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 مقدمه 

صیتخصبهکهشودیحقآبهجهتمصرفآبگفتهمیمبادلهیآببرمبناصیازتخصیبازارآببهسازوکار

126یدومادهیتبصره)توسعهسومیسازوکاربهبرنامهنیتوجهبهای.درکشورماسابقهگرددیآبمنجرمینهیبه

منابعصیلزومتخصحیپسازتصری.ولگرددیمباز(کشوریوفرهنگیاجتماع،یاقتصادیسومتوسعهیقانونبرنامه

لیآبوتسهیبازارهاتیبرلزومتقودیچهارمتوسعهوتأکیبرنامهقانون17یدرمادهیآب،براساسارزشاقتصاد

قرارگرفت.عیوسیهابازارآبدرعمل،موضوعبحثیسازادهیبودکهپتوسعهپنجمیبرنامه190یمبادالتدرماده

امورآبکشورقرارگرفتهاست.انیومتولاستمدارانیسران،یوجهمدموردتیگستردهاسطحدرکردیرونیاراً،یاخ

ازیامجموعهبازارآبیریگاستکهدرشکلیبرآن،ضروریمبتنیبرراهکارهاهینگرشبازاروتکطبق

بازاروبهبودویروهاینتیتقووعیاموربهتسرنیاستانجامایهی.بدردیقرارگتیدراولویالزاماتومقدماتاساس

منابعآبدرتیریازجملهبازارآب،درمدیکردیروهرنوعییبازارآبمنجرخواهدشد.درواقعهدفغاییکارایارتقا

دریجهاناتیتجربی.بررساستاتیحیهیآببهعنوانماارزششیحفظوافزاالملل،نیبیسطحکشوروعرصه

نیوهمچنیآب،وجودکمآبیبازارهاتیموفقیبرایاساسیاستکهدومؤلفهآنازیآب،حاکیبازارهاینهیزم

برایمبادالتیهانهیبودنهزنییپا بازاراست. ترتینهینگهداشتنهزنییپایدر یوسازمانینهادباتیمبادالت،

ریغویرسمیالزماست.مروربرمطالعاتبازارهاریپذانعطافتیریومدازیموردنیهارساختیزنیهمچنویمقتض

آبصیتخصدیجدسازوکارنیاریفراگیسازادهیکشورهاقبلازشروعپیکهدرکچارچوبنهاددهدینشانمیرسم

است.یساختارنهادیمطالعهازمندینبازارآبکارامدجادیایراهکارهاقیدقیبررسنی.بنابراداردیفراوانتیاهم

ییکشورهافقطمناسبییشدهاستکهگومیترسیامطالعات،بازارآبکارامدبهگونهشتریآنجاکهدرباز

پژوهشحاضربهدنبالاساس،نیقراردارند.برایتیریمدیتهایوظرفرساختهایزیسطحتوسعهنیاستکهدرباالتر

یاصالحاتضرورنیدرکشورباشد.عالوهبراموجودیتهایظرفوطیازبازارآباستکهمتناسبباشرایدیجدکردیرو

انجامشود.یکردیرونیبرچنیمبتنیستیبازیبخشآبکشورنیادارویسازمانتیریمدیوارتقااستهایسن،یدرقوان

ییهالیوعالوهبرپتانسردیپذیتحققمیبازارآبدرچارچوبنهادتیدهدکهموجودنشانپژوهشآناستتانیهدفا

نمودنیاتیعملیبرایقتریعمیبررسازمندیموجود،نینهادیتهایبازارآبدرکشوروجوددارد،محدودییبرپایکهبرا

.باشدیسازوکارمنیا

 مفاهيم و  تعاريف 

زاکهتخصصیواژههایازبعضیقسمتایندرپژوهشگروخوانندهبینمشترکذهنیتبرقراریمنظوربه

:گرددمیتعریفاست،نظرمدخاصیمنظورآنهابیان
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درتعادلیقیمتتعیینبهکهمیشود،گفتهحقآبهیمبادلهمبنایبرآبتخصیصازسازوکاریبه:  آب  بازار

.رددگمیمنجربازار

.استیافتهرسمیتهادولتتوسطحقآبه،یمبادلهآنهادرکهمیشوداطالقبازارهاییبه: رسمی  آب بازار

بهاقدامدولتنظارتودخالتبدونبردارانبهرهآنهادرکهمیشوداطالقبازارهاییبه:  رسمی  غیر  آب  بازار

.نمایندمیحقآبهیمبادله

رابشریتعامالتکههستندانسانهاتوسطشدهوضعقیودعبارتیبهیااندهجامعدربازیقواعدنهادها:  نهاد

.دهندمیشکل

سیستمیکاجرایحالدرهایهزینهیاوبازاریکدرشرکتوسازماندهیهایهزینه:  مبادالتی   ی  هزینه

.اقتصادی

 آب  منابع مديريت  در بازنگری لزوم 

میشود،شدهشیرینآبجدید،فناوریهایظهورباوسیالبزیرزمینی،آبهایسطحی،آبهایشاملکهآبمنابع

قلمدادضرورینهادهای(محیطزیستوتفریحیبرقآبی،کشاورزی،صنعتی،شهری،)اقتصادیفمختلبخشهایبرای

وکمیتنظرازهم)آبکاهشبهروعرضهیوزندگیسبکبهبودجمعیت،رشدنرخافزایشباکهاستبدیهی.میشود

آبمنابعکارامدتخصیصاهمیتهکنحویبهاست،یافتهافزایشکمیابآبمنابعسربررقابت،(کیفیتلحاظبههم

وکاراییاجتماعیاهدافباسازگاریمدیریتی،هایگیریتصمیمدرکهاستضروریبنابراین.استشدهبیشترموجود

کاراییاصلدوهرترکیببکارگیریبرایتالشدرآبمنابعتخصیصطرحهایجدیداشکالازاینرو،.شودلحاظعدالت

:ازعبارتندفوقاهدافبهدستیابیمنظوربهشده،مطرحاصلیسازوکارچهارترتیب،بدین.هستندعدالتو

 نهايی  ی هزينه مبنای بر  گذاری قيمت -1-3-1

تعریفروشایندراصلیمحدودیت.استآبواحدآخرینیعرضهنهایییهزینهباآبقیمتبرابری

کهاستبعدیچندماهیتیداراینهایییهزینه:دننویسمیمشکالتاینبیاندر  پژوهشگران.استنهاییهزینهی

اندازهکهایدورهطولبهتوجهبانهایییهزینههمچنین.شودمیآبکیفیتوکمیتمانندعاملچندینشامل

دائمیتقاضادرافزایشاینکهبهبستهنهایییهزینهنهایت،درواستمتفاوت(بلندمدتیاکوتاهمدت)میشودگیری

.بودخواهدوتمتفاباشد،موقتیا

 (:اداری) عمومی  تخصيص -1-3-2

درآبتوزیعوتخصیصوگیردقراراستفادهموردآبیمنابعچهگیردمیتصمیمدولتتخصیص،نوعایندر

شودمیآبهایپروژهگرانیبهمنجرآبکمبوددارایمناطقبرایآبتأمیناین،برعالوه.باشدچگونهمختلفبخشهای

تخصیصسازوکارنتیجهدر.نیستندکنندهمصرفبرایآنارزشایآبیعرضهیهزینهیکنندهمنعکسهاقیمتو
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مشارکتاغلبعمومیتخصیصدراین،ازگذشته.میشودآبمنابعنادرستتخصیصواتالفبهمنجراغلبعمومی

.نداردوجودکنندگانمصرف

 جمعی   مديريت بر مبتنی تخصيص -1-3-3

باآبتحویلالگوهایانطباقبرایبالقوهاییپذیرانعطافجمعیمدیریتبرمبتنیتخصیصآنکهوجودبا

حقوقمورددرگیری  تصمیمبرایصالحیتدارایجمعیاقدامنهادهایبهنیازتخصیصنوعایندارد،محلینیازهای

غیرنهادهایقدرتومحلیهنجارهایمحتوایبهبستگیآب،منابعازحفاظتبرآنتأثیرکهازاینروست.داردآب

ممکنکهدارد،شفافبسیارنهادیساختارهایبهنیازجمعیمدیریتاساسبرتخصیصقوانینعالوه،به.رددارسمی

.نباشنددسترسدرهمیشهاست

 آب  بازارهای -1-3-4

کهاستجدیدیپرهزینهمنابعتوسعهیبهنیازبدونآب،تخصیصسازوکارهایمهمترینازآببازارهای

استآببازارسازوکارمطالعه،ایناصلیمحوراینکهدلیلبه.کندمیفراهمآبارامدکیاستفادهبرایراالزمانگیزهی

.گرددمیارائهتفصیلبهآنبهمربوطنظریمبانیادامه،در

 نظری  مبانی:  آب بازارهای  بر  ای مقدمه 

آبمجددصیاستکهتخصییرویآب،دونیعرضهتیومحدودتیرشدجمعیجهیآبدرنتیتقاضاشیافزا

منابعصیآب،تخصمحدودمنابعیدرحالرشدبرایممکندرپاسخبهتقاضایازراهکارهایکی.دینمایمیراالزام

یبردارآندارندگانمجوزبهرهقیکهازطرآوردیمفراهمرایباتی.درواقع،بازارآبترتسازوکاربازارآباستقیآبازطر

بلکهدرکست،ینیدی.هرچندبازارمفهومجدندیمبادلهنمادیجدانیمتقاضایگریکدیازمنابعآب،حقوقخودرابا

ن،یاست.بنابراداریناپا،یآتیازهایبرآوردهساختننیآببرادیمنابعجدیتوسعهاستیسکهمهماستتیواقعنیا

کهازآناستیآبهستند.شواهدحاکتیریبهبودمدیدرپ،یدیجدیدهیقبلازهراشه،یازهمحتریصردولتها

ابیآبکممجددصیتخصیبرایباثباتوقدرتمند،سازوکارمؤثرینهادهاتیمناسب،باحمایطراحیدارایبازارها

رابدونیوشهریصنعتآبدرحالرشدیبرآوردهساختنتقاضاق،یدقیآبباطراحیبخشهاهستند.بازارهانیب

.سازندیمریامکانپذ،یمحصوالتکشاورزدیخدشهدررشدتولجادیا

سرمایبخشنیبیمبادلهن،یهمچن بازگشت پروژههیآب میاریآبدیجدیهادر به یتوجهقابلزانیرا

صورتدروکردتعریفراگوناگونکیفیتهایباآبمنابعانواعمیتوانآب،بازارهایاستقرارطریقاز.سازدیمریامکانپذ

زیرزمینی،آبمنابع.نمودمعرفیمختلفهایگزینهباراآبهااینازنوعهرهایجایگزینمبادله،قوانینپذیرش

بارندگیآل،ایدهفضاییکدرحتیوشدهزهکشیآبهایفاضالب،جریانهایشده،تصفیهپسابهایسطحی،جریانهای

تفاوتکهداردضرورتنکتهاینذکرالبته.باشندهمجایگزینتوانندمیوت،متفاکیفیتهایباابرهاباروریازحاصل

.گرددمیمشخصبازارتشکیلبامنابعاینازهرکدامقیمت
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 آب  بازار انواع -1-4-1

،یاجتماع)یامنطقهیهایژگیمختلفجهانباتوجهبهشدتکمبودمنابعآب،ویآبدرکشورهایبازارها

وجوددارند.دریرسمویرسممهین،یرسمریدولتهادربخشآبدراشکال؛غیگذاراستیوس(یواقتصادیفرهنگ

بانظارتو،یبهصورتدائمایومشخصیزمانیدورهکییازآب،برایحجموسهممشخص،یآبرسمیبازارها

نشدهیریگاندازهیهاانیفروشجریرندهیدربرگمعموالًیرسمریآبغی.بازارهارسدیدخالتکاملدولتبهفروشم

ی.اگرچه،واحدهاباشندیچندساعتمیچاهبراکیپمپاژشدهازآبایویزمانیبازهکییکانال،براکیآبی

اطالعاتدیوفروشندهباداریاماهردوطرفخرشود،ینمیریگاندازهیرسمریغآبیبازارهاآبفروختهشدهدر

وقابلیدائمیهاحقآبهجادیاکهیمطالعاتنشانداده،زماننیمنتقلشدهداشتهباشند.عالوهبراآبازحجمیکامل

یابیدستراکهازییهانیهمانتضمباًیتقرواندتیمیرسممهیبازارآبنکیمشکلباشد،یازنظرقانوندییتأواجرا

برقراریآبرسمیبازارها.الزمبهذکراستکهدرکشورماهنوزدینماجادیمتصوربود،اتوانیمیدائمیهابهحقآبه

یرسمریغی.درحالحاضربازارهااستوجودداشتهربازیازدیرسمریآبغیبازارهاتیفعالینشدهاست.اماتجربه

.شودیمشاهدهمیعیدرحدوسزینهندوستانوپاکستانا،یاسپانرینظایدنگریدیازکشورهایدربرخ

 رسمی؟ غير و رسمی  آب  بازارهای تفاوت -1-4-2

اجرابهاستکهباآنمبادالتیدرروش،یرسمریوغیآبرسمیبازارهانیبیدیاختالفکلیبهطورکل

قابلاجرایرسمیحقآبهچیوهاورندیکنندگانخودشانمبادالترابهاجرادربکهاستفادهی.درصورتشودیگذاشتهم

است.یرسمریوجودنداشتهباشد،بازارآبغیاداراییحقوقستمیسقیازطر

دییتأرایبرداروفروشآبتوسطصاحبانحقبهرهدیاند،خرشدهجادیتاکنوناکهیرسمریآبغیبازارها

شتریبیرسمریغآبیتوسطدولتهاممنوعشدهباشند.بازارهاایاندوبودهیقانونریمبادالتغنیاگرایاند،حتنموده

ایاسترالکا،یدرشمالوجنوبامرمعموالًیآبرسمیبازارهاکه،یهستند.درحالجیراایجنوبآسیاریدرمناطقتحتآب

مهمترینها،دولتدخالترسدمینظربهشدهارائهتعاریفبهتوجهداشتکهباتوجهدیبانی.بنابراوجوددارندیلیوش

.باشدرسمیغیرورسمیآببازارهایبینتمایزوجه

 رسمی  آب بازارهای ايجاد ضرورت -1-4-3

بتوانندیرسمریآبغیکهبازارهایطیکوچک،درشرااسیودرمقیبخشنیتوجهداشتکهدرمبادالتبدیبا

الزمنباشد.درواقعیرسمآبیاستقراربازارهایبرایاضافینهیکارکنند،ممکناستمتحملشدنهزیبهخوب

بیتصویهانهیهز)یآبرسمیبازارهایبرقراریمبادالتیهانهیمشکلوهزیآبدرسطوحمحلصیتخصکهیزمان

یباالباشد،بازارها(مبادالتینظارتواجرا،یتجارداتیتمهیسازادهیپ،یوسازمانینهادباتیترتیبرقرار،یقانون

یتوسعهیباالینهیهزتیاگربامحدود،یآبرسمیبازارهاگر،یعبارتداست.بهیبهترینهیگزیرسمریآبغ

وجود،نی.بااابندییمبادالتمواجهشوند،کمترامکانتوسعهمیاجراازینموردیرساختهایوزتیریوفقدانمدینهاد

بروزلی.ازآنگذشته،بهدلاندشدهجیرایآبرسمیبازارها،یبخشنیوبیحوضهانیببهمبادالتآبازینلیبهدل
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لیپتانسیآبرسمیرهابازا،یرسمریآبغیبودنبازارهامیقابلتنظریغجهیودرنتیقانونریازغیناشمشکالت

.دارندتیبهموفقدنیرسیبرایشتریب

 آب  بازارهای  تشكيل دستاوردهای  -1-4-4

لیدخیهاسبباهتمامسازمانگر،یدیازسویعمومیتینارضاشیسووافزاکیموجودازیآبریکاهشذخا

اتیشدهاست.تجربکنندگانمصرفانیمجددآبدرمصیتخصیهانهیگزیواجراییشناسایمنابعآببراتیریدرمد

فایایگذارهیسرماکیآبوتحرمصرفیاقتصادییدربهبودکارایآبنقشاساسیکهبازارهادهدینشانمیجهان

،یاقتصادیکاالکیعنوانآبدرنظرگرفتنآببهبازارکردیروینشاندادهاستکهاهدافاصلهای.بررسکنندیم

یارتقا،یمالییازخودکفانانیفرهنگپرداخت،حصولاطمیایبازار،احیروهایناتکابهشیافزاص،یتخصییتواناتیتقو

..شودیمدیجدیومنابعاطالعاتهایفناوررشیپذقیمتمرکزوتشوریغیریگمیساختارتصم

،دادندنشانایمتحدهواسترالاالتیاک،یمکز،یلیشیکشورهایآبرسمیبازارهای،پسازبررسپژوهشگران

،یاقتصادیوربهرهشیمطالعهافزانیدراآنهادارند.تیبهموفقدنیرسیبرایشتریبلیپتانسیآبرسمیکهبازارها

درییجوصرفهیبرازهیانگجادیا،یخصوصویعمومینهادهاوسازمانهاتیبهبوداشتغال،تقو،یگذارهیسرماکیتحر

ازآنیمطالعاتحاکجینتانی.همچندنشمریبرمیرسمبازارآبیایازآنراازمزاییعقالیمصرفآبواستفاده

باهاهزینهاینوقتیکنند،نمیعملخوبیبهباالمبادالتیهایهزینهباآبیباوجودآنکهبازارهایاستکه،حت

 .هستندبهتریبسیاریگزینهآببازارهایهمبازشود،میمقایسهدادگاهییهاحلراهیهزینه

تقاضادرتغییرمنظوربهآب،مجددتخصیصدرمهمیاجتماعیوسیاسیاقتصادی،نقشآبمبادالتسوییاز

آببازارکه،میدهدنشانتگزاسادواردزآبخوانیمحدودهبررسیدر،فیلیپسوکیزریمطالعهنتایج.نمایدمیایفا

 :میباشدزیرپتانسیلهایدارایمنطقه،درتعارضحلجهتراهبردیبرعالوه

 توسعه؛حالدرشهرهایبرایآبنمودنفراهم -1

 خشکسالی؛ مدیریت -2

 تفریحی؛  و زیستمحیطی نیازهای برای آب  نمودن فراهم -3

 آب؛ مصرف در کارایی ارتقای -4

 آب؛  منابع  از  حفاظت تشویق -5

 جدید؛   مخازن وساز ساخت برای جایگزینی ی  ارائه -6

 اجتماعی  و سیاسی  هماهنگی  ارتقای -7

 

آبنیتأمامکان،یآبکشاورزیمحلیازبازارهادیشدنخرریازآناستکهباامکانپذیحاکاریشواهدبس

یریگ.باشکلشدخواهدفراهمد،یوانتقالآبجدنیتأمنیسنگیهایگذارهیبدونانجامسرمایوصنعتیمصارفشهر
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کاهشتلفاتوصرفهیبرایکافیزهیانگآب،یارزشبااللیدرمناطقکمآببهدلیمحلیوفعالنمودنبازارها

بخشهاونیآبدربیحاصلازمبادلهیاقتصادمنافع.برآوردگرددیمجادیفروشآبمازاداایباهدفاستفادهییجو

یبهعنوانبخشک،یمکزلیازقبییروکشورهانیبازارآباست.ازادرمبادالتادیازمنافعنسبتاًزیدرونبخشها،حاک

اند.هاومبادالتآنتوجهکردهمرتبطباحقآبهیراهبردهانیمنابعآب،بهتدوتیریمددردشانیجدیاستهایازس

.اندمعطوفداشتهیژهایهاتوجهوبرنامهلیقبنیبهازیازجملهپرووپاکستاننییکشورهانیهمچن

 آب  بازارهای برقراری محدوديتهای -1-4-5

برعالوه.روندمیبینازفنیمسائلدلیلهمینبهاست،سازهایغیرموضوعیآبتخصیصکردقبولباید

ازبرخیدرکهچرا.بیانجامدطولبهسالچندیناستممکنجدیدسازوکاریکبهگذارروندکهداشتتوجهبایداین

ایناز.شودفروشوخریدنبایدآبحیات،پایداریبرایکهداردوجوداعتقاداینمذهبی،یافرهنگیدالیلبههاکشور

مدتطوالنییدورهبرایحقوقتدقیقوتعیینیاوآبخصوصیمالکیتحقوققانونیتصویببرایبایدجامعهرو،

توسعهکارامدرسمیبازارهایاستبعیدباشند،تعهداینانعمفرهنگیعواملیاقوانینجاییکه.باشدداشتهآمادگی

مبتنیکمترخدماتوکاالتخصیصوباشندداشتهکمتریکارامدورقابتیبازارهایکهکشورهاییدرهمچنین.یابند

شدنخصوصیسمتبهاجباربهآنبازارکهباشد،محصوالتیاولینازیکینمیتواندآبشکبدونباشد،بازارسازوکاربر

 .رودپیش

چهگرکهاست،واقعیتاینگویایجهانمختلفنقاطدررسمیغیرورسمیآببازارهایمورددربررسیها

هایینگرانیهمزماناماکنند،کمکتجارتدرتوجهقابلدستاوردهایتولیدوآبتخصیصبهبودبهمیتوانندآببازارهای

وآبمنابعبهفقرامحدوددسترسیآب،بازارهایدرحدازیشبمبادالتیهایهزینهبازار،بالقوهیشکستیدرباره

برعالوه.داردوجودآببازارهایبودنکارامدبرایهاحقآبهاستقرارمانندنهادیترتیباتایجادبودندشوارهمچنین

بسیارآنبراتمطالعدرکهاستموضوعیرسمیآببازارهایترویجازقبلنهادیترتیباتنمودنفراهماهمیتاین،

 .استشدهتأکید

عاملواستپائین(سیاسیواجتماعیاداری،هایهزینه)مبادالتهایهزینهمعموالًکارامد،آببازارهایدر

بدون.باشدمؤثرمبادالتکردنمحدوددرتواندمیباالمبادالتیهایهزینهاما.نیستمبادالتبرایمحدودکنندهای

آببازارهایرسیدنازباال،مبادالتیهایهزینهوآبمدیریتبرایناکارانهادهایحضوردولت،فعالحضورعدمشک،

محدودیتباچنانچهرسمیآببازارهایعالوه،به.نمایدمیجلوگیریآبکمیابمنابعتخصیصبرایکاملپتانسیلبه

توسعهامکانکمترشوند،مواجهمبادالتاجرایرایبنیازموردزیرساختهایفقدانونهادییتوسعهباالیهایهزینه

یتوسعهباشد،هزینهپرآناجرایوتخصیصآب،ازاستفادهحقتعیینکهمناطقیدردهدمینشانبررسیها.مییابند

 .گیردمیصورتکندیبهبازارها

وبرگشتیجریانهایتغییربهمربوطنگرانیهایکشاورزی،آببازارهایبرقراریدرمطرحمسائلدیگراز

رودخانهیحوضهدیگربخشهایبهآبزمانیکهروایناز.باشدمیپاییندستدرآب،بامرتبطاقتصادیفعالیتهای
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محیطیزیستنیازتأمینعدمنظیرمنفیجانبیآثارنمودنلحاظبرایراسازوکارهاییبایددولتهاشود،میمنتقل

میدهد،افزایشراآببازارهایمورددرنگرانیکهموضوعینهایت،در.کارگیرندبهپاییندستبرمنفیآثارورودخانه

قراردادیامبادلهشرایطبهانحصاریقدرتمیزان.استآببازارهایدرقیمتیتبعیضوانحصاریگذاریقیمتیمسئله

.استپیچیدهبسیارقیمتگذاریدرانحصارگراییکردنمستندآن،برعالوه.داردبستگیآب

 زارهای آب شكست می خورند؟چرا با -1-4-6

دیگرعبارتبهوبهینهمقداروقیمتتعیینبهقادربازار،ندکهاشدهشناسائیمواردیاقتصادیادبیاتدر

.خوردمیشکستخودمأموریتانجامدراصطالحدرونیستکنندگانمصرفرفاهساختنبیشینه

کاالیکهاستتوجهجالب.بودخواهدکارامدقیمتتعیینازناتوانبازارساختار،نوعازنظرقطعشرایطایندر

فراهموکاملاطالعاتداشتنصورتدرالبته،.میسازدمواجهمشکلبارابازارنیروهایدارد،کهماهیتیدلیلبهنیزآب

اما،.بودخواهدامکانپذیربازار،نیروهایطریقازمنبعیهرازآبینهیبهوکاراتخصیصکامل،رقابتبازارشرایطبودن

فرصتهزینههایومبادالتباالیهزینههایمالکیت،حقوقنبودیاضعفاقتصادی،کارگزارانمیانمتقابلوابستگی

در.شودمیآببازارشکستوجانبیآثارپدیدهیبروزنهایتدروزیرزمینیآبمنابعازرویهبیبرداشتبهمنجرآب،

اجرایهایهزینهآب،عمومیکاالیماهیت:مواردراآببازارهایشکستدالیلمهمترین  جوهانسونرابطه،همین

یزمینهدرنگرانیومقیاسبهنسبتبازدهیجانبی،آثارآب،بهدسترسیوکمیابییدربارهناقصاطالعاتمبادالت،

میبردهنام  بازارشکستدالیلعنوانتحتآنهاازکهایگانهششمواردکلیطوربه.کندمیعنوانآبتوزیعدرعدالت

 :ازعبارتندشود،

 کنندگان؛مبادلهمالکیتحقوقنبودنمشخص

 مبادله؛برایمنفیجانبیآثاروجود

 مبادله؛هزینهیوجود

 همگانی؛کاالهایمبادلهی

 نامتقارن؛اطالعاتوجود

 کاالنامحدبفضای

حقوقابهامترصودرزیرا.داردزیادیاهمیتمالکیتحقوقبودنمشخصمذکور،یگانهششمواردمیاناز

بدون.شودنمیتشکیلبازاربالطبعونکردهاقتصادیفعالیتهایدرمشارکتبهاقدامحقوقیوحقیقیاشخاصمزبور

تجاوزقابلغیروایمنباشد،شدهتعریفمالکیتحقوق:آندرکهشودمیخوانده  تامیاکاملاصطالحهببازاریشک،

بازارنظامصورتیدربنابراین،.باشدبرداریبهرهقابلمختلفهایشکلبهومختلفشرایطدروباشدانتقالقابلباشد،

  کوزرونالد. باشدابهامبدونوروشنبازاردرکنندگانشارکتمستدودادومالکیتحقوقکهشودتشکیلتواندمیآب

بهینهحدبهرامصرفییاتولیدیهایفعالیتازناشیجانبیهایهزینهتواندمیکاملرقابتبازارکهاستکردهاستدالل

شفافمالکیتحقوقایجادترتیببدین.  باشدصفرقراردادیهزینهوبودهمدونمالکیتحقوقاینکهبرمشروطبرساند،



 .……………………شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 

 معاونت برنامه ریزی                                     

تحول اداری، فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازیمدیریت   

                                 www.skhrw.ir 

 بازار آب 
 

 

9 

 

درکهتوسعهحالدرکشورهایدرویژهبهرو،ایناز.استآببازارشکستازجلوگیریبرایکلیدیعاملیثبات،باو

حقوقازکهنهادهاییوجوداند،سیعوبسیاربازارکنندهیتنظیمشروطواستبودهفراگیربسیاربازارشکستآنها

.استضروریومهمبسیارشوند،بازارشکستازمانعونمایندتضمینراقراردادهااجرایبهالزامکنند،محافظتمالکیت

بلنددررااقتصادیرشدآهنگومیکنندممانعتبازارشکستازکههستندمقرراتیوقوانینقواعد،نهادها،نوعاین

.کنندمیتنظیممدت

 آب   بازارهای کارايی در مبادالتی هایهزينه نقش -1-4-7

ایوبازارکیوشرکتدریسازماندهیهانهیوجوددارد.ازجمله،هزیمبادالتیهانهیازهزیمختلففیتعار

مرکبیمجموعهنشانگرانجاممبادله،یهانهیهزترقیدقیدی.اماازدیاقتصادستمیسکییدرحالاجرایهانهیهز

واژهدرنی.اسازندیجامعهرامباالتر،یاسیدرمقیهستندکهاقتصادوحتیرسمریوغیرسمینهادهایدهیچیوپ

.شودیصفرفرضمنهیهزنیغالباًاکینئوکالسیاههینظردارد.دریعیدراقتصادنهادگراکاربردوسژهیعلماقتصادوبهو

یمانیکهعهدوپنینهادیطیمحجادیابیترتنی.بددانندیمنانهیواقعبریغاریفرضرابسنیلحاظکردناانینهادگرااما،

ویرسمریغیتهایمحدود،یاستکهشامل؛قواعدرسمیدهایچیپنینهادچارچوبمستلزمزد،یدرخوراعتمادبرانگ

یاست.درواقع،اغلبحتنهیاجراپرهزی.مرحلهسازدیراممکنمنهیانجاممبادالتکمهزمجموعاجرااستودر

نیاازترنهیوپرهزترنهیپرهزیتخطزانیمیریگاندازهییاستوتوانانهیشده،پرهزیتخطیازقراردادنکهیاکشف

.باشدیمیوهیوتنبیفردخاطیریدو،امکاندستگ

یآگاهاست،دهیچیپاریبازارآببسیمبادالتیهانهیهزیریگباوجودآنکهاندازهدهدیمطالعاتنشانمیبررس

درهرکدامازآنهاریدرگیطرفهایهمراهبابررسهانهیهزنیاتیشناختناهمتیرسمبهنیهمچنها،نهیهزنیازانواعا

درلیدخیهانهیهزیریگاندازهکهیدرحالقبولکرددیت.بامهماساریآببسیبازارهاتیریبرآوردومد،یطراحیبرا

هزیینهادیتول اما است. آسان پیطراحاستها،یسبیتصوه،یاولاطالعاتیآورجمعیهانهینسبتاً کییسازادهیو

هایدستکمگرفتهشدهاست.بررسایبرآوردنشدهاستویدرستدمانندبازارآبتاکنونبهدیجدصیسازوکارتخص

نهیهزنی.براساسنظرنورث،ا.موجودقابلتوجهباشدیتهایباتوجهبهواقعاستممکنهانهیهزنیکهادهدینشانم

یریگکهاندازهییاهنهیهزنیهمچناند،یریگقابلاندازهنیوبنابراشوندیکهدربازارصرفمییهانهیهزانداز؛لمتشکها

یهاانیزنیهمچنرشوهومشابهآن.،یبندکهکسبآنهازمانبراستمانندصفیدشواراست.ازجمله،اطالعاتآنها

.استیازاجراونظارتناقصهمقابلبررسیناش

 کارامد   آب بازارهای  یتوسعه  و  تشكيل پيشنيازهای -1-4-8

راایدهاینبایدآننندگانکمصرفیجامعهباشد،داشتهرسمیآببازاریکایجادبهتصمیمکشوریچنانچه

سازوکارسویاززمانیتنهاآبکارامدتخصیصوجوداینبا.دهندقرارحمایتموردآن،سودمندیومطلوبیتدلیلبه

مختلفیمحققان.اشندبمهیاآببازارهایعملکردبرمؤثرفنیوسازمانینهادی،فیزیکی،شرایطکهاست،اجراقابلبازار

نظراظهارکنند،میعملکاراصورتبهآببازارهایآندرکهمحیطینهادیواقتصادیفنی،هایمشخصهمورددر
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البته.سازدمیرهنمونآببازارهایتشکیلاصلیمؤلفههایبهرامارابطهایندرگوناگونهایدیدگاهبررسی.اندکرده

ازقبلکشورهرنهادیچارچوبدرکاهمیتبررسمی،غیرورسمیآببازارهایاخیرطالعاتمکهداشتتوجهباید

باآشناییمنظوربه.دارندتأکیدکارامدآببازارهایبراینیازموردشرایطتبیینوآبسیاستهایکاملاصالحشروع

 .گرددمیاشارهزمینهایندرشدهائهارنظراتازبرخیبهادامهدرآب،بازارهایبرقراریالزامات

هایشکلبهحقآبهیمبادلهامکانآب،بازارهایشکلگیریپیششرطهایازیکی،همکارانوایسترنظراساسبر

میشود،محققسختیبهشرایطاینایجادالبته.شودفروشوخریدزمینمالکیتازجدابتواندنهایتاًکهاست،مختلف

حقوقمجددتخصیصفرآیندباخودانحصاریقدرتدادندستازدلیلبهدولتیمراجعاستممکنهکدلیلاینبه

هایهزینهداشتننگهپایینکهاعتقادنداینبرهمچنینآنها.نمایندجلوگیریآنگیریشکلازمتقاضیان،بهآب

درلندری.  هستندآببازارهایبرقراریایپیشنیازهدیگرازانعطافپذیرمدیریتومناسبزیرساختهایوجودمبادالت،

آب،قوانینپویاییراآببازارهایبرقراریپیشنیازهای"  دهدپایانتعارضهابهمیتواندچگونهآببازار"عنوانباپژوهشی

دارانحقآبهخودآناجرایمتولیکهها،دستورالعملومقرراتازمجموعهایوضعنیزودولتمستقیمدخالتهایحذف

 . کندمیعنوانباشند،

است،آمدهشدهمنتشراسترالیاآبملیکمیسیونتوسطکهاسترالیا،درآببازارهاییتاریخچهگزارشدر

 :کهپذیردمیتحققزمانیتنهاآببازارهایاقتصادیکارایی

 باشد؛ایمنآببهدسترسیبرایمالکیتحقوق •

 باشند؛مطلعخوبیبهبازاروضعیتازربازادرمشارکتکنندگان •

درونیمنفیجانبیآثار)شودمنظوربازار،درشرکتکنندگاناقداماتتوسطشدهایجادمزایایوهاهزینهتمام •

 (شود

باشد؛حداقلمبادالتمشکالتوکمافرادخروجوورودبرایموانع •

 بازار آب، تجارت آب يا مبادله آب  

زیبهآبکهاغلب،حقآبنیوفروشحقوقدسترسدیخرندیفرایعنیمبادلهآب،ایازارآب،تجارتآبب

یغربیهاالتیازایباشد.بعضیموقتاییتوانددائمیتجارتمطیحقآب،شرایقانونتیشود.بستهبهوضعیمدهینام

،یتجارتآبهستند.برخیطرحهایداراایاسپانیقنارریزاوجرانیاا،یاسترال،یجنوبیقایآفر،یلیمتحده،شاالتیا

درژهیبوگر،یدیازکشورهایدانند.برخیجهانمیطرحهانیترومؤثرنیترشرفتهیراپایتجارتآباسترالیطرحها

[1تجارتآبدارند.]یبرایرسمریغیطرحهاا،یجنوبآس

مت،یبرقیبازارمبتنرایکاراترآبشود،زصیتواندباعثتخصیازاقتصاددانانمعتقدندکهتجارتآبمیبرخ

کند.یباارزشباال،عملمیهاتیکمارزشبهفعالیهاتیکاربراندراختصاصمنابعازفعالیبرایبهعنوانمحرک
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تجارتآبویطرحهایطیمحستیوزیاجتماعیامدهایآبدرعمل،پیبازارهایکارآمدزانیمرامونیپیمباحثات

رد.مانندآب،وجوددایبهکارگرفتهشدهدرموردمنبعیاصولاقتصاداتیاخالق

متفاوتاستوگریتاپروژهدیکهازپروژهاردیگیرابهخودمیمتحده،تجارتآباشکالمختلفاالتیادر

حقوقآب،یمتحدهغرباالتیایهاالتیازایاریدارد.دربسیبستگیمنطقهایفاکتورهاگریودایجغرافخچه،یبهتار

استواراست.اقتصاد"استکهاولازهمهشروعکردهباشدیساولباکتیاولو"ای"یبرداشتقبل"نیدکتریبرمبنا

یناکارآمد،یودرزمانخشکسالیشهریهاتیجمعشیباافزاژهیآببهوصیتخصریامردرمسنیدانانمعتقدندکها

 اند.افتهیهارواجیناکارآمدنیاحیتصحیبرایریآببهعنوانمسیکردهاست.بازارهاجادی(ای)وعدمبهرهور

 بازارهای تجارت آب  

و بینیکخریدار اندازهگیریآبکه قابل انتقالداوطلبانهتخصیصیکمقدار یا تبادل یعنی تجارتآب

فروشندهصورتمیگیرد.دریکبازارتجارتآب،فروشنده،حقیاامتیازآبیداردکهمازادبرنیازفعلیاوستوخریدار

کمبودآبمواجهاستوحاضراستکهبرایرفعنیازآبیخود،هزینهبپردازد.مبادالتمحلیکهبرایمدتزمانبا

محسوبمیشوندوممکناستطبققوانینمتفاوتینسبت"بازارهاینقطهای"کوتاهیبینهمسایگاناتفاقمیافتد

 [2.]بهبازارهایتجارتحقآب،عملنمایند

 نظريه اقتصادی 

فعالصیتخصیاستبرایتجارتدرحقوقآب،راهنکهیبها،یاقتصادهینظر یدیتولیهاتیمجددآباز

استیاولباکستیاولو-یبربرداشتقبلی[حقوقآبمبتن3تر،اشارهدارد.]یاقتصادیهاتیبهفعالیکمتراقتصاد

نیازحداززمشیمثلاستفادهبیگریدیهایرآمدناکارآمدآبوناکاصیباعثتخص-کهاولازهمهشروعکردهباشد

شتریبرابرب10توانندتایمی[مثالًمشاهدهشدهکهکاربرانشهر4حفظآب،شد.]یهایکمترتکنولوژیریوبهکارگ

ازارزشآبارائهدهندویروشناریمعدیآببایبازارهاگر،یدی[ازسو4آببپردازند.]یبراینسبتبهکاربرانکشاورز

کسانیکاربرانیرابرایاهیحاشیهامتیقرایراهحلباشدزکیتواندی[تجارتآبم5کنند.]بیحفاظتازآبراترغ

درموردارزشیاطالعاتن،یدهد؛عالوهبرایبهآباختصاصممتیقکیهرکاربر،ازینیخواهدکردوبراساسمنحن

ایهازهینگشودوایآبدرمصارفمختلفحاصلم ی[مطالعاتنشاندادهاستکهبرا4خواهدشد.]جادیسازگار

بهمناطقیدرصد(ازکشاورز10ازآب)یهاانتقاالتمتوسطتن،یبهترازاقتصادافتهیمصارفتوسعهصیتخصلیتبد

آببهکاربرانرایتجارتاستزیاحتمالیطیمحستیزیایآبدررودخانه،جزءمزاتیفی[بهبودک1است.]ازینیشهر

مجدداًزیرانسکی[تجارت،ر1.]افتیرادارند،اختصاصنخواهدیبهرهورنیکمتریکنندهکهازنظراقتصاددیتول

کاربرانمشابهاختصاصنیرابهطورناکارآمدونابرابربسکیآبور،یقبلصیکهنظامتخصیدهددرحالیمصیتخص

[1دهد.]یم
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استکهیصیتخصیآبازنظراجتماعنهیبهصیمعناکهتخصنیباشدبدPareto efficientدیآبباتجارت

[4شود.]یمصیآنرابهترسازدوشاملجبرانبازندگاندرتخص،یگریدیبراطیشرابدونبدترکردنتواندیکسنمچیه

[با4.]ابدیدهنداختصاصیارزشرابهآنمنیشتریکهبیاستکهآببهکسانیسطحیازنظراجتماعنهیسطحبه

ممکناستنکهیاایآنهامشکلاستییشناسانکهیالیحال،غالباًجبرانخسارتمالباختگانازانتقالآب،بهدلنیا

یینهاجیکنندکهنتایمقی[اقتصاددانانتصد6.]ستینیمختلفقرارگرفتهباشند،عملیاسیسیهاآنهادرمحدوده

 [4هستند.]یاستیمهمسیبهآنها،پرسشهایابیدستیتجارتآبوچگونگبازار

 شرايط بازار تجارت آب  

:ندیآیتجارتآب،بدستمیمذکوربرایایمزار،یزطیشراتیبارعا

داشتهباشندویبهحقوقآبدسترسدیبادیمندبهخروفروشندگانداوطلب:افرادعالقهدارانیخر•

کارباشند.نیمجازبهانجامادیبازیمندانبهفروشحقوقخودنعالقه

واستفادهازحقوقآب،منابعموجودعیدرتوزیبهکارآمدیابیحقوقمطلق:بهمنظوردستصیتخص•

حقدیادهازآبحقبااستفیکهمالکان،برخودآبحقندارند،برای.زمانابدیبخصوصاختصاصیهاگروهنیبدیبا

اجارهدردسترسایفروشیازمواردبرایاریشدهودربسنیینهادحاکمتعکیتوسطتیحقوقمالکنیداشتهباشند.ا

[7.]ردیگیقرارم

خودرابدانند.ینیتخمیهانهیهزدیبازار،شرکتکنندگانباکیاطالعات:بهمنظورعملکردمؤثردر•

ارزشآبونقطهاز،یهمچونمقدارآبموردنیمختلفیپارامترهادیاستباژهیمنطقهوکیحقوقآبیکهدارایکس

مضریشدهوآباضافیاریبهطورکاملآبنیزمیعنیرابداند)ستیسودمندنگریآبدیکهدرآنمصرفاضافیا

[7باشد(.]

دارندگانحقوق،قراردارداریکهدراختیآبیهاکرهیوعبهسنجشپموضنیواضححقوق:افیتعر•

گردد.عدمیریگاندازهدیبازیازآبن"حقاستفاده"شوندوییبهطورمستمرشناسادیبا،یآبیهاکرهیکند.پیاشارهم

اعتبارشدنمبادالتشود.یارزشوبیموجبشکست،بتواندیحقوقآبمصیتخصایدرمجوزهاتیشفاف

شکلممکنانجامدادکهنیبهکاراترتوانیتجارتآبرامی:زماننیقابلجداکردنازحقوقزم•

نباشدتجارتآبنیاجارههمزمانآبوزمایبهفکرفروشیکهکسیباشد.هنگامنیبهآبمستقلاززمیدسترس

 [8.]کندیمدایپیکمتریدگیچیپ

 :انواع تجارت 

کاربرانکشاورز،یسهامدارانمختلف براییآنهانیهمچنیوشهریصنعت،یازجمله برایکه یکاربردآب

بازارآبکیدریارزشقائلند،بهعنوانشرکتکنندگاناحتمالیطیمحستیزیایمزاگریدایستگاهیحفظزح،یتفر
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حفظآب،یتوانندبااستفادهازفناوریم-یاورزکاربرانکشژهیبهو-[دارندگانحقوقآب10[]9.]شوندیشناختهم

اقداماتحفاظتازآبای[4درانتخابمحصول]رییتغ،یشخمفصل،یشخمدائمقیازطر حفظداوطلبانهآب)مثالً

،یمبلندمدت،انتقاالتدائیتواندبهصورتاجارههایتجارتدردسترسقراردهند.آنگاهمعامالتمی(،آبرابرایمحل

یخشکسالژهیوطیاجارهآبتحتشرایشهربراکیییامر،توانانیباشدکهایابیانتقالقابلبازایکوتاهمدتیاجارهها

رندیگیمورداستفادهقرارمیوجودداردکهتوسطمناطقشهریگریقابلانعطافدیتجاری[ابزارها4.]دهدیمشیراافزا

یتواندآنرادرسالهایوسپسمدهیخریحقآبراازکاربرانکشاورزیشهردارنآب،کهدرآیرهنامههامثلاجا

مرتبطیآبابزاری[بانکدار4بهآنکاربراناجارهدهد.]یآبشهرنیازتأمنانیاطمیبرایبهعنوانراه،یخشکسالریغ

مورداستفادهیخشکسالیهاالشودتادرسیمرهیذخیخشکسالریغیدرسالهانیرزمیاستکهدرآنآبدرز

 water[عمل4هستنداشتباهگرفت.]یآبکهمؤسساتکارگزاریبابانکهادیموضوعرانبانیاگرچهارد،یقرارگ

ranchingد.درمنتسبهستننیبهحقوقزمیقابلانکارکهبهطورقانونریبهحقوقآبغیابیدستیاستبرایروش

مناطقازجداکردنحقوقاجتنابیجداکردهاند،هنوزبعضگریکدیدونوعحقوقراازنیازمناطقایاریکهبسیحال

حذفشدهازینیرزمی،آبزwater ranchingدهند.درصورتیادامهمwater ranchingتیبهتقونیکردهوبنابرا

ب،ییدارا برایزیازآنچشتریاغلب برای[کهم11استفادهشدهاست]یکشاورزنیانگیمصرفمیاستکه یتواند

یناکارآمدزیآبنیودسترسنیزمتیمالکیاقدام،درپراکندگنیهستند،مضرباشد.ایکهبهآنمتکییهاستمیاکوس

زمکیهاممکناستیمثلشهرداریکشاورزریغیهاگروهرایکندزیمجادیا آسانرانیقطعه آنیبرایبه آب

شدهتوسطرهیکهمقدارآبذخدیقابلمعاملهداشتهباشیگواهکیاستکهنیادهیآب:ابارات[اعت12کنند.]یداریخر

نیکند.ایامربهحداکثراستفادهازهرقطرهآبموجودکمکمنیدهد،ایفردرااطالعمکیایمؤسسه،سازمانکی

بایالمللنیشودکهبهدارندهامکانتجارتآبحفاظتشدهرادربازاربفیتعریممکناستبهعنوانمجوزیگواه

دهد.یخودمیبازارفعلمتیق

 انواع سازوکارهای تجارت آب  

هستندکهازییآب،بازارهایرسمی.بازارهاندیآیمدیپدیرسمریوغیآبمعموالًبهدوشکلرسمیبازارها

وحلوفصلکندیمتیمبادالتکارآمدبازارراتقو،ینظامحقوقگر،یدیانیبرخوردارند.بهبینظامحقوقیبانیپشت

،یقواعدحقوقیهستندکهقراردادهابهجاییبازارها،یرسمریغیها[بازار13.]سازدیمریپذاختالفاتقراردادراامکان

داردیبهچارچوبنهادیادیزیآب،وابستگیرسمیبازارهاتی.موفقشوندیرفعورجوعمیاجتماعیوندهایپهیبرپا

پشت آنها از ولیبانیتا بازارهایکند، درونیرسمریغیدر بهشکل نتناسبمینهادیهازا،چارچوبآب، یازهایبا

[13.]ردیگیبردارانشکلمبهره
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 توجيه بازارهای تجارت آب 

یشیدرحالافزایتقاضاانیآبدرمابیمنابعکمعیمشکلتوزیبرایراهحلمناسبتواندیبازارآبمسیتأس

حدهمتاالتیمثلاییجامعهاست.بهعنوانمثال،جاکییواقتصادیقانون،یاسیس،یخیباشدکهوابستهبهبافتتار

کند،مصرفکنندگانیمکتهیرادنیریآبشصی(،تخصدم)متقیبربرداشتقبلی(حقوقآبمبتننیکه)دکتر،یغرب

یهانیگزیداشتهباشند)جاشانیازهایننیتأمیبرایبرایآب،ممکناستمنابعاندکیبدوناستفادهازبازارهادیجد

هکهنسبتبیممکناستمصرفکنندگانیخیحقوقتارن،یموردبحثقرارگرفتهاست(.بنابراریآبدرزیبازارها

حقوقبهعیتوزیبرایسمی[تجارتآبمکان9.]ردیبگدهیهستندرانادشتریبهپرداختبلیمایمصرفکنندگانفعل

رودخانه)مانندانیحاضردرجریازهاینن،یکند.همچنیشوندفراهممیآبقائلمیارزشرابرانیشتریکهبییآنها

گرفتهدهیمحورنادتقدمستمیسکی(،ممکناستدریحیتفریهاتیوفعالیزالبیوسیآبزیهاستمیواکوسالتیش

مصارفاقتصادمحورمانندیآببراصیازتخصیخیمتحدهازنظرتاراالتیشوند.مثالً،مؤسساتحاکمبرمنابعآبدرا

قیدرجهتتشویحقوقآبغربب،یترتنی[بههم14کردهاست.]یطرفدار،یوشهریبرقآب،یکشاورزیابرنامهه

آبیتقاضانیشودوبنابرایمیتلق"دهیفایب"کندیراترکمانیکهجریاست؛آبافتهیآبتکاملانیانحرافجر

[14گرفتهشد.]دهیدرونرودخانهناد

ازاشکالرایومبتنیقبلصیبرتخصیدارد.حقوقآبمبتنیآب،مظاهرمتعددحقوق آنجیبرمجاورت

کندحقداردیمصرفسودمنداستفادهمیکهازآببرایفردنیکندکهاولیمکتهیرادنیا،یقبلصیهستند.تخص

[حقوقآب15اجارهدهد.]ایرابفروشندقوقحنیانتخابکندکهانکهیازآناستفادهکندمگراقیطرنیکهبههم

.غالباًباحقوقمجاورت،ابدییهستند،اختصاصمیآبکرهیپکیمجاوربهنیزمتیمالکیکهداراییهابهگروهیمجاورت

مبدامنتقلنشود.هریزداریجداشودوآبموجودممکناستبهخارجازحوزهآبخنیازحقوقزمتواندیحقوقآبنم

یممیتقس"جوان"و"ارشداییمیقد"اند،بهحقوقافتهیکهدرآناختصاصیبینوعحقوقآبباتوجهبهترتدو

آبآلدهیکنندوبهطورایمافتیوبعدازآن،دارندگانحقوقجوان،آبخودرادریمیشوند.ابتدادارندگانحقوققد

تواندباعثشودیمیسهامخودوجوددارد.درصورتعدموجودتجارتآب،خشکسالدیبازخریهرطرفبرایبرایکاف

امکاننیایمقاماتحکومتیفصولخشکتر،برانی[درا15کاملخودراازدستدهند.]یکهدارندگانحقوق،دسترس

کاملریدمقادیاجازهبازخر،یمیمحدودکنندتادارندگانحقوققدیدورهزمانکیآبجوانرادروجودداردکهحقوق

[16کنند.]دایشود،پیمدهینامتیاولواستیکهسیندیفراقی)حق(خودراازطر

یرابرایشتریکندوآببجادیحفظآبراازهیتواندانگیاست،حقوققابلمعاملهآبمابیکهآبکمییجا

وجوان،یمیدارندگانحقوققد،ی[بهعنواننمونهبااستفادهازنظامحقوقمتقدمغرب14تجارتدردسترسقراردهد.]

[استفادهنکنندممکناستحقوق18](beneficial use)ندمصارفسودمیآبخودرابهطورکاملبراصیاگرکهتخص

)م دهند دست از را کردنحقیبراارهایعخود تعرforfeitureباطل ا"استفادهسودمند"فیو هر متفاوتالتیدر

نهیهزچیکنند،آنهاهیامافقطآبرامصرفمستندیحقوقآبن"یدارا"دارندگانحقوقنکهیالی[بهدل14است(.]
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فیازتوقیریجلوگیبراازشانینسبتبهنیشتریوممکناستآببشوندیازحدمتحملنمشیمصرفبیبرایا

برای[کاربرانکشاورز14مصرفکنند.] فعلصیوحفظتخصهیتوجیآبممکناست برایآب را آب یخود،عمداً

بایمحصوالتکشاورزدیتواندتولیمعاملهمابلحقوققن،یمحصوالتپرآببهکارببرند.بنابراایمحصوالتکمارزش

هامعموالًیاری،آب2006ازسالیمتحدهغرباالتی[درموردا9کند.]بیترغزیحصوالتکمآبتررانمایارزشترو

،یتواندمجدداًآبرابهمصارفشهریتجارتآبمیبازارهانیکندوبنابرایرامصرفمنیریدرصدآبش80ازشیب

[17دهد.]صیشود،تخصیقائلمهیآبدرحاشیبرایشتری[ومحصوالتباارزشتر،کهارزشب8]یطیمحستیز

نیقوانایوجودنداردینیرزمیاستفادهازآبزتیریمدیبرایقانونچیکههیآبممکناستدرمناطقیبازارها

کندو)آبیاستکهچاهحفرمیعموماًدردسترسافرادینیرزمیآبزنکهیالیناکارآمدهستند،مناسبباشند.بهدل

[کاهشآبخوان18کردهاست.]دایگذشتهبهسرعتافتپدههنیسراسرجهاندرچندیستابیکند،سطوحایمرا(پمپ

یترمنییپایستابیشوندوسطوحایمهیآبخوانهانسبتاًآهستهتغذراینگرانکنندهاستزنییپایستابیهاوسطوحا

مصرفنامناسبسازد.یرابرانیریتواندبهنفوذنمکمنجرشودوآبش

متیقرییتغیبرادیبا،یشوندکهدراصولنظریدرنظرگرفتهمیمنعطفیآبابزارهایبازارهایطورکلبه

تعد وپاسخگولیها تغطیشرایشوند تقاضارییدرحال بارشکمتر، )مثالً باافتهیشیافزایبازارها نظر9شند.]( از ]

شیدرحالافزایهستند،ممکناستبهکمبودآبوتقاضایبمتحدهغراالتیکهدراییمثلآنهایجوامعخاص،یخیتار

انتقال)مثلساختیهارساختیوزیسازرهیذختیظرفشی(مثلافزاsupply-side)محورنیتأمیراهحلهاقیازطر

بیآسزایآگاهشیساختسدوافزایباالتر،کاهشمکانهایهانهی[بهعلتهز14سدوکانالآب(پاسخدادهباشند.]

آبممکنیبازارها،یسالمونشمالغربیماهیمثال،اختاللدرزندگکیازساختسد)بهعنوانیناشیطیمحستیز

آبی[بازارها14داشتهباشند.]تیارجحستند،ینداریبکهدربلندمدتبادواموپاآنیتامیاستنسبتبهراهحلها

آبحضوردارند،یکهدربازارهایخصوصدارانیبهفروشندگانوخریدولتیهاراازآژانسینگهداریتوانندبارمالیم

[9سوقدهد.]

 نقش نهادها  

میتجربقاتیتحق پینشان که مدیداریپایامدهایدهد )تیریو مشترک منابع  Common Poolموفق

Resourceنهادها به بستگی(، ا20[]19دارد]یحاکم و نهادچیهنکهی[ نیتیرینظاممداینوع بهطورستیقادر که

اییعینظاممنبعطبکیCPR[20[]19[]2کند.]تیریهامدنهیدرهمهزمنهیمنابعمشترکرابهطوربهکنواختی

بخصوصدشواریگروهیازآنرابرایبردارگستردهاستکهمنحصرکردنبهرهیتبشراستکهبهقدرساختهدس

شوندومصرفآنیاختصاصدادهمتیکهحقوقمالکیحالهنگامنیمنبعمشترکاست؛بااکی.آب،ذاتاًسازدیم

وجودنی.بااردیگیرابهخودمیخصوصیکاالکییهایژگیوگردد،یمیوانحصاریتوسطصاحبحقوقآب،رقابت

دارندهحقوقنفعیافرادذرایزست،یخالصنیخصوصیکاالکیآبابد،ییمصیتخصتیکهحقوقمالکیزمانیحت
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(نفوذخواهدکردنیز)بهزمینیاریآبیداشتهباشند.آباستفادهشدهبرایتوانندبهآبباالدستدسترسیمیآبریغ

سودخواهندبرد.یبازگشتیهاانیدستازجرنییپایآبریحقوقغیدارانفعانیذنیبنابراگرددیبازمانیجروبه

تیریصورتمدنیبددیشوندوبایحفظمزیبازارتجارتآبنکیدریخاصمنبعمشترکآب،حتیهایژگیونیبنابرا

شوند.

نیکند،تامیمیریاستکهازنظاممنبعکنارهگیدهندهشخصصیمشترک،تخصرهیمنابعذخیایدندر

یطوالنیداریازپانانیاطمیکنندگان،برادیکنندوتولیممیراتنظCPRکیهیهستندکهتهیندگانیکنندگاننما

تجارتیباتوجهبهبازارهانیگرتهاردن،یهمچن[19کنند.]یمتیفعالایری،اقدامبهساخت،تعمCPRنظامکیمدت

پ منابعمشترکدرشنهادیآب، برا"منابعمشترکیتراژد"کیکردکه برداران بهره بهحداکثررساندنی،کههمه

ادامهخواهندداد،خاتمهرهیبهمصرفمنابعذخ،یاجتماعنهیهزایبدوندرنظرگرفتنسودیفردیایمزا مشترک

اعتقاددارد،یعمومیکهبهآزادیبرند،درجامعهایمورشیآنیاستکههمهبهسویمقصدینابود":افتیخواهد

[21.]"کنندیرادنبالمیمنفعتفردنیشتریهرکدامب

)مثلیمرجعمرکزکیمنبعمشترکاستکهدرآنتیریمدیبرایسنتیطرح"Leviathan"یاستراتژ

نیمجازاتکند؛بااایمنبعوادارنیازقوانیرویپیبهرهبردارانرابراازیرااعمالکندودرصورتننیقواندیدولت(با

بنابرایااطالعاتکاملیکندریرادستگنیهمهمتخلفتواندیبزرگنمیمجرکیحال بهدستآورد یاستراتژنیرا

Leviathanاست،کهدریسازیمنبعمشترک،خصوصتیریمدیبرایطرحسنتنی[دوم19.]ستیراهحلکاملنکی

نی[باا19شوند.]یومصرفمتیریمد،یفردیشوندومنحصراًتوسطواحدهایممیآنمنابعبهطورملموستقس

ارزشیحاصل،دارایشودهمهواحدهایممیکهمنبعتقسیهنگامرایزستیراهحلکاملنکییازسیحال،خصوص

[19شوند.]یفرضمکسانی

یکیاکولوژ-یاجتماعدهیچیپیکندکهمنابعمشترکدرنظامهایاستروممطرحمنوریالن،یگزیعنوانجابه

یهااسیکهمؤسساتدرمقییتودرتو،جااییچندمرکزیعمومیتواندتوسطنهادهای[وم22شدهاند]هیتعب

یمیمنبعمشترک،همکارکیداریپاتیریمدیبرایوعمودی(افقیتامحلیملیکیدولوژیمختلف)مثالًحوضهه

نیخارجانیشوند.مجرتیریکنند،مد ندارند؛درعوض،سهامداران)شرکتیواجرایریگیبهپازیلزوماً مجازاتها

هانهیزآندستهازعامالنکهراجعبههنیکنند.همچنیریگیقانونراپیاجرا،یتوانندبهصورتداخلیکنندگان(م

 [19کنند.]یشرکتمتیریدارند،درمدیشتریاطالعاتبیمنابعمحلصیتخصیایومزا

 های بازار تجارت آب پيچيدگی 

استوحقوقآببایعمومیکاالکییادیاستکهآبتاحدزتیواقعنیآبشاملایموانعتوسعهبازارها

نیتأمست،یاستانداردنیکاالکی[بعالوه،آب5رادارند.]"استفاده"کهافرادصرفاًحقینهادحاکماستدرحالکی

تیکمجمعی[بازارها4[]1.]ابدییمانیوساختهدستبشر،جریعیطبدهیچیپیاستوازدروننظامهایرقطعیآبغ
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تواندباالیمبادلهدرتجارتآبمیهانهی[هز5آبباشد.]نیازنوساناتدرتأمیتواندناشیباشرکتکنندگاناندکم

بهاشخاصیگانگیبلیکهممکناستبهدلاز،یموردنیآبومصوباتاداریکیزیبهنقلوانتقالفازینلیباشدبهدل

گریدنیآبوقوانیبندرهیجسمیانمثلساختارحوضهآب،مکیسازمانیهایژگیون،ی[عالوهبرا5ثالثدادهنشود.]

[1دهد.]یقرارمریمبادلهراتحتتأثیهانهیهز،یبازگشتانیمثلالزاماتجر

 اثرات شخص ثالث  

ایاتفاقخواهدافتادکهسودهایباشدووقتیمنفایتواندمثبتیاثراتشخصثالثدرموردتجارتآبم

برخرکییهانهیهز آبدخداریمعاملهعالوه تجارتحق در که فروشنده )دلیو اشخاص به تعلقیگریهستند )

ازاثراتشخصثالثعبارتنداز:یی[نمونهها23.]ردیگ

دارندهحقوقآببتواندمقدارکینکهیاعتمادمربوطاستبهاحتمالارقابلیقابلاعتماد:عرضهغریعرضهغ•

انتظار دریقابل آبکیرا اافتیدرنیمعیسال درنیکند. تغافت،یاحتمال )مثالًنیتأمیعیطبیریپذرییبه آب

ریوانتقال)مثالًازتبخرهیکنند،تلفاتذخیمتیریدآبرامصیوبارشنامنظم(،مؤسساتحاکمکهتخصیخشکسال

[23دارد.]یبستگ،یبرگشتیهاانیبهجرینشت(ودسترسای

انتقال.معموالًدرزماناوجرساختیآبوزرهیذختیمربوطاستبهظرفیریتأخلیتحو:یریتأخلیتحو•

استکهدرآنلحظهبهآبیهمهکاربرانیبراازیآبموردنلیتحواییسازرهیذختیفاقدظرفرساخت،یتقاضا،ز

خشکتر(،ایگرمتریدرماههاشتریبیاست)مثالًتقاضایآبفصلیتقاضانکهیالیحال،بهدلنیدارند.باااجیاحت

یبعضن،ی)اوج(تقاضادرطولسال،ممکناستمقرونبهصرفهنباشد.بنابرایسطحباالنیتأمیبرارساختیزتیتقو

[23نکنند.]افتیرابهآندارند،درازیننیشتریکهبیآبخودراهنگامصیکاربرانممکناستتخص

مهمیواختالفارتفاععواملیایجغرافتی[مجدداً،فصلکار،موقع23:]لیتحوایورهیمفغولذخیاهنهیهز•

رهیاندکآنراذخنهیتوانباهزی(ونمیعیمانندگازطبییزهایاست)برخالفچیفشردهسازرقابلیآبغرایهستندز

[4ارتفاعاتمنتقلکرد.]اییطوالنیبهمسافتهاای

آبراتیفیتواندکیمیبرگشتیهاانیآبمعاملهشده،جریانیمبداونقطهپاتیآب:بستهبهموقعتیفیک•

[23کاهشدهد.]ایبهبود

برسالمتیمنفریتواندتأثیآبدرخارجازرودخانهمصیازتخصیهاناشانی:کاهشجرالتیشبیتخر•

[4داشتهباشد.]التی(شتی)وضع

دریاتیمالهیافتپاجتاًیونتیمحلیاقتصادتیازکاهشفعالیارهیامربهواکنشزنجنیمنطقهمبدا:اریتأث•

یکممیوکشاورزیدارندگانحقوقآبصنعتیاقتصادتیکهآبمعاملهشد،فعالیمنطقهمبدأمربوطاست.هنگام

آکادم اجماع تأثنیاکیشود. بزرگریاستکه اما اریآنمتغریتأثیمنطقهمبداوجوددارد وبحثگسترده یاست

[4دارد.]
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 موانع تجارت  

توانندمانعتجارتدربازارآبشوند:یمریعواملز

جهتیطوالنیودرمسافتهاداریفروشندهوخرکینیآببییجابهجای:برارساختیزیباالیهانهیهز•

[اغلباوقات24است.]ازینیاریبسیکیزیفیهارساختیارزشرادارند،زنیشتریکهبیمجددآندرمصارفصیتخص

[24شود.]یمظوحفنیتأمینهاددولتکیکانالتوسطرساختیزقیساختدقهیسرما

هزیمبادالتیباالیهانهیهز• مجموع تحقیابیدستیهانهی: اطالعات، مشتاق،افتنیجهتقیبه تاجران

بازارآبیمبادالتنهیهز،یتجاریقراردادهایبهمعامالتسودمندمتقابل،ثبتتجارتهاواجرایابیدستیمذاکراتبرا

یدرتجارتمیمبادالتنهیهزشیباعثافزالیدخهامدارانتجارتوتعدادسییایمحدودهجغرافشی[افزا25باشد.]یم

[4شود.]

اعتمادنیدرمعرضخطر،دکتریمتحده،مقرراتفدرالتحتعنوانقانونگونههااالتیا:دریموانعقانون•

استوممکناستیحداقلاناتیجرازمندیآب،نتیفیحفظکایگونهکیتیحمای[برا26قانونآبپاک]ای،یعموم

.(دینیراببایفرنیدرکالHypomesus transpacificusازدادگاهتیکند)مثالً،حمایریجلوگانیخارججریازتجارتها

همهیمی(حقوققدیوجودداشتهباشدکهدرآنکاربران)دارایبندرهینظامجکینظامحقوقآب:اگر•

(،بهدستتیتصاحبکنند)نظاماولویخشکسالطیراتحتشرایکاربرانحقوقجوانسهمنکهیسهامخودراقبلازا

خواهندییصرفهجویبرایکمزهیمعاملهکنند،انگرانکاربگریآبرابادینتوانندبهآسانیمیکاربرانقدآورند،اگر

شوندیگذارمتیوقیسازیهرمعامله،کمیبرادیحقوقناهمگنبارایکندزیمدهیچیامرتجارتراپنی[ا4داشت.]

[4کوتاهمدتدرعرضهکمترسازگاراست.]راتییموضوع(باتغنیو)ا

یبازارهادی)متعدد(درجامعهبایبازارآب،احزابچندگانهاکیتیتحققموفقی:برایواجتماعیاسیموانعس•

یبعض،یاجتماعیحالباتوجهبهمجموعهگروههانی[باا2کنند.]یتلقیآبرابهعنوانارزشهاواهدافاجتماع

متعدد،دشواراست.سهامدارانیگروههاانیمازیبازارآبموردنبیبهتصویابیدست،یاهدافرقابتایرزشهااوقاتباا

[اگر4.]فتدیمؤثروکارآمداتفاقبیزنحاکمبرمعاملهباشندوآنهاراانجامدهندتاچانهنیموافققواندیدربازاربالیدخ

مربوطنیازقوانتیآب،حمایرهاازبازاتیبهحمایلیممکناستتمایاسیمنتخبسیمخالفباشند،رهبرندگانینما

متقابالًدیبایاسیسیرهبرن،ینداشتهباشد.همچنیکمآبطیمنعکسکردنشرایآببرامتیقشیافزاایبهتجارت

موردیاستیسجهیبهنتیابیدستیبرادیبازارآب،باتیریکندومدنییآبراتعیموردنظرازبازارهایاستیسجینتا

شناختهشدهیادیززانیبهمیطیمحستیآببهاستفادهزصیاگرچهتخصت،ی[درنها2باشد.]داریوپاینظر،عمل

انیآببرداشتنشدهازجریخیکهازنظرتاریازآبممکناستدرجوامعیمصرفریاست،مقاومتدربرابراستفادهغ

لیدخیرودخانهدررفاهاقتصادانیماندهدرجریقکردهاند،پابرجابماندچراکهآنهاآببایرابهعنوانهدررفتتلق

[14.]دانندینم
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 مالحظات ديگر  

ییوعدالت،صرفنظرازتوانایآبباهدفبرابرصیتخص،یاقتصادییبرکارایمبتنصی:عالوهبرتخصبرابری•

دردسترسقراری[اگرکهدولتبرا9[]4[]2باشد.]یآبمعیدرتوزیازمالحظاتجدیکینه،یپرداختهزیبرایفرد

یبهصورتادارایارائهدهدگانیوخدماتراارانهیبازارآبراندارند،متیپرداختقییکهتوانایافرادیدادنآببرا

[2خواهدشد.]یاقتصادیمانعکارآمد،یاجتماعیبهبرابریابیدستیآببراعیکند،توزنییآبراتعیگذارمتیق

بهدیباندهوفروشندگانشرکتکندارانیمعناکهخرنیآباستبهایبازارهایهایازنگرانیکییبرابرن،یهمچن

[2معاملهرادرککنند.]کیدستآوردنفرصتبرابردر

همهمصرفیاهیحاشلیتمانیبیمنعکسکنندهبرابردیبازارآبباکیدریاهیحاشمتی:قیگذارمتیق•

تیریحالعمالً،آباغلبتوسطمؤسساتمدنیباشد.باانیتأمیاهیحاشیاجتماعنهیکنندگاندربازار،بهپرداختوهز

متیقریآبزنیشود،بنابرایمیگذارمتیقیصورتادارههستند،بیانعکاسکمآبیهابرامتیقشیکهمخالفافزا

توانندینمشوند،ینمنییبازارتعطی(باشرایی)اجرایاداریهامتی[ازآنجاکهق10[]9شود.]یازحدمصرفمشیوب

میتنظیتوانددرسطوحمختلفی[وم10کوتاهمدتپاسخدهند،]ایعرضهبلندمدتراتییبهصورتخودکاربهتغ

کاراگری[کهد2شود] بر نییمنطبق تعیکی.ستیپارتو درست،یاجتماعیاهیحاشمتیقکینییازچالشهادر

آبنکهیااینشودیریممکناستاستفادهآب،اندازهگنکهیالی[بهدل10آباست.]متیکششقیریاندازهگیدشوار

یتقاضایاهی[ارزشحاش10توانددشوارباشد.]یمیصنعتاییبخشکشاورزیبرامتیکششقنییباشد،تعگانیرا

یارزشگذارح،یتفریتقاضایازجملهمدلهایبازارریغیارزشگذاریهاکیتکنازمندی(نinstream)یدرونرودخانها

داشتآببریاهیارزشحاشان،یانحرافآبخارجازجرشیحالباافزانی[باا10است.]کیدونیمسکنهیمدلهاای

رامنعکسکیاستاتمتیقکیفقطیبازارریغیارزشگذاریهاکی[وتکن10]افتیخواهدشیافزاانیشدهازدرونجر

استوبرمتیقریزیآبشهر،یخیبهطورتاررایدشواراستززینیآبشهریکششتقاضایریخواهندکرد.اندازهگ

[10.]شودیممیعرضهبلندمدت،تنظیاهیحاشنهیاساسهز

بازارآب،نباشد.تعدادکیتیواهمییکلمواردمرتبطباکاراانگری:حجممعامالتممکناستبیارزشگذار•

.حجممعامالتدهدیرانشاننمیتعدادباال،کارآمدنیهمچنستیبازارآبناکارآمدنکیکممعامالتلزوماًنشاندهنده

نیمعاملهب51ا،یمتحده،دراسترالاالتیکمبودهاست.خارجازاتاًآبموردمطالعهواقعشدهنسبیدربازارهایواقع

 New)لزیووساوثینالتیدرا1980[اگرچهازدهه3اتفاقافتادهاست.]2002تا2000یسالهانی(بیلتای)ایدولت

South Walesحال،بازارنیباااست،ها،وجودداشتهیخشکسالتیریمدیبرایتجارتآببهعنوانراها،ی(دراسترال

شمالیدرصحراایاگویاکثرتجارتهادرسانتیلی[درش3.]شودیانجاممیاریهمچنانمحدوداستواکثراًدربخشآب

اجارهحقوق552فروشو1065،یغربالتیا19در2000تاسال1990سالنیمتحدهباالتی[درا3شود.]یانجامم

،ی[بهطورکل3فروشهادرکلرادوودررابطهباپروژهسدبزرگتامپسونبودهاست.]کثرآبوجودداشتهاستاماا
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بهیمعامله،همگنییپایهانهیکنند،وسهولتورودوخروجوهزیآبکارادرسهامهمگنآبتجارتمیبازارها

[27[]24دارد.]یساختارخاصبازارهابستگ

رتآبتجایبازارهایبرانیگزیجایهانهیگز

ابیمنابعکمصیتخصیممکناستبراریزیهاسمیمکانستندیمطلوبنایآببادوامیکهبازارهاییجاهادر

:رندیآبمورداستفادهقرارگ

[2شود(]یمدهینامزین"یعمومصیتخص"[)10]یادارییجابجا•

[10شود]یمنییرهاکردنحقوقآب،کهتوسطنهادحاکمتعایفیتوق•

[10]یتصرفاجبار•

[10موجودآب]صیدرتخصیقانونیچالشها•

[10]یقانونفیتکلنییتع•

[10]اسیبزرگمقیآبیپروژههایبازطراحقیمجددآبازطرصیتخص•

[2]یاهیحاشنهیهزیگذارمتیق•

[2محور]-کاربرصیتخص•

 نمونه هايی از کاربردهای اقتصادی ابزارهای سياستی 

 Coaseقضيه  -1-17-1

طرفمعامله،کینکهیوجوددارد.فارغازایکنندگانومصرفکنندگاناحتمالبروزاثراتجانبدیتولنیب

ایتیلزوماًحقمالک اتی.طبقفرضدیبهشکلضررجلونماتواندیمطیشرانینه،اایآثارداشتهباشدنیدررابطهبا

توسطمیتصمنیبهتریجستجوبرانه،یکمهزیدادرسیهانظامبودنهردوطرف،وجودگذارمتیاطالعاتکامل،ق

نیطرف،یمبادالتیهانهیثروت،وصفربودنهزایازدرآمدیومصرفکنندگان،عدموجوداثراتناشدکنندگانیتول

بهندرتبهطورهمزمانتحققاتیفرضنی[اگرچها52ازجبرانخسارتباشند.]یسطحموثرنیممکناستقادربهتأم

ایمنیطرفنیبیماتیتنظیولابدییم تجارتآب،شراجادیتواند آنهادیآیبوجودمیطیشود.درمورد کهییکه

دهیخسارتدنیفشودکهطرشنهادیکنند.اگرپیرانقضمگرانیدیعیبهحقوقآبخوددارندحقوقطبیدسترس

داریپدیکوزدینظامخرکیپرداختکنند،یمبلغحقوقازحقوقشان،بهدارندگانیبهبخشیازدسترسیریجلوگیبرا

یگری.مثالدردیگیقرارمانیازدسترفتهدارندگانحقوقوخساراتقربانیایپرداختدرمحدودهمزانیخواهدشد.ا

نهیز)هملکشانیآبدرماکرهیپکیبهیدسترسیبرانیاستکهدارندهحقوقآببهدارندهزمیهنگامCoaseهیازقض

کهبهحقوقآنهایوسودشخصنیخساراتواردهبهصاحبانزمنهیهزنیمناسببمتیقکیکند.ی(پرداختمیا

مشخصشود.دیداردبایدسترس
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 Paretoکارايی  -2-17-1

حقآباستکهعیموضوع،نکتهتوزنیباشد.ایمParetoییبهکارایابیازتجارتآبدستیهدفاساسکی

یرابههماناندازهبدترکند.وقتگریطرفدنکهیطرفرابهترکندبدوناکیتواندینمیشتریبصیتخصچیدرآنه

نهیسطحبهابد،یصیتخص،یرخشکسالیغیهاالدهندبافرضسیارزشرابهآنمنیشتریکهبییکهآببهآنها

[4افتد.]یاتفاقمصیتخص

 Pigouvianماليات  -3-17-1

(یشدهتوسطانتشار)آلودگجادیایاهیحاشبیبرابربامجموعآسقاًیدقیرونیبنهیهزکیPigouvianنهیهز

اغلببهصورتیرونیبی[درموردتجارتآب،اثراتمنف52شدهاست.]یابیارزیکهدرسطحموثرازآلودگیاستهنگام

کیتجارتآب،هرجهیجوامعدرنترییتغایلوله،وطآب،ساختخطییشود.جابهجایخساراتشخصثالثآشکارم

ا پینشانهمنفکینهایاز تجارتآباست. مالشنهادیاز ابزاراتیشدهاستکه تجارتآب، با جبرانیبرایمرتبط

شدهاستوهیانتقالآبکوتاهمدتتعبکیدیمرتبطباخرنهیدرهزاتیمالنیاست.ادهیدبیآسیخسارتطرفها

خطاکاراجازهیبهطرفها،یسالتجارانیشود.درپایشدهجمعمنییصندوقتعکیشدهپسازآندردیتولآمددر

[53وشدت،خساراتخودراجبرانکنند.]تیشودکهبراساسماهیدادهم

 شكيل بازار آب جزييات ت 

استفادهاقتصادیازآب،درحالتغییرازکشاورزیبهمصرفشهری،صنعتیوتولیدانرژیاست.ساختسدهای

.هایبزرگمقیاسانتقالآب،راهکارهاییپرهزینهبرایتامیننیازهایدرحالرشدودرحالتغییراستجدیدوپروژه

آبتیریدرمدیاسیوسینهادیهایبلکهناکامست،یآبنیکیزیفیابیکشورکمیمسالهفعلهایابیطبقارز

هم به ملیدلنیاست. ابزاربهتوانندیبازارها رویعنوان براکردیبا ایابیکمتیریمدیتقاضامحور به نقشیفایآب

لیتبدزیدردسرنهیبهما،یونهادیاسیسیوبسترهاطیبهسببنبودشراتوانندیبازارهامهایبپردازند.طبقبررس

رواتخاذنی.ازاشودیمدیبحرانآبابرازتردیحلبراراهکیعنواناستکهدربارهنقشآنهابهلیدلنیشوند.بههم

کند.یآنکمکفراوانیاثربخشیبهارتقاتواندیآب،میبازارهاینیآفربهنقشارانهیوهمیاچندرشتهکردیرو

دربخشژهیبهو،ینیرزمیزیهاازآبیبردارانفجارگونهدربهرهشیسببافزاونیزاسیگذشته،مکاندهه6یط

درینیرزمیبهمنابعآبزیدرحالتوسعه،وابستگیکشورهاژهیازمناطقجهانبهویاریامردربسنیشد.ایکشاورز

درصدبرداشتآب70ازشیمتحدهباالتیواایدرآساد؛دشیراافزاعیشهرهاوصنا،یآبکشاورزیتقاضانیتام

استفادهیخانگنیتامیبراینیرزمیدرصدآبز55طورمتوسطبهییاروپاهیاست.دراتحادیکشاورزیبراینیرزمیز

برا23شود،یم برا22ویکشاورزیدرصد درکشورهایدرصد البته است. )ایجنوبیصنعت وپرتغالا،یتالیاروپا

یهاشدنترازآبترقیموجبعمندیفرآنی.اشودیاستفادهمیکشاورزیبراینیرزمیدرصدآبز89تا75(،ایاسپان

هاوبهرودخانهیورودانیوکاهشجرنینشستزم،یساحلیهاها،آلودهشدنآبخوانشدنسفرهیخال،ینیرزمیز
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منابعدیبهسببکاهششدیاندهی(بهشکلفزاینیرزمیوزیطحاعمازس)نیریآبشیهاگونهجهیهاشد.درنتتاالب

دویطیکنشگراناقتصادجهانیآبازسویابیروندها،کمنیدنبالمشاهدهادرمخاطرهقرارگرفتند.بهینیرزمیآبز

یکنونیهامواسطهضعفنظابهییشدهاست.ازسویمعرفیعمدهجهانیهاسکیازریکیعنوانهرسالهبهر،یدههاخ

مدیحکمران در بهیابیکمتیریآب کشورهاژهیوآب طیدر است شده مشاهده توسعه، حال دورهیدر یهاوقوع

ویمحلیازوقوعاختاللدراقتصادهایریجلوگیآبرابرایتقاضاهایاندبهاندازهکافنتوانستهرانیمد،یخشکسال

اجتماع،یامنطقه تعارضات بیبروز دیاسیسثباتییو کمیناشستمیاکوسدنیوخسارت کاهشدهند.یابیاز آب

ها،ها،کانالگرابودهوشاملساختمخزنعرضهیمهندسطرهیعمدتاتحتسیابیآببهکمتیریمدیهاپاسخنیهمچن

یداریپاقدانآبمعتقداستبحرانآبوفیو....حالآنکهگفتمانجهاناهایکردنآبدرنیریها،شخطوطلوله،چاه

کمبودازیهاشدهاست،ناشهاوآبخوانها،تاالبکهمنجربهخشکشدنرودخانهیآبیهاستمیازاکوسیبرداردربهره

آب،مشوقاستفادهنییپایگذارونرخهاارانهیقیاستکهازطریعمومیهااستیبلکهمحصولسست،یآبنیکیزیف

شیآبتوأمانباافزانیتامیهاپروژهنهیهزشیبهسببافزار،یاخیها.البتهدرسالنداهازحدآبرافراهمآوردشیب

یاستفادهازابزارهاهیآببرپایتقاضاتیریمتنوعمدیهایبهسمتاستراتژیچرخشبارز،یطیمحستیزیهادغدغه

اقتصاد ابزارهایکیعنوان(بهینیرزمیآب)زیبازارهاییفضانیشدهاست.درچنداریپدیمتنوع یبرایاقتصادیاز

موردتوجهقرارگرفتهاست.یاندهی(بهشکلفزاینیرزمیآب)زیابیمقابلهباکم

 بازار آب در يک نگاه 

کنندهآب،بخشیازفرآیندعمومیتوسعهشهرنشینیهایمصرفهادرمیانبخشجاییحقابهضرورتجابه

استکهدربسیاریازکشورهایدرحالتوسعهقابلرویتاستکهتقاضابرایانتقالآبازاستفادهپرحجموارزش

حجموارزشهایصنعتیکممندازیارانه،بهتامینآبشهرییااستفادهکشاورزیآبینیرومندوغالبابهرهدرترپایین

هاکهمستقلازحقمالکیتباالتروجوددارد.بازارآببهنظامقواعدومقرراترسمیحاکمبرخرید،فروشواجارهحقابه

یابند،اماعاملاصلیمشترکدربیشتربازارهاهایمختلفظهورمیبهراهشود.بازارهایآبزمینمبادلهشود،اطالقمی

شود،بازارهایآببهتسهیلمبادلهغیراجباریحقابهوجودکمیابیآباست.بهعبارتیساده،وقتیتامینآبمحدودمی

لبازآببرایمقاصدیباپردازند.بهجهتاستفادهغاشدهمیمیانخریدارانوفروشندگاندرچارچوبسقفتعیین

وریاقتصادیهاییبابهرهتوانندآبرابهفعالیتهایآبریز،بازارهامیارزشاسمیپایین)کشاورزی(دربسیاریازحوضه

آیند.بازارهایرسمیآب،بیشتر)عمدتاصنعتوخدمات(بازتخصیصدهند.بازارهایآبمعموالبهدوشکلپدیدمی

کهازپشتیبانینظامحقوقیبرخوردارندولذا،حلوفصلاختالفاتقراردادوتقویتمبادالتکارآمدبازارهاییهستند

کنندوبازارهایعرفی،بازارهاییهستندکهقراردادهابهجایقواعدحقوقی،برپایهپیوندهایاجتماعیپذیرمیراامکان

.شوندرفعورجوعمی
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 نی الزامات ايجاد بازار آب زيرزمي 

سازیآناست؛بنابرایناگردولتیتصمیمبراستفادهنگریدرطراحیوپیادهعملکردخوببازارمستلزمجامع

و آب،طراحی منابع پایداری تحقق در بازار اثربخشی و موفقیت از اطمینان برای باشد، داشته زیرزمینی آب بازار از

ایرابهبارباروناخواستهتواندپیامدهایخسارتیراینصورتمیسازیدقیقآناهمیتزیادیخواهدداشت،درغپیاده

آورد.برایایجادسازوکارهایبازارآببهجهتمبادلهحقوقآب)زیرزمینی(،شروطچهارگانهذیلبایدلحاظشودکه

 :عبارتنداز

هامعموالدردرآبخوانوجودارتباطهیدرولیکیکافیمیاندونقطهمصرففروشندهوخریدار؛آبزیرزمینی

اند،گسترشدارشکلگرفتههاییکهدرسنگبسترشکستگیهایآبرفتییاآبخوانحرکتاست.منتهیبسیاریازآبخوان

بهره قابل موضعی مقیاس در تنها و دارند محدودی آبخوانسطحی صورت، همین به هستند. آببرداری بزرگ های

تواندموانعیدربرابرانتقالهایدورباشند.اینوضعیتمییهیدرولیکیدرمسافتزیرزمینیممکناستفاقدپیوستگ

هاپیادهشوند.هایمهندسیشاملخطوطانتقالیاکانالآبوبالطبعمبادلهحقوقآبزیرزمینیباشد،مگرآنکهطرح

هایآبزیرزمینیازیکدیگراینکهپیکرهمثالبارزاینموضوع،مبادلهحقوقآبزیرزمینیدراسترالیااستکهبهدلیل

روشدهاست.اطمینانازعدمتجاوزبرداشتاز»حدگسستههستندوازنظرهیدرولیکیپیوندندارندبامانعجدیروبه

محیطیتعریفشود؛ازاینشدهدربرنامهمنبعآب«؛سقفبرداشتازمنابعآببایدبرپایهمالحظاتزیستمشخص

یشدقیقموجودیآبووضعمقرراتدربارهمصرفآبدرنظامبازاراهمیتزیادیدارد.بهعبارتسادهبازارهایروپا

گیریونظارتبررعایتمفادمجوزهاتواننددرپرداختنبهکمیابیموفقعملکنندکهاندازهآبتنهادرصورتیمی

 .)حکمرانیمطلوبآب(وجودداشتهباشد

بندیوحجمخودراحفظخواهدکرد؛اطمینانازتامینحقابهاطمینانازاینکهحقابه،قابلیتاطمینانزمان

تواندبدونوابستگیشدیدیبهآبدهیمطمئنحوضهآبزیرزمینی)آبخوان(دارد.آبدهیمطمئنمقدارآبیاستکهمی

گونهتاثیرمنفیدانستکهشاملتوانهرتیجهنامطلوبرامینامطلوبیدرپیداشتهباشد،برداشتشود.نآنکهنتیجه

هاهاواکوسیستمکاهشآبدهیچاه،خالیشدنآبخوان،نشستزمین،کاهشجریانپایهرودخانهوخسارتبهتاالب

وسطتغذیهرود،آبدهیمطمئنبهمتشمارمیطورکلییکمنبعتجدیدپذیربهشود.اماازآنجاکهآبزیرزمینیبهمی

هایدهد.همچنینبرخیآبخوانیابد،کهاینموضوععدمقطعیتتامینحقابهراافزایشمیساالنهآبخوانارتباطمی

هاییتوانندتامینقابلاطمینانرابرایاستفادهضخامتهستندوذخیرهانتقالیکوچکیدارند،بنابرایننمیآبرفتی،کم

نیازمند ویژهدردورهمانندمصارفشهریکه به آورند، فراهم پایینهستند، باریسک هایخشکسالیکهتامینآب

 .بیشتریننیازبهآبوجوددارد

بهپیامدهایمنفیناشیازمبادلهبرطرف هایثالث)ازجملهمحیطزیست(اطمینانازوجوداقداماتیکه

یرزمینیبایدبهمانندکاالییخصوصیرفتارکرد،یعنیدوپردازد.دررویکردبازاراینفرضاستواراستکهباآبزمی

سازد،نادیدهانگارند.زیست(رامتاثرمیهاییراکهشخصثالث)ازجملهمحیطهایافایدهطرفدرمعامالتبازار،هزینه
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برآثارخارجیحساسولیازآنجاکهآبزیرزمینیکاالییبادسترسیآزادودرعینحالمشترکاست،بنابرایندربرا

نفعان)ازجملهمحیطزیست(ومشارکتآنانموفقخواهداست،واینکهبازارهایآبتنهاباپذیرشآنازسویذی

 .عنواندوعنصرکلیدیایجادبازارآبلحاظشوندزیستبههایثالثونیازهایمحیطشد،بایدحفاظتازمنافعطرف

 ی تجارب جهانی بازار آب زيرزمين 

چارچوب -1 به شدیدی وابستگی زیرزمینی، آب رسمی بازارهای آنهاموفقیت از تا دارد رسمی نهادی های

هایآشکاریپشتیبانیکند،بهاینجهتدرکشورهایدرحالتوسعه،کهظرفیتنهادیآنهاضعیفاست،محدودیت

ارهایغیررسمیآبزیرزمینیدرکشورهایدرحالبرایاثربخشیبازاربرایحلبحرانآبزیرزمینیوجوددارد.لذاباز

تواندجایگزینشود،چراکهدربازارهایغیررسمیآبزیرزمینی،بههاینهادیضعیفیدارند،میایکهظرفیتتوسعه

 .گیردبردارانشکلمیهاینهادیمتناسببانیازهایبهرهشکلدرونزا،چارچوب

هایتخصیصآبرانیزبرعهدهمسوولبودندرامرتخصیص،هزینهدررویکردمقرراتی،دولتبهجهت -2

کنندگاندربازاراست.ازآنجاکهافرادهابرعهدهمشارکتدارد،ولیدررویکردبازاریبهتخصیصمنابعآب،اینهزینه

هایدولتیدارند،اینامکانهاوافزایشکارآییآبدرمقایسهبانهادنفع،انگیزهبیشتریبرایحداقلکردنهزینهذی

هایمبادلهدربازارآبکاهشوبالطبعبازتخصیصکارآتراقتصادیآباتفاقبیفتد.البتهبایدتوجهوجودداردکههزینه

 .داشتکهاینرویکرد)بازارآب(صرفابهرویکردمقرراتی)تخصیصمتمرکز(آنهمدرموضوعاتفوقبرتریدارد

ویداینموضوعاستکهحقوققابلانتقالآبزیرزمینی،جایگزینبهتریبراینظامحقوقتجاربجهانیم -3

باره این برپایهزمیناست.ولیدر بتواندپایداریمنابعآبآبزیرزمینی تردیدداردکهمبادلهحقوقآبزیرزمینی

ازمحیط آنکه به رفاهزیرزمینیرامحققکند،چهرسد پذیرراومعیشتجوامعفقیروآسیبزیستحفاظتکندیا

 .تضمینکند

دهدکهبهاجراگذاشتنحقوققابلانتقالآبزیرزمینیازطریقمکانیزمبازارهایجهانینشانمیتجربه -4

هایفرهنگیوسیاسی،زیستی،عدالتاجتماعی،وحساسیتآب،بهجهتدارابودنمالحظاتپیچیدهاقتصادی،محیط

 .عنواننیرویپیشراندرپشتصحنهاتخاذاصولبازارآباستایدئولوژیسیاسیقویبهنیازمندیک

زدهشتابو(پایین–سازیبازارآبزیرزمینیفارغازرویکردهایدستوری)باالضروریاستفرآیندپیاده -5

بهزمانزیادینیازداردواینکهآببرایاجرایبازارآبزیرزمینیاصالحاتسازیپیادهکهجهتاینبه.شودطراحی

صورتگیردبهچشمخوددهدمنافعاصالحاتوتغییراتیراکهبایددرپرتوتجربهنفعانامکانمیرویکردتدریجیبهذی

پیاده که است ادواردز آبخوان موضوع این از نمونهخوبی ارزیابیکنند. و آبببینند بازار اجرای به ناظر قانون سازی

 .سالبهطولانجامید15ینی،زیرزم
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 های جهانی تشكيل بازار آب درس 

بهزمیودرحالتوسعه،مکانافتهیتوسعهیازکشورهایاستدربرخیاچنددهه روشکارآکیعنوانبازار

یسازهیشبایآبفعالیکهبازارهادهدینشانمقاتیتحقجیمنابعآبموردتوجهواقعشدهاست.نتاصیجهتتخص

انتقال«یهادرطرحیگذارهیسرمایریپذهیرفاهکشاورزان«و»توجشیمصرفآب«،»افزاییکارآشیشده،»موجبافزا

اند.آبشده

کنفرانسنیآنوجوددارد.در»دومیایبازارآبومزالیدرخصوصفرمولتشکیسواالتمتعددان،یمنیادر

بازارآبلیدرکشورراتشکیرفتازتنشآبتنهاراهبرونیخصوصفعاالنبخشنکهیدوساالنهاقتصادآب«،عالوهبرا

قرارگرفتهیآنموردبررسبیومعاایبازارآبومزاجادیارتجربهپنجکشوردزینیگزارشپژوهشکیعنوانکردند،در

آوردهشدهاست.لیآنبهتفصاتیگزارشجزئنیاستکهدرادامها

وشرب،یصنعت،کشاورزیهامنابعآبدربخشیکشور،تقاضابراتیجمعشیافزالیبهدلریاخیهادههدر

شیافزایمالیهاتیمحدودنیوهمچنیومحدودبودنبارندگیمیاقلطیشرالیداشتهاست.امابهدلیریچشمگشیافزا

درسطحکشورمتناسبنبودهوهایبارندگیراکندگمواجهشدهاست.عالوهبرکمبودبارش،پتیعرضهآببامحدود

منابعیکهمازادتقاضابرایطیکشوررخدادهاست.درشرایخزروغربوجنوبغربیایهادرسواحلدراغلببارش

بهیوکارآازمنابعآبموجودالزموضرورنهیمواجهاست،استفادهبهتیبامحدودزیعرضهنشیآبوجودداشتهوافزا

ازیکی.رندیگیمورداستفادهقرارنمنهیصورتبهکهدرحالحاضرمنابعآببهدهدی.اماشواهدنشانمرسدینظرم

کنندگانومصرفیصنعت،یبردارانکشاورزتوسطبهرهیپرداختیبودنآببهانییمنابعآب،پایمصرفناکارآلیدال

لیتشکیاقتصادیهایازمنابعآبمحدودبودهاست.طبقتئورنهیبهادهدراستفشانزهیکاهشانگجهیشربودرنتآب

استکهمنابعآبباتوجهبهارزشیبازارآبنهادکیمنابعآباست.نهیبهصیتخصیبرایشرطکافیبازارآبرقابت

.شودیوفروشندگانمبادلهمدارانیخرنیآنبیاقتصاد

 تجربه کشورها  

آبدریبربازارهایقرارگرفتهاست.مروریبازارآبموردواکاونهیتجربهپنجکشوردرزمروشیدرپژوهشپ

اند.شدهفیتعر«یررسمیغیو»بازارها«یرسمیبخشآبازجمله»بازارهایبازاربرایانواعمختلفدهدیجهاننشانم

یتوجهبازارآبدرکشورکمکقابللیدرفرمولتشکیبندبهجمعتواندیکشورهامریتجربهسایبررسانیمنیدرا

سوالنیاست.حالاکایکهشکلگرفتهاست،مربوطبهبازارغربآمرایآبدردنیبازارهانیتریمیازقدیکیکند.

گستردهشیافزا،یالدیم1848شکلگرفتهاست.درسالیوتحوالتندهایبازارمطابقباچهفرآنیمطرحاستکها

1855چندسالبعددرسالت،یجمعشیافزانیبهعلتکشفمعادنطالرخداد.بهدنبالاکایمهاجرتبهغربآمر

ریی،تغ1860قرارگرفت.امادرسالکایغربآمرگذاراناستیدردستورکارسنیآباززمتیمجزاشدنمالکیالدیم

یریگازشکلیهاهنوزخبرسالنی.دراوستیبهوقوعپیکشاورزیهانیاستفادهآبازاستخراجمعادنبهسمتزم
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نیشکلگرفتکهدراولکایبازارآبدرغربآمر،یالدیم1870درسالنکهیروندادامهداشتتاانیبازارآبنبود.ا

حقابهازافتیدریبراقدامازیشد.دراواخرقرننوزدهمنلیبازارتسهنیهادراوفروشواجارهحقابهدیگامامکانخر

مهیاتفاقاتدربخشآبهمراهبودکهدرننیباایدردستورکارقرارگرفت.قرننوزدهمدرحالیدولتیسازمانقیطر

یهاازچالشیکیبهینیرزمیزیهااستفادهازآبشیحقابهوافزایاعطایبرایسطحیهاکاهشآب،ستمیاولقرنب

کردیدرموردبازارآبدوروییکایآمرگذاراناستیسدهدیپژوهشنشانمنیاجیشد.نتالیتبدکایربازارآبدرغربآم

یهارادنبالکردندودرسالتیهانسبتبهجمعحقابهریچشمگشیافزا2000تا1970اند.آناندردههرادنبالکرده

بهبخشیازبخشکشاورزرییهاوتغکاهشتعدادحقابهتیکردهودرنهارییتغیگذاراستیسنیا2015تا2010

درچنددههمختلفموردتوجهقراریدرحالکایآبدرغربآمربازارلیدردستورکارقرارگرفتهاست.تشکیشهر

حلدنبالشدهاست.بانکآبهمکهدرمنطقهحفاظتراهکیعنوانبانکآببهجادیبازارباانیگرفتکهمشکالتا

یآباضافستمیسنیکانالوتونلاستکهالومتریک200ازشیمخزنآب،ب12شد،شامللیازآبشمالکلرادوتشک

.کندیفراهممیکشاورزنیهزارهکتارزم260یبرا

1981ازسالیلیاست.بازارآبشدهیبازارآباهتمامورزلیاستکهبهتشکییازکشورهاگریدیکییلیش

مشتملبریهمچونوجودقراردادییبراساسپارامترهازیکشورننیحقابهدراصیآغازبهکارکرد.فرمولتخصیالدیم

زیبازارننیایی.نهاداجراشودیدرنظرگرفتهمینوعکاربرنییبدونتعل،یونقطهتحونیحجمآبمربوطه،منبعتام

یلیبازارآبشیهاحقابهنیکنندههستند.همچنمصرفیهاتحتعنوانسازمانیمردمیهاوتشکلیدولتینهادها

یهانهیازهزیمبادالتهمناشنهی.هزشوندیممیتقسوسته«یوناپوستهی»مشروط«و»پ«،یدائمیهابه»حقابهزین

انحصارجادیاحتمالایلیدربازارآبشگریدیهرمعاملهاست.ازسویهانهیانتقالآبوهزیهاوتوسعهشبکهرییتغ

شدهاست.یابیهاباالارزحقابههیاولدردرخواستتینبودمحدودلیبهدل

بازارلیازتشکیمشخصخیگزارشتارنیدرنظرگرفتهشدهاست؟دراییچهسازوکارهانیدربازارآبچاما

بازاریی.نهاداجراشودیباوجودقراردادباکاربرانفراهممهاینیآبدربازارچصیاعالمنشدهاستاماتخصنیآبچ

بلندمدت«یهامدت«و»حقابهکوتاهیهابهدودسته»حقابهزینهاینیهستند.انواعحقابهچیدولتیهمنهادهانیآبچ

آبیهاکشوروجودداردوبانکنیمعاملهدربازارآبایبرانهیهزدهد،ینشانمهایابیارزنیاست.همچنکیقابلتفک

«ی»گروه«،یکاربردرسهسطح»زیننیشدهاست.سطحمبادالتدربازارآبچلیمبادالتتشکنهیباهدفکاهشهز

وجوددارد.«یمحلیهاو»دولت

است.درسازوکاردرنظریجنوبیقایپژوهش،بازارآبآفرنیدرایآبموردبررسیازبازارهاگریدیکیاما

درنانیروعدماطمنی.ازاابدیاختصاصگرانیدتیحقابهبهمالکصیکشور،ممکناستتخصنیایگرفتهشدهبرا

اجراتیمالک نهاد اییآبوجوددارد. نهادهنیبازارآب ناستوحقابهیدولتیاکشور و«ی»دائمیهابهحقابهزیها

بوده،هریدربخشکشاورزشتریبیجنوبیقایحجممبادالتدربازارآبآفرگریدی.ازسوشودیممی»موقت«تقس

استیمدلداریپایگذارمتیدرنظرگرفتهشدهاست.قزیبهبخشصنعتنیازحوزهکشاورزیبخشنیچندمبادالتب

وداریخرنیبیمتیعدمتقارناطالعاتق،یمرکزیرساننبوداطالعلیامابهدلشود،یمدهیکهدرنوعمبادالتآنهاد
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نیقرارگرفتهاست.اصالحقوانیاستکهموردبررسییازبازارهاگریدیکیایپان.بازارآباسخوردیفروشندهبهچشمم

کاربراندرسازوکار1999آنقرارگرفتهاستچراکهتاسالانیکارمتولتوردردس1999درسالهاییایبازارآباسپان

بازاربهدستنهادنیاتیصورتگرفتهسکانهدایهایابیاجارهرانداشتند.مطابقباارزایحقابه،اجازهمبادلهصیتخص

وجودسها،یدربازارآباسپاننیاناست.بعدازاصالحقوهارساختیدرتوسعهزیبخشخصوصتیفعالنیوهمچنیدولت

صیشد.نوعتخصنهینهاد«ینیرزمیزیهاو»مجوزآب«یاریآبیهاشرکتی»مجوزبرا«،یادارازاتینوعحقابه»امت

بازارهمبادونیدرنظرگرفتهشدهاست.مبادالتدراهایزمانخشکسالیبرایردائمیوغیصورتموقتبهزیهانحقابه

یهادرسالا،ی.البتهسازوکاربازارآبدراسپانردیگیصورتم«یمجوز«و»استفادهازبانکآبعموم»فروشزمیمکان

قوانجیهمچونترویراتییباتغ2009تا2005 بااصالحات2013ودرسالیدرخشکسالدیجدنیبازارآبووضع

همراهبودهاست.یبحراناقتصادطیشرادریومالیاقتصادطیبهبودشرایتجارتآبدرراستایآزادساز

 چند پيشنهاد 

شدهاست.دربخشیازاینپیشنهادهابهاینموضوعاشارهشدهروپیشنهادهایینیزمطرحپیشدرپژوهش

حلامیدبخشیاستکهبرایاستکهتشکیلبازارآبدربخشکشاورزی،منافعاقتصادیمتعددیداردودرنتیجهراه

می پیشنهاد آب فروشندگان و خریداران درآمدی ریسک کاهش درآمد، افزایش آب، اقتصادی کارآیی شود.افزایش

ایکشاورزانراافزایشداده،رفاهکشاورزانراحداکثریکندوتخصیصمجددتواندبازدهبرنامههمچنینبازاررقابتیمی

گذاریدرچارچوببازارآبانجامگیردودرنتیجهمدیریتتامینآببهبودیابد.اماآنچهاهمیتآبمطابقباارزش

کنندگاندقتکافیبهعملآیدتاازها،ارائهاطالعاتبهشرکتین،تعریفحقابهفراوانداردایناستکهدرتعیینقوان

بندیسهمبریباشدودربینتقسیمشکستبازاربهدورماند.همچنینپیشنهادشدهکهتعریفحقابهبایدبهشکلسهم

محیطمصرف برای نیز سهمی باید دیگر،کنندگان سوی از شود. گرفته نظر در آب،پیشزیست بازار ایجاد زمینه

بهسرمایه برایواکنشمناسبنسبت تواناییالزم بهنحویکهتمایلو اقتصادکشاورزیاست، گذاریالزمدرحوزه

.هایاقتصادیراداشتهباشندسیاست

 تنش آبی را چگونه مهار کنيم؟ 

کشورهایمواجهباکمبودآبقرارداردکهدرحالحاضرباتوجهبهمیزانآبوسرانهمصرف،ایراندرگروه

می نشان را آب اقتصاد مقوله به بیشتر توجه و اهمیت حضوردهد.ضرورت در خصوصی بخش در اقتصادی فعاالن

رامطرحسیاست ازتنشآبیومدیریتعرضهوتقاضا برایعبور بازارآب گذارانومتولیاندولتی،پیشنهادتشکیل

بخشخصوصی،بازارآببایدبامشارکتصاحبانتخصیصآبعملیاتیشودودولتفقطبهنظارتدرکردند.بهاعتقاد

 .اینحوزهبپردازد
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یبیباآثارتخرلگرانیکهبهاعتقادتحلیصدادرآمدهاست؛بحراناستکهبهیزنگبحرانآبدرکشورچندسال

کنفرانسدوساالنهاقتصادنیدر»دومیخصوصوفعاالنبخشیدولتانینشستهاست.متولرانیاقتصادانیباالدرکم

مهاربحرانیراهکارهانیترقراردادند،برجستهیواکاومورددرکشوررایوقوعتنشآبیهاشهیرنکهیآب«عالوهبرا

تصویآبکم به را آب اقتصاد اصالح راه نقشه سدندیکشریو اعتقاد به اگذاراناستی. در آب دلرانیبحران لیبه

ناسبمیورشدنمشکلآب«،»عدمبهرهیاسیهوشمندانهتقاضا«،»ستیریبلکه»عدممدست،ینیجویهازشیرکمبود

حوزهآبسازانمیوتصمانیبحرانشدهاست.متولنیبهاشتریزدنبپردازانهگذشته«باعثدامنو»اقداماتلحظه«یآب

عنوانبهیخصوصازجملهبخشنفعانیخواهدبودکهتمامذریپذامکانیتنهادرصورترانیدرایمعتقدندحلتنشآب

درکشورشود.باختیآببحرانکمفیحرییبهتنهاتواندیآنهادولتنماعتقادبهرایشوند،زدانیواردمیکمکیبازو

معتقدندیخصوصمطرحشدکهفعاالنبخشگذاراناستیسیازسویدرحالیآبمحتملمبارزهدولتدرجنگباتنش

آباست.صیصاحبانتخصرکتهمبامشابازارآب«آنلیتنهاراه»تشکدانیوورودآنهابهمکاریپنیدرایروزیپیبرا

شدهبودکهالبتهتاکنوندهیچیدربرنامهسومتوسعهپنیازاشیبازارآبپجادیاستکهنسخهطرحایدرحالنیا

کشوریکالنآبیهااستیاصالحسیهاازضرورتیکیگذاراناستیبهگفتهسگریدیماندهاست.ازسویمسکوتباق

تیریمدبریشودونگاهاقتصادزیبهآبپرهیاسیسکردیمعناکهازنگاهورونیاست،بهایآبتیریمدمیپارادارییتغ

همچونیموارددیآببایبهاصالحساختاراقتصادیابیحوزهآبمعتقدندبهمنظوردستسازانمیآبحاکمشود.تصم

اقتصاد کامل ارزش کردن بازتخصی»منظور در »برنامهصیآب آب«، »سیهایزیرمنابع شیآمایهااستیکالن«،

بنیسرزم قیسازنهیشیو ازکاربردآب«،»استقرارنظام افزودهحاصل براساسهزیگذارمتیارزش شدهتمامنهیآب

هدفمندبهیهاارانهیمصرف«و»اعمالیهابخشهیکلیهرمنطقهبرایواجتماعیاقتصادطیکاملآبباتوجهبهشرا

تابتوانبستنپروندهردیدردستورکارقرارگ«ییغذاتیوامنیوربهرهیارتقایدرراستاکشاورزانوریپذبیاقشارآس

بحرانآبدرکشوررابهفرجامرساند.

است.امدهیکهتاکنونبهمرحلهاجرادرنیطرحگردد؛یبازارآبدرکشوربهبرنامهسومتوسعهبازمجادیاطرح

(همزمانیوتوسعهبخشکشاورزتیتقاضا)رشدجمعدیکهبارشدشدرانیایبراژهیوبهدار،یتوسعهپاندیآبدرفرآ

شودیمیکاالتلقکییوصنعتیکشاورز،یدنیمصارفآشامیرادارد.آببیروست،نقشمهمباکاهشسطحمنابعروبه

زانیاستکهبهمیمتیقیدارایابیباارزشوکمی.هرکاالشودیمجادیمتفاوتارزشایهاکهبامصرفآنبهنسبت

استکهیتصاداقییکاالزیمبادله،آبنتیوقابلیابیبهسببوجودعاملکمنیدارد؛بنابرایآنبستگیرضهوتقاضاع

رانیکهدرایآبشهرکنندهعیتوزیهانهادبازارآب،شرکتلیوجوکرد.باتشکجستیبازارمتیآنقیبراتوانیم

وباثبتیطوررسمبهتوانندیهستند،میخصوصیهاوشرکتهایکشورهاشهردارریآبوفاضالبودرسایهاشرکت

واستحصالیگذارهیباسرماتواندیمیخصوصفضابخشنیدارانکنند.دراآبازحقابهدیاقدامبهخر،یدردفاترقانون

ق با را خود محصول و شود بازار وارد زیبازارمتیآب آب منابع یهاپساب،یسطحیهاانیجر،ینیرزمیبفروشد.

ابرها،بایحاصلازباروریگبارندآل،دهیایفضاکیدریشدهوحتیزهکشیهافاضالب،آبیهاانیجرشده،هیتصف

آنشدننهیبازارونهادلیمنابعباتشکنیهرکدامازامتیهمباشندوتفاوتقنیگزیجاتوانندیمتفاوتمیهاتیفیک
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دولتبامیمستقیهاآبباتوجهبهارزشآبوبدوندخالتمتیقدی.درواقعکارشناسانمعتقدندباشودیمشخصم

خروجیبرایخصوصپارلمانبخشسیکنفرانسدوساالنهاقتصادآب،رئنیشود.حالدردومنییتعزاربایروهاینتیتقو

وحلیبهتنشآبیخصوصورودبخشیدادهبراشنهادیپهایاستدردسرسازشده،بهدولتیازبحرانآبکهچندسال

بازهمایقرارخواهدگرفتسازانمیدموردتوجهتصمیددیکهبایشنهادیبازارآبرادردستورکارقراردهد.پلیآن،تشک

خوردهدرخواهدآورد.خاکیهاسرازپرونده

 با تشكيل بازار آب صرفه جويی در مصرف آب  

باتوجهبهآنکهایرانازنظرمیزانبارشومنابعآبیموجوددرمنطقهخشکزمینواقعشدهوتامیننیازهای

است،صرفه بدلشده ملی بحران یک به فزاینده مهمآبی از یکی آب منابع از استفاده در برایجویی راهکارها ترین

 .رفتازاینبحراناستبرون

هبهآنکهایرانازنظرمیزانبارشومنابعآبیموجوددرمنطقهخشکزمینواقعشدهوتامیننیازهایباتوج

است،صرفه بدلشده ملی بحران یک به فزاینده مهمآبی از یکی آب منابع از استفاده در برایجویی راهکارها ترین

وریاستفادهازمنابعرینراهکارهابرایافزایشبهرهرفتازاینبحراناست.شیوهصحیحمصرفآبیکیازموثرتبرون

 .آباست،ازاینروحفظاینمنابعنیازمندمدیریتصحیح،جامعوجدیاست

ارزشنگریستهشدهکهمانندهرکاالیعنوانیککاالیاقتصادیبایافتهبهآببهامروزهدرکشورهایتوسعه

هوعرضهآندربازارازطرفمالکینخصوصیقابلیترقابتبادیگرکاالهاراگذاریاقتصادیداشتدیگریقابلیتارزش

گذاریاستکهمحوراساسیآننیزدارد.اصوالًهربازاری،نهادیاستکهشاملمقررات،مکان،عرضه،تقاضاوقیمت

بهویژهاگربازاررقابتیباشد،شود،تخصیصقیمتاست.زیراقیمتدربازارموثرترینمتغیریاستکهواردمعادالتمی

 .ازاینروعاملاصلیدرایجادتعادلبینعرضهوتقاضا،قیمتکاالست

بنابراینباتشکیلبازارآب،عرضهوتقاضایآببرخالفمسائلدستوریوتکلیفی،ازطریقسازوکارقیمت

بهحداقلبرسدامادرصورتیکهسازوکارقیمتوریآبشود،زیرامسائلدستوریوتکلیفیسببشدهبهرهتعدیلمی

هابراساسمصرفبهینهساماندهیشدهودرواقعهدفایناستکهدربحثبازار،قیمتدخالتواردعرصهشود،تعدیل

 .کندنهمسائلدستوری

برایآنتعیینبرایاینکهآببهبهتریننحومصرفشودوپاسخگویتمامنیازهاباشد،بایدقیمتاقتصادی

شودوباتشکیلبازارآبهنگامتبادلآببینعرضهوتقاضا،قیمتاقتصادیکشفوارزشاقتصادیآبتعیینشودتا

توانگفتطرحبازارآبدرواقعمدیریتمنابعآبیکشاورز،صنعتگرومردمدرمصرفآبدقتبیشتریکنند.البتهمی

هابهدستمردمباشد،آنهاگریفعالیتجربهبهاثباترساندهاستوقتیتصدیکشوربهدستمردماستوتاکنونت

کنند.بهعبارتیحضورمردمدرمدیریتمصرفآببایدبهعنوانمحوراساسیمطرحشودوتوسعهدلسوزانهعملمی

 .گذاریدرتامین،انتقالوتوزیعآببهعنوانمحورجدیدربازارآبلحاظشودسرمایه
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هاینیازمندمنابعآبیاستوریآبوتسهیلمبادلهآببینمردمودستگاهزدیگراهدافبازارآبارتقایبهرها

ووقتیمبادلهآببینمردمشکلگیردوبهشکلرسمیوقانونیعملیاتیشود،بخشیازصنعتکهبهمیزانکمیآب

هاییکهنیازیبهاستفادهازآنندارند،باقیمتدارندودرزمانتوانندازکشاورزانیکهسهمیازحقابهنیازدارندمی

 .مقرونبهصرفهبرایهردوطرفخریداریکنند

رویههاستوحیاتهمهموجوداتبهآنبستگیداردامامصرفبیتریننهادهتولیددرهمهزمینهآباساسی

خدماتبرآنحاکمبودهوچونبهایواقعیآنپرداختهااعمازکشاورزی،شرب،صنعتوضابطهدرهمهبخشوبی

نمینمی احساس نهادشود، عنوانیک به آب بازار که دارد.درصورتی وزنی هزینهکل،»آب«چه شودکهدرسبد

 .کندبردارانآبرافراهممیبرداریازمنابعآبمیانمتقاضیانوبهرهاجتماعی،امکاندادوستدحقوقبهره

براینتقویتارزشاقتصادی،تخصیصبهتروتثبیتحقوقآبازاهدافاصلیبازارآببودهوارزشذاتیبنا

باهزینه تعیینمیآبمتناظر بازیافتدرمحدودهموردنظر و برنامههایحفاظت وشود.درمواردیکه هایحفاظت

هایکند،ارزشذاتیآب،هزینهیراجبراننمیهایآبهایواردشدهبهمحیطهایمختلفمصرف،زیانبازیافتبخش

هایتواندشاملشود.درحقیقتاستفادهازبازارآبیکیازروشهایآبیرانیزمیجبرانلطماتواردشدهبهمحیط

هایخشکسالیوکاهشآباست.بازارآبدرواقعطورکاهشخسارتوریاقتصادیمصرفآبوهمینافزایشبهره

توانبرمبنایآنارزشتولیدهایمتداولونویناستواگربازارآبایجادشودمیکردنصحیحآببهشیوهمدیریت

 .آبراحداکثرکرد

هاقرارگیردومانندگذاریوعرضهوتقاضابینمردمودستگاههمچنیناگرمنابعآببراساسیکسرمایه

جوییدربحثبازارآببهعنوانیکندمصرفبهینهانجامخواهدشد.صرفهکنندهبرایآنهزینهکها،مصرفسایرنهاده

هاینویندرتامین،توزیع،انتقالومصرفآنیکضرورتمحسوبهاوشیوهمحوراساسیاستواستفادهازفناوری

 .شود،تاباایجادتعادلبینمنابعآبومصارف،زمینهتوسعهپایدارایجادشودمی

کندکنندهآبایجادشود،بازارآبشکلواقعیخودراپیدامیابطقیمتیبینمردمونهادهایعرضهوقتیرو

رود.دربازارآبهامشخصشدهوبهسمتیکقیمتاقتصادیومنطقیپیشمیهاورانتشود.تفاوتوشفافمی

نفعان،محیطی،حقوقجمعیمردموذیزیستگذاریتعریفشدهوباحفظورعایتاستانداردهایضوابطحاکمبرقیمت

 .شودپذیرمیمبادلهآبانجام

برداریآببودهوباوریوبهرهترینتحوالتناشیازایجادبازارآبساماندهینظامبهرههمچنینیکیازمهم

زواردبازاررقابتیآببرداریآبخودبهخودتغییرکردهوبهتدریجبخشخصوصینیاجراییشدناینطرحنظامبهره

گذاریقابلرقابتاست،قطعاًانگیزهشود.بخشخصوصیوقتیبهاینواقعیتبرسدکهبخشآبهمازنظرسرمایهمی

هایذخیرهوعرضهآبیمشارکتکند.گذارایجادشدهتاواردعرصهشودودرایجادواحداثسازهورغبتبرایسرمایه

استکهبهازایهرواحدآبمصرفیمیزانمحصولتولیدیهمبهلحاظکمیوهمکیفیوهمازازاینروانتظاراین

لحاظارزشاقتصادیرشدداشتهباشد.افزایشسطحاشتغالورفاهاجتماعیجامعهازدیگرتحوالتموردانتظاراست

 .کندکهازراهتعریفسازوکارصادراتآبعینیتپیدامی
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اندخاورمیانه،استرالیا،آفریقایجنوبیوبقیهمناطقخشکدنیاکهباجمعیتروبهرشدمواجهبرخیکشورهای

ازبازارآببهرهگرفتندتابتوانندشرایطبحرانیوخشکسالیرامدیریتکنندکهاسترالیادراینبینبسیارموفقعمل

 .کردهاست

یدیبرایحفظوساماندهیمنابعمحدودآبکشورباشد،اماتواندبارقهامباایناوصاف،ایجادبازارآبمی

اندرکارانیکهچنینمسوولیتخطیریرابرعهدهدارندبایدباتالشوافرخودبتوانندبرایاینبازارمسووالنودست

هتوسعهپایدارهارادراینحوزهکمرنگکردهومنجربیکمدیریتقویوجامعتعریفکنندتااینمدیریتورودرانت

 .شود

 بازار آب،از ضرورت تا محدوديت 

براساسیکتحقیقعلمیبامطالعاتیکهبراساسکارکردهایبازارآبدرایرانوجهانصورتگرفتهاست

تقاضابرایآبوجودداشتهباشدتشکیلشدهوملیبودنمنابع میتوانگفت:بازارهایآبعمومادرشرایطیکهمازاد

نعتشکیلبازارهایآبنشدهاست.آبما

تفکیکمالکیتآباززمینجزشرایطالزمتشکیلبازارهایآباستوایندرحالیاستکهدرقانونسوم

قانونپنجم142قانونچهارمتوسعهوماده17(ومستنداتاجراییماده106کشور)ماده اجتماعی-توسعهاقتصادی

بازارهایمحلیآبوتسهیلمبادالتآنتاکیدشدهاست.بهعالوهبراساسقانونتشویقبرنامهتوسعهبرلزومتقویت

سرمایهگذاریدرطرحهایآبنیزمجوزفروشآببهقیمتتوافقیبهسرمایهگذاردادهشدهاست.

کاهشافزایشدرآمدزارعین،بهمنظورافزایشکاراییمصرفآب، دیگرکشورهایجهاندرهمینحالدر

افزایشسرمایهگذاریبخشخصوصیدرصنعتآبکشور،افزایشمشارکتمردمدرمدیریتریسکدرآمدزارعین،

منابعآبوکاهشهزینههایدولتدرمدیریتوتوزیعمنابعآبشایستهاستتشکیلوتقویتبازارهایآبموردتوجه

استگذارانصنعتآبوبخشکشاورزیقرارگرفتهاست.یس

یهامتیکمرنگشدهوقیگذارمتیتعرفهوقیرودکهنقشنظامسنتیآنمدیآبامیبااستقراربازارها

بازارآبشکلگردد.نهیآبمنطبقبرمصرفبهیواقعیبهارزشگذاریومنتهنییآببراساسضوابطبازارتعیواقع

کیمکزا،یاسترالکا،یهمدرآمرایرابعادکوچکاست.دردندیازبازارمحلیگرفتهدرمجندراستانسمناننمونهموفق

اگرهمباشکستمواجهبودهاند.یودربرخزیآمتیموفقیشدهاندکهدربرخلیآبتشکیمحلیو...بازارهایلی،ش

واقع ارزش پیآب را ددایخود بخشگریکند در آن رفت هدر نخواهیهاشاهد همچنمیمختلف آبصرفنیبود،

جامعهبهدنبالخواهدداشت.یبرایشتریبیکهارزشاقتصادشودیمییهاتیفعال

وجودیمنابعآبتیکهمحدودکشورازییهااقتصادآباست،عنوانکرد:دردشتیهاازمولفهیکی»بازارآب«

کهآبدهدیفرصترامنیوجودبازارآبانیباادارند،یشتریبیکهصرفهاقتصادشودیمییهاتیدارد؛آبصرففعال

آبدرحالتریل30کهبایچاهکشاورزکیبهعنوانمثال.میکنسودآوریاقتصادیهاتیراصرففعالافتهیاختصاص
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هزار2اگرارزشمحصوالتحاصلازهرهکتارکشتحدودیوازطرفکندیمجادیانفراشتغال5حدودیکاراستبرا

مبادلهدراقتصادفردنیا،یارزشمنداقتصادیهاتیفعالایصنعتیفرد،برانیتومانباشدبادادناجازهفروشآببها

مختلفوسودآورخواهدشد.یهاباعثرونقاقتصاددربخشنیخواهدداشتوهمچنییسزابهریتاث

وابستهبهعیدرصناییزاکهمنجربهاشتغالگریدیهااقتصاددربخشیریآبباعثشکلگیادلهقانونمبنیا

استکهدریدرحالنیاکند،یحلقهچاهاستفادهم4آباست،خواهدشد.بهطورمثالفوالدخراساندرحالحاضراز

بهافتهیاختصاصیهاکهچاهیکند،درحالییزااشتغالرنف40یبراتواندیحلقهچاهم4نیحالتممکنانیبهتر

انجامدادهاست.ییزاهزارنفراشتغال4فوالدبالغبرعیصنا

 خريد آب بجای انتقال  

بحثانتقالآبازدریایعمانمطرحاستوموافقانومخالفانزیادیهمدارد؛ایندرحالیدرکشوراینروزها

ازیبازارآببتوانراهیبرایحلمشکلپیداکردهوازیکسرمایهگذاریسنگینوکمبهرهاستکهشایدباراهاند

ودرصنعتومیداریمصرفآبرادربخشکشاورززانیمنیشتریمختلفکشور،بزیآبریدرحوضههاجلوگیریکرد.

انتقالآبحوضهبهحوضهشتر،یآببنیمتأیبرا.ابدییمشیآب،افزاشتریبنیبهتأمازینت،یجمعشیباافزازیشربن

است؛ازادیها،زانتقالنیتمامشدهآبدرامتیشوداماگاهاقیمیریگیاستکهپییراهکارهاا،یوانتقالآبازدر

شدهیراستاهدفگذارنیبازارآبوبانکآبدرهملیکهتشکمیبودیتریبهدنبالراهکارموثرسیاستگذاراننرویا

راازیبخشمصرفکیدرازینیبراشتریآببنیتأم،ییهامیزیمنطقهبامکانکینوعمصرفدررییتوانباتغیماست.

بازارآبوبانکلیتشکیهدفاصلیازمنابعمحلیتوسعهایازهایننیتأم.موجودهمانمنطقهمحققکردیهاتیظرف

آنکهآبیتوانبهجای:درواقعمنباشد.یاستکهبازارآبدرچارچوبدولتنیاسیاستگذارانآباستوتمامتالش

.اگربازارمیصنعتاختصاصدهایوبهمصرفشربمیفارسانتقالداد،ابراازکشاورزبخرجیخلایعمانیایراازدر

شود.یواضافهبرداشتهارفعمینیرزمیزیزمشکالتدرخصوصآبهاایادیبخشزفتدیآبراهب

 بازار آب خراسان رضوی  

بازارآبدرخراسانرضویازیکسالقبلدرعملشکلگرفتهوخریدوفروشآبکشاورزیبرایامورصنعتی

است.تادوسالقبلیخراسانرضویشرکتآبمنطقهایراهبردیاستهایبازارآبجزوسلی:تشکانجامشدهاست.

2/6کهیمصرفبهداشتنیآببیدرصدبودومابق92ینسبتبهسهمآبکلاستانخراسانرضویسهمآبکشاورز

مصرفآبدربخشزانیمافتهیتوسعهیاستکهدرکشورهایدرحالنی.اشدیممیدرصدبودتقس8/1درصدوصنعتکه

درصداست.10وشربیدرصدومصرفبهداشت30ی؛دربخشکشاورزدرصد60صنعت
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استفادهیمعدنیتهایازظرفدیباوشدننداردیجزحرکتبهسمتصنعتیتوسعهراهیبرایخراسانرضو

میمدرنروبروباشیکشاورزکیشودوبایصنعتدیهمبایکشاورزشود.جادیصنعتایلهایپتانسنیکردهودرکنارا

حدممکنباالببرد.نیآبراتاباالتریکهبهرهور

بازارآبوجودداشتهدیبالیدالنی:بههماعالمکردهاستیخراسانرضویشرکتآبمنطقهارعاملیمد

ورزبخرد.راازسهمکشاازشیکندوآبالزمداردبتواندآبموردنسیتاسیواحدصنعتکیکهقصدداردیباشدتاکس

آبشربیبرای.حتدهدیاختصاصمعتگرراازکشاورزکسرکردهوبهصنازیآبموردنزانیهممیشرکتآبمنطقها

شود.چراکهآبمحدوداستوبرداشتاضافهیداریخریازسهمکشاورزدیاستباازیشهرهاوروستاهماگرآبموردن

.شودیشودمشکالتدوچندانمشتریآبمحدوداضافهبرداشتهاهرروزبنیحالاگرقرارباشدازاردیگیهمصورتم

دولتایوآردیگیصورتمیسمیبازاربراساسچهمکاننیآبدرایگذارمتیپرسشکهقنیدرپاسخبهاییعال

است.دهینرسییکردهاست،بجادخالتیدارد؟گفت:هرجادولتواردشدهودرنرخگذارینقشیگذارمتیقنیدرا

بهکشاورزاناجازهدادهیکند.حتنییراتعتیعرضهوتقاضاباشدکهقمنیبهدورازدخالتدولتوعواملمخرب؛ادیبا

ازواحدتواندیکشاورزمکیوفروشکنند.بهعنوانمثالدیخودشانخرنیمختلفرابیشارژآبچاههازانیکهممیا

.ندکردهازآبآناستفادهکیداریشارژخریگریازچاهآبدتواندیمیکسبکند،ویشتریوسودبیهورمترمکعببهر

  ی کشاورز  یدرصد چاهها ۹۲گفت : هم اکنون   زین یکشاورز  ینظارت بر برداشت آب درچاهها  زانیدرباره م  یو

مجهز به کنتور هستند وبربرداشت آنها به طور کامل   یبرق  یکشاورز یدرصد چاهها  ۵/۹۸است و  یبرق یخراسان رضو

 .شود  یم نترل سوخت برداشت آنها ک ه یهم با سهم یزلید ی . درمورد چاههاشودینظارت م

 فروش آب خالف قانون  

جهادکشاورزیمعتقداست،وزارتتشکیلبازارآبدربرخیازشهرهاواستانهادرشرایطیصورتگرفتهاستکه

فروشآبچاههایکشاورزی)درقالبطرحبازارآب(بهبخشصنعتیاخدماتبهمعنیتغییرکاربریاراضیوخالف

ریبهغیکشاورزیاراضیکابررییتغیبهمعنیاستوفروشآبکشاورزنیمتعلقبهزمیآبکشاورزقانوناست.

قانونتغیملیتبدیصنعتیبهپروژهایکشاورزنیصورتزمنیاست.درایکشاورز یکاربررییشودکهبراساس

ممنوعاستودرصورتیارضیکاربررییمطرحشدکهتغزینیباکمآبیدرکارگروهسازگارامرممنوعاست.نیایاراض

یوفروشکردکهقانوندیراخریتوانآبکشاورزیمیکند.درصورتیمیدگیبهآنپروندهرسژهیویقاضیتخط

فروختهشودبهیصنعتایدمات(رابهبخشخیاگرآبچاه)کشاورزرایدرمجلساصالحشود؛زیاراضیکاربررییتغ

باوراستنیهمبرایکارشناسدگاهیدکیوخالفقانوناست.افتهییکاربررییتغیکشاورزنیآناستکهزمیمعن

ییها»بازارآب«رفتهونشستلیتقاضاوتشکتیریآبکشوربهسمتمدانینگاهمتول،یآباثراتکمدیباتشدیکهدرحال

یرابینیسنگیطیمحستیوزیاقتصادانیاندکهبازارآبزبرگزارکردهاتیمنظورانتقالتجرببهیباکارشناسانخارج

زانیموجودومیهااطالعاتمنابعآبنهیکشوردرزمییربنای،ضعفزدگاهیدنیبنابراکشورهاداشتهاست.یبرخ

کههنوزبریطی.درشرادینمایبازارآبدرکشورراگوشزدملیتشکیاستکهناکارآمدیعواملگریتلفاتومصارفازد
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ابهاماتیدارایبرداربهرهیهاندصدورپروانهینظروجودداردوفرآدراغلبنقاطکشوراختالفیکشاورزیهاسرحقابه

نیاادشدهینخواهدبود.بهنکاتسریهامحقابهدوفروشیداراندربازارآبوخراست،حضورحقابهاریبسیوضعفعدالت

رند،یگیمرقرازیحوضهآبرکیبااستانگلستانکههردودرالنیطورمثالدراستانگآببهتیفیافزودکهکدیراهمبا

وجودندارد.رانیکاالهادربازارآبایشرطهمگننی.بنابراستینکسانی

موانعایجادبازارآب 

گذشته سوءمدیریت به کشور آب مدیریت متولیان امروزه امروزهاما دارند. اذعان کنونی شرایط بروز در

عنوانیکیازهاییبرایکنترلتقاضایآبازسویمسئوالناندیشیدهشدهکهتشکیل»بازارآب«درکشوربهسیاست

هایترینابزارهایمدیریتتقاضاموردتاکیدبرخیمسئوالنقراردارد.درهمینراستاچندسالیاستهمکاریاصلی

هایکارشناسیوسیاسیایبینایرانواسترالیادرزمینهانتقالتجربیاتمدیریتمنابعآبآغازشدهوهیئتگسترده

هاترینآناندکهازمهمهاییدرکشورماندراینزمینهبرایهمتایانایرانیخودبرگزارنمودههاونشستاسترالیاکارگاه

مشورتی-،»مرکزتحقیقاتمشترکآبایرانواسترالیا«و»کارگاهآموزشیتوانبه»نشستاحیاءدریاچهارومیه«می

.محیطی«اشارهکردهایزیستمدیریتحقابه

 

های بيرون از آب مانده پل رودخانه مورای در استراليا بر اثر  رانی در وسط خشكی و پايه تابلوی هشداردهنده ممنوعيت قايق  (1-1) شكل

 پسرفت شديد آب رودخانه 

عنوانابزاریپردازانعلماقتصادمفهومبازاررابرایتخصیصمنابعمحدودبهنیازهاینامحدودبشریبهنظریه

نیازهاوتخصیصهدفمندمنابعتعریفمی کنندومعتقدندجریانطبیعیعرضهوتقاضادرصورتدرجهتتعدیل

سیدکهدرآننقطهتعادل،منابعباهزینهاجراییپایینمدیریتصحیحیکبازار،حتمادرجاییبهتعادلخودخواهدر

هاصرفاًوظیفهبین؛دولتشود.دراینایعادالنهتوزیعمیگونهها،توسطسازوکارخودبازاربینمتقاضیانبهبرایدولت

د،امااقتصاددانانهایغیرمجازجلوگیریکنندارندباوضعقوانینبرحُسنعملکردبازارنظارتداشتهوازسودجویی
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هاونهادهایحاکمیتیدرفرآیندبازارکمترباشد،بازارعملکردبهتریخواهدداشت.درمعتقدندهرچهدخالتدولت

.شودکهقابلیتتشکیلبازاربرایآنوجودداردهمینراستابرای»آب«هممفهوم»کاال«تعریفمی

 الزامات يک بازار کارا -1-31-2

عنواناصولکاراییبازاروجودداردکهعمدتاًضامنرقابتیایبراییکبازاربهگانهپنجدرعلماقتصادشروط

کهورودافرادبهبازاروخروجازآنآزادبودهونیازیبهصدورمجوزازبودنوعدمانحصاریشدنبازاراست.اولآن

شرایطآزادانهبرایورودوخروجمنابعمالیوکاالهاسوینهادهایباالدستی،حاکمیتیویادولتینداشتهباشد.همین

کندهیچفردیانهادیاعمازدولتییاخصوصینبایدبتواندبرایدهد.شرطسومبیانمیبهبازارشرطدومراتشکیلمی

کنندگانهشرکتتعیینقیمتوحجممبادلهکاالدربازاراعمالنفوذکند.شرطچهارمراجعبهشفافیتاطالعاتبرایهم

کنندگان،شفافیتاطالعاتیکهقیمتوکیفیتکاالهاونهادههایموجوددربازاربرایمبادلهنحویدرفرآیندبازاراست،به

هایکندکهبرایکارآمدییکبازار،الزماستتاکاالهاونهادهالزمراداشتهباشد.درنهایتآخرینشرطتصریحمی

خصوصیوتاحدامکانهمگنباشند.همگنیبدانمعناستکهکاالهایمبادلهشدهدربازارهمانکاال،شدهکامالًمبادله

.یکدستودارایکیفیتمشابهبههمباشد

 خورده بازار آب، بازاری شكست عوامل تبديل  -1-31-3

سیاریازاصولایچونآب،بشودکهتشکیلبازاربراینهادهشدهمشخصمیباتاملیکوتاهبرالزاماتگفته

تواندکهداشتهباشد.ازطرفیآب،منبعیعمومیومتعلقبههمهجامعهاستوکاالییکارایییادشدهرانداردویانمی

هاییهستندکهبافرمولبازارآبزیستینیزآبهایمحیطکامالًخصوصینیستکهافرادآنرامعاملهکنند.حقابه

زیستدریغشدهودرنهایتدربازارعرضهشوند.پسبدیهیاستکهنیازالوازمحیطتوانندتوسطبرخیاستحصمی

گریزانگرددکههمینامرخودهاوجودداردکهمانعازسودجوییقانونهاوقوانینیازسویدولتبهاعمالمحدودیت

 .ناقضشرطاولبازارکاراست

هایموجودومیزانتلفاتومصارفازدیگرعواملیاستکهبضعفزیربناییکشوردرزمینهاطالعاتمنابعآ

هایکشاورزیدراغلبنقاطنماید.درشرایطیکههنوزبرسرحقابهناکارآمدیتشکیلبازارآبدرکشورراگوشزدمی

پروانهکشوراختالف بهرهنظروجودداردوفرآیندصدور ابهاماتوضعفعدالتیبسیهای اراست،حضوربرداریدارای

هامیسرنخواهدبود.بهنکاتیادشدهاینراهمبایدافزودکهکیفیتآبداراندربازارآبوخریدوفروشحقابهحقابه

گیرند،یکساننیست.بنابراینشرططورمثالدراستانگیالنبااستانگلستانکههردودریکحوضهآبریزقرارمیبه

.ایرانوجودنداردهمگنیکاالهادربازارآب

 تجربه ناموفق بازار آب استراليا -1-31-4

ویژهتجربهبازارآبهایمدیریتمنابعآباسترالیاوبهمسئوالنمختلفکشوردرحالیبهسراغیادگیریشیوه

سترالیاازسالآموزدرایجادبازارآبدرکشورخوددارد.بازارآبدراایتلخوعبرتاندکهاسترالیاتجربهاینکشوررفته

هایدارلینگکهشاملدورودخانهاصلیبهنام-ودربزرگترینحوضهآبریزاینکشورموسومبهحوضهآبریزمورای1995
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سالبعد،قوانیننحوهشود،رسماًآغازبهکارکرد.یکمورایودارلینگاستواغلبتولیداتزراعیاسترالیاراشاملمی

ازآب اینحوضهبههایسطاستفاده بازارآبحیدر بهتصویبرسید. بازارآباصالحو منظوررسمیتیافتنبیشتر

که2004هایتخصیصوتامینآبتداومیافتتادرسالصورتبازاریجانبیدرکنارسایرروشدارلینگبه-مورای

 .سایرمعامالتآبخارجازسازوکاربازارمذکورممنوعشد

 

 
 پروری استراليا دارلينگ در توليدات کشاورزی و دام -ز مورایسهم حوضه آبري  (1-2) شكل

هاوتولیداتدامیاسترالیادرحوضهآبریزتمامبرنجوپنبهونیزعمدهمحصوالتیچونانگور،یونجه،انواعمیوه(

 )شوددارلینگتولیدمی-مورای

بااصالحقانونملیاسترالیا،بازار2007جاختمنشدودرسالبخشیبهبازارآبمذکوربههمینروندرسمیت

صورتبازاریمستقلورسمیتعریفومعرفیهایفدرالاسترالیابههاودولتدارلینگدرمیانهمهایالت-آبمورای

بخشبودنسازوکاربازارآباینکشوربستهبودندوحتیکهکارشناساناسترالیاییامیدزیادیبهنتیجهرغمآنشد.به

جویی،مازادآبموردنیازدرطولیکسالکنندگاندراینبازاردادهبودندکهدرصورتصرفهناختیاررابهشرکتای

هایایرقمخوردکهدرگزارشگونههایآتیآزادانهبهفروشبرسانند؛امااوضاعدراینکشوربهتواننددرسالآبیرامی

 . شودمحیطییادمیعنوانتراژدیزیستمتعددیازآنبه
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ماه(  حدی که رنگ آب رودخانه را کامالً سبزرنگ کرده است. آوريل )ارديبهشت شيوع گسترده جلبک در رودخانه مورای به  (1-3) شكل

 2009سال 

 
 2009ماه( دارلينگ، آوريل )ارديبهشت - تاالب خشكيده و پوشش سراسری لجن در کف آن در حوضه آبريز مورای (1-4) شكل

فشارهایآبیاریمدرنوتحتاندازیسامانههایمالیدولتیوبخشخصوصینسبتبهراهحمایتکشاورزانبا

هایاصلی،قسمتعمدهجریانآببازگشتیبهرودخانه2007اقدامکردندونتیجهآنشدکهدرپایانسالزراعی

دستحوضهبردارانپایینرفت.بنابراینبهرههایکشاورزیازبینآبحوضهآبریز،براثرتغییررژیمآبیاریوحذفزه

هایسطحیدورودخانهمذکوردریافتنمایند،بههایخودراازمنابعآبآبریزکهنتوانستهبودندحقابهمندرجدرپروانه

بهره ازسفرهسمت بازگشتیدرسالبرداری موجب2008هایآبزیرزمینیهدایتشدند.کاهششدیدجریانآب

دستوبروزخساراتفراوانشدکهتاکنوندولتاسترالیاموفقبههایپاییننوعیجلبکسبزمهاجمدردشتشیوع

 .مهارکاملآننشدهاست
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 2011دست رودخانه مورای در سال واقع در پايين  Toolunka پوسته ضخيمی از خاک سولفاته و اسيدی شده در تاالب  (1-5) شكل

هاراباصرفناچارمجبورشدتاباورودودخالتمستقیمدربازارآباینکشورحقابهسرانجامدولتاسترالیابه

برزیستدرمعرضنابودیاینکشوربازگرداندوپسازآنعالوهایهنگفتخریدارینمایدتاآنرابهمحیطبودجه

اتیوضعکردتاعالوهبرکاستنازشتابهاییکهدرابتداصادرشدهبود،برمعامالتبازارآبخودمالیکاهشحقابه

دارلینگبهره-زیستروبهزوالحوضهآبریزمورایفزایندهمعامالتآب،ازدرآمدحاصلازآندرزمینهاحیاءمحیط

زیست،متحملضرریهاوبازگرداندنآببهمحیطبابتخریدحقابه2012گیرد.طبقبرآوردهادولتاسترالیاتاسال

دربیش2020ارددالری)دالرآمریکا(شد.فائودرگزارشخودنسبتبهناسالمبودنآبرودخانهمورایتاسالمیلی11

هایبازگشتیناشیازهایباالدستوحذفجریاندلیلبرداشتاکنونبهازسالبهاینکشورهشداردادهوهم%50از

 .ریزدیچآبیازاینرودخانهبهاقیانوسآرامنمیهایآبیاریتحتفشار،هکارگیریگستردهسامانهبه

 
 دارلينگ - در حوضه آبريز مورای wakool رودخانه دبی  شديد افت  فرسايش باالی خاک و (6-1) شكل
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 مقدمه 

دریتعادلمتیقنییکهبهتعشودیحقآبهاطالقمیمبادلهیآببرمبناصیتخصیبرایبازارآببهسازوکار

هستند.اماتیآبدرحالفعالیرسمریوغیمحلیازمناطقکشوربازارهای.درحالحاضر،دربرخگرددیممنجربازار

عواملازیکیشکلگرفتهاست.یبازارآبرسمجادیاینهیبخشآبکشوردرزمزانیبرنامهریازسوییتالشهاراًیاخ

است.ازیموردنیآب،تدارکبسترنهادهایبازارهاتیمهمدرموفق

 ی مختلف آب در کشورها تجارت 

 هند -1-2-2

ینیرزمیزیهاآبعمدتاًشاملآبیوبازارهاردیگیصورتمینیرزمیآبدرهندازآبزنیازتامیمینباًیتقر

یوتوسعهبازارهایریگوقبلازشکلستینیدیآبدرهندموضوعجددوفروشیهستند.خریکم،آبسطحزانیوبهم

ویررسمیصورتغآبدرهنداغلببهی.اکنونبازارهاتاسشدهیکشاورزانمبادلهمنیآببزینیورترسمصآببه

هممعمولیکشاورزریغیهااستفادهیاست،امافروشبرایاهدافکشاورزیهستندواگرچهفروشآباساساًبرایمحل

ندارانیاست.خر کشاورزانکوچکزیآب براهیهستندکهسرمایغالباً ارقیدسترسیهارساختیزیالزم بلیبهآب

ی[درهندحداقلدوگونهقراردادمتفاوت28بهآبندارند.]یاستحصالآبراندارندوبدونبازارامکاندسترسیهانهیهز

[28مبادلهآبوجوددارد:]یبرا

آن• در آبقرارداددوجانبهکه آب تأمیاریفروشنده هز50وکندیمنیرا یاستثنا)بهینقدیهانهیدرصد

شود؛یشدهراصاحبمدیدرصدازمحصولتول50وکندیکار(راتقبلمیهانهیهز

نیوهمچنینقدیهانهیهزیطورمساوکارگربهکیونیجانبهکهدرآنفروشندهآب،صاحبزمقراردادسه•

.گذارندیشدهرابهاشتراکمدیمحصولتول

استوارزشزیهاناچفرصتآننهیهزفروشند،یومازادخودرامیکشاورزانآباضافشتریکهبییجاآناز

یازقدرتانحصارشتریبدارانیخریزنوجودقدرتچانهنی[باا28.]شودیآنمنعکسنممتیدرقیخوبآببهیواقع

[29آمداست.]فروشندگانکار

بهخاطرتهیسیاست.درهندالکترتهیسیبهالکتریهندوابستهبهدسترسینیرزمیبرداشتآبزیاصلبخش

بهلیوتماینیرزمیکشاورزانبهاستفادهازآبزلیتماشیاستکهسببافزایمجانیحتایارزاناریبسایآنارانهی

باآبز بهآبسطحینیرزمیکاشتمحصوالتسازگار الکتری[دسترس30شود.]یمینسبت امکانیاارانهیتهیسیبه

برا فراهمکردهاست.مخصوصاً بازارآبرا بهدلیاهیکشاورزانحاشیگسترش کمییوداراهیسرمالیوکوچککه

پرادشایکردهاست.درمنطقهمادنیراتامازیازار،آبموردندارند،بیداشتنچاهشخصیبرایکمتریاقتصادییتوانا
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کشاورزانازیآبموردنیعرضهرسمییعدمتواناریوتحتتاثیررسمیبهصورتغینیرزمیبازارآبزیریگهند،شکل

کانالاست.قیازطر

مختلفبهیهاکشاورزانازردهیدسترساسیگسترشمققیعدالتراازطرتواندیبازارآبمطه،یحنیادر

یاریبهآبیدسترسشیمهمدرجهتافزایسازوکارنهادکیعنواندرهندبازارآببهجهیبهبوددهد.درنت،ینیرزمیآبز

برداشتآب،بازارآبصاحباننییپانهیهزلیوکوچک،عملکند.امابهدلیاهیکشاورزانحاشیمخصوصاًبراینیرزمیز

نیبیعدالتیهاوبموضوعمنجربهافتآبخواننیواکندیمنیریبرداشتوفروشبهساشیبهافزاقیهاراتشوچاه

.شودیمینسل

 پاکستان -2-2-2

باکانالعمومازیاکثرآبموردن شدهرایاریآبیهانیدرصدزم70کهشودیمنیتأمیکشاورزانپاکستان

ازشیوبردیگیمورداستفادهقرارمینیرزمیزیهاآبیاریدرصدازمناطقموردآب25[درحدود31.]دهندیمپوشش

صورتتنهاوچهبهیاتیحیورودکیعنوانبهینیرزمیزبآجهی.درنتکندیدرصدازکلآبمزارعکشوررافراهمم36

آب آب کنار در کانالیسطحیاریچه ممانند آب72حدودیخصوصیها،چاه1993.درسالکندیهاعمل درصد

یرکلطوکانالبهقیازطریاری[درپاکستان،آب31.]کردندیمزارعرادرپاکستانفراهممیاریدرصدکلآب27وینیرزمیز

ودرجهکنترلشتریدرمقدارب،یآبخصوصیهاچاهیاصلتیاست.مزیخصوصیهاآبچاهباالترازتیفیتروباکارزان

بپردازندنهیهزدیباکانال،کشاورزانبراساسهکتارمحصوالتونهحجممصرفآب،بایاریآبیباالترنهفتهاست.برا

[31کمتراست.]زیآننیآبچاهاستومقدارشورنهیهزدهمکیکمترازمتیقنیکها

وجوددارد.فروشآبچاهدرتیآبممنوعدوفروشیخریاستوبرایررسمیصورتغآبدرپاکستانبهبازار

متوسطونهبزرگزیباساییهانیزمیکهداراییهاکانالوجودداردوصاحبانچاهقیازطریاریکهامکانآبیمناطق

هستندکهیآبکشاورزانکوچکدارانیوخرمتوسط[فروشندگانآباغلبکشاورزان31است.]عیشاشتریهستند،ب

یگذارهیکوچکدرسرمایکشاورزیامکاناحداثچاهندارند.محدودشدنفروشآببهکشاورزانمتوسط،عالوهبرناتوان

نیخودشاناست.بنابرانیدرزمیگازآباستخراجکشاورزانبزریبهاستفادهحداکثرلیازتمایحفرچاه،ناشیبرا

.دهندینسبتبهکشاورزانبزرگجهتفروشارائهمیشتریهکتارآبمازادب25تا10نیبنیباوسعتزمیکشاورزان

تریمانعجدکیآبمتیبهآبدربلندمدتنسبتبهقیازدسترسنانیکهنقشاطمدهدیمطالعاتنشانمجینتا

[32است.]ینیرزمیزیهابازارآبیبرا

مزارعخود،آبیازهایهستندکهپسازبرآوردننیفروشندگانآب،کشاورزانا،یاغلبموارددرجنوبآسدر

یمنطقاریخودبدهندبسیهانیراابتدابهزمیاریآبتیچاهاولویکهکشاورزاندارامیتصمنی.اکنندیمازادعرضهم

فروشندهآبپربازدهنیاندازهاستفادهازهمانآبدرزمبهبدربازارآشدهیداریآبچاهخرگریدیاستوبهعبارت

کهتاقبلشودیکشاورزانکوچکومتوسطمیخصوصبرابهیکشاورزیوربهرهشیآبباعثافزای[بازارها31.]ستین

نداشتندوممکناستآنهارابهسمتکشتمحصوالتسودآورتروحساسنسبتینیرزمیبهآبزیازآنامکاندسترس
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یهاوعدالتاستفادهازآبدهدیکاهشمزینصبچاهرانیکشاورزانبراگریدیهایازمندیبهآبسوقدهد.بازارابن

افزاینیرزمیز با خانوارهایدسترسشیرا و مستأجران کوچک، احتماالًیکشاورزان که چاهجوان بهبودی ندارند،

[31.]بخشدیم

زیبودنمنابعآبننانیموقعوقابلاطموبهستینیاریصرفاًوابستهبهحجمآبآبیآبدرکشاورزیوربهره

بربازدهمحصولیمیمستقریوتعرقمحصولتأثریتبخیبهتقاضاییپاسخگویبراشدهیبندزمانیاریدارد.آبتیاهم

برانتخابمحصول،سطحکودواستفادهازکارگروتواندیمارندآبدنیکهکشاورزاندرتأمینانیاطمرونیدارد؛ازا

ازمبادالتآبیریگآببابهرهیوربهرهشیدرافزایموضوعنقشمهمنی[ا31بگذارد.]ریمنابعتأثریاستفادهازسا

تاحدینیرزمیزیهااستکهبازارآبدیبعیکنونطیمنابعآب،درشرایداریرد.ازجنبهپادرپاکستانداینیرزمیز

خودنیاستفادهازآبچاهدرزمزانیبامسهیفروشآبدرمقازانینسبتمرایبهافتترازآبخوانمنجرشود؛زیادیز

[32شدنآبمتوقفخواهدشد.]ابیکماستوفروشآبدرصورتکماریفروشندهآببس

کشت،همدربرابرپولنقدوهمقسمتکردنمحصولیبرانیفروشآبهمازنوعاجارهزمیقراردادهانوع

ازدهشیداریاستخراجآبخریاستفادهازپمپبرایساعتنهینوعقراردادپرداختهزنیترآمدهاستامامعمولدستبه

مبدأومقصدآبیکیزیفیماننددوریعیطبلی[وجودانحصاردرسمتفروشآب)بهدال32چاهاست.]یکشاورزدارا

شدهوازمتیقشی(دربازارسببافزاشاوندیخوریمثلعدمفروشبهغیفردلیودالنیگزیجایارینبودروشآبای

مل[عالوهبرعوا31راکاهشداد.]متیقنیاتوانیرقابتدربازارآبمشیدرجهتافزایفراهمکردنامکاناتقیطر

وفروشندهوانتخابمحصولداریخریمانندروابطشخصیاقتصاد-یوفروشنده،عواملاجتماعداریخرییایجغرافیکینزد

[32.]گذاردیمریآبتأثمتیشدتبرنوعقراردادوقبهز،ین

 استراليا -3-2-2

یجنوبیایبودکهاسترال1983جداشدسالایدراسترالنیبهآبازعنوانزمیبارکهحقوقدسترسنیلاو

قرندرکیازشیبایاسترالیاریبخشآبگر،یدیازکشورهایاریکرد.مانندبسیرامعرفیطرحتجارتآبدائمکی

قرارداشتندنینامناسبزمیدربخشهایاریآبیاانتخابشدهبریازاراضیاریمعرضکنترلمتمرکزبودهاست.بس

کمبود.اندازهمزرعههادردیرودخانهباالوبازدهحاصلازتولیشوراینیزمیشور،یکهخطراتآبگرفتگییجا

زم)حداکثرمنطقهال"خانوارکییبراازیمساحتموردن"مثلیتجارریغیارهایدرابتدابرمعزینیاریتحتآبیاراض

محکومیحداقلیزندگکیازابتدابهارانیآبقیطرنیبودهاست.ازایبهقضاوتدولت(مبتن_خانوادهکینیتأمیبرا

راایاسترالیاریکردوآبدیراتشدطیشرانیایاریآبیهایتکنولوژرییکاالودررأسآنهاتغیبازارهارییشدهبودند.تغ

[33ساخت.]ریدرگیبامشکالتفراوان

نیتجارتبیایومزایگذارانبهنظامبازاراستیستیباحماایهادراسترالحالحاضرنهادهاوگفتماندر

بهدستآورند،یشتریبدیعواتوانندیکهمیارانیخوردهاست.هماکنونآبوندیپ"لیمادارانیخر"و"لیفروشندگانما"

کردیوجود،رونیخرند.باایحقوقآبشانبهدستآورند،آبرامشازفرویشتریتوانندپولبیکهمعتقدندمیازکسان



 .……………………شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 

 معاونت برنامه ریزی                                     

تحول اداری، فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازیمدیریت   

                                 www.skhrw.ir 

 بازار آب 
 

 

43 

 

یخوددرارزشگذاریاقتصادیهاآموزهلیبهدلیگذارانهنگاماستیازسیهمچنانادامهداردوبعضیمرکزیزیبرنامهر

کنند.یکنند،طرفداریمدیتولتریبهازاءهرمگالییکهارزشناخالصباالیتاازمحصوالتشوندیوسوسهم،یاهیحاش

دردیکداممحصوالتبانکهیقضاوتدرموردایدارند.بهجایمحدودیازمحصوالتبهظاهرکمآب،بازارهایاریبس

درحقوقیگذارهیسرمانکهیاجازهقضاوتدرموردااریاستکهبههرآبنیایاقتصادیمزارعکشتشوند،ارتودوکس

کنند.بایمیخوددار"انتخاببرندگان"اکثراًازییایاسترالیدادهشود.دولتهار،یاخیشدتواندسودمندبایآبشانم

بردیبام،یآببرداشتشدهازرودخانههابدهزانیرابهمتیاهمنیشتریبیعموماستیسیکهبرایوجودهنگامنیا

[33کرد.]دیانتخابمحصوالتتأک

ازحقوقآبقدمنیوجداکردنزمتیدرجداکردنحقوقمالکایآباسترالیملونیسی،کم1994سالدر

ا انجام با قدمهانیبرداشت. برداشتهشد.تاسالعیتوزییکاراشیافزایبراییکار، 2/8حقوقآب،بازار2010آب

امیپیبازار،ازجملهکارگزارانآب،مبادالتآبوتابلوهایازواسطههای[انواعمختلف33دالرارزشداشت.]اردیلیم

بازارهایملیتجارتآبراتسه اریغیکنند. بهگونه اندکهجادیایمتمرکز راهیبورسآب،کلکیشده معامالت

صورتیوفروشندهخصوصداریخرنی،بexchangeایکارگزارکیقیازطری.ممکناستمعاملهاکندیپردازشنم

وفروشندگاناستفادهکنند.دارانیخرافتنییبراexchangeکیازکارگزارانممکناستازی.بعضردیگ

تجارتآب،موردمطالعهقرارگرفتهیرطرحهااستکهبخاطایدراسترالیمنطقهانگیدارل-یمورحوضه

خوددیتاکای،دولتاسترال1990کند.دردههیمافتیدرصدآبمنطقهرادر90باًیتقرنگیدارل-یاست.حوضهمور

نیدادهاست.تجارتارییهاوتجارتدربازارآبتغمتیقنییآبازکشاورزانمنطقهبهتعارانهیراازساختسدهاو

حاصلنانیهرمنطقه،جهتاطمیبراییدرسقفهانکه،یدهد،ضمنایرخمایاسترالیهاالتیحقوقدرسراسرا

روشبراساسنیقراردادهشدهاست.اشود،یازحداستخراجنمشیبیگریآبازحوضهبهمنطقهدنکهیکردنازا

آبباشناختکاملازآبونیان،یکند.عالوهبرایبهحوضه،عملمیبرگشتانیخالصازجملهجریسودهادربرآو

کهبهعنوانیآبزمانیهاصیتخصن،یزمیقارهگرمرونیشود.بهعنواندومیمعاملهمایمتفاوتاسترالاریبسیهوا

تواندیحاصلشودکهدرصورتلزوم،آبمنانیتااطمستندشوند،ارزشمندترهعیتوزیتجارتموقتاییفصلصیتخص

برگرداندهشود.نگیدارل-یحوضهمورهیبهناح

بدانمعناستکهفعاالننیکند.ایحجمکارمیریاندازهگستمیسکیبراساسایخدماتآباسترالانجمن

پردازند.بایمنهیکنندهزیکهمصرفمیآبزانیبلکهدرعوض،بهمکنندیحقوقآباقدامنمافتیدریبازارصرفاًبرا

ییوکارایطیمحستیزتیوضعنیهابیازحدوآشفتگشیبصیدرموردتخصییهاینگرانریحال،گزارشاتاخنیا

[36[]35[]34کردهاست.]جادیایاقتصاد

 شيلی -4-2-2

بحثیالمللنیوهمدرمحافلبیلیمسألههمدرشنیواکندیبازارکامالًآزادرادنبالمکردیرویلیدرنظامش

تی)حقآب(،حقوقآبومالک1981طبققانونآب،یلیمنابعآبدرشتیریازمدیبودهاست.بهعنوانبخشزیبرانگ
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هستندوتوسطقانونیالتیتواندبهصورتآزادانهمعاملهشود،وتابعحداقلمقرراتایمن،یمستقلاززم،یخصوص

ویآبسطحتیحقوقمالک،یاضافنهیهزچگونهیهافتیبدوندریلیقانون،دولتشنیشوند.طبقایممیتنظیمدن

شودیماشتهگذدهیبهمزاافتهینصیتخصایدیکند.هرگونهحقآبجدیبردارانموجود،اعطامرابهبهرهینیرزمیآبز

،ییکایآمرنیوبانکتوسعهبی،بانکجهان1990انتقالدادهشود.دردههایفروختهیواقعمتیتواندبهقیوسپسم

)Eclacمثلگر،یکردند.مؤسساتدغیکارآمدومؤثرمنابعآبتبلتیریازمدیرابهعنواننمونهایلیفعاالنهنظامش

بازارحاصلازجهیودرنتیلیحقوقآبشطیسازمانملل(ساختاروشراب،یوکارائنیالتیکایآمریاقتصادونیسیکم

حقوقآباستفادهنشدهیابیاجازهبازارزینیلیشا،یسؤالبردند.ماننداسترالریوعدالترازییحقوقآببراساسکارا

یمحدودمیخیمصرفشدهازنظرتاریمتحده،معامالترابهآبهااالتیایابیربازایکهنظامهایدهد.درحالیرام

یدراستفادهومصرفمؤثررامتیبدونمحدودیبراساساستفادهمؤثروسودمند،اجازهمعاملهحقوقاسمیلیکند،ش

یکردنحقوقآبوازسویسوباعثانحصارکیامرازنی.اشوندینمفیدهد.حقوقآبدرصورتعدماستفادهتوق

ی(تاحد2005واشخاصثالث،شدهاست.اصالحقانونآب)یداریبرپایبااثراتمنفیتجارتحقوقاسماعثبگرید

یمیداریپانیاست.همچنیداریمشکالتپاریمناطقهنوزتحتتأثیآبدربعضیابینظامرااصالحکردامابازارنیا

یلینشدهاند.اگرچهمدلشیابیارزیطیمحستیکهازنظرزردیقرارگیاریآبیبرایعمومیهاارانهیریتأثتواندتحت

رفتهیخودشنپذیکدامآنرادرشکلاصلچیشدهاست،هنوزههیتوصنیالتیکایآمریکشورهاریدرسارشیپذیبرا

شد،چراکهCochabamba،Boliviaدر2000موجبجنگآب،یلیمدلشیهاازمؤلفهکییشنهادیاند.انتقالپ

بودیمعننیبهایقانونرییتغنیواگذارکرد.اInternational Waterیعنیدیجدازیهمهمنابعآببهصاحبامتتیالکم

اعالمشدندیقانونریکوچک،بالفاصلهغاسیآبدرمقنیتأمیوشبکههاییکهکاربرانموجود،شاملکشاورزانروستا

کرد.جادیااریگستردهانانهیاعتراضاتخشمگجهیودرنت

آب،بهشدتمتنوعاست.احتکارحقوقآببدونیوعدالتمدلبازارهاینظراتدرمورداثربخش،یلیشدر

قیبازاردقنکهیحاصلکردنازانانیاطمی(برای)دولتیالتیاهدافسوداگرانهوعدموجودمقرراتایاستفادهازآنهابرا

مدل،نیمعتقدندکهانیمحققیبهوجودآمدهاند.برخههستندکیخاصیهایکند،جزءنگرانیومنصفانهعملم

رتریکاربرانفقنکهیواکندیکارنمینظامدرعملبهخوبنیدهدکهاینشانمگریدارداماشواهددیاقتصادیایمزا

آبدرنونهامنجربهاصالحقاینگراننیازایبهحقوقآبدارند.بعضیکمتری(دسترسیینروستاآب)مثلکشاورزا

شد.2005سال

 انگلستان -5-2-2

آغازشدهاست.درحالحاضر،فقطتجارتحقوقآب)تجارتمجوزها(2001تجارتآبدرانگلستانازسال

محیطزیستدرحالبررسیاست.مجازاست.برخیتغییراتدرسیاستها،توسطآژانس
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 اياالت متحده  -6-2-2

میدرتنظلیدخیدولتینظامحقوقآبوارگانهاها،التیانیمتحده،براساسقواناالتیتجارتآبدرا

نظامحقوقآبازبرداشتکییخیکهازنظرتاریغرباالتیدراشتریمتفاوتاست.تجارتآببالتیتجارتآب،درهرا

است،اجراشدهاست.ابیکمیعیآببهطورطبنیدارندوبنابرایعیکردندومناطقخشکوسیدنبالممتقدمرایها

.ستندیمواردجامعننیمرتبطارائهشدهاست،اگرچهایمیتنظیوارگانهانیازتجارتآبوقوانیمواردنجایدرا

 آريزونا  -7-2-2

[سهدستهازحقوققابل37کند.]یمیروی)متقدم(پیبرداشتقبلنیحقوقآب،ازدکترنییتعیبرازونایآر

ویطبقحقوققانونیطبقحقوققانونمشترک،حقوقآبسطحیوجوددارد:حقوقآبسطحزونایتجارتدرآر

یذکرشده،بهتمامی[دوحقوقآبسطح37.]زونایآر1980ینیرزمیشدهتوسطقانونآبزجادیاینیرزمیحقوقآبز

رودخانهکلرادو)حقوقآبرودخانهکلردو(کهتوسطیهاانیمربوطهستندبهاستثناءجرزونایدرآریسطحیهاآب

نیتواندشاملایمافتهیاختصاصی[بهطورخاص،آبسطح37شوند.]یادارهمیرودخانهکلرادوبهطورفرعمانیپ

یدرکانالهاایگریدیعیطبیکانالهاایهالیدرنهرها،درهها،مسیهمهمنابع،آبجاریهاآب"مواردباشد:

"ها،تاالبهاوچشمههااچهیآبمازادوآبدرایها،فاضالبالبیمتناوب،ساییمشخصاعمازدائمینیرزمیز

(A.R.S. §45-101حقوققانونمشترکدرموردبرداشت.)1919یقانونآبعمومجادیبلازاکهقیآبسطحیها

قدافتهیصیتخصزونا،یآر قانونیشوند،اعمالمیمحسوبمیمیاندوحقوق یصیدرموردهرتخص،یشود.حقوق

موردیقبلازانحرافآبسطحدیبایصورتمدعنیشوددرایادعاشدهاست،اعمالم1919(کهبعدازسالی)تصرف

صیآبتخصدی[دارندگانحقوقبا37کند.]افتی(درخواستودرADWR)زونایمنابعآبآرحوزهمجوزازکیادعا،

وحشواتیحح،یمعدن،تفررو،یآبانبار،ن،یاریآب،یشهر،یاستفادهسودمندبهکاربرند)مصارفخانگیرابراافتهی

استفادهیحقوق)اگرآببرافیخطرتوقایشوند(یبهعنوانمصارفسودمندشناختهمینیرزمیآبزهیتغذاییماه

مجوزانتقالحقوقزونای.آررندی(رابپذردیگیصورتمفیبهکاربردهنشود،توقشتریباییسالمتوال5سودمندبهمدت

وجودداردیحداکثریهاتینتقالمحدودومدتزماناافتهیمقدارآبانتقالیکند،امابرایراصادرمیآبسطح

(A.R.S. §45-1002وانتقاالتدرمعرضبررس،)دییوتایADWR[.درموردجابجا37هستند]داخلیهاانیبهجریی

ویجداساز"ندیتوانندفرایدارندگانحقوقمح،یتفرایوحشاتیح،یازماهیبهرهمندی(براinstreamرودخانه)

)بهیاسیمجموعهسریزکیایزونایحقآبرابهدولتآردائمرادنبالکنندکهتوسطآندارندهحقوقبهطور"انتقال

تقدمحقآبتینوعانتقال،وضعنی.اADWRبیدهد،درانتظارتصوی(،انتقالمinstreamیهاانیجریعنوانمتول

خانهسودمنددرونرودانیباشد،درصورتکمبودآب،جریمیحققدکیکهاگرحقمنتقلهیکندبهطوریراحفظم

ستمیسالمتاکوسیانتقال،براندیفرانی[ا37خواهدکرد.]افتیآبخودراقبلازدارندگانحقوقآبجوان،درصیتخص

تفر ارزش زیحیو ترتالتیوحشوشاتیحرایخوباست بهعنوانمصارفسودمند1962و1941تاسالبیبه

1980ینیرزمیمحدودتراست.قانونآبزیبهآبسطحتنسبینیرزمی[انتقاالتحقوقآبز37.]شدندیشناختهنم
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وPhoenix،Tucsonمثلالتیازایی(دربخشهاAMA)"فعالتیریمناطقمد"موسومبهییقضایحوزههازونا،یآر

Prescottخارجازیکهدرمکانهاینیرزمیکرد.صاحبانحقوقآبزجادیآبداشتند،ایبراییباالیتقاضاکهAMA

استفادهسودمندبدونهدررفتموردیتواندبرایپمپاژشدهکهمینیرزمیآبز"معقول"زانیکنندازمیمیزندگها

خاصحقوقراطیهاممکناستتحتشراAMAخارجازینیرزمیبرخوردارند.دارندگانحقوقآبزرد،یاستفادهقرارگ

درونینیرزمیهستند.انتقاالتآبزکیدرولوژیازحوضههخارجینیرزمیانتقالدهندوبهندرتمجازبهانتقالآبز

AMAدرینیرزمیآبزمیاستامامحدودترهستندوتنظمجاززیهانAMAهامتفاوتونسبتبهخارجازAMAها

تقاالت[ان38مدونهستند.]45درعنوانزونایحاکمبرمبادالتآبدرآریحقوقنی[قوان37تراست.]رانهیسختگاریبس

[39ترهستند.]عیشاPhoenix AMAدرزونایآبدرونآر

 کاليفرنيا  -8-2-2

ا رااتخاذکردامابابروزهجومبهسیدرکامنالانگلی(نظامحقوقمجاورت1850)ایفرنیکالالتیدولتدر

رااتخاذتیسالبعدنظامحقوقمالککیا،یفرنیها،کالیآبتوسطمعدنچیادعاشیافزاتیودرنهاایفرنیکالیطال

کند،کهبهیمتیاسترارعایامروزیایفرنیدرکالایحقوقاسپانازیماندهایحقوقپابلوراکهباقایفرنی[کال40کرد.]

وحقوقمحفوظفدرال،وجودداردیزیمثلحقوقتجویگری[حقوقد41دهد.]یکلشهراجازهداشتنحقآبرام

التیانیادونوعبرجستهحقوقدر،یقبلتی)مجاورت(ومالکینیشوداماحقوقساحلنشیمتیرعاایفرنیکهدرکال

هستند.

نکهیالی[بهدل40کردهاست.]تیرعاینیرزمیآبزیرابرا"یاستفادهمنطق"نیدکتر1903ازسالایفرنیکال

[در41شود.]یمیتلق"نظاممتکثر"کیشناسد،طرححقوقآبآنیمتیرابهرسمیاریحقوقآببسایفرنیکال

کردهاست،حقوقمجاورتبیحقوقمجاورتراقبلازحقوقمتقدمتصوایفرنیکالنکهیالی،بهدلرابطهباتجارتآب

نظامارائهمجوزکیا،یفرنیکال1914آبونیسی[قانونکم40هستند.]تیاولویتر،دارایمینسبتبهحقوقمتقدمقد

ایفرنیکالالتیکنترلمنابعآبائتیبههتیآژانس)کهدرنهاکیکردهاستوسیتأسیآبسطحتیحقوقمالکیرابرا

استفادهسودمندیهایازمندیندیآببایکاربردی[همهبرنامهها40کرد.]جادینظارتبرآنمجوزهاایشد(برالیتبد

ق،یازحریریجلوگ،یمصرفخانگان،ی()استفادهسودمندشاملپرورشآبزایفرنکالیآب100§کنند)قانوننیراتأم

،یشهر،یمعدنکار،یاریآب،یمحصول،کنترلگرما،مصارفصنعتیزدگخیوحش،حفاظتازاتی(وحالتی)شیماه

میموشکافانهوتنظیموردبررس1914بعدازسالتیآباست(اماحقوقمالکتیفیوکنترلکیاریآبح،یتفررو،ین

قانونSERCBشتریب است)ویعمومییداراکیا،یفرنی(،آبدرکالایفرنکالیآب102§قرارگرفتند.طبققانون)

قتیآب.درحقتیداندنهمالکیاستفادهازآبمحقمیمنبعمشترک(؛حقوقآب،دارندهحقرافقطبراکینیبنابرا

التیدارند،ا"دراستفادهازکلآبیادیعالقهز"داردکهمردمیاظهارمحاًیصرایفرنکالیآب105§و104§قانون

یآبرابرادیباالتیانکهیکنترلکندوایحفاظتعموماییاستفادهعمومیرارابینیرزمیوزیممکناستآبسطح

شترک،قانونمنبعمکیآببهعنوانیهایژگیمقرراتوونیوجودالیتوسعهدهد.بهدل"یسودعمومنیشتریب"
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[بخش42است.]یالتیایآژانسهاازمندیمستقل،ازطرفمردمنیبازارهاییجابجابیوتصویبررسیبراایفرنیکال

یوصدورمجوزها،قضاوتحقوق،بررسی،بررسSWRCBکندویواستفادهآبراثبتمتیمالکا،یفرنیحقوقآبکال

رابرعهده1914(ازحقوقمتقدمبعدازسالستیسالنکیازشی)مدتزمانشبیموقتییجابجابیوتصواتیشکا

وحشواثراتنامعقولبراتی(وحی)ماهالتیآب،اثراتنامعقولبرشیقانونرانکاربری[خسارتواردهبهسا40دارد.]

کییدرزمانبررسSWRCBاستکهیشود،جزءمواردواجبقانونیکهازآنآبمنتقلمیدرکشوریاقتصادکل

داوطلبانهآبییکند،جابجایمیآبرامعرفییجابجاا،یفرنیقانونآبکال7[فصل42.]ردیدرنظربگدینقلوانتقال،با

یدرآبوانرژییهاومخارجتوسعهوصرفهجونهیدرهزییها،صرفهجویکهموجباستفادهکارآمدآب،کاهشکمآب

ازقانونآب10/5کند.فصلیداوطلبانهملزممییدرجابجایکند،وصراحتاًدولترابههمکاریشودرااعالممیم

§سال()کیازمدتشیمدت)بطوالنیو(1723-1725§)یانتقالآبدرمبادالتموقتندیفرااتمقررا،یفرنیکال

.ردیقرارگزینحیوتفرالتیبخششیتواندموردبررسیمدتمیکند.مبادالتطوالنیمانبیرا(1735-1737

انتقالآبدرکالهر برد،یگیصورتمایفرنیسالهصدها آنهامبادالتکوتاهمدت مصرفکنندگاننیاکثر

دارندبهعلتیمعاملهنسبتاًکمنهیهزی[مبادالتدرونحوضها43مشابههستند.]کیدرولوژیدرحوضههیکشاورز

کشاورزانیاعضانیمبادالتببیتصویاستکهبراینآب،آمارحقوقآبراداردوتنهاارگاتیریمدینهادمحلنکهیا

یی؛مثالً،آنهاinstreamدرونرودخانهیتقاضاهانی(.مبادالتآببهتأمستینریدرگSWRCBیعنیمجوزبدهد)دیبا

طیدرشرات،یکند.درنهای(است،کمکمEnvironmental Water Account)یلتایایطیمحستیکهمربوطبهآبز

آبمازادراازیهاصیکندکهتخصیراافتتاحمایفرنیکالیبانکآبخشکسالا،یفرنیدپارتمانمنابعآبکال،یراراضط

فروختهویجنوبیایفرنیزدهدرکالیکردهوآنهارابهمناطقخشکسالیداریخریشمالیایفرنیدارندگانحقوقآبکال

کند.یمنتقلم

 کلرادو -9-2-2

یمنطقهایهاآبکهدادگاهوانی(ودCDWRدرکلرادوتوسطبخشمنابعآبکلرادو)یحقوقآبسطح

رایدرخواست،یآبسطححقکیافتیدری[افرادبرا24شود.]یکنند،ادارهمیمیدگیهستندوفقطبهامورآبرس

یاگرتضاد-مصارفسودمندرادارندیبراآبنشاندهندکهقصداستفادهازدیدهندوبایآبارائهمیهاوانیبهد

یاستکهقدمتبرختیبرتقدمواولوینظاممبتننی[ا24حکمامضاخواهدشد.]کیوجودنداشتهباشدحقدرقالب

دارندگانحقوقریبرسایاثرسوئچیکندکههیمجابیحقوقایی[جابجا24گردد.]یبرم1890هابهدههتیاولو

[44درگذشتهقابلانتقالاست.]یاستکهتنهامقدارآبمصرفنیآناجهیوجودنداشتهباشدکهنتگریدانجواییمیقد

CDWRکند،سپسیشود،ادارهمیحرافآبرودخانهکلرادومآبراهکهباعثانکیمدخلیآبرودخانهراتاباال

[24.]دکنیآببهسهامدارانراکنترلمصیبعدازآن،تخصیشرکتمحل

(CBTتامپسونبزرگ)-پروژهکلرادویامربرانیواردیرانپذیالتیاستمیسنیتواندایفدرالمیهاپروژه

است.] آبکیCBT[سد24صادق آبادانیاریپروژه اداره برایدر که مبتنکیآنیاست آب نظامحقوقیبازار بر
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یهارساختیخودراآغازکردهاستواززتیفعال1960دههلیبازارازاوانی[ا24توسعهدادهشدهاست.]یمیتسه

بازار،کارگزاران،یهاتمینظام،قنی[درا44خود،برخورداراست.]ریجهتانتقالآبدرمحدودهتحتتأثیاافتهیتوسعه

یاورزکشیبخشهانیوبیآبوجوددارندوتجارتهادرونبخشکشاورزیدائمیکوتاهمدتواجارههایاجارهها

[44شدهاندوتوسطمعاملهگرانقابلدرکاست.]فیتعری[حقوقآببهخوب1شود.]یانجاممیوصنعتیوشهر

یبراCBT[44کنند.]یمافتیدریزیدانندچهچیکاربرانم-آبمسلماستلیهستندوتحونانیقابلاطمزیمنابعن

بهطورمتناسبهیمرطوب،سهمیدرسالهانیاست،بنابرارانکاربیاستکهمکملمنبعاصلافتهیآبتوسعهنیتأم

ونیلیم380[بهطورمشابهاگرکمتراز1شود.]رهیخشکترذخیسالهایتابراابدییهمهسهامدارانکاهشمیبرا

[بعالوه،آبحفاظتشده1.]ابندییموجودباشد،همهمنابعبهطورمتناسبکاهشمنیسالمعکییمترمکعببرا

خارجیتواندبهکاربرانیآبمنی[همچن44.]ستیننیمتقدمچنیمنتقلشودکهدرنظامهاگریتواندبهمصرفدیم

راتجارتCBTریتوانندآبغیمزینیمحلیهااجارهدادهشودوشرکتهاینیگزیمبادالتوجاقیازمنطقهازطر

کمتراز،یباالترعدمدسترسسکیهعلتراجارهبیهامتی[ق1است.]رآنهاباالتیمعاملهبرایهانهیکننداگرچههز

[1دهد.]یملیدرصدمعامالتراتشک30هاستوصیتخص

جادیشودکهتوسطقانونحفاظتآبای(ادارهمNCWCD)یشمالیباحوزهحفاظتآبکلرادوستمیسنیا

رادرارتباطباهمنیمعامله،طرفلیتسهیبراNCWCD[24کند.]یعملمCDWRشدهاستوبهصورتمستقلاز

یدهایازخریریجلوگزیآبونودمندازمصرفسنانیحصولاطمیبرادیکهبایکاربردیدهدوبرنامههایقرارم

کشد،نسبتاًسادهوسرراستیهفتهطولم6تا4انتقالندی[فرا1کند.]یمیبهمنطقهارسالشوندرابررسیاحتکار

ی[گاه44دهد.]یآنراکاهشمیهانهیزمانوهزیریبهطورچشمگست،ینیمهندسدولتدییتأازمندیاستون

معاملهیهانهی[هز1شود.]یمذاکرهممیمعاملهگرانبهطورمستقنیخواهندشدامامعموالًبغیبلهاتدهیاوقاتمزا

رابهNCWCDفقط،یوشهریکاربرانکشاورزیبرایاراضاءیکمتراستکهجهتانعقادقراردادباادارهاحCBTدر

[1دارد.]یتیعنوانساختارحاکم

یاستکهبهکلرادونیدرنظرگرفتهشدهاستواعتبارآناگریدیبازارهایبرایینظامبهعنوانالگونیا

،1962[درسال44[]1کند.]میکوتاهوبلندمدتدرتقاضاوعرضهآب،تنظراتییاتغاجازهدادهاستخودرابیشمال

درصد55به1992ودرسالافتیدرصدکاهش64به1982آببودند،درسالیهاصیدرصدتخص82مالکارانیآب

یسالهانی[ب1ها،بودند.]برگشتاجارهقیازطر1992درصدآبدرسال71اماهنوزهمقادربهاستفادهازد،یرس

متفاوت،تیموقعکیاستفادهدریبراایگریمصرفدیآببرایهاصیسومتخص-کیمعاملهاز1993،2698و1970

[44شدهاست.]استفاده

 نيومكزيكو -10-2-2

منسوببهدولتاست،سپردهگاهیجاکیآبدولتکهیحقوقآبخودرابهمهندستیحاکمکویومکزینالتیا

کهیبلکهسطوحآبخوانرابهعنوانمنابعستیتبادالتانجامشدهحقوقآبنلیفقطتسهگاه،یجانیاست.نقشا
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طرحآبرااجراکردکههدفآنحفاظتکیکویومکزینالتی،ا2003کند.درسالیمشیپاز،یشوندرانیمصرفم

یهایازمندینداران،یفروشندگانوخرنیآباختصاصدادهشده،روابطبتیفیوکنیحقوقآببوداماتأمصیازتخص

تیریمسئولمددیباکویومکزی[ن45دهد.]یموردتوجهقرارمزیرانرساختیدرزندهیآیگذارهیوارتقاءسرمایالتیا

درسطحتیریبهمدتیاقتداروحاکممیمستلزمتسلیکارنیدرانجامچنییعدمتوانارایباشد،زشینمنابعخویتأم

ونیسیازبخشهاوکمیاریموثردرفروشهاوتجارتها،بستیازهدانانی[جهتحصولاطم45فدرال،خواهدبود.]

ومنطقهیالتیتبادالتآباتیریومدیزیبرنامهرنیبهترهدفاحزاب،بانیازاکیدرتالشهستند.بههریالتیایها

دوحزب،یدولتیوادارهمهندسکویومکزینیالتیانیبانیجرونیسیمحولشدهاست.کمییهاتینقشهاومسئول،یا

ا در اما هستند محنیرهبر دپارتمان کونیسیکمکو،یومکزینستیزطیشورا، کمتیفیکنترل باریجوونیسیآب،

(Acequiaن)یحاصلکردنازاجرانانیاطمیگروههابرانیهستند.اریدرگزینره،یاعتبارآبوغئتیوهکویومکزی

آال پا،یاحتمالیهاندهیحقوقآب، بهگریدفیکردنوظایوعملیاطالعاتیهاستمیدادهوسیگاههایتوسعه که

نظامحقوقکویومکزینالتی[ا45کنند.]یکارمگریکدیدرارتباطبا،شودیمنجرمکویومکزیاستفادهمؤثرازمنابعآبن

،"استکهاولازهمهشروعکردهباشدیاولباکستیاولو"نظامنیکند.درایرادنبالمیقبلتیبرمالکیآبمبتن

مستقل،یهاالتیاعنوانگروههابهنی[ا45بودند.]لیبهآبپابلوهاوقبایکنندگانحقوقدسترسافتیازدریاریبس

[بهعلتمنحصر47[]46برخوردارهستند.]،یالتیشوندتاسطحایخودشانکهدرسطحفدرالادارهمیمیازحقوققد

توسطدیقراردهد،باریوپابلوهاراتحتتأثلیقبانیکهممکناستایاستیسماتیحقوق،هرگونهتصمنیبهفردبودنا

یکیدرولوژیمنبعهکیبایدهدکههرگونهحقیتعهدمکویومکزیشود.دولتناحزاب،ارائهنیمباحثهباایدولتبرا

آبدولتدریامرباهدفکمککردنبهمهندسنیشود.ایدگیرسیرونددادگاهکیقیازطریمشترکبهطوررسم

کهتوسطی[حقوق45است.]افتهیتحقق،یمیباحقوققدیوافرادیالتیگسترشمطالباتاانیسهامآبدرمصیتخص

قبا نلیپابلوهاو بهآب،دادرسیدسترسیقانونیاحرازپارامترهایبرادیبازینگهداشتهشدهاست شود.طبقیآنها

حقوقتیریازمدیشوندتابهعنوانبخشیسازیوکمفیطبققانونفدرال،تعردیحقوقبانی،اMcCarranهیاصالح

یبراییتالشهاکو،یومکزیدرنیسطحیکاملآبهاباًیتقرصی[بهعلتتخص48شوند.]یابیارزان،یآبمرتبطباجر

درینیرزمیکار،آبزنیانجامایانجامشدهاست.برا،یالتیدرحالگسترشایازهاینیمنابعآبموجودبراشیافزا

رودخانهیهاانیجرر،یذخانیایابیشود.بازیم(رهیمتصلهستندرزرو)ذخالتیسراسرایآبخوانهاکهبهرودخانهها

دیراهکار،خرنجایشود.درایم،یمیدارندگانحقوققدیباعثکاهشآبموجودبرانیدهدکهبنابرایراکاهشمیا

یدسترسیکهبراینیرزمیبرمنابعآبزدیجددیتأککیامرنی[ا45باشد.]یمیمیقدیحقوقسطحنیایابیوباز

نیدارد.اکویومکزینقشمهمدرنظامتجارتآبنکییدولتیشدهاندراشروعخواهدکرد.ادارهمهندسرهیذخندهیآ

یخواهدکرد.بودجهمهندسجادیا،یتیریمدتیبابرنامهاقداماولویتقدممربوطبهحقوقآبراتاحدیابیارزر،یمد

ونظامینیرزمیوزیسطحی،الگوهاGISیواحدها،یریگندازهمثلسنجشوایدرتکنولوژیگذارهیباسرمایدولت

کیراًیاخ،یآبدولتیمهندسیمواردوملزوماتاضافنیکمکبهتحققایبراکویومکزی[ن45شود.]یمنینامهها،تأم

،ییدرشناساولتوبشدهتوسطدکارمندمنصکی،یاهیبرنامهپانیرااجراکردهاست.درا"منابعفعالتیریمد"طرح
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آبدرانینقشدارد.کارفرما،یآبمنطقهاانیوانتصابکارفرماییجابجالیوسنجشحقوقآب،تسهیریاندازهگ

میکنند.هرتیمتیحقوق،فعالتیریشده(درصورتلزومدرمدجادیایهایشده)آبمنطقهاسیمناطقآبتأس

یمیفنیبانیپرسنلوکارکنانپشتریارتباطات،مدریمدنده،ینماست،یدرولوژیپروژه،هریمدکیحوضهرودخانهشامل

نیهمچن2003درطرحآبسال،یآبدولتیمنابعفعالهمراهباادارهمهندستیریکاملطرحمدیهاتیباشد.مسئول

شنهادیپنیایهاآلدهیشدهاند.امی،ترس2008سالیشنهادیپینوبهروزرسایوبررس2006سالشرفتیدرگزارشپ

کارآمدواستفادهازصیبرنامهبهدنبالتخصنیهمراهشدهاند.ایاجراوتفکرعمومیمشخصوباروشهایبهروشن

حال،حقاستفاده،نیباا.ردیگیدرنظرمیعمومییهمهآبرابهعنوانداراکویومکزی[ن45است.]کویومکزیمنابعآبن

عدمافت،یحزباختصاصکیحق(بهنیکه)ایاجارهدادهشود.هنگاماییداریاستخرکناستکهممییداراکی

سال(ممکناستبهمطالبهحقوقتوسطدولت،منجر4)معموالًیمدتیمصارفسودمندبرایحق(برانیاستفاده)ا

اجارهدادهشود.ایگرفروختهیمنددحزبعالقهایطرفکیحقوقممکناستبهنیمجدد،ااءی[پسازاح49شود.]

آب،بهدستیشخصندهینماکیقیازطراییادارهدولتکیقیدرخواستمجوزازطرقیحقوق،ممکناستازطر

.ندیآ

 تگزاس -11-2-2

شدهفیتعریاستکهحقوقآبدرآنهابهروشنییهاالتیحقوقآبدرتگزاسمشابهاتیوضع،یبهطورکل

ازحقبهدستآمدهدرتیدرمقابلادوارددرحمالزیآبخوانمکدانیتگزاسدرروزتصدیدادگاهعالمیاست.تصم

شدهاست(.میتنظییمجزاسمیمکانقیازطریحکرد)آبسطمیراتنظینیرزمیتجارتحقوقآبزی،مبنا2012سال

التیدراینیرزمیتجارتحقوقآبزیبرایشد،تنهابازارعمومسیتأس2013بورسآبتگزاسکهدرسالایمبادله

هنوزوجوددارد.زینندگانینماقیتجارتحقوقآبازطریسنتیمتحدهروشهااالتیاستودرحالحاضردرا

 ايران  

 دشت مجن -1-3-2

منطقهنیایهاشاهرودودردامنهکوهیشمالغربیلومتریک35ودودرشهرمجنازتوابعشهرستانشاهر

استکهدرکنار"حصاریپ"و"دهشیپ"یهاشهردورشتهرودخانهبهنامنیآبانیتأمیواصلهیقراردارد.منابعاول

وقیعمیهاباحفرچاهریاخیهادههی.طکنندیمنیتأمرایکشاورزازیهاچندرشتهقناتوچشمه،آبموردنآن

.بازارآبمجنشودیمنیهاتأمچاهنیکشاورزانبااازیازآبموردنیواقعدردشتمزبور،بخشیدراراضقیعممهین

لیتشکهاحقابهتیوتثبفیتعرندیوبافرایشمس1341منطقهدرسالنیازمنابعآبایبردارتحولنظامبهرهجهیدرنت

جهیمجنکردندکهدرنتیاریآبیشرکتسهاملیدشتمجناقدامبهتشکنیمنظورتحققاهداففوقزارع.بهدیگرد

نیازمنابعآبمزبوربرعهدهایبردارونظارتبربهرهشیحقابهدارانوپانیآببلیهاوتحوآنحفاظتکاملحقابه
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طورمنابعآبرابهصیتخصندیسالفرا50ازشیبیاحاضربازارمزبورباسابقهالدرحکهیطورشرکتگذاشتهشد.به

.دهدیمؤثروکارآمدانجامم

داران.حقابه2یسطحیهاآبایدارانرودخانه،حقابه.1آببهسهصورتوجوددارد:تیمجنحقوقمالکدر

چاه و آبیهاقنوات حقابه3؛ینیرزمیزیهاآباییاریشرکت قنوات،. و رودخانه آبایداران ویسطحیهامجموع

حداقلکهیآبدارند.درحالتیساعتمالک4کمترازیاریدرصدکشاورزانمجندرهرمدارآب50ازشی.بینیرزمیز

[50ساعتحقابههست.]8تا7نیب،یهکتاردرمنطقهموردبررسکیکشتمحصولدرسطحیبراازیمقدارحقابهموردن

دربازارجی[مبادالترا51.]کنندیمنیبازارتأمقیخودراازطرازیدرصدآبموردن30تا20نیجهتافرادبنیبههم

[51.]باشندیمریآنهابهقرارزنیترکهعمدهرندیگیانجاممیمتنوعیهااوبهصورتهآبمجندرشکل

یمقدارمشخصنیمعیپرداختمبلغیدرازادارینوعمبادالت،شخصخرنیها:دراحقابهتیدائممالکمبادالت

.دینمایمیداریحقابهازفروشندهخر

ن،یمعیپرداختمبلغیحقابهبهازاداریقسمازمبادالت،خرنیها)اجارهحقابه(:دراساالنهحقابهمبادالت

مبادالتمعموالًنی.اکندیمافتیدریفصلزارعکیایسالکیمدتیحقابهراازفروشندهآنبرایمشخصزانیم

بودهوآبقابلشتریباریتبهمبادالتنوعاولبسنسبالتگونهمبادنی.حجماشودیتحتعنواناجارهحقابهمطرحم

.ابدییسالانتقالمکیمدتیحقوق،برانیاتیازمالکیبرداشتناش

ازمبادالتبازارآبناظربرمبادالتکوتاهمدتآباستکهدریگری)کوتاهمدت(آب:نوعدیمدارمبادالت

.شوندیگردشآبانجاممیبازهمدارها

نشانمبادروند مجن آب بازار در گرفته صورت است.الت مزبور بازار در مشارکت گسترش و توسعه دهنده

تعدادافرادواردشدهدر،یعرضهبهخاطربارندگشیمنابعآبوافزاتیبهبعدبابهبودوضع1381ازسالکهیطوربه

یگذارهیسرمازهیانگجادی[بازارسببا51کردهاست.]دایمبادالتوتعدادقراردادوحجمآبمبادلهشده،رشدپانیجر

بهدورهمطالعه،یمنتهیهااست.درسالدهیآبگرددیعالوهبرخریآبوکشاورزیهابخشریدرسایبخشخصوص

استیحالدرنیاند.انمودهیگذارتامزارعرالولهیخصوصیهاازشبکهانتقالآبازچاهلومتریک60درمجننیزارع

یهادرطرحیگذارهیپرمخاطرهبودنسرمانیوهمچنیآبکشاورزمتیبودنقنییپالینقاطکشوربهدلریکهدرسا

[50ازخودنشانندادهاست.]یگذارهینوعسرمانیایبرایکافزهیانگیبخشخصوصگذارهیسرما،یانتقالآبکشاورز

استوبازارباعثکاهشافتهیشیدرصدافزا72و9/5بیازمعاملهبهترتعدوفروشندگانآببدارانیدرآمدساالنهخر

[50وفروشندگانشدهاست.]دارانیخریدرآمدسکیر

 دشت قزوين -2-3-2

یهابااستفادهازآبیقیبهصورتتلفستیبایشبکهمیاراضن،یدشتقزویاریشبکهآبهیاولیبراساسطراح

انتقالینیرزمیز آب و آبیمنطقه ماهیعنیشوند.یاریرودخانهطالقان نییهادر اراضازیکه کشاورزانحداکثریآب

جهتنیگردد.بدنیتأمینیرزمیآنتوسطآبزیومابقدخانهرویانتقالانیجرقیازطرازیننیازایمقدارباشد،یم
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حفرویاریدرمحدودهشبکهآبنیقزویاریتوسططرحآبینیرزمیسفرهآبزی،متناسبباآبدهقیچاهعمیتعداد

نیبراوهبود.عالنیدشتقزویاریهابهعهدهطرحآبچاهنیوحفاظتازایونگهداریبرداربهرهتیری.مددیگردزیتجه

صورتنیازآنهاتوسطخودمالکیبردارازشبکهدرمنطقهوجودداشتکهبهرهیبردارقبلازبهرهیچاهشخصیتعداد

.شودیآبمازادوآبآزادانجامم،یاهیشکلآبسهم3بهنیآبکشاورزانازشبکهقزوافتی.درحالحاضردرگرفتیم

باهیسهمنی.اداردیمافتیآنراازشبکهدریاستکهکشاورزبهطوررسمیمقدارآبه،ی:سهمیاهیسهمآب

تیری.مدگرددیمنییتعنیدشتقزویاریشبکهآبیاریوطرحآبیبرداروادارهاموربهرهیسازمانجهادکشاورزیهمکار

.کندیارائهمنیدشتقزویاریوطرحآبیبرداررابهاموربهرهیاریبرنامهکاشتوآبن،یشهرستانقزویجهادکشاورز

یهاالگودرماهیآبازین،یکشاورزیهایبرداربران،تعدادبهرهآبندهیکشتهرروستا،نامنماریبرنامهسطحزنیدرا

مطالعاتسازمانجهادجیابتدابراساسنتاند،یفرانیشدهاست.دراآنمشخصنیمختلفسالونوعمنبعومحلتأم

یمختلفسالزراعیهامحصوالتمختلفدرماهیآنبرایآبازیموردنظرمشخصونیاکشتروستیالگو،یکشاورز

هرمترمکعباست.یبهازاالیر40یرسممتی)کانال(بهقیاریموجوددرشبکهآبیاهی.آبسهمگرددیمنییتع

یوسازمانکشاورزیبرداربااعمالفشاربهشرکتبهرهشوند،یکهدچارکمبودمیطیدرشرانیمازاد:زارعآب

منیعناوبه مازاد آب درخواست دندینمایمختلف از شرکتانیمتقاضگری. منطقه در مازاد صنعتیهاآب و کشت

استینیرزمیکمترازآبزیآبسطحیهانهیهزدرمجموعرایآبمازادبوده،زیهاهموارهمتقاضشرکتنی.اباشندیم

آبکندیخودراخاموشمیهاچاه،یبهآبسطحیوشرکتدرصورتدسترس )درصورتیاری.آبمازاددرشبکه

یهامتوسطسهمآبمازادازچاهریهرمترمکعباست.براساسآمارچندسالاخیبهازاالیر60متیوجود(بهق

است.%12حدودیدرصدوآبسطح3/5ودحدیقیتلف

متیبرابرق3تا2ازطینداردوبستهبهشرایمشخصمتیوقشودیمدوفروشیخریررسمیورتغصآزاد:بهآب

.رودیباالترمزیآبمازادن

ساعته24،یحجمیهاآبدرشبکهلی(است.تحویمحلرابیبران)مآبندهیبهنمایآبمتکعیوتوزدیخر

چندروزیتقاضاشده،نییتعشیازپهیبرانمراجعهکردهوبراساسسهمآبیهاتشکلهیبهاتحادندهیاست.فردنما

مشخص)معموالًبهساعت(یودرفاصلهزمانیحجمورطتشکل،بهنیارمجموعهیزنیبشدهیداری.آبخردینمایآبم

.گرددیمعیوتوزمیتقس

 آب  بازار ی هزمين در داخلی شدهی  انجام مطالعات و  تجارب بررسی 

 ايران در رسمی غير آب بازار ی تجربه -2-4-1

سالدرمنطقهاینآبمنابعازبرداریبهرهنظامتحولنتیجهیدرشاهرود،شهرستانتوابعازمجنآببازار

تشکیلبهاقداممجندشتکشاورزانمنظور،همینبه.گردیدتشکیلهاحقآبهتثبیتوتعریففرایندباوشمسی1391

برنظارتودارانحقآبهبینآبتحویلوهاحقآبهکاملاجرایآننتیجهیدرکهنمودند،مجنآبیاریمیسهاشرکت
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بلوکهای.بودبلوکیروشبهآببرداشتنظامقبالً.شددادهقرارشرکتاینیعهدهبرمزبورآبمنابعازبهرهبرداری

یکدربلوکیکبهمتعلقافراداراضیلزوماًدلیلینهمبهبود،شدهتنظیمخویشاوندیمناسباتاساسبرآبیاری

قابلمقادیروباشدنداشتهوجودبلوکهابینآبانتقالدرخاصینظمتابودشدهسببمسئلهاین.نداشتقرارمنطقه

 .برودهدربهانتقالاثردردسترس،درآبازتوجهی

ازآبتحویلوتوزیعمنظم،ومنسجم  میرابیکادرزااستفادهباهاحقآبهاجرایوآبتوزیعنظامتحولبا

یابلوکچهبهاهزمینایناینکهازنظرقطعیابد،میادامهاراضیترینپایینتاوشودمیشروعاراضیباالترین

یجامعهحمایتومجنآبیاریشرکتتوسطهاحقآبهتثبیتوتصریحتعریف،فرایند.باشدداشتهتعلقکشاورزانی

فراهمرامجنآببازارتشکیلیزمینهآب،انتقالهایشبکهکناردرحقوقایناجرایواعمالازمجندارانبهحقآ

بهکارامدومؤثرطوربهراآبمنابعتخصیصفرایندسال،92ازبیشایسابقهبامزبوربازارحاضرحالدر.استنموده

 .رساندمیانجام

مهمیبسیارعامل.استشدهتعریف چلهیکبرابرویکسانهاحقآبهتمامآبتحویلواحدمجن،آببازاردر

زیرزمینیوسطحیآبمنابعهایحقآبهسازیمعادلاست،کردهایجادمجنبازاردرراهاحقآبهاجراییزمینهکه

حقآبهاینتفاوتوریکهطبه.استشدهتعریفقناتهاورودخانههایحقآبهبرایمتفاوتضرایباعمالبافراینداین.است

بازاردر.است(آبیاریمدت)آبتحویلزمانمقداردرتنهااست،گرفتهصورتآنهاتعریفدرکهایهاولیتعدیلباها

بازارتشکیلبدوازگرفتهصورتمبادالتو(شمسی1391)ثبیتزماندرآنهایاولیهتوزیعحاصلها،حقآبهمجنآب

 .باشدمییکنونزمانتامزبورآب

چاهوقناتهارودخانه،:یعمدهطریقسهازراخودیحقآبهمالکیتمجنآبیاریشرکتدارانحقآبهیجامعه

هایصورتوهاشکلدرمجنآببازاردررایجمبادالت.میکنندکسبشخصیهایچاهومجنآبیاریشرکتهای

:هستندزیرقراربهآنهاترینعمدهکهگیرند،میانجاممتنوعی

مقدارمعین،مبلغیپرداختازایدرخریدارشخصمبادالت،نوعایندر:هاحقآبهمالکیتدائممبادالت  (1

 .نمایدمیخریداریفروشندهازحقآبهمشخصی

معین،مبلغیپرداختازایبهحقآبهخریدارمبادالت،ازقسمایندر:هاحقآبهیاجارهیاساالنهبادالتم (2

این.میکنددریافتزارعیفصلیکیاسالیکمدتبرایآنیوشندهفرازراحقآبهمشخصیمیزان

اولنوعمبادالتبهنسبتمبادالتاینگونهحجم.شوندمیعنوانحقآبهیاجارهقالبدربیشترمبادالت

 .یابدمیانتقالسالیکمدتبرایحقوق،اینمالکیتازناشیبرداشتقابلآبواستبودهبیشتربسیار

آباستمدتازمبادالتبازارآبناظربرمبادالت،کوتاهیگریکوتاهمدتآب:نوعداییمبادالتمدار (3

 .شوندینجاممگردشآبایمدارهایکهدربازه

.بهاستبازارمزبوریتوسعهدیبهروندمبادالتصورتگرفتهدرآن،مؤیبازارآبمجنبانگاهیبررسجینتا

انیواردشدهبهجرافرادتعداد،یعرضهبهخاطربارندگشیمنابعآبوافزاتیبهبعدبابهبودوضع1311ازسالکهیطور

نی.همچندهدیدربازاررانشانممشارکتاستورشدافتهیشیمبادالت،تعدادمبادالتوحجمآبمبادلهشده،افزا
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شدهتوسطسازوکارجادیایکهازفرصتهایافرادتعدادحجموتعدادمبادالت،شیکهمتناسبباافزادهدینشانمجینتا

.استافتهیشیاند،افزابازاراستفادهنموده

 ايران  در آب بازار تشكيل ی زمينه در داخلی ی شده  انجام مطالعات  بر مروری 

مقاالت،یپژوهشیدرقالبطرحهایگوناگونقاتیتحق،یرسمریوغیآبرسمیبازارهاینهیدرزمرانیدرا

بایوکنفرانسها پژوهش هر آنجاکه از است. آمده بهعمل دنبالدیمختلف گنیشیپیپژوهشهابه ازردیصورت و

پرداختهرانیپژوهشدراینهیشیپیبهبررسزینمطالعهنیایدرابتداد،یمطالعاتگذشتهاستفادهنمایدستاوردها

ازمطالعاتانجامگرفتهعنوانشدهیمختصریجمعبندآنان،یشهیشد.درسطوربعد،ضمنارجنهادنبرکارواند

 ت:سارایه شده ا 1- 2 جدول در شدهانجامیازمطالعاتداخلیااست.خالصه

 آب  بازار ی  زمينه در داخلی ی  گرفته انجام  مطالعات( 1-2جدول  
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هنوزایراندرآنکهدلیلبهکهاستاینآیدمیدستبهآببازاریزمینهدرداخلیمطالعاتمرورازآنچه

اساسبریاایراندرآببازاریزمینهدرگرفتهانجاممطالعاتاکثرعمومیروالاست،نشدهبرقراررسمیآببازارهای

برقراریازمتأثررفاهیواقتصادیهایجنبهتحلیلمنظوربهیاواستبودهکشوررسمیغیرآببازارهایبررسی

مبتالبهمسائلحلدرآببازارتواناییارزیابیمورددر.شودسازیشبیهآببازارتااستگردیدهکوششآببازارهای

شدهترسیماقتصادیابزاراینازمناسبیسیمایگرفته،انجاممطالعاتبیشتردر:گفتمیتوانکشورآبمنابعمدیریت

 آنازحاکیمطالعاتنتایج.است
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بامصارفبرایراآبیعرضهآب،مجددتخصیصسازوکارهایمهمترینازیکیعنوانبهآببازارکهاست

ضمندروسازدمیمیسرجدید،منابعیتوسعهبرایهزینهصرفبهنیازبدونمختلفبخشهایدرباالترارزش

 .نمایدمیفراهمآبکارامدتراستفادهیبراینیزرامشوقهایی

بهتنهادلهمباطرفینگیرند،میصورتاختیاریوداوطلبانهآببازاریمبادالتکهآنجاازدیگر،سویاز

ایندر.بیاورنددستبهرانتیجهبهترینموجود،فرصتهایدیگربامقایسهدرکهشد،خواهندواردمبادالتدرشرطی

برایبیشترهایفرصتآوردنفراهمضمنآببازاربرقراریکهاستآنمیآیددستبهمطالعاتنتایجازآنچهخصوص،

کهاداری،تخصیصخالفبرعالوهبه.دهدمیافزایشنیزراکنندگانشرکترفاهآب،متقاضیانوعرضهکنندگانرقابت

نتایجآببازارمیشود،دیگرمصرفکنندگانشدنمحدودوکنندهمصرفیکبهآبازاستفادهحقاعطایموجباغلب

 .سازدمیطرفدوهرعایدرامطلوب

الزاماتپیچیدگیازبررسیهانتایجکهکردشارهابایدایراندررسمیآببازاراجرایخصوصدرنهایتدر

برایضروریمقدماتیدربارهارزشمندینکاتحاویشدهانجامپژوهشهایچندهر.داردحکایتآببازاربرقراری

آنجاازهمه،اینبا.استاهمیتحائزنیزپژوهشانجامروشهایدیدگاهازواستپایداروکارامدآببازارهایبرقراری

ومباحثازبسیاریمناسبت،همینبه.استنگرفتهقرارچندانیتوجهموردنهادیترتیباتشدهذکرمطالعاتدرکه

ساختارنقشجملهآناز.استماندهباقیابهامدریاواستنشدهشناساندهوشناختهدرستآببازاربرقرارینکات

ازشدهحاصلنتایجبهاتکاباصرفاًاگربنابراین،.استاهمیتحائزیاربسآببازاراستقرارفراینددرکهآب،حکمرانی

مهیادلیلبهگردد،اقدامکنونیآبیکممشکالتحلبرایسازوکارایناجرایبهآب،بازاربرقراریاحتمالیمزایای

داشت،نخواهدهمراهبهرااحتمالیایمزایتنهانهآببازاراستقراراست،متکیآنهابرآببازارکهنهادیترتیباتنبودن

.شدخواهدمنتهیکشورآبیمنابعپایدارمدیریتمشکالتتشدیدبهبلکه

 بندی جمع 

آبمنابعمدیریتمتخصصینتوسطتنهاپایداروکارآمدرویکردیکبهرسیدنوآببازاربامرتبطمسائلحل

.استمحیطیزیستواجتماعیحقوقی،مسائلکارشناسانمشارکتنیازمندبلکهبود،نخواهدمیسراقتصادیعلومو

هرشرایطونیازهااساسبراستالزمچهارچوباینونداردوجودآببازارهایمدیریتبرایواحدچهارچوبیکاصوالً

ونباشدمنطقهاقتصادیوریبهرهافزایشلزوماًبازارگیریشکلازهدفاستممکنگاهی.کندپیداتوسعهمنطقه

گرفتنظردرمنطقهیکدررویکردایناصلیهدفعنوانبهبتوانرااجتماعیعدالتومحیطیزیستاندازهایچشم

.)جنوبیآفریقایدرآببازارتجربهمانند)

بررسیدر.استمناسبنهادیساختارهایایجادوانتخابآب،بازارهایموفقیتکلیدیاصولازیکی

شدهشناساییموجودمحدودیتهایوموانعکارآمد،آببازاریکویژگیهایبررسیوعملکردارزیابیبانهادیساختارهای

یساختارهاکهدریافتمیتوانآمریکا،درآببازارهایتجربهبررسیبا.میگیردقراربررسیموردآنازناشیجانبیاثراتو
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یکانتخاب.باشندداشتهرامنطقههواییوآبوضعیتوتقاضاشرایطبامطابقتبرایالزمپذیریانعطافبایدنهادی

نامناسبجانبیتبعاتافزایشبازار،فعالیتکاهشومعامالتهزینهافزایشباعثتواندمیآببازاربراینامطلوبساختار

بررسیآب،بازارهایعملکردبهبودخصوصدرمسائلمهمترینازیکی.گرددانتظارمورداهدافتحققعدمنهایتدرو

درتسهیلوبازارکاراییافزایشمنظوربهقانونیبسترهایاینکردنفراهم.استکشوردرحاکممقرراتوقوانین

موجودپتانسیلهایبهتوجهباوحقوقیمقرراتبهاستنادبابایدکهاستمهمیگامبازار،فعالیتهایبرنظارتومدیریت

درآبنگهداریوبرداریبهرههایشبکهحضوراجازهشاملمناسبقانونیبستر.کردریزیبرنامهآنبرایمنطقههردر

ازالگوگیریباکهاستدیگربردارانبهرهبامختلفزمانیهایدورهدرآبموقتودائمیمبادالتکردنقانونیوبازار

میتوانبازارمدیریتیاقداماتمهمترینازاسترالیا،درنمونهبرای.یافتدستمهماینبهمیتوانکشورهاسایرهایتجربه

.استداشتهبازارفعالیتدربسیاریتأثیرکهکرداشارهزمینوآبمالکیتقوانیناصالحبه

رسمیآببازارهایدر.میکنندبندیدستهغیررسمیورسمیبازارهایگروهدودرراآببازارهایمحققین

رسمیحقآبههیچودهندانجامرامبادالتخودبازارکاربرانکهصورتیدر.میگیردرتصودولتکاملنظارتبامبادالت

معامالتاغلبکهمناطقیدررسمیبازارهای.استغیررسمیآببازارباشد،نداشتهوجودحقوقیسیستمتأییدموردو

نیازهایکهمیگیردشکلشرایطیدرغیررسمیبازارهایویافتهتوسعهاست،مختلفبخشهایمیانودائمینوعاز

ورویکرددواینتفاوتازدرستدرک.بودخواهدزیادرسمیبازارهایایجادهزینهواستکردهپیداافزایشموقتی

هایبررسی.کردخواهدشایانیکمکبازارمدیریتیکالنسطوحدرتصمیمگیریبهمنطقهوضعیتازکافیشناخت

میتواندرسمینیمهآببازاریکباشد،مشکلقانونیورسمیهایحقآبهایجادکهزمانیاستدادهنشانشدهانجام

ممکندارند،بیشتریفعالیتغیررسمیبازارهایکهاسپانیادرمثالبرای.کندایجادآبستدودادبرایمناسبیشرایط

سازماندهیونیازمورداصالحاتبابتوانوباشدنداشتهپیدرمطلوبینتیجهرسمیبازارهایتوسعهوسازیپیادهاست

سطحدرمهممسائلازدیگریکی.یافتدسترسمیبازاریکایجادبهنسبتبهتریوضعیتبهغیررسمیبازارهای

افزایشبهطوریکهبهاستمنطقهآبمنابعبرنامهریزیوآببازارمدیریتردیکپارچگیوانسجامحفظبازار،مدیریت

.کندکمکبازارفعالیتگسترشوبازاردرکنندگانشرکتاعتمادسطح

منطقهتوسعهالگویواجتماعیساختارتغییرروستایی،مناطقدرویژهبهآببازارهایمورددرنگرانیهاازیکی

آبنندگانکمصرفاستممکنبازار،فعالیتهایافزایشبا.استبلندمدتزمانیهایدورهدروبازارگیریشکلازپس

گذاشتنکناربهمجبورونداشتهرقابتتوانپاخردهکشاورزانیاشدهتبدیلآبفروشندهبهبیشترسودکسببرای

ساختاروکشتالگویتدریجبهبازار،توسعهبامعتقدندکارشناسانازگروهی.شوندخودزمینفروشیاکشاورزیفعالیت

بامورد،ایندر.مییابدافزایششهرهادرنشینیحاشیهومهاجرتبیکاری،خنرومیکندتغییرمنطقهدراجتماعی

حوضهدرآببازاربررسی.رساندحداقلبهرابازارمنفی85جانبیتبعاتمیتوانمناسبسازوکارهایوصحیحمدیریت

بینمعامالتبیرویهافزایشازمیتواناضافیهایهزینهگرفتننظردرباکهمیدهدنشاناسترالیادردارلینگ-موری

الگویحفظبرایآمریکادرکلرادوآببازاردرهمچنین.کردجلوگیریفروشندهمنطقهازآبمنابعخروجوحوضهای
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نظردرغیرهوصنعتکشاورزی،مختلفبخشهایمیانمعامالتبرایمشابهیاقتصادیمحدودیتهایمنطقهتوسعه

.استشدهگرفته

محیطهایجنبهگرفتننظردربدونرویکرداینکهمیدهدنشانآببازارالمللیبینهایتجربهمطالعه

پیامدهااینجملهاز.بودنخواهدموفقیوپایدارراهکارمطلوب،اقتصادیاهدافبهدستیابیعلیرغممنطقه،هرزیستی

ازحدازبیشبرداشتوکیفیوکمیلحاظبهبازگشتیآبچرخهدرتغییرمحیطیزیستجریانکاهشبهمیتوان

وضعامانیست،ممکنکاملصورتبهمنفیاثراتاینبابرخوردومدیریتشیوهبنابراین.کرداشارهزیرزمینیآبمنابع

 سیاستهای

.استشدهپیادهسازیمختلفکشورهایآببازارهایدراثراتاینکاهشبرایمناسبسازوکارهایومدیریتی

متخلف،کاربرانبرایجریمهاخذیامالیاتتعیینای،منطقهبروندادوستدکردنمحدود:ازعبارتندمقرراتاینازبرخی

داشتتوجهباید.مصرفیهایحقآبهبرداشتسقفتعیینوآبریزحوضهباالدستبرداشتهایمیزانبرمحدودیتاعمال

ابزارهایازاستفادهبامیتوانبلکهنیست،اقتصادیاهدافباتضاددرهموارهزیستیمحیطتمهیداتگرفتننظردرکه

بازارهاییبررسیهمچنین.کردمدیریترامنطقهدربازارمختلفجوانبتمامیمناسب،پایشهایسیستمونظارتی

کهاستآنبیانگراند،گرفتهشکلاسترالیاآببازاربهنسبتکوچکتریمقیاسدرکهچینوشیلیدرآببازارمانند

بازارجامعمدیریتمستلزمبازارهااینموفقعملکرد.میباشدختلفمشرایطبامناطقیدرتوسعهقابلبازارمحور،رویکرد

بررسی1-2جدولدر.استمنطقهآندرمناسبحقوقیومحیطیزیستاقتصادی،اجتماعی،ساختارهایسازیپیادهو

اقتصادی،مسائلبازار،مکانیزمبازار،ساختارمهمهایجنبهعنوانتحتبخشهاییدرمقالهایندرانجامشدههای

.استشدهبندیجمعزیستیمحیطواجتماعی





























 .……………………شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 

 معاونت برنامه ریزی                                     

تحول اداری، فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازیمدیریت   

                                 www.skhrw.ir 

 بازار آب 
 

 

59 

 

 دنيا  در  آب مهم بازار چند اصلی های جنبه مقايسه( 1-2جدول ) 


کاهشفروشندگان،وخریداراندرآمدافزایشآب،مصرفکاراییافزایشطریقازآببازارهایخالصه،طوربه

وآبمنابعتوزیعومدیریتدرمردممشارکتافزایشآب،بخشدرگذاریسرمایهافزایشکشاورزی،فعالیتهایریسک

ارائهآنوریبهرهافزایشوآبمنابعازحفاظتدرمؤثرسازوکاریمحیطزیستیواجتماعیجوانبسایرگرفتننظردر

:کردخالصهزیرصورتبهمیتوانراآببازارهایعملکردبرمؤثرعواملهمچنین.میدهند

 اولیه،تخصیصهایدرعدالترعایتوواضحشکلبههاحقآبهتعریف -

 آب،ستدودادشناختنرسمیتبهو(زمینوآبمالکیتتفکیکمانند)قوانیناصالحات -

 بازار،مبادالتاجراییضمانتتأمینمنظوربهسازمانیونهادیاصالحات -

 اختالف،حلمحلیمراجعایجاد -

 انحصار،ازجلوگیریوبازاربودنرقابتیحفظبرایاطالعاتشفافتبادل -

 معامالت،هایهزینهنگهداشتنپایین -

 منطقه،دررانآبهایتشکلایجادوبازارمدیریتدرذینفعانمشارکت -
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 آب،انتقالوسازیذخیرهبرایمناسبتأسیساتایجاد -

زیستیمحیطهایجنبهبهتوجه -

 


