایباسگزاسیGSP۷/۱/۲۰۱۷تاسی اص
 آخشیىههلتبشایباسگزاسیGSP۲۰۲۰/۲۰۲۲
 ۲۰۲۲رایگضیىدوباسباسگزاسیگضیًهتاسی آخشیى
 بؼذاصباسگزاسیباسالیکپًذعرایگضیىبایذهشگضیًهGSPباصيگشیوباسگزاسیؽىد 

 دسباسپًذعالیکهمادیشهیايکاسههذفهشGSPؽىديگشیلشاسگشفتهواسعالهیصهىسدبا 
 

 دهی ساسی و گشارش پیاده چهارم: گام  4-2
اؽـاسهGSPتضمكاهذافپزیشفتهبشایتسهایفىاصفؼالیتGSAدهیگامچهاسمبهگضاسػ۲۵ؽکلهغابك

هـذتوبلًذهـذتتهیـهاصدعتیابیبهاهذافکىتاهعالهپًذبایذگضاسؽیعالیايهوGSAهش،داسد.دسایىگام
يتىايغـتهGSAکـهپـزیشد.دسفـىستیباصبیًیکلیاصدعتیابیبهاهذاففىستهـیعالهپًذيمایذ.دساسصیابی

يمایـذابـتؽهـیGSAالـذاهاتافـتصیساهقـىبيمـىدهوبـهDWRساتضمكبخؾـذGSPذاهذافباؽ
باؽذ.هیهؤحشدوسهبؼذیGSPفؼالیتدوسهلبلیدسبشسعیکفایتدسهشصال

 

 هاGSAهای هحلی و  آژايظ  1-4-2
شايیدسعغىسهختلفهادسعىلعالکهؽاهل:يىعصکمدهیکلیهفؼالیتعاصیوگضاسػبهپیادهGSAهش

GSPعـاصیالـذاهاتیهمبـىل،هیـضاو،هیـضاوپیـادههایکـاسبشیاساضـیگشوداساووآژايظکشدو،يضىهدسگیش
ها،پایؼهضذودههذیشیتی،يضىههذیشیتدادهوتضلیلاعتػات،وهمچًـیىبیـاوایًکـهاصعاصیپشوژهپیاده

هایعااليهبایذاصفشهـتاعـتايذاسددهیباؽذ.گضاسػهیهایعغضیوصیشصهیًیاعتفادهؽذهاعتچههذل
هـابایـذGSAفـشاهنيمایـذ.ودیگـشضـىابظساSGMAهشتبظبالـايىوواعتػاتفًیالصم،هغابؼتيمىده

عالیايهگضاسػيمایًذ.فىستبهساGSPعاصیپیادهتایاصپیؾشفختفه
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 اوهًذ ػالقهفهشعت   2-4-2
يظـشاتيمـىدوفشاهنبایـذبـهبـاصبیًیوهًـذػتلههـایعىمودسعىلگامچهاسم،گشوهبؼذاصاعتضکامگام

يمایًذ.اسعالهاGSAوDWRرایگضیىبشایویاگضیًهGSPاتخاروپیؾًهادهتمنبشایهًظىسبهالکتشويیکی
دهیبههادهچهاسملايىوهشارؼهؽىد.بشایکغباعتعبیؾتشاصيضىهيظش

 DWR يقؼ  3-4-2
رـایگضیىسادسیافـتيمـىده،وبـاصبیًیوهـایهاویاگضیًهGSPهایعالیايهکلیهگضاسػDWRدسعىلایىدوسه،

بهتؾشیشسوػوهؼیاسهابشایاسصیابیواسصؽیابیاعًادSGMAيىیظلايىويمایذ.هادههفتناصپیؼسعايیهیسوصبه
هـاوGSPبـهبـاصبیًیDWRپشداختـهاعـت.صیشصهیًیآبشیتپایاییشایضمیىدعتیابیبههذیبGSPهىرىددس
ودیگـشضـىابظبـشایدعـتیابیبـههـذفپایـاییSGMAلايىوهتابؼتاصرهتکغباعمیًاوهایعااليهگضاسػ

وSGMAهاالضامهىسديیاصیکهدسلـايىوGSPسوصسعايیهایعااليهوبهگضاسػ.خىاهذيمىدصىضهآبشیضبشسعی
 (تؼییىتکلیفخىاهذؽذ.SWRCBيؾذهاعتباکمکؽىسایایالتیکًتشلآب)دیذهیادیگشضىابظ

 عاله پًجهای عااليه و  گضاسػ: هاده هفتن  4-4-2
باؽذ.باصبیًیکفایـتبـشایهاالضاهیهیGSAبشایتماهیSGMAهغابكلايىوعالهپًذدهیعااليهوگضاسػ

ؽىدبشسعیهی۲۶ؽکلهگضاسػيیضهغابكهابؼذاصدوسGSPهشیکاص
هـاGSAسعـیذه،وتقـىیببهبؼذاصباصبیًیوبشسعیکفایتهتابؼتاصلىايیىباالدعتیGSPيىیظپیؼ
بـهDWRاسعاليمایـذ.عـسظDWRسابهGSPاهذافپیؾبشدتادسپایاوهشعالآبیگضاسؽیاصايذهىظف

پیؾـشفتهـشیـکاصوهمچًـیىهیـضاوباصخىسدهـایخـىدتـا،پشداختـههـاGSPگضاسػپیؾشفتاسصیابیفًی
GSA.هىسدبشسعیلشاسدهذها

 

 .ؾزفتیپ شاىیه یدّ گشارػ GSP یعبس بدُیپ  25شکل
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 خاؿ ییحکمشوا داسایو هًاطق  یگضیىجا های یًهگضهاده يهن:   5-4-2
کهگـشدد.دسفـىستیهضـذوديمیGSPهذیشیتپایایهًابغآبصیشصهیًیدسعشاعشایالـتکالیفشيیـابـهاسائـه

تىايـذایـىبشياهـهارـشايمایـذهیGSPهـایایهتفـاوتبـاچاسچىببخىاهذبشياههGSAایخاؿویاهًغمه
ػباستدیگـش،ایـىهًـاعكداسایهـذیشیتآبصیشصهیًـی(اسائـهيمایـذ.بـهعـشس)ۻGWMPرذیذسادسلالب

دادهاعـتتـاهًاعـببـايـىعصکمشوایـیخىدؽـاوگضیًـهيیضبهآيهاارـاصهDWRصکمشواییخاؿبىدهو
رکشاعتکهگضیًهتضىیلدهًذ.الصمبهDWRآهادهيمایًذوعسظبشایتقىیببهGWMPرایگضیىهايًذ
اسعـاليمایًـذوهمچًـیىبـاصيگشیDWRفىستعالیايهگضاسػػملکشدبـهبایذبهGWMPرایگضیىهايًذ

بـاسبـاسوبـشآوسدتغییـشاتآبـذهیپایـاهـشدهعـالیکعـالیکیًیهشپًذکلیدسعشسهذیشیتآبصیشصه
پزیشد.فىستهی

 :یگضیىجا های یًهگض تحىیل

GWMPیشصهیًیآبصیشیتهذیبشایذرذیلايىيیبتقىیا
صکمشوایی

باسیکعال۱۰هشیبشاآبذهیپایاآيالیض
 يکات کلیذی گام چهاسم:

 بؼذاصاتخارGSPعااليهتهیهواسعالؽذهباؽذبلاصیکنآوسیلبایذگضاسػتالهشعاله 

 باصيگشیGSPؽىدايزامهیباسپًذعالیکاسصیابیآوهشهًظىسبه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Ground Water Management Plan 

 

 .عبلِ پٌج یکل یزثبسًگ ٍ عبالًِ یدّ گشارػ  26شکل





 یفشًیبتجشثِ وبل ی: ثبصخَاًیشصهیٌیآة ص یبیپب یشیتهذ   43

 :GSPضىابط قايىيی هشتبط با ؽشایط اضطشاسی 

«هایلايىيیهاوهتمنها،اسصیابیگضاسػ»هادههفتن:
 (۳۵۶.۴§بًذ)گضاسػعااليه
 (۳۵۶.۶§بًذ)یًیگضاسػعااليهباصب 

 (۳۵۶.۱۰§بًذ)هایهضلیاسصیابیواسصؽیابیآژايظ 

 (۳۵۶.۱۲§بًذ)هایعشسهاوهتمنافتصیه 

 : چهاسمهشبىط به گام  یذیکل های ههلت

 ۲۰۲۲رایگضیىتاتاسی گضیًهباسگزاسیدوباسه
 بؼذاصباسگزاسیباسپًذعالیکرایگضیىبایذهشگضیًهGSPاسیؽىدباصيگشیوباسگز 

 دسباسپًذعالیکهمادیشهیايکاسههذفهشGSPؽىديگشیلشاسگشفتهواسعالهیصهىسدبا 

 گضاسػعااليهتالبلاصیکنآوسیلهشعالبایذاسعالؽذهباؽذ 

 ۲۰۴۰/۲۰۴۲تادعتیابیبههذفپایاییصىضهآبشیض





 سهايی و اقذاهات آیًذهبزياهه . 3


اؽاسهگىيههماو کهلبت       باؽـذکـهاصابتـذایعـالکلیهالذاهاتهبتًیبشبشياههصهـايیهیوؽذارشایی،گشدیذ
بـشایباؽـذ.هـی۲۰۱۷ابتـذایعـال،اصDWRبهGSPيىیظصهاوآغاصتضىیلپیؼؽشوعؽذهاعتو۲۰۱۵
صابتـذایا)ذیبًـصهاوبشياهـهیـکسدکلیهالذاهاتکلیـذیدعتیافتهؽىد،هىلغبهبهایىههلتصهايیایًکه
ایزادهماهًگیهیاوتمـاهیهًظىسبهدسایىبشياههؽذهاعت.تًظین۲۷ؽکل(هغابك۲۰۱۶ژوئىتا۲۰۱۵اکتبش

اعـترکشالصمبـه.ؽذهاعتسػایتکلیهالذاهاتهایارشایی،تىالیوتًاعبهیاودعتگاهاصرملهکًؾگشاو
یکـیؽـىسای،باؽذ.ایىيهادهاهىاصیهیدیگش،بافؼالیتدويهادبًذیبشياههصهاودسعىلGSAالذاهاتکه

هـایهؾـىستیويهـاددومگـشوه؛آبشیضبىدهکهالصماعتتاعیتماهیهشاصليظشاتآودسیافتؽـىدصىضه
هـایويیاصهًـذیهىضـىعفشاخىسباؽًذکهبههی(…وهایهؾاوسدساهىستخققیاو،ؽشکتًفؼری)خبشگاو،

GSPذؽذ.خىاههؾىستالصمايزامهاباایىگشوههًاعبهاو،دسص
ايـذ.هایهؾکی،يـاسيزیولشهـضتفکیـکؽـذهدسایىؽکل،الذاهاتکلیذیدسعهيىعافلیباسيگ

عـاصی،سوصآهـذگـزاسی)اصلبیـلرلغـاتلـايىوسعًذايزامبهبایذGSAالذاهاتکلیذیکهفمظتىعظخىد
ايـذ،بیؾـتشبـهباسيگياسریهؾخـؽذهاعت.الذاهاتیکـهبـاسيـگهؾـکیهؾـخـؽـذه…(لىايیىو

يـىیظلـىايیى،اؽاسهداسيذ)هايًذ:ايتؾاسپـیؼGSAالذاهاتبشایایزاداستباطباگشوداساوهضذودههذیشیتی
ۻ(OALبـهدفتـشصمـىلی)GSPيـىیظپیؼذبؼذاصاتمامتماهیایىهشاصلبای(.…ودسیافتيظشاتػمىهی

ؽىد)کهدسؽکلباسيگلشهضهؾخـؽذهاعت(.اسائه
یکيهادOALدفتش کاهت    هؼـاسكف/هخالهاوؽًاعاییهـىاسدGSPبشسعیوظیفهآو،صمىلیبىدهکه

.اعـتىایـالتیبادیگشلـىايیGSPيىیظپیؼهمایغهOALدفتشکاسایىسوػبالىايیىباالدعتیایالتاعت.
.يمایذهیصزفویاافتسآوفادستىفیهالصمسابشایOAL،ؽًاعاییگشددهغایشتیبالىايیىدیگشچًايچه

کـهبایـذيغـخه۲۰۱۷ؽؼهاه)تـاابتـذایصذاکخشGSAبههش،OALبهدفتشGSPيىیظاصتضىیلپیؼلبل
 ]25[ؽىد(ههلتدادهؽذهاعت.تضىیلDWRبهGSPيىیظپیؼ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Office of Administrative Law (OAL).1
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 کالیفزيیا سیزسهیًی  آببزياهه پایایی  يىیس طزح استزاتژیک پیص  1-3
۲۰۱۵کـهدسعـال«ايىیظبشياههساهبشدیهذیشیتپایایآبصیشصهیًیکالیفشيیپیؼ»ایىبخؼاصهتىاصگضاسػ

ايیدعتیابیهص(يؾشیافته،بشگشفتهؽذهاعت.دسایىگضاسػبشياهه۲۰۱۴دسعالSGMA)هتؼالبتقىیبلايىو
DWRهًظـىسؽـذهاعـت.اسائههىاصیبایکذیگشهذففشػیپًذاهتذادچهاسگامودسعی،بهپیاهذهایکلیذی
(يغبتبهتهیهبشياههپایاییصىضه۲۰۱۶)تالبلاصپایاوعالهىلغبههایهضلیايظژهاوآGSAآوبىدهاعتکه

هایهمشسبهاهذافودسههلتتذسیذبه(بتىايًذ۲۰۱۷آغاصعالهایبؼذی)اصخىدالذاميمایًذوعسظعیعال
هـاساGSAایىبشياههاهکاوپایؼواسصیـابیپیؾـشفتکـاس.دسوالغ،هیايکاسههًذسددستقىیشهضبىسدعتیابًذ

ههبتًیهیکبشياصیشصهیًیآبعشساعتشاتژیکبشایدعتیابیبهبشياههپایاییيمایذ.فشاهنهیDWRتضتيظاست
کهؽشسالذاهاتآیًذهآودسایىبخؼتؾشیشخىاهذؽذ.هدعتیابیبهآبذهیپایابىدبش

 صیشصهیًی  آباول: تىعؼه چاسچىبی بشای هذیشیت پایای فشػی هذف   1-1-3

 «تىعؼه و تصىیب بیاليی جاهغ و فشاگیش بشای هش حىضه آبشیض»  0-1اقذام

عـًزیفـضتوبـاصبیًیهـای)ؽـاهلسوػآبـیهؼیاستهیهبیتوػًىاوبهییساهًمادفتشچهDWRالذام،ثشای ایي 
هاGSAهؾاوسهتخققیدساختیاساسائهاصعشیكایىيهادتىاوفًیخىیؼساهمچًیى(تهیهکشدهاعت.…وها،داده

هـایباالدعـت،ضـهؽاهل:استباطبـاصى)آبشیضصىضههشبیتوآبیعیایىالذام،دهذ.هایهضلیلشاسهیوآژايظ
اصعشیكهىسديیاصاعتػاتهاودادهدسدعتشطلشاسدادوباDWRهمچًیى(تهیهخىاهذؽذ.…وهایهزاوسصىضه
تضتعیغتن وب   يمایذ.ساپؾتیبايیهیفشایًذهاوػمىم،ایىGSAبشایخىیؼهذیشیتاعتػات

 

 .کی گبم یذیکل اقذاهبت ؽذُ ثٌذی ثزًبهِ سهبى  27شکل





 46   یٌذٍُ الذاهبت آ ی. ثشًبهِ صهب3ً

 

 «یضآثش یّب حَضِ ّبی اٍلَیت یسٍصسػبً ثِ»  0-1اقذام

هـایاولىیـتدسخقـىؿسعـايیاعـتعبـهيغـبت«۱۱۸بـىلتى»سوصسعـايیهبـاصعشیكDWRی ایي الذام، ع
باتىرهبهتفاوتآيهاهایآبشیضصىضهپشداصد.هیآيها(تزذیذيظش،لضومدسفىستوهایآبشیض)هذیشیتیصىضه

بًـذی،کنوخیلیکـنعبمـهافلیؽاهل:صیاد،هتىعظاولىیتچهاسبه،دسؽشایظبشداؽتاصآبصیشصهیًی
هـایتضـتآبیـاسیوصهـیىوعـؼترمؼیـت،اصلبیل)هایخاؿبًذیبااعتفادهاصهؼیاساولىیتايذ.ایىؽذه

۲۰۱۴ژوئـىدسهـاهبشایاولیىباسآبشیضهایهایصىضهاولىیتپزیشد.ايزامهی(صیشصهیًیآبآوسیدسرهتاب
آبشیـضدسهایهـایصىضـهاولىیـت(ايتؾـاسیافتـهاعـت.CASGEM)صیشصهیًـیآبتىعظبشياههپـایؼتـشاص

هـایصیشیضهیًیبشهضیظصیغـتورشیـاوبشاعاطاسصیابیپیاهذهایياهغلىببشداؽتاصآب،بؼذیهایدوسه
خىاهذؽذ.سوصسعايیبهعغضی
 «ها(BMPهای هذیشیتی ) تىعؼه و تصىیب بهتشیى سوػ»  0-2اقذام

شکیبیت،BMPهشپشداختهاعت.صیشصهیًیآبهذیشیتپایایدسهاBMPبهايتؾاسDWR،۲۰۱۷عالاصابتذای
اسصیابیبشای)عیغتنپایؼهًاعبعشاصیگشوداساو،باؽاهل:هماهًگی.ایىتشکیباعتGSPاصػًافشافلی

سعايیؽفافبشایاعتعيیضو،هایاعاعیآوسیوهذیشیتدادهرمغچگىيگی،(اهذافهیايکاسهدعتیابیبه
.ؽذذًخىاههابهایىبىلتىافضودهBMP،۱۱۸بىلتىبؼذیسوصسعايیبهدسباؽذ.ػمىمهی
 «های آبشیض تىعؼه و تصىیب ضىابط و هقشسات بشای تجذیذيظش دس هشصهای حىضه»  0-3اقذام

تؼذیلهشصهایسصؽیابیوبشایاها(ساهؼیاسوفشایًذايزامؽاهل:سوػی)ضىابظهًاعبDWR،۲۰۱۶عالآغاصاص
 صىضه ایى.يمىداتخار اص بهبًابشایى هایآژايظاسصؽیابیدسخىاعتدسDWRبؼذ، بشایافتسهایهضلی

چًايچههغتًذاتهًغبكبشهؼیاسها هشصهایصىضهفشفا                           ؽذهباؽًذ،بشاعاطایىسوػالذامخىاهذيمىد.اسائه
ايتؾاسخىاهذیافت.کالیفشيیا(هایصیشصهیًیب)آ۱۱۸بىلتىیؼذبیسوصسعايدسبههشصهاافتس،دسهشصال
 «هاGSPهای جایگضیى  ها و یا گضیًهGSPتىعؼه و تصىیب ضىابط و هقشسات بشای اسصیابی »  0-4اقذام

يیـضدسعـتیوهاGSPعاصیها،پیادهGSPکفایتضىابظهًاعببشایاسصؽیابیDWR،۲۰۱۶ژوئىاصابتذای
هؤلفهایىضىابظساتذویىوتقىیبيمىدهاعت.هماهًگیهایياههتفاهن هؾخقا         هایضـشوسیکـهبایـذدس
بـهGSAایىاسصیابی،چگىيگیدعتیابیهـشهمچًیىبهآيهااؽاسهؽذهباؽذساتؼشیفيمىدهاعت.GSPهش

اعتػـاتابظضـى،ایـىهمچًـیى(سابشسعیخىاهـذيمـىد.SGMAایی)بشایتضمكلايىوهیايکاسهپایاهذاف
هایهزاوسساهؾخـواػتمکشدهاعت.GSAهایهماهًگیباياههتفاهنبشایاسصؽیابیهىسديیاص

سايیضاتخاريمىدهGSPهایرایگضیىبهضىابظبشایاسصؽیابیگضیًهDWR(،۲۰۱۶اصهمیىتاسی ،)ژوئى
به۲۰۱۷رایگضیىخىدساتایکنژايىیهشسبایغتیهتىع،هایهضلیتضتهذیشیتگضیًهرایگضیى.آژايظاعت

DWRآخشیىبشياههخىدساتایکنآوسیلايذتاذ.همچًیىهًاعكداسایصکمشواییخاؿهلضمؽذهًتضىیليمای
عااليهخىدساپیؾشفتهایگضاسػپظاصآوتضىیليمایًذوDWRبه۲۰۱۶ هشتبا   تهیهواسعاليمایًذ.

 رمغ۳.۲الذام داده: اسآوسی صؽیابیهای
صیشصهیًیآب

                                        :
            



 رمغ۴.۲الذام داده: فشويؾغتآوسی های
صیشصهیًیآب

                                        :
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 .سیزسهیٌی  آة ییبیپب ثزًبهِ اعتزاتضیک یعبس بدُیپ یّب گبمّذف فزعی اٍل در طی   28شکل
 

 «(بشداؽت اضافههای آبشیض بحشايی )داسای  ؽًاعایی حىضه»  0-5اقذام

آببشداؽـتاضافههایآبشیضداسایؽـشایظبضشايـیوبشایؽًاعاییصىضههاییبههؼیاسDWR،۲۰۱۶دسعال
يمایذ.هاییساؽًاعاییهیىعؼهدادهاعت؛کهبشاعاطآوچًیىصىضهتصیشصهیًی
 «زیرزهیٌی  آبّای پایایی  ارزضیابی کفایت طرح»  0-6اقذام

DWRاسصؽیابیبشایGSPبؼـذاصدسیافـتدوعـالههایـکههلـت(GSPداسد.)دسيهایـتهـا،DWRيتـایذ
هًظىسبـهGSPکمبىدهـایهایافتصیبشایسفغتىفیهيمایذ؛کهؽاهلهااػتمهیGSAخىدسابهاسصیابی
.باؽذهیدعتیابیبههذفپایاییکفایتعشسدسآوسدوفشاهن

 هاGSAهای فًی بشای  کمکيمىدو  فشاهندوم:  فشػی هذف  2-1-3
 «صیشصهیًی  آببشای  اطالػات هذیشیتیتىعؼه یک عیغتن »  2-1اقذام

یکعیغتنهذیشیتاعتػـاتDWR،صیشصهیًیآباعتػاتسازیشهآوسی،عاصهايذهی،رخیرمغهًظىسبه
هـاGSAوDWRهیداواطالعداتهرکستبادلػًىاوبههمچًیىایىسیتتن،خىاهذيمىد.ايذاصیساهتضتوب

.يمایذهیػمل
 «صیشصهیًی  آبهای کیفیت  آوسی داده جمغ»  2-2قذاما

DWRهوآيهاسادسدعتشطػمىملشاساداههدادصیشصهیًیآبکیفیتهایدادهيمىدوآوسیویکساسچهبهرمغ
خىاهذداد.
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 .سیزسهیٌی  آة ییبیپب کیاعتزاتض ثزًبهِ یعبس بدُیپ یّب گبم یط در دٍم یفزع ّذف  29شکل
 

 «صیشصهیًی  آبهای تشاص  آوسی داده جمغ»  2-3قذاما

DWRاسصیـابیيمـىدوفشاهنوهمچًـیىصیشصهیًـیآبهـایتـشاصعـاصیدادهساسچهآوسی،اسصیابی،یکبهرمغ
هوآيهـاسادسهتىعظوصیاداداهـهداداولىیتهایآبشیضداسایبهبىدوگغتشطپایؼعشاعشیصىضههًظىسبه

دعتشطػمىملشاسخىاهذداد.
 «ّای فرًٍطست زهیي آٍری دادُ جوع»  1-3اقذام

DWRآودهـیگـضاسػصهـیىوفشويؾغـتآوسیاعتػاترمغهایپیؾبشدبشياههسابشایهایهًاعبصمایت
بـشایپـایؼفشويؾغـتصهـیىفًـاوسیعـًزؼاصدوسایىيهادایـالتی،اصتىعـؼههمچًیىفشاهنخىاهذيمىد.

.يمایذصمایتهی
 «ها اعتقشاس اعتايذاسد هًاعب بشای چاه»  2-5اقذام

DWRبشای«آبکًتشلؽىسایایالتی»بهساآوالذاميمىدهوهاچاهایزادوتزهیضدهایاعتايذاسعاصیآهذسوص
همچًـیى،يمایـذ.هـیاسعـال«بشداسیوسهاعاصیچاهساهًمایصفش،بهشه»تقىیبآوويیضدسددسبشسعیو

DWRػمالآيهاسابهيهادهایهضلیهغئىلآهىصػدادوایىاعتايذاسدهاويضىه یا                 داسد.بشػهذه 
 «(CASGEM) صیشصهیًی  آبعاصی بشياهه پایؼ عشاعشی تشاص  پیاده»  2-6اقذام

DWRهضلیبشایالذاهاتگغتشػدسرهتبىدهوکالیفشيیاصیشصهیًیآببشياههپایؼعشاعشیتشاصهتؼهذبه
يمایذ.هیتتػهاGSAتىعظدهیوگضاسػوتضلیلتزضیهبشداسی،داده
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 «آب يگهذاسیبشای ها و اقذاهات  شياههاستقاء ب» 2-7اقذام

هایهضلیويیضافشادهشتبظيهادهاوعاصهاو،DWRيگهذاسیآبويگهبايیاصهًابغآبصیشصهیًی،دسرهت
.يمایذ،یاسیهیصیشصهیًیآبفًیوهندستذویىاعتشاتژیهذیشیتاصيظشباآبصیشصهیًیساهن



 

 .سیزسهیٌی  آة ییبیپب کیاعتزاتض ثزًبهِ یعبس بدُیپ یّب گبم یط در عَم یفزع ّذف  31شکل

  آبسیضی بشای حمایت اص پایایی  کمک دس بشياههيمىدو  فشاهنعىم: فشػی هذف   3-1-3

 صیشصهیًی
 «118بىلتىسوصآهذعاصی »  3-1اقذام

اصيمـىدهوايتؾـاسدادهاعـت.عـسظ،ساسوصآهذ۱۱۸بىلتىیکيغخههیايکاسهاصDWR۲۰۱۷دسابتذایعال
تغییشاتؽاهل:سوصآهذعاصیصذالل.سوصآهذعاصیوهًتؾشخىاهذؽذباسپًذعالیکهشایىبىلتى۲۰۲۰عال

.خىاهذبىدهابًذیصىضهاولىیتويیضبشداؽتاضافههایداسایوضؼیتبضشايیوهشصها،ؽًاعاییصىضه
 «161بىلتىدس  صیشصهیًی  آب بیالواطالػات يمىدو  اضافه»  3-2اقذام

DWRبشياههعشاعشیآبکالیفشيیـا(،۱۶۰بىلتىبه۱۱۸بىلتىپظاصهشسوصآهذعاصیاعتػاتبیتوصىضهسا(
آبصیشصهیًـیایالـتدساسصیـابیپایـاییهًظىسبـهيمایـذ.ایـىاهـشتلفیكهی«آيالیضعشاعشیآبایالت»بخؼ

.باؽذهیهاهآبخايهرخیشتتغییشا،بشاعاطدساصهذت
 «صیشصهیًی  آبهای هحلی بشای تغزیه  کمک به پشوژهاسائه »  3-3اقذام

DWRهایتغزیهعبیؼی،هقًىػیوهذیشیتتغزیـهپشوژهبشداسیاصؽبکهعشاعشیبهشهواظت،صفتىعؼه،اص
وییضىابظباصداسيذهؽًاعاایىصمایتؽاهل:.يمایذصمایتهی(ایهًغمه)دسعغىسهضلیوصیشصهیًیآب

صیشصهیًـیآبیؽـذهیـاهذیشیتتغزیـهعبیؼـیافـضایؼهًظىسبـههایفًـیکمکيمىدوفشاهنويیض،سفغآيها
.اعت۱-۵الذام،هکملاعتکهایىلذامرکشالصمبهباؽذ.هی
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 .سیزسهیٌی  آة ییبیپب کیتزاتضاع ثزًبهِ یعبس بدُیپ یّب گبم یط در چْبرم یفزع ّذف  31شکل


 های هالی تأهیى حمایتيیض ایالت و  وها GSA ییاعتاس  کمک به هنچهاسم:  فشػی هذف  4-1-3

 «های هشتبط با هذیشیت آب صیشصهیًی بشياههساعتایی  هن»  4-1اقذام

يغبتبـهDWRکذیگش،بایهاGSAساعتاییالذاهاتيهادهاییایالتیوهنهًظىسبهاستماءهمکاسیويیضشایب
هـایگـشوه»،«گزاسیعیاعـتگشوهای»،«ایالتیآژايظياظشیهاکمیته»تضتػًاویى:هزمىػهعهاعتمشاس
هاوعایشکًؾگشاوصمایـتيمـىدهوبـهGSAيمایذ.همچًیىعهگشوههضبىس،اصهی«تخققیفًی/هؾىستی

دسیهاکمیتهيمایًذ.هیاسائههایالصمساایؾاوساهًمای ياظشبشایتضمیىهمشاعتایی،هغئىلیتداسيذتاهغتمشا                            
هضلیوهایآژايظافضاییهیاواصالذاهاتهىاصیوتکشایهمايؼتيمىدهواصاستماءهن،عاصیپیادهفشایًذعی

 اعمیًاوصافليمایًذ.ایالتیيهادهای

 «هالی های حمایتيمىدو  فشاهن»  4-2اقذام

DWRهـا،بـشآوسدبـیتوهذلتىعؼهها،تىعؼهابضاسهًظىسبههایهضلیکمکبهآژايظبشایهًابغهالیهکفی
ایبىدرـهصاضـش،دسصـاليمایـذ.ساتـأهیىهیهاGSPذویىتهابشایGSAبههایفًیکمکاسائهيیضو،آبی

گشفتهؽذهاعت.دسيظشهابشایایىصمایتیکقذهیلیىودالسدسصذود
 «کمک بشای آهىصػ و استباطاتمىدو ي فشاهن»  4-3اقذام

DWRبیىهؤحشیاستباعهغیشهایاعتمشاسدسایزادوGSAهـایهضلـیکمـکػمىمکًؾگشاوبهآژايظوها
ــاهی سعــايیو(ويیــضبــشایتــذویىعــشساعتع)رلــبهؾــاسکتػمــىمگیشییــاسیفشایًــذدسعــیيمایــذت

گاهی دسکمـکبـهکًؾـگشاوبـشاییهًاعـبآهىصؽـهىادDWRهمچًیى،هىسداعتفادهلشاسگیشد.بخؾیآ
 يمایذ.هیهافشاهنGSAتىعؼه
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 «گیشی یاسیو  عاصی سواوهای  کمک بشای فؼالیتيمىدو  فشاهن»  4-4اقذام

DWRبشایتىعؼهعشفايهبیصمایتGSAهـایارتمـاػیوهضلـی،ؽًاعـاییاسصػهغائلاسصیابیاصعشیكها
ذ.ایيمهیفشاهنبشایایزادارماعساچاسچىبیکاعتمشاسوهمچًیىاهذافرىاهغهضلی



 

 .سیزسهیٌی  آة ییبیپب کیاعتزاتض ثزًبهِ یعبس بدُیپ یّب گبم یط در پٌجن یفزع ّذفاقذاهبت   32شکل


 ای حىضه هغاػذت بشای اقذاهات هیاوپًجن:  فشػی هذف  5-1-3

 «ايتقال  –های رخیشه  ی پشوژهعاص کمک دس پیاده»  5-1اقذام

DWRههـاسبـاهـذف «صیشصهیًـیآب-آبعـغضی»عـاصیهـذیشیتصورـیپیـادهدسهایهضلـیاصآژايظ
،صیشصهیًـیآبافـضایؼرخیـشه:هـایپشوژهایىصمایتؽاهليمایذ.،صمایتهیصیشصهیًیآببشداؽتاضافه

پزیشیباهذفافضایؼاػتماد(ایوایالتیهًغمهوگغتشده)ایصىضههیاوهایعاختصیشبهبىدويیضايتمالآب،
 باؽذ.هی،صیشصهیًیآبهًابغتأهیىآبصىضهآبشیضوهمچسًیىکاهؼاتکاءبه

 «قابلیت اػتماد هًابغ آب عطحیدسهىسد  اطالػاتيمىدو  فشاهن»  5-2اقذام

DWRسادسیکعاهايهبشآوسدآبدسایالتهایتأهیىآباػتمادپزیشیوتضىیلآبتماهیپشوژهاعتػات
 يمایذ.ػشضه(تزمیغهیلابلدعتشط)

 «عطحی و صیشصهیًی یها آب ايذسکًؼ هشتبط با هطالؼات دش بپیؾ»  5-3اقذام

DWRباهذفیکساسچههذیشیتآببشایالذاهاتيیضابضاسهاوتىعؼهعاصی،،هذلهغالؼات يغبتبهپیؾبشد
الذامهیآباوهذیشعاصیتىايمًذفهنبیؾتشوکغب يمایذ. صیشصهیًیآبعغضیووابغتگیآبدسایًزا،
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پیىعتهیکهًبغبهنػًىاوبه هیدسيظش گشفته دساصهذتهذیشیتهزضایآيها، دس تا پیاهذهایياهغلىبیؽىد
 .وسديیاورىدبهبشاییکیویاهشدوهًبغ

 «صیشصهیًی  آببشای تغزیه  دس دعتشطاطالػات بشای تخمیى آب يمىدو  فشاهن»  5-4اقذام

هًتؾشيمىد.ایىساصیشصهیًیآبگضاسؽیتخمیىآبدسدعتشطبشایتغزیهدسDWR،۲۰۱۶دعاهبشآخشدس
ايتمالآبساهایپشوژهپزیشیوتىریهتخمیىاعتػاتیسابشایبهبىدتأهیىآبهبتًیبشؽشایظهیذسولىژیکی

  .دسدوهًتؾشخىاهذگشدیذ۱۱۸بىلتىهایبؼذی،اصایىپظدسویشایؼمیىتخيىعذ.ایىایيمهیفشاهن

 بًذی باسخىايی تجزبه کالیفزيیا جمع  2-3

ایهیاوسوالرـاسیدسهـذیشیتآبکؾـىسبـاتزشبـهدسایىآخشیىبخؼکتاب،تتػؽذهاعتتاهمایغه
بشياهـهیچکًىو،هـتـاؽـىد.هغـزلاعـتکـهيگـاهیبـهتزشبـهتـذبیشآبهؾـهذ(آوسدهکالیفشيیا)ويیـضيین

هـیچ.تذویىيؾذهاعتدسکؾىسهذیشیتآبیبشایکاعتشاتژ هتؼالبا     بـهیابیدعـتبـشاییيمؾـهساههؾخقـ
يیـضورـىدباؽـذیىهؼیبشياههصهايیکعیالذاهاتالصمشتمذموتأخيؾايگشخىبیبهکهصیشصهیًیآبتؼادل
سويذهقاسفآبسوبهافـضایؼهمچًاوها،تىکغشیهخضودسبغیاسیاصآبخايهسغنداؽدسوالغ،ػلیيذاسد.

هًـىصهـنهىضـىع(.…تىعؼهفؼالیـت،هًظىسبهوسیاعت)اداههتىعؼهؽهشهاوفضایعبضآيها،افضایؼبهشه
سدیؾـاودخالـتاوعاختاسهًاعببشاییذهيگشدییىتبگزاسییاعتشاودسصىصهعکًؾگهؾاسکتیچگىيگ

یکـشدسویاصبـاصخىايصیـشیبًـذرمغ،دسيهایتاعت.ؽکليیافته(یشصهیًیصیهاآبدسویژهبه)آبیشیتهذ
صیشصهیًیآبیشیتهذکًىيییهاباچالؼیغهدسهماوتذبیشآبهؾهذیفشيیاکالصیشصهیًیآبیذاسپایشیتهذ
 هاعت.فىستپزیشفتیشاوا

 

 صیشصهیٌی  ّبی هذیشیت آة همبیؼِ ػیبػت   1جذٍلاداهِ 

 زیرزهیٌی  آبسازی هذیریت پایای  ت پیادُیدر ٍضع (یت فعلیسیاست هَجَد )ٍضع

  آةاضوحالل هَجت « ٌّگیآ هيتأهیي ٍ »هذیشیت هجتٌی ثش 
                 هخلَكب  دس هٌبعك  ،تَػؼِ یبییپب        ًْبیتب  وِ گشدیذُ  صیشصهیٌی

 .وٌذ یه ذیتْذ ،هشوضی ٍ ؿشلی ایشاى سا

 تَػؼِ پبیبییثَدُ، وِ  «ّواٌّگی ٍ اجواع»هجتٌی ثش  هذیشیت
دس ؿشایظ اضغشاسی تضویي ( سا جَاهغ هحلی آٍسی )ٍ حتی تبة

 ذ.بیًو هی

 تقاضات یشیذ ثش هذیتبو عرضِهذیشیت ثش  تأویذ

  ػخت یّب  ثش جٌجِ             ػوذتب  هجتٌی  صیشصهیٌی  آةهذیشیت 
 اػت.ای ٍ تجْیضاتی(  )ػبصُ

همذاس  ّبی ػخت، ثلىِ ثِ ثشجٌجِتٌْب  ًِ صیشصهیٌی  آةت هذیشی
 هجتٌی اػت. (… ی، التلبدی)فشٌّگ    ّبی ًشم ثش جٌجِ صیبدی

 تأویذثش سفغ ًیبصّبی فَسی ثـشی  ،یک سَیِهذیشیت          كشفب  ثب 
ػذم تؼبدل هٌبثغ آة ٍ اوَػیؼتن سا دس پی         ًْبیتب  ًوبیذ وِ  هی
 داسد.

ػَیِ ٍ ًگشؽ  بؿی اص هذیشیت یهثب دسن پیبهذّبی ًبهغلَة ً
گشفتِ  سا پیؾ ًگر ٍ یکپارچِ جاهعهذت، سٍیىشد هذیشیتی  وَتبُ

 دس پی داسد.ی اوَػیؼتن پبیبافضایؾ اػت وِ 

ثَدُ، ٍ هجتٌی ثش تَاًوٌذػبصی گشٍداسى گرا   هطارکتت یشیهذ اػت یبػیػ یٍ تحت فـبسّب تورکسگرات یشیهذ
 ثشای هذیشیت آة اػت
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 صیشصهیٌی  ّبی هذیشیت آة همبیؼِ ػیبػت   1جذٍلاداهِ 

 زیرزهیٌی  آبسازی هذیریت پایای  ت پیادُیدر ٍضع (یت فعلیسیاست هَجَد )ٍضع

 یبدّوشاُ ثب احتوبل ص گشٍداساى، هطارکتبذٍى  گزاسی ػیبػت
 ضَاثظ یػوَه یتهمجَل ػذم دلیل ثِ ّب ػیبػتؿىؼت 

 دس گشٍداساى )هجتٌی ثش اجوبع ًؼجی با هطارکت یشیگ  نیتلو
 ّذفتضویي دػتیبثی ثِ  ٍّبی هحلی(  آطاًغ

 ثشیضحَضِ آ ّای هذیریتی هحذٍدُ هٌغجك ثش یاستاً یهرزّاػبختبس هذیشیت هٌغجك ثش 

هتٌبػت ثب تغییشات  ثشداؿت آةّبی  هجَص بذٍى تعذیل
 َّاییٍ  آة

هجتٌی ثش هؼیبسّبی ولیذی  ثشداؿت آةّبی  هجَص تعذیل
 َّاییٍ  تغییشات آةاصجولِ 

هحیظ  اتتغییشدسهمبثل  ٌذ  ک  سازگاریػشػت تغجیك ٍ 
 عجیؼی

اًغجبق ٍ ػبصگبسی ثش تغییشات  ّبی عجیؼی ٍ دسن پَیبیی هحیظ
 کافی اًعطافجیؼی ثب هحیظ ع

هحیظ شات ییتغ ٌذ( دس اًغجبق ثب          ب ثؼیبس و ی) ستایاؼتن یػ
 اًؼبًی

هحیظ  ییایپَح اص یدسن كح ثب یمیت تغجیشیهذػیؼتن پَیب ٍ 
 اًؼبًی

 پبیب آثذّی آة صیشصهیٌی ثش اػبع هفَْم تثبیت تراز آة صیشصهیٌی هسهي     ا فت  ًبتَاًی دس وٌتشل

)دس وبلیفشًیب: هؼیبسّبی هعقَل هعیارّای گیشی هجتٌی ثش   تلوین پیاهذّا تَجِ بِبذٍى  یشیگ  نیتلو
 (SGMA گبًِ لبًَى  ؿؾ

ثش ) یظ هحلیثذٍى تَجِ ثِ ؿشا راسریسضَاثظ  ػبختبس ٍ
 اػبع اثالؽ هلی(

 ؿشایظ خبف ّش هحذٍدُثش  یهجتٌ هحلیػبختبس ٍ ضَاثظ 
 هلی(تبثغ لَاًیي  )الجتِ

 


تؼزباعتکـهیورىدداسداهارایشاوهىضىػاتدسایىايغبتبهیادیصناگشچهکهػلن،دايؼوفه

الصم.باؽـذیهـمشارکت مردموعدم تىجه به حقىق،یاديؾذهاعت؟پاع بهاصتمالصعاصییادهکًىوپچشاتا
اوصهـیاصهًـذيعـاصیظشفیـتوعـاصی،یـتظشفیاصهًـذعغشاصهؾاسکتهشدميیىبهایابیاعتکهدعترکشبه

اعت.





 ياهه واژه

 Agency آشاًس
ّابی ػواَهی تاأهیي آة، هاذیشیت آة ٍ یاب وابسثشی اساضای         ، هٌظَس آطاًغ«آطاًغ ٍ یب آطاًغ هحلی»

 ای خبف ّؼتٌذ. ثبؿذ وِ داسای هؼئَلیتی هشتجظ ثب آة صیشصهیٌی دس هحذٍدُ هی

 Agricultural water management plan طرح هذیریت آب کطاٍرزی
ػبصی ؿاذُ اػات. )سجاَع وٌیاذ      تْیِ ٍ پیبدُ« سیضی هذیشیت آة وـبٍسصی عشح»لبًَى  ایي عشح ریل

 (71811ؿوبسُ لبًَى:  ثِ

 Annual report گسارش ساالًِ
ِ  GSPهٌظاَس سٍصآهاذًوَدى    گضاسؿی اػت وِ دس یىن آٍسیل ّش ػبل ثِ ثاِ   GSAؿاذُ ٍ تَػاظ    تْیا

 َاسد صیش اػت:ؿَد ایي گضاسؽ ؿبهل ه ( تحَیل هیDWRدپبستوبى ایبلت )

آٍسی حجن ٍ هیاضاى اػاتخشا     ّبی هَسدًیبص ثشای اسصؿیبثی آة صیشصهیٌی، اعالػبت الصم ثشای جوغ دادُ
ؿذُ یب دسدػاتشع ثاشای تغزیاِ آة     آة صیشصهیٌی دس عَل ػبل آثی گزؿتِ، هٌبثغ آثی ػغحی اػتفبدُ

ؿاذُ دس ػابل                 آة  اػاتفبدُ  ّبی هشعَة(، وال  صیشصهیٌی ٍ یب جبیگضیٌی ثشداؿت آة صیشصهیٌی )دس ػبل
 آة صیشصهیٌی ٍ تغییشات رخیشُ آة صیشصهیٌیفشاص ٍ فشٍد ػغح گزؿتِ، 

 Baseline or baseline conditions ضرایط اٍلیِ
ؿذُ ثشای تخویي ؿشایظ آیٌذُ اص هٌظش ّیذسٍلَطی، تمبضبی  ّب ٍ اعالػبت تبسیخی اػتفبدُ هجوَػِ دادُ

هٌظَس اسصؿیبثی پتبًؼیل اًجبم فؼبلیت هاذیشیت پبیاب دس حَضاِ     آة ٍ دػتشػی ثِ هٌبثغ آة ػغحی ثِ
 آثشیض

 Basin حَضِ آبریس
 71722داسد. سجَع ؿَد ثِ ؿوبسُ لبًَى  778ؿذُ دس ثَلتي  ّبی ؿٌبػبیی اؿبسُ ثِ حَضِ ٍ صیشحَضِ

 Basin setting حالت حَضِ
ٍػیلِ هاذل هفْاَهی    ثِ اعالػبت دسهَسد ٌّذػِ ٍ خلَكیبت فیضیىی، ٍضؼیت هَجَد حَضِ آثشیض وِ

 ؿَد ّیذسٍطئَلَطیه ٍ ًیض ؿشایظ آة صیشصهیٌی ٍ ثیالى آة حَضِ وِ تَػظ آطاًغ هحلی تْیِ هی
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 Best available science بْتریي علَم دردسترس
ثاشای  « سثاظ  هتخللایي ری »ٍ « دادُ ٍ اعالػابت هَقاك ٍ وابفی   »، «ػلَم هؼتجش ٍ سٍصآهذ»اػتفبدُ اص 

 ای ٍ ػلوی ّبی حشفِ گیشی عی ثشًبهِ صهبًی هـخق هٌغجك ثش اػتبًذاسد وینػبصی لجل اص تل تلوین

 Best management practice (BMP) ّای هذیریتی بْتریي رٍش
ی  ؿذُ ثشای دػتیبثی ثِ هذیشیت پبیبی آة صیشصهیٌی وِ دسثشداسًاذُ  الذام ٍ یب تشویجی اصالذاهبت عشاحی

اجشا اػت ٍ ًیض هجتٌی ثش ثْتشیي ػلَم دسدػاتشع             وبهال  لبثلػَاهل هؤقش تىٌَلَطیىی ٍ التلبدی ثَدُ ٍ 
 ثبؿذ.

 Baseline Conditions سال پایِ ٍ یا ضرایط اٍلیِ
ثاَدى هٌابثغ آة    ّبی: ّیذسٍلَطی، تمبضبی آة ٍ دسدػاتشع  اؿبسُ ثِ اعالػبت تبسیخی گزؿتِ دس صهیٌِ

ِ     ػغحی داسد وِ ثشای پیؾ تبًؼایل هَفمیات ػاٌبسیَّبی    هٌظاَس اسصؿایبثی پ   ثیٌای ؿاشایظ آیٌاذُ )ثا
 ؿَد. ّبی هذیشیتی دس ساػتبی پبیبیی حَضِ آثشیض اػتفبدُ هی هَسدًظش( ٍ ًیض اسصیبثی هَفمیت فؼبلیت

 Critical Parameter پاراهتر بحراًی
                                                                                                        اؿبسُ ثِ ا فت هضهي ػاغح آة صیشصهیٌای ٍ یاب دیگاش پبساهتشّابی هاشتجظ ثاب آى داسد، ٍ دس عاَل دٍسُ         

دّاذ. اصجولاِ دیگاش     ػبصی ثشًبهِ هاذیشیت آة صیشصهیٌای تغییاشات آى سا ًـابى های      سیضی ٍ پیبدُ عشح
 ،آة صیشصهیٌای  یاشُ وابّؾ رخ تَاى ثاِ                                                           پبساهتشّبی ثحشاًی هشتجظ ثب ا فت هضهي  ػغح آة صیشصهیٌی هی

ٍسٍد آلَدگی ٍ ؿَسی ٍ ًیض افضایؾ خَدالمابیی  ) صیشصهیٌی یفیت آةاضوحالل و ،ًفَر آة ؿَسهخبعشُ 
 یوبّؾ آثْاب اص هٌبثغ آة ػغحی ًبؿی اص  7ّبی هفیذ ایجبد اخالل دس اػتفبدٍُ  یي،ًـؼت صه (،ایي دٍ
ّبی ًابهغلَة ًیاض ؿاٌبختِ ًیاض      ثب پیبهذ SGMAاؿبسُ ًوَد. دس لبًَى  هشتجظ ثب آة صیشصهیٌی یػغح
 ]26[ؿًَذ. هی

 Data gap کوبَد دادُ
داؿتِ ثبؿاذ ٍ   GSPػبصی  وفبیت ثشًبهِ پیبدُتَجْی دس اسصیبثی  وِ تأقیش لبثل  فمذاى اعالػبت دس حذی
 ّب ثشای هذیشیت پبیبی حَضِ پذیذ آٍسد. یب هحذٍدیت دس تَاًوٌذی

 Groundwater dependent ecosystem اوَػیؼتن ٍاثؼتِ ثِ آة صیشصهیٌی
 اًذ. ّبی خبف گیبّی ٍ جبًَسی وِ ثِ آة صیشصهیٌی ٍ اقش آى ثش ػغح صهیي ٍاثؼتِ جَاهغ اوَلَطیىی ٍ گًَِ

 Groundwater flow جریاى آب زیرزهیٌی
 ای سا دسثشداسد. حَضِ حجن ٍ جْت حشوت آة صیشصهیٌی ؿبهل خشٍجی، ٍسٍدی ٍ یب دسٍى

 Interconnected surface water یبا آب سطح یَستگیپ ّن بِ
وِ  بهیجشیبى ّیذسٍلیىی ػغحی وِ اص عشیك هٌغمِ اؿجبع خبن ثب آثخبًِ صیشصهیي استجبط داسد، تب ٌّگ

  ِ ِ                                                                       آة ػغحی ٌَّص وبهال  خـه ًـذُ ثبؿذ ٍ حتی تأهیي جشیبى پبیاِ سٍدخبًا ٍػایلِ آة   ّاب دائوای ثا
 صیشصهیٌی همذٍس ثبؿذ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 باؽذ.هًظىسهشيىعفایذهآببشایايغاو،اکىعیغتنوهضیظصیغتهیۻ
__________________________________________________ 
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 Interested parties هٌذاى فْرست عالقِ
                    ّبیی اػت وِ وتجاب    ّب ٍ یب ػبصهبى ؿَد ؿبهل اػبهی افشاد، گشٍُ تٌظین هی GSAایي فْشػت وِ تَػظ 

اًاذ.   ّبی ثشگاضاسی جلؼابت حَضاِ ًواَدُ     ٍ ًیض اعالػیِ GSPّبی هشتجظ ثب  اعالػیِدسخَاػت دسیبفت 
ِ   ّبی ثشًبهِ ًَیغ ّوچٌیي پیؾ ّاب ٍ ػابیش هؼاتٌذات ریاشثظ ًیاض ثالفبكالِ پاغ اص تاذٍیي          ّاب، ًمـا

 دسدػتشع ایي افشاد لشاس خَاّذ گشفت.

 Interim Milestone (IM) کارُ ّذف هیاى
گیشی دس ؿشایظ وٌاًَی آة   اًذاصُ ّبی هذیشیتی ٍ یب همبدیش لبثل دس فؼبلیت ػبل5ِاؿبسُ ثِ  همبدیش ّذف 

 گیشد. ػبصی لشاس هی هَسد پیبدُ GSPتؼشیف گشدیذُ، ٍ دسلبلت  GSAصیشصهیٌی داسد وِ تَػظ 

 Measurable Objectives هقادیر ّذف
ِ ای داسد وِ دس عی  ػٌَاى اّذاف هشحلِ یه همذاس خبف دس ثشًبهِ ثِ اؿبسُ ثِ تاذسیج ؿاشایظ سا    ثشًبهِ ثا

ثاشای دػاتیبثی ثاِ     GSPًوبیذ. ایي هماذاس دس   ثشای حفبظت ٍ یب ثْجَد ٍضؼیت آة صیشصهیٌی فشاّن هی
 ؿَد. سٍصسػبًی( هی كَست هؼتوش گضاسؽ )ثِ ّذف پبیبیی حَضِ تؼشیف، پبیؾ ٍ ثِ

 Management area هذیریتی ًاحیِ 
گیشی(، پابیؾ،   اًذاصُ                                 بهل حذالل تشاص، اّذاف وو ی )لبثلآى ؿ GSPای هـخق اص حَضِ آثشیض وِ  ًبحیِ

وٌٌذُ آة، ًَع  ّبی اػتفبدُ ثبؿذ. ّش ًبحیِ هذیشیتی ثش اػبع ثخؾ پشٍطُ ٍ الذاهبت هذیشیتی خبكی هی
 هٌبثغ آثی، طئَلَطی، خلَكیبت آثخبًِ ٍ یب دیگش فبوتَسّب وِ ثب ػبیش ًَاحی هتفبٍت خَاّذ ثَد.

 Measurable objectives یگیر اًذازُ اّذاف قابل
اّذافی خبف ٍ داسای وویت ثَدُ، وِ ثشای ًگْذاسی ٍ یب ثْجَد هؼیٌی دس ؿشایظ آة صیشصهیٌی تؼشیاف  

گیاشی دس   اًذاصُ هذیشیت حَضِ، هتؼْذ ثِ پذیذآٍسی اّذاف لبثل GSPؿًَذ. ثشای دػتیبثی ثِ پبیبیی  هی
 ؿَد. صهبى هـخق )عجك ثشًبهِ صهبًی( هی

 Minimum threshold قلیی حذا آستاًِ
همذاس ػذدی هـخق ثشای ّش ؿبخق پبیابیی واِ ووتاش اص آى پیبهاذ ًابهغلَة داسد. ثاشای ػاغح آة        

هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ وِ ػجَس پبساهتش ثحشاًای اص ایاي تاشاص،    « حذالل تشاص»صیشصهیٌی ایي همذاس ثب ًبم 
 ّوشاُ داسد. تَجِ ٍ ًبهؼمَل ثِ خؼبسات لبثل

 Sustainability Goal ّذف پایایی
ثشداسی پبیب  ّبی ثشداؿت اص آة صیشصهیٌی ثشای ثْشُ تشاصی اص آة صیشصهیٌی اػت وِ ثب تَجِ ثِ هحذٍدیت

 ؿَد. خَاًذُ هی« ثشداسی پبیب تشاص ثْشُ»ًبم  تؼشیف گـتِ ٍ ثِ

 Plain language زباى سادُ
دسن ٍ اػتفبدُ وٌذ صیشا ایي صثبى دلیك، تَاًذ آى سا  ساحتی هی هٌظَس صثبًی اػت وِ هخبعت هَسدًظش ثِ

فْن ثَدُ، ٍ اص وبسثشد فشاٍاى اختلبسات ٍ ًیض لغابت فٌای اجتٌابة     ػبختبسهٌذ، داسای لغبت ػبدُ ٍ ٍ لبثل
 ًوبیذ. ًگبسی اػتفبدُ هی ٍسصد، دس ایي هؼیش اص تجبسة هَجَد دس ػبدُ هی
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 Plan implementation سازی طرح پیادُ
ؿذُ دس لبًَى وِ ثؼذ اص تلَیت عشح ٍ یاب گضیٌاِ جابیگضیي آى تَػاظ      بی تـشیحّ الذاهبت ٍ هؼئَلیت

DWR یبثذ هی سػویت 

 Plan manager هذیر طرح
ًبهِ ّوبٌّگی(  ؿذُ دس تفبّن ای اص عشف آطاًغ ٍ یب اص عشف چٌذ آطاًغ )تؼییي یه وبسهٌذ ٍ یب ًوبیٌذُ

 گشدد. هؼشفی هی DWRٍ ساثظ ثب  GSPاػت وِ ثِ ػٌَاى فشد هؼئَل دس اسائِ 

 Principal aquifers ّای اصلی آبخاًِ
ّبی آة صیشصهیٌای داسد واِ رخیاشُ ٍ یاب جشیابى ػواذُ )چـاوگیش( آة         ّب ٍ یب ػیؼتن اؿبسُ ثِ آثخبًِ

)اصعشیك چبُ، چـوِ ٍ یب ًـؼت ثِ آة ػغحی( دس آى ٍجَد داؿتِ ٍ داسای آثاذّی ٍ اسصؽ التلابدی   
 ثبؿٌذ. تَجِ هی لبثل

 Representative monitoring پایص هعرف
 گشدد. ای خبف تؼشیف هی ػبیت پبیـی وِ ثِ ًوبیٌذُ ؿشایظ آة صیشصهیٌی دس هحذٍدُ

 Seasonal high حذاکثر ساالًِ تراز آب زیرزهیٌی
 ؿذُ آة صیشصهیٌی دس ّش ػبل گیشی حذاوثش تشاص اًذاصُ

 Seasonal low حذاقل ساالًِ تراز آب زیرزهیٌی
 ؿذُ آة صیشصهیٌی دس ّش ػبل گیشی حذالل تشاص اًذاصُ

 Saline water intrusion ًفَر آب ضَر
 گشدد ػوت آثخبًِ وِ هٌجش ثِ وبّؾ ویفیت آة صیشصهیٌی هی ؿَس ثِ  پیـشفت ججِْ آة

 Statutory deadline ّای قاًًَی هْلت
سػبیات   GSA( واِ ثبیؼاتی تَػاظ    71722.4یاب   71721.7ّبی  ؿذُ دس لبًَى آة )ثخؾ ّبی تؼییي هْلت
 گشدًذ.

 Sustainability indicator ًطاًگر پایایی
                                                      ؿذُ دس لبًَى آ ة( وِ اقاش ؿاشایظ آة صیشصهیٌای ثاش      گبًِ )هـخق ًـبًگشّبی هشتجظ ثب هؼیبسّبی ؿؾ

ٍػیلِ ایي ًـبًگشّب اقاشات ٍ پیبهاذّبی ًابهغلَة چـاوگیش      ًوبیذ. ثِ اًذاصی ٍ آؿىبس هی حَضِ آثشیض ساُ
 گشدد. ا هـخق هی)گؼتشدُ دس ػغح حَضِ( س

 Uncertainty عذم قطعیت
ّاب دس تَػاؼِ    وِ هٌجش ثِ وبّؾ چـوگیش تَاًوٌذی آطاًاغ  ػذم آگبّی وبفی اص حبلت حَضِ دس حذی

ِ  ّب ٍ الذاهبت هذیشیتی گشدد. ایي ٍضؼیت ثِ هؼیبس هذیشیت پبیب ٍ ًیض دس اتخبر پشٍطُ خاَد هٌجاش ثاِ     ًَثا
 ؿَد. هی« دػتشػی ثِ پبیبیی»ٍ « ػبصی وبسآهذی پیبدُ»وبّؾ تَاًبیی آطاًغ دس 
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 Urban water management plan طرح هذیریت آب ضْری
 داسد. 71671-71656سیضی هذیشیت آة ؿْشی وذ  ؿذُ اص لبًَى عشح اؿبسُ ثِ عشح ثشگشفتِ

 Water source type ًَع هٌبع آب
ت اص آة صیشصهیٌای )چابُ،   ّبی هفیاذ )هؼماَل( واِ ؿابهل: ثشداؿا      اًَاع ًمبط ثشداؿت آة ثشای اػتفبدُ

 چـوِ ٍ لٌبت(، ثبصچشخبًی ٍ اػتفبدُ هجذد ٍ ثشداؿت اص آة ػغحی

 Water use sector کٌٌذُ آب ّای استفادُ بخص
ّبی هختلف اساضی ؿبهل: ػوَهی، ؿاْشی، كاٌؼتی،    اًَاع تمبضب ثشای آة ثشاػبع وبسثشد آة دس وبسثشی
 ّب وـبٍسصی، هذیشیت تبالة ٍ هذیشیت تغزیِ آثخبًِ
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