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اخیراً در برخی از کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه، مکانیزم 
بازار به عنوان یک روش کارا جهت تخصیص منابع آب مورد توجه واقع 
شده است. بهره گیری از این روش در ایران مستلزم شناخت رشایط الزم 
برای تشکیل یک بازار آب و همچنین پیامدهای اقتصادی آن می باشد. 
هدف این پژوهش بررسی پیامدهای اقتصادی بازارهای آب و نیز ارائه 
راهکارهای عملی مبتنی بر مبانی علمی و تجارب جهانی جهت تشکیل 
تبیین  بوده است. بدین منظور ضمن  ایران  بازارهای آب کارآمد در 
رشایط الزم برای تشکیل یک بازار آب و عوامل موثر بر کارایی یا شکست 
آن، چگونگی تحقق این رشایط در برخی از بازارهای آب فعال در ایران 
وجهان بررسی گردید. همچنین پیامدهای اقتصادی دو بازار محلی آب 
در مجن و اردبیل بررسی شد. بر اساس نتایج این پژوهش بازارهای آب 
عموماً در مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل شده اند. بازار آب منافاتی 
با ملی بودن منابع آب نداشته و امکان مبادله حق بهره برداری از منابع 
آب و تشکیل بازارآب وجود دارد. در این راستا تعریف شفاف حقابه ها 
و تضمین مالکیت توسط نهادهای قانونی یا اجتامعی رضوری می باشد. 
تفکیک مالکیت آب از زمین، تضمین مبادالت، کاهش هزینه های اداری 
مبادالت و ایجاد تأسیسات مناسب، سبب کاهش هزینه های مبادله و 
افزایش کارایی بازارهای آِب مورد مطالعه شده است. همچنین تبادل 
شفاف اطالعات و بهره گیری از مکانیزم مناسب تخصیص اولیه حقابه ها 
مانع بروز انحصار و افزایش کارایی بازارهای آب شده است. در برخی 
موارد نیز دخالت دولت یا نهاد اجرایی بازار، عوارض خارجی منفی را 
کاهش و کارایی اجتامعی بازارهای آب را افزایش داده است.همچنین 
نتایج نشان می دهندکه قیمت آب در دو بازار محلی مجن و اردبیل به 
ارزش اقتصادی آب نزدیک بوده و مبادالت آب منجر به افزایش درآمد 

بهره برداران شده است. 
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Recently, the market mechanism has been considered 
as an efficient method for allocating water resources in 
some developed and developing countries. The necessary 
conditions to establish an efficient water market and its 
economic consequents must be recognized before using 
this method in Iran. The purpose of this study is to in-
vestigate the economic consequences and present practical 
solutions based on scientific foundations and international 
experience to develop an efficient water market in Iran. 
Also, economic consequents of water markets were studied 
in Mojen and Ardabil. Results show that water markets 
usually have been constituted in arid and semi- arid re-
gions. Although water resources have a national charac-
teristic, however, water concession can be traded. For this 
purpose, water rights must be clearly defined and property 
rights enforced by social or legal institutions. Also separat-
ing water rights from that of land, enforcing transactions, 
decreasing administrative costs and maintaining water de-
livery infrastructure have decreased transaction costs and 
consequently promoted water markets efficiency. Some-
times, governments or market institutions have mitigated 
negative externalities. Furthermore, results show that the 
price of water is close to the economic value of water in 
Mojen and Ardabil water markets and the water market 
has increased the users' revenue.
Keywords: Water market, Efficiency, Water right, Trans-
action cost.
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مقدمه

در دهه های اخیر به دلیل افزایش جمعیت کشور، تقاضا برای منابع 
آب در بخش های صنعت، کشاورزی و رشب، افزایش چشمگیری 
داشته است. اّما به دلیل رشایط اقلیمی و محدود بودن بارندگی 
و همچنین محدودیت های مالی افزایش عرضه آب با محدودیت 
مواجه بوده است. عالوه بر کمبود بارش، پراکندگی بارندگی ها در 
سطح کشور متناسب نبوده و اغلب بارش ها در سواحل دریای خزر 
و غرب و جنوب غربی کشور رخ داده و بخش های مرکزی کشور 
از بارندگی های کمرت برخوردار هستند. رشد روز افزون مازاد تقاضا 
موجب برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و افت سطح 
ایستایی شده و بهره برداری پایدار از منابع آب را به مخاطره انداخته 
است. به گونه ای که میانگین بلند مدت افت سطح ایستایی کشور 
51 سانتی مرت در سال بوده که این مقدار در سال آبی 87-1386 به 

114 سانتی مرت رسیده است.
در رشایطی که مازاد تقاضا برای منابع آب وجود داشته و افزایش 
عرضه نیز با محدودیت مواجه است، استفاده بهینه و کارا از منابع 
آب موجود الزم و رضوری به نظر می رسد. اما شواهد و قرائن نشان 
می دهند که در حال حارض منابع آب به صورت بهینه مورد استفاده 
قرار منی گیرند. به عنوان مثال در بخش کشاورزی کشور که بیش از 
90 درصد از آب استحصال شده کشور را مرصف می کند، راندمان 
مرصف حدود 36 درصد گزارش شده است. یکی از دالیل مرصف 
ناکارای منابع آب پایین بودن آب بهای پرداختی توسط بهره برداران 
کشاورزی، صنعتی و مرصف کنندگان آب رشب و در نتیجه کاهش 
انگیزه ایشان در استفاده بهینه از منابع آب محدود بوده است. در 
سال های اخیر توجه به ارزش اقتصادی آب در تخصیص منابع آب 
مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. در همین راستا ارتقا 
بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی و سیاسی در استحصال، 
عرضه و نگهداری و مرصف جزء سیاست های کالن نظام جمهوری 
اسالمی در بخش آب کشور تعریف شده است. همچنین یکی 
از ماموریت های وزارت نريو در بخش آب کشور این است که با 
در نظر گرفنت ارزش ذاتی، اقتصادی، امنيتی، سياسی، اجتامعی و 

زيست محيطی اين ماده حياتی به عنوان يكی از محورهای اصلی 
توسعه پايدار و ركن اصلی آمايش رسزمني با مديريت كمی و كيفی 
منابع و مصارف آب، نسبت به عرضه آب مطمنئ، كافی و قابل 
مرصف اقدام کرده و از اين راه نقش خود را در ارتقاء بهداشت و 
رفاه اجتامعی و توسعه پايدار ايفا منايد. در قانون سوم و چهارم  
وپنجم توسعه اقتصادی-اجتامعی کشور نیز توجه به ارزش اقتصادی 

آب مورد تأکید قرار گرفته است.
طبق تئوری های اقتصادی تشکیل بازار آب رقابتی رشط کافی برای 
تخصیص بهینه منابع آب می باشد. یک بازار آب نهادی است که 
منابع آب با توجه به ارزش اقتصادی آن بین خریداران و فروشندگان 

مبادله می شود.
نتایج تحقیقات نشان می دهند که بازارهای آب فعال یا شبیه سازی 
شده، موجب افزایش کارایی مرصف آب، افزایش رفاه زارعین و نیز 
توجیه پذیری رسمایه گذاری در طرح های انتقال آب شده اند )Dinar و 
Letey، 1991؛ Hearn و William، 1997؛ Easter و همکاران، 1999؛ 
Garrido، 2000؛ Zekri و William، 2005؛ kiani و همکاران، 2008؛ 

kiani، 2009؛ کیانی، 1387؛ کیانی و باقری، 1391(.
سواالت متعددی در خصوص امکان تشکیل بازار آب و پیامدهای آن 
وجود دارد، برای منونه: به لحاظ ماهیت فیزیکی آب از یکسو و نوع 
مالکیت منابع آب در ایران از سوی دیگر، چه رشایطی جهت تشکیل 
بازارهای آب مورد نیاز است؟ و آیا عمالً این رشایط تحقق پذیر هستند؟ 
چه عواملی بر کارایی بازارهای آب موثر هستند؟ پیامدهای اقتصادی 
تشکیل بازارهای آب رقابتی چیست؟ نقش دولت در بازار آب چیست؟ 

تا چه اندازه امکان انحصاری شدن بازارهای آب وجود دارد؟
در ادامه، ابتدا مبانی نظری بازار آب و رشایط الزم جهت تشکیل آن 
طبق تئوری های اقتصادی تبیین می شود. سپس بر اساس مطالعات 
انجام شده توسط پژوهشگر، پیامدها و تبعات اقتصادی بازارهای 
بازارهای آب  بررسی  اردبیل تحلیل می شود. سپسبا  و  آب مجن 
منتخب فعال در ایران و جهان، چگونگی تحقق رشایط مورد نیاز 
جهت تشکیل بازار آب در عمل و امکان انحصاری شدن بازار آب 
بررسی می شود. در بخش پایانی ضمن نتیجه گیری، نقش دولت در 

بازار آب بیان شده و پیشنهادات عملی ارائه می شود.

روش پژوهش

در این بخش ابتدا مکانیزم مبادله در یک بازار آب بررسی شده 
طبق  رقابتی  آب  بازار  یک  تشکیل  جهت  الزم  رشایط  سپس  و 

تئوری های اقتصادی بیان می شود.
الف( مکانیزم مبادله در بازار آب 

باشد  متفاوت  بهره برداران  بین  نهایی آب  ارزش  که  در رشایطی 
انگیزه اقتصادی جهت مبادله آب و تشکیل بازار وجود دارد. در 

این رشایط آب از مصارف با ارزش نهایی کمرت به سمت مصارف با 
ارزش نهایی بیشرت منتقل شده و کارایی مرصف آن افزایش می یابد. 
با تشکیل بازار آب در یک منطقه و واقعی شدن ارزش منابع آب 
هزینه فرصت منابع آب مورد استفاده افزایش یافته و از این رو 
انگیزه بهره بردارانی نیز که به طور مستقیم در بازار رشکت منی کنند 

جهت استفاده کارا از منابع آب افزایش می یابد.
طبق قضیه اول رفاه تعادل در یک مجموعه بازار رقابتی کارای 
پارتو می باشد. بدین معنی که وقتی بازار به تعادل رسید امکان 
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بدون  بازار  در  از مشارکت کنندگان  افزایش مطلوبیت هیچ یک 
کاهش مطلوبیت حداقل یک فرد دیگر وجود ندارد. به عبارت دیگر 
در نقطه تعادل امکان تخصیص یا توزیع مجدد منابع به طریق 

کارآمدتری وجود ندارد. 
به منظور بررسی مکانیزم مبادله در بازار آب فرض کنیم که در 
منطقه مورد مطالعه دو )گروه( بهره بردار آب وجود دارند1. بهره بردار 
آب ممکن است یک تولیدکننده بخش کشاورزی و یا صنعت باشد 
که آب را به عنوان یک نهاده مورد استفاده قرار می دهد و یا یک 
مرصف کننده باشد که آب را به عنوان یک کاالی نهایی برای رشب 
و بهداشت و یا به دلیل خدمات زیست محیطی )مانند استفاده 

تفریحی از آب برای شنا و ...( تقاضا می کند. 
منحنی تقاضای آب دو بهره بردار در شکل )1( نشان داده شده 
است. این منحنی برای تولیدکننده هامن منحنی ارزش تولید نهایی2 
می باشد و برای مرصف کننده ای که آب را برای خدمات زیست 
پرداخت3 وی  به  تقاضا می کنند، نشان دهنده متایل  محیطی آن 
می باشد. از آنجائی که در بازار آب امکان مبادله آب بین بهره برداران 
مختلف وجود دارد، از منحنی منفعت نهایی به عنوان یک واژه 
مشرتک برای بیان تقاضا بین بهره برداران مختلف استفاده می شود. 
چون الزاماً تکنولوژی تولیِد تولیدکنندگان )زارعین و یا تولیدکنندگان 
صنعتی( با یکدیگر یکسان نیست )به علت تفاوت در سطح مهارت، 
تجربه، دانش فنی و ...( ارزش تولید نهایی آب برای دو گروه متفاوت 
است. از این رو توابع تقاضای نامرشوط4 آب )که از تابع سود مشتق 
می گردند( برای این دو تولیدکننده دارای شیب متفاوتی هستند. 
تفاوت در شیب منحنی تقاضا و یا متایل به پرداخت مرصف کنندگان 
نیز به دالیلی از جمله تفاوت در سلیقه، درآمد و .. نیز اتفاق می افتد.

فرض کنیم دو بهره بردار به ترتیب دارای O1W0 و O2W0 واحد 
حقابه اولیه هستند. در صورتی که امکان مبادله آب بین این دو 
وجود نداشته باشد5، هر یک حقابه خود را جهت تولید محصول 
مورد استفاده قرار می دهند. در این حالت منفعت کل بهره بردار 
 O2M2HW0 و O1M1BW0 اول و دوم به ترتیب برابر با مساحت
می باشد. حال فرض کنیم که در منطقه مورد نظر بازار تشکیل و 
امکان مبادله آب بین دو بهره بردار فراهم شود. همچنین فرض کنیم 
هزینه مبادله در بازار آب صفر باشد. هامن طور که در شکل )1( 
مالحظه می گردد مبادله آب برای هر دو بهره بردار سودآور بوده 
و انگیزه اقتصادی الزم برای مبادله وجود دارد زیرا در صورتی که 
بهره بردار اول به اندازه W0W1 واحد آب از بهره بردار دوم خریداری 
مناید، منفعت کل خود را به اندازه W0BEW1 ریال افزایش می دهد. 
وی برای خرید این مقدار آب به اندازه W0CEW1 ریال پرداخت 
منوده و از این مبادله به اندازه  BCE ریال سود می برد. این مبادله 
برای بهره بردار دوم نیز سودآور است زیرا وی در صورت فروش آب 
به میزان W0W1 واحد، به اندازه W0CEW1 ریال درآمد کسب 
منوده و در اثر خارج کردن این مقدار آب از جریان تولید و یا 

مرصف )جهت فروش( فقط به اندازه W0HEW1 ریال از منفعت 
کل وی کاسته می شود. پس بهره بردار دوم نیز از این مبادله به 
اندازه HCE ریال سود می برد. بنابر این در نتیجه تشکیل بازار آب 
و فراهم شدن امکان مبادله میان دو بهره بردار، در مجموع ایشان 
به اندازه HBE ریال سود می برند. این مبادله تا جایی ادامه پیدا 
می کند که منفعت نهایی آب برای هر دو بهره بردار برابر شود. 
هامنطور که در شکل )1( مالحظه می گردد تفاوت در شیب تابع 
منفعت نهایی و یا تفاوت در مقدار سهمیه اولیه دو بهره بردار مبنای 

مبادله در بازار آب می باشند.

 

O1
O2W0

W1

D1 D2

بردار اول سهميه آب بهره مقدار مبادلهبردار دوم سهميه آب بهره

P

A
B

EC

M1

M2

N2
N1

H

ريالريال

شکل 1- چگونگی مبادله آب در یک بازار آب

ب( رشایط الزم جهت تشکیل یک بازار آب رقابتی
برای تشکیل یک بازار رقابتی که منجر به تخصیص کارای پارتو گردد 

:)2000 ،Kolstad( چهار رشط الزم است
1- برای مبادله آزادانه کاالها یا منابع می بایست حقوق مالکیت 
این حقوق می بایست به  باشد.  آن ها مشخص و تعریف شده6 
صورت انحصاری7 در اختیار مالک بوده و قابلیت واگذاری8 به غیر را 
داشته باشند. عالوه بر این حقوق مالکیت می بایست تضمین شده 
و قابل اجرا9 باشند. همچنین کاالهای قابل مبادله در بازار از لحاظ 
مرصف رقیب10 هستند، یعنی به مجرد استفاده یک فرد از کاال، 
امکان استفاده ی آن توسط فرد دیگر سلب می شود11. براین اساس 
برای مبادله منابع آب در بازار می بایستحقابه ها به صورت شفاف 
تعریف شده و واحد اندازه گیری و مقدار آب متعلقه به حقابه ها 
مشخص گردد. همچنین این حقابه ها باید به صورت انحصاری در 
اختیار بهره برداران بوده و بهره برداران قادر به اعامل مالکیت خود 
از طریق قوانین رسمی و یا مجوزهای اجتامعی و عرفی باشند. به 

عالوه باید امکان واگذاری و فروش حقابه ها وجود داشته باشد.
2- رشط دوم برای تشکیل یک بازار رقابتی این است که هزینه های 
مبادله در بازار وجود نداشته باشند. هامنطور که در قسمت قبل 
بهره بردار  برای دو  ای آب  کرانه  ارزش  که  اشاره شد در صورتی 
متفاوت باشد، انگیزه اقتصادی برای مبادله آب بین این دو نفر 
وجود دارد. مبادله آب در صورتی انجام می شود که هزینه های 
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مبادله از تفاوت بین دو ارزش نهایی آب کمرت باشد. با افزایش 
هزینه های مبادله از حجم مبادالت و در نتیجه کارایی بازار کاسته 
می شود. اگر هزینه مبادله بیش از مقدار اختالف بین دو ارزش 

نهایی آب باشد، مبادله ای صورت منی گیرد.
آب  بازار  در  مبادله  هزینه های  افزایش  باعث  متعددی  عوامل 
می شوند. از آن جمله می توان به مالکیت توأم آب و زمین، فقدان 
آب،  ذخیره سازی  یا  انتقال  جهت  مناسب  زیربنائی  تاسیسات 
اشاره منود.  اجرائی مبادالت  اداری و فقدان ضامنت  هزینه های 
مالکیت توأم آب و زمین سببافزایش هزینه های مبادله آب می گردد، 
زیرا در این صورت متقاضی آب ملزم به خرید زمین نیز بوده و به 
طور ناخواسته قیمت متام شده آب خریداری شده افزایش می یابد. 
کاهش  باعث  زمین  از  آب  مبادله  و  مالکیت  تفکیک  این رو  از 
هزینه های مبادله و ترسیع مبادالت می گردد. به لحاظ ماهیت 
فیزیکی آب، انتقال یا ذخیره سازی آب مبادله شده نیاز به تاسیسات 
زیربنایی مناسب داشته و ایجاد این تاسیسات هزینه اضافی به 
مشارکت کنندگان در بازار آب تحمیل می کند. فقدان شبکه مناسب 
انتقال آب، ممکن است منجر به پراکندگی بازارهای آب شده)مانند 
بازار مبادالت آب چاه های خصوصی( و کارایی اقتصادی مورد انتظار 
از یک بازار آب یکپارچه حاصل نگردد. هزینه های اداری، مانند 
هزینه ثبت مبادالت و اخذ مجوز نیز موجب افزایش هزینه های 
مبادله در بازار آب می شوند. عالوه بر این در صورت عدم تضمین 
مبادالت آب توسط نهادهای قانونی یا اجتامعی مخاطره و در نتیجه 

هزینه مبادالت در بازار آب افزایش می یابد.
3- خریداران و فروشندگان از رشایط بازار یعنی قیمت حاکم بر بازار 
و مقدار عرضه یا تقاضای کاال یا نهاده اطالع کامل داشته باشند. در 
این صورت هزینه ای بابت اطالعات نامتقارن بر مشارکت کنندگان 

در بازار تحمیل نشده و فقط یک قیمت در بازار شکل می گیرد.
4- اندازه هر یک از بنگاه های اقتصادی موجود در بازار نسبت به 
کل بازار کوچک باشد، به گونه ای که هیچ یک از بنگاه ها نتوانند 
بر روی قیمت تأثیر چشمگیری اعامل منایند. در صورت نقض این 

رشط و بروز قدرت بازار، تعادل در بازار منجر به تخصیص بهینه 
پارتو و کارایی اقتصادی نخواهدشد. به لحاظ اهمیت آب به عنوان 
کاال برای مرصف کنندگان و نهاده برای تولیدکنندگان انحصار در بازار 
آب عالوه بر پیامدهای نامطلوب اقتصادی ممکن است پیامدهای 

نامطلوب اجتامعی و سیاسی نیز به همراه داشته باشد.
عوارض خارجی12 یکی دیگر از عواملی است که بر کارایی بازارهای 
آب مؤثر بوده و ممکن است منجر به شکست بازار گردند. در واقع 
عوارض خارجی زمانی بروز می کند که کاال از لحاظ مرصف غیر 
انحصاری و غیر رقابتی)کاالی عمومی( باشد )Kolstad، 2000(. در 
این حالت بهره برداری از منابع آب توسط یک فرد یا بنگاه، استفاده 
فرد یا بنگاه دیگر را تحت تاثیر منفی قرار می دهد، بدون اینکه 
زیان وارد شده جربان گردد. در این وضعیت بازار به خودی خود 
منجر به کارایی اجتامعی نشده و دخالت دولت در بازار آب جهت 
کاراتر شدن آن رضوری می باشد. عوارض خارجی منفی در بازارهای 
آب ممکن است به اشکال مختلف از جمله برداشت بیش از حد 
از منابع مشرتک آب های زیرزمینی و کاهش جریانات برگشتی13 
بروز مناید. در مواردی که بهره برداران از آب به طور غیرمستقیم 
بسرت  به  مجدداً  آب  ماهی(،  پرورش  )مانند  می منایند  استفاده 
رودخانه بازگشته و بهره برداران پائین دست می توانند از جریانات 
برگشتی استفاده منایند. اگر بهره برداران باالدست حقابه های خود 
را بفروشند و یا نوع استفاده آن را از غیرمرصفی به مرصفی تغییر 
دهند، حقابه داران پائین دست تحت تاثیر قرار می گیرند. هر چند 
برداشت بیش از حد از منابع آب های زیرزمینی و کاهش جریانات 
برگشتی زائیده بازار آب نیست، اما ممکن است تشکیل بازار آب 
و ارزشمند شدن آب باعث تشدید آن گردد. عوارض خارجی منفی 
ممکن است به صورت معضالت زیست محیطی مانند آلودگی 
نیز بروز  اکولوژیکی  آب ها، شوری خاک وکاهش حداقل جریان 
مناید. در این صورت هزینه بهبود محیط زیست در قیمت بازاری 
آب لحاظ نشده و از دیدگاه اجتامعی بازار آب منجر به تخصیص 

کارای منابع آب منی گردد.

نتایج تجربی پژوهش

در این بخش ابتدا بر اساس مطالعات قبلی پژوهشگر، پیامدهای 
اقتصادی بازار آب مجن و اردبیل ترشیح می شود. سپس چگونگی 
تحقق رشایط الزم جهت تشکیل بازار آب رقابتی در عمل برای 

برخی از بازارهای آب فعال در جهان و ایران بررسی می شود.

الف( پیامدهای اقتصادی بازارهای آب منتخب
-بازار آب مجن

بازار آب مجن در شهرستان شاهرود و در پی تغییر ساختاری در 
شیوه توزیع آب و تسهیل مبادالت در سال 1341 تشکیل شده است 

)بهلولوند، 1385؛ کیانی، 1387(. در این سال اطالعات مربوط به 
مالکیت زارعین منطقه از قنوات و رودخانه پیش ده ثبت و ضبط 
گردیده و مطابق با آن برای هر فرد یک سند مالکیت مجزا از زمین 
صادر شد. همزمان با تغییر در نظام توزیع آب، رشکت سهامی 
آبیاری و کشاورزی مجن در سال 1341 جهت مدیریت منابع آب و 
اجرای شیوه جدید تخصیص آب تاسیس شد. این رشکت به عنوان 
بازار، وظیفه ثبت و ضبط مالکیت حقابه ها، ثبت  نهاد اجرایی 
مبادالت دامئی حقابه ها، استخدام کادر میرآبی و نظارت بر فعالیت 
آن ها، تعمیر و نگهداری مسیرهای اصلی انتقال آب و تعمیر و 
نگهداری چهار حلقه چاه متعلق به رشکت و رفع منازعات احتاملی 

بین اعضاء را بر عهده دارد.
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سه  حقابه  از  استفاده  زمان  مدت  اساس  بر  مجن  آب  بازار  در 
نوع مبادله دامئی، ساالنه و مداری )در طول سال زراعی( صورت 
می گیرد. در خالل سال های 85-1381 ساالنه به طور متوسط یک 
درصد از حقابه ها به صورت دامئی مبادله شده اند. در این دوره 
متوسط ساالنه مرصف آب کشاورزی در سطح یک منونه )164 نفر( 
از زارعین منطقه 2/4 میلیون مرت مکعب بوده که از این مقدار 
550 هزار مرت مکعب از مبادالت ساالنه و 48 هزار مرت مکعب از 
مبادالت مداری )جمعا 25 درصد از کل آب مرصفی( تهیه شده 
است. متوسط قیمت هر ساعت حقابه آب در مبادالت دامئی نه 
میلیون ریال و متوسط قیمت هر مرت مکعب آب در مبادالت ساالنه 
و مداری به ترتیب 684 و 885 ریال و متوسط وزنی آن 698 ریال 

بوده است )کیانی، 1387(.
نتایج نشان می دهند، این بازار باعث شده است که درآمد خریداران 
9/5 درصد )سطح BCE در شکل 1( و درآمد فروشندگان 72 درصد 

)سطح CHEدر شکل 1( افزایش یابد. 
جهت تعيني تأثري بازار آب بر مخاطره درآمد مشاركت كنندگان در 
    14)VaR( بازار آب انحراف معيار، رضيب تغيريات و ارزش در خطر
درآمد خریداران و فروشندگان آب در دو وضعيت )مشاركت در 
بازار و بدون مشاركت در بازار( با يكديگر مقايسه شد. نتایج نشان 
می دهند که بازار آب باعث کاهش مخاطره درآمد خریداران و 

فروشندگان شده است.
نتايج بررسی ارتباط بني قيمت آب در مبادالت دائم و ساالنه نشان 
می دهند كه چنانچه يك فرد در ابتدای هر سال يك ساعت حقابه 
را به طور دائم خريداری منوده و آن را برای يكسال اجاره دهد، نرخ 
بازده داخلی اين فعاليت به طور متوسط 43 درصد می باشد. به 
عبارت ديگر اين نوع رسمايه گذاری دارای توجيه اقتصادی است. 
عالوه بر این، اجاره ساالنه يك ساعت حقابه و فروش مداری آن 
دارای توجيه اقتصادی می باشد. از نتايج به دست آمده می توان 
نتيجه گرفت كه مبادالت دائم، ساالنه و مداری، مبادالتی يكپارچه 
بوده و قيمت های آب بر اساس اصول اقتصادی شكل گرفته اند. بر 

اين اساس اين بازار مصداق یک بازار رقابتی و كارا است.
نتایج این مطالعه نشان داد در دوره مورد مطالعه سهم نهاده آب 
)منبع آب رودخانه( از قيمت متام شده يك كيلوگرم سيب زمينی در 
مجن 35 درصد و سهم نهاده زمني 8 درصد بوده است. اين در حالی 
است كه متوسط این سهم در كشور در تولید محصول سیب زمینی 
برای نهاده آب و زمین به ترتیب 6 و 16 درصد بوده است. همچنین 
سهم نهاده آب از قيمت متام شده يك كيلوگرم گندم در مجن 44 
درصد و سهم نهاده زمني 23 درصد بوده است. اّما سهم نهاده آب 
)منبع آب رودخانه( و زمني از قيمت متام شده يك كيلوگرم گندم در 
کشور به ترتيب 12 و 32 درصد بوده است. هامنطور كه مالحظه 
می شود در مجن سهم نهاده آب از قيمت متام شده هر كيلوگرم 
سيب زمينی و گندم بيشرت از سهم نهاده زمني است. درصورتی كه 

در بقيه نقاط كشور عكس آن رخ داده است. به عبارت ديگر بازار 
آب مجن ارزش واقعی آب را تعيني منوده و زارعني اين منطقه بر 
خالف ساير نقاط كشور به جای زمني، ارزش نهاده كمياب آب را 

حداكرث منوده اند. 
در سال های منتهی به دوره مطالعه، زارعني در مجن، 60 كيلومرت 
از شبكه انتقال آب از چاه های خصوصی تا مزارع را لوله گذاری 
دليل  به  نقاط کشور  اين در حالی است كه در ساير  منوده اند. 
بودن  مخاطره  پر  همچنني  و  كشاورزی  آب  قيمت  بودن  پايني 
رسمايه گذاری در طرح های انتقال آب كشاورزی،رسمايه گذار بخش 
خصوصی انگيزه كافی برای اين نوع رسمايه گذاری از خود نشان 
نشان  مخاطره  رشايط  در  طرح  اين  ارزيابی  نتايج  است.  نداده 
می دهد که به علت تشکیل بازار و واقعی شدن قیمت آب در این 
منطقه رسمایه گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی در شبکه 

انتقال آب دارای توجیه اقتصادی بوده است.
در منطقه مجن توزیع آب، بهسازی و تعمیر و نگهداری شبکه های 
انتقال آب توسط رشکت آبیاری )به  منایندگی از حقابه داران( صورت 
می گیرد. بدین منظور رشکت مذکور به ازاء هر مرت مکعب آب 76 
ریال از طریق دریافت رسانه و فروش آب دریافت منوده است. 
چنانچه دولت به جای رشکت آبیاری مدیریت منابع آب را در این 
منطقه بر عهده می گرفت با توجه به قانون تثبیت آب بهای زراعی و 
الگوی کشت منطقه حداکرث 42 ریال )سه درصد ارزش محصوالت( 
به عنوان آب بها از زارعین دریافت می کرد. به عبارت دیگر به دلیل 
مشارکت مردم در مدیریت منابع آب در این منطقه به ازاء هر مرت 
مکعب آب توزیع شده 34 ریال از هزینه های دولت کاسته شده 

است.
در یک جمع بندی از پیامدهای اقتصادی بازار آب در مجن می توان 
گفت که این بازار باعث افزایش درآمد و کاهش ریسک درآمد 
و  منابع آب  در مدیریت  بهره برداران، کاهش هزینه های دولت 
افزایش انگیزه بخش خصوصی جهت رسمایه گذاری در شبکه انتقال 

آب شده است )کیانی، 1387(.

-بازارآب محلی اردبیل
کیانی و باقری )1391 و 1392( وضعیت مبادله آب توسط زارعني 
دشت اردبيل مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه پس از بررسی 
مقدماتی، 12 روستای واقع در دشت اردبيل که پيش بينی می شد 
بيشرتين مقدار مبادالت آب در آن ها صورت می گريد، به عنوان 12 
طبقه در نظر گرفته شده و از هر يک به طور تصادفی منونه گريی 
شده است. از مجموع 256 زارع مورد بررسی، 128 زارع در سال 
زراعی 89-1388 مبادرت به خريد آب منوده و بقيه مشارکتی در 

بازار آب نداشته اند.
در دشت اردبيل آب به سه صورت دائم، ساالنه و خريد در طول سال 
مبادله می شود. در اين منطقه نيز مانند ساير بازارهای آب جهان، 
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حجم مبادالت دائم کمرت از ساير مبادالت می باشد. اجاره ساالنه آب 
به دو صورت اجاره ساالنه با زمني و بدون زمني صورت می گريد. به 
طور متوسط هشت درصد از زارعني مورد مطالعه مبادرت به اجاره 
ساالنه آب با زمني منوده اند و متوسط اجاره هر هکتار زمني با آب 
13/5 ميليون ريال بوده است. به طور متوسط نه درصد زارعني نيز 
مبادرت به اجاره ساالنه آب بدون زمني کرده اند. حجم آب اجاره شده 
در سطح منونه حدود 214 هزار مرتمکعب و قيمت هر مرتمکعب 
آب در اين نوع مبادله 682 ريال بوده است. بيش از 32 درصد از 
زارعني مبادرت به خريد آب در طول سال زراعی منوده اند. حجم آب 
خريداری شده در طول سال 679 هزار مرتمکعب و قيمت هر مرت 
مکعب آب 891 ريال بوده است. از مجموع 5/3 ميليون مرتمکعب 
آب مرصف شده توسط زارعني، حدود 1/2 ميليون مرتمکعب )23 
درصد( از بازار خريداری شده که نشان دهنده اهميت بازار آب در 
تامني آب مورد نياز زارعني می باشد. از اين مقدار، 28 درصد اجاره 
ساالنه با زمني، حدود 17 درصد به صورت اجاره ساالنه بدون زمني 
و 55 درصد در طول سال زراعی خريداری شده است. ميانگني وزنی 
قيمت هر مرتمکعب آب در مبادالت ساالنه بدون زمني و مبادالت در 

طول سال در سطح منونه، 841 ريال بوده است.
پس از برآورد توابع تولید دو محصول عمده زراعی منطقه)سیب 
زمینی و گندم(، ارزش اقتصادی )ارزش توليد نهايی( هر مرت مکعب 
آب برای اين دو محصول به ترتيب 1011 و 764 ريال محاسبه شد. 
بر اين اساس ميانگني وزنی)بر اساس مقدار آب مرصف شده برای 
هر محصول( ارزش اقتصادی هر مرت مکعب آب در دشت اردبيل 
930 ريال بوده است. هامنطور که مالحظه می شود ميانگني قيمت 
مبادله هر مرت مکعب آب 841 ريال و نزديک به ميانگني ارزش 
اقتصادی هر مرت مکعب آب )930 ريال( می باشد. بر اين اساس 
می توان گفت که آب در بازارهای محلی بر اساس ارزش اقتصادی 

آن تخصيص می يابد. 
نتایج نشان می دهند میانگین درآمد خالص زارعني سيب زمينی کار 
پس از خريد آب حداقل 2/9  و حداکرث 30/7 درصد و درآمد خالص 

زارعني گندم کار حداقل 0/5 و حداکرث 15/6 درصد افزايش داشته 
است. ميانگني افزايش درآمد برای هر دو گروه نيز بین 1/8درصد 
)در کوتاه مدت( تا 23/9 درصد )در بلندمدت( پیش بینی می شود.

- موانع و مشکالت مبادله آب در دشت اردبیل
به منظور بررسی موانع و مشکالت مبادله آب در دشت اردبیل با 
128 نفر از زارعینی که در سال زراعی 89-1388 هیچگونه مبادله 
آبی نداشتند، مصاحبه و اطالعات الزم از طریق پرسشنامه جمع 
آوری شد. از این تعداد، 71 نفر یا آب مازاد بر نیاز جهت فروش 
نداشته و یا نیاز به خرید آب نداشته اند. از 57 زارعی که نیاز به 
خرید آب داشته اّما آب خریداری نکرده بودند، دالیل عدم خرید 
آب سوال شد. حدود 74 درصد از زارعین متقاضی دلیل عدم خرید 
آب را پیدا نکردن فروشنده آب ذکر کردند. عالوه بر این، 32 درصد 
باال بودن آب بها، 5 درصد عدم توان مالی، 5 درصد الزام خرید آب 
و زمین، 5 درصد عدم وجود آب راه مناسب جهت انتقال آب و 1/8 
درصد مامنعت بازرسان رشکت آب منطقه ای را دلیل عدم خرید 

آب ذکر کرده اند.
هامنطور که مالحظه می گردد، علی رغم منع قانونی مبادله آب 
خصوصاً مبادله منابع آب سطحی، اغلب متقاضیان آب این عامل را 
بازدارنده منی دانند، بلکه عدم دسرتسی به فروشنده را عامل اصلی 
قلمداد کرده اند. عدم دسرتسی به فروشنده ممکن است از کمبود 
آب و فقدان مازاد آب برای عرضه و یا عدم متایل زارعین به فروش 
آب به دلیل مامنعت های قانونی باشد؛ کام این که هامنطور که قبال 
اشاره شد، افرادی هم که مبادرت به فروش آب کرده بودند با اکراه، 
اطالعات مربوط به فروش آب را ارائه می دادند و در خیلی از موارد 
جمع آوری اطالعات مربوط به فروش آب ممکن نبود. مامنعت 
بازرسان رشکت آب منطقه ای از مبادله آب اوالً به سبب ترس از 
افشا و پیامدهای آن، باعث باال رفنت ریسک مبادله شده و انگیزه 
زارعین )خصوصاً فروشندگان بالقوه( را برای انجام مبادله کاهش 
می دهد، ثانیاً باعث تبادل نامتقارن اطالعات بازار می شود، چرا که 

امکان پیدا منودن فروشندگان کاهش می یابد.

ب( چگونگی تحقق رشایط الزم جهت تشکیل بازار در برخی از 
بازارهای آب فعال در ایران و جهان

در این پژوهش پس از بررسی مطالعات انجام شده در خصوص 
در  کلرادو  آب  بازار  شامل  جهان  و  ایران  در  فعال  آب  بازار  پنج 
اسرتالیا  در  ویکتوریا  بازار آب   ،)1999 ،Larry و  Kemper(آمریکا
)State Government Victoria، 2001 و 2007(، بازار آب در شیلی 
)Harris، 2003(، بازار آب سیورانا-ریودکانیز15 در اسپانیا )Tarrechو 
همکاران، 1999( و بازار آب مجن در ایران )بهلولوند، 1385؛ کیانی، 
1387(، اقداماتی که منجر به تحقق رشایط پیش گفته و در نتیجه 

تشکیل و کارایی این بازارها شده است، استخراج گردید.

هامنطور که در جدول )1( مالحظه می گردد بازارهای آب عموماً در 
مناطق خشک و نیمه خشک که با مشکل کم آبی مواجه هستند، 
شکل گرفته اند. ایالت ویکتوریا نیز که از بارندگی مناسب برخوردار 
است، به علت عدم تکافوی منابع عرضه، معضل مازاد تقاضا وجود 
دارد. بنابراین می توان گفت که پیش رشط تشکیل بازار آب در یک 

منطقه، مازاد تقاضای آب می باشد. 
ویژگی مشرتک دیگر، تشکیل نهادهای اجرایی در بازارهای آب مورد 
بررسی می باشد.این نهادها عمدتاً غیر دولتی بوده و به صورت 
تشکل های مردمی و با انتخاب بهره برداران شکل گرفته اند. نهادهای 
اجرایی بازار آب مدیریت منابع آب، تعمیر و نگهداری و حتی 
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احداث تأسیسات انتقال آب را نیز بر عهده داشته اند. همچنین این 
نهادها نقش به سزایی در تسهیل مبادالت و افزایش کارایی بازارهای 

آب ایفا منوده اند که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد.
در بخش قبل رشایط الزم برای تشکیل یک بازار آب رقابتی که منجر 
به تخصیص بهینه منابع آب می گردد، به صورت نظری ترشیح شد. در 
این بخش اقداماتی که منجر به تحقق این رشایط و در نتیجه تشکیل 

و کارایی بازارهای آب مورد مطالعه شده است، تبیین می گردند.
1-تعریف حقوق مالکیت حقابه ها: در متام کشورهای مورد مطالعه، 
آب جزء منابع ملی می باشد، اّما به اشکال مختلف، حق بهره برداری از 
آن به بهره برداران واگذار شده است. در ایالت کلرادو )آمریکا( به رشط 
پرداخت هزینه تعمیر و نگهداری تاسیسات و همچنین بازپرداخت 
اعتبارات دریافت شده جهت اجرای پروژه، حق ترصف در منابع آب 
به شکل حقابه های قابل مبادله به افراد واگذار شده است. در ایالت 
ویکتوریا )اسرتالیا( حق بهره برداری از منابع آب به طور نامحدود و 
یا برای دوره زمانی  15 ساله به متقاضیان واگذار می شود. در کشور 
شیلی طبق قانون جدید، آب بعد از ورود به داخل یک کانال دیگر 
کاالی عمومی محسوب نشده و تازمانی که مالک کانال بتواند آن را در 
داخل کانال نگهداری مناید، به مالکیت وی در می آید. در منطقه مجن 

نیز بهره برداران به طور سنتی از حقابه ها استفاده می منایند.
در بازارهای آب مطالعه شده، حقابه ها قابل واگذاری می باشند. 
بازارهای ویکتوریا و شیلی بهره برداران طبق قانون مجاز به  در 
واگذاری و فروش حقابه هامی باشند. در بازارهای کلرادو، سیورانا- 
ریودکانیز و مجن16 نهادهای اجتامعی که به منایندگی از بهره برداران 
وظیفه مدیریت منابع آب را بر عهده دارند، اجازه فروش آب را به 
حقابه داران اعطا منوده اند. وجه مشرتک دیگر بازارهای آب مورد 
مطالعه، تعریف شفاف حقابه هامی باشد. در این بازارها واحدهای 
اندازه گیری حقابه ها و مقدار آب متعلق به آن ها تعیین شده است 
)جدول 1(. در کشور شیلی و اسرتالیا حقابه ها از لحاظ نوع مرصف 

و مدت زمان بهره برداری تعریف شده اند.
هامنطور که مالحظه می گردد در این بازارها حقوق مالکیت آب 
تدوین شده و حقابه های قابل مبادله به صورت انحصاری در اختیار 
بهره برداران قرار دارد. عالوه بر این قانون نیز مالکیت حقابه ها را به 
رسمیت می شناسد. بنابراین اولین رشط تشکیل بازار رقابتی تحقق 

یافته است.
2-کاهش هزینه های مبادله: اقدامات و عواملی که منجر به کاهش 
هزینه های مبادله در بازارهای مورد بحث شده است را می توان به 

رشح زیر بیان منود:
2-1- تفکیک مالکیت آب از زمین: هامنطور که در جدول )1( مالحظه 
می گردد در متام بازارهای آب مورد مطالعه مالکیت آب از زمین تفکیک 

شده و برای حقابه ها سند مالکیت جداگانه صادر شده است.
2-2- وجودتاسیسات زیربنائی انتقال و یا ذخیره سازی در بازار آب: 
تأسیسات مناسب انتقال آب در بازارهای آب مورد بحث موجب 

کارایی آن شده است )جدول 1(.  افزایش  و  بازار  دامنه  گسرتش 
همچنین وجود سدهای مخزنی در برخی از بازارها )مانند بازار آب 
کلرادو( نیز امکان انتقال مرصف آب مبادله شده از یک فصل به 
فصل دیگر و یا از یک سال به سال دیگر را فراهم منوده و باعث 

انعطاف پذیرتر شدن بازار آب شده است.
2-3- هزینه های اداری اندک: هامنطور که در جدول )1( مالحظه 
می گرددهزینه های اداری اخذ مجوز و ثبت مبادالت در بازارهای 

آب مورد مطالعه ناچیز و قابل اغامض می باشد.
2-4- ضامنت اجرایی مبادالت: در برخی از بازارهای مطالعه شده 
قانون، حقابه ها و همچنین مبادالت آن ها را به رسمیت می شناسد. در 
برخی از بازارهای آب نیز ضامنت اجرایی بر اساس اخالقیات و اعتامد 
افراد و پایبندی بهره برداران به قوانین وضع شده می باشد. همچنین 

نهادهای اجرایی بازار در تضمین مبادالت نقش بسزایی داشته اند.
3-تبادل شفاف اطالعات: در بازارهای آب مطالعه شده اطالعات بازار 
به صورت شفاف به خریداران و فروشندگان منتقل شده و هزینه ای 
بابت اطالعات نامتقارن بر مشارکت کنندگان در بازار تحمیل منی شود. 
تبادل اطالعات عمدتاً توسط نهادهای اجرایی بازار، خربگان و دالالن 

محلی و یا رسانه های محلی صورت می گیرد )جدول 1(.
4-عدم انحصار در بازار آب: در اغلب بازارهای آب مطالعه شده 
به جز کشور شیلی، معضل انحصار حقابه ها گزارش نشده است. 
عدم انحصار در بازارهای آب عمدتاً متاثر از مکانیزم اختصاص اولیه 
حقابه ها بوده است. در شیلی به علت عدم محدودیت در درخواست 
اولیه حقابه ها، معضل احتکارحقابه ها و غیررقابتی شدن بازار آب 
وجود دارد؛ اما اختصاص اولیه حقابه ها متناسب با زمین در سیورانا و 
ویکتوریا و همچنین رشط استفاده سودمند از آب در واگذاری اولیه 

حقابه ها درکلرادو مانع انحصاری شدن این بازارها شده است. 
هامنطور که قبالً اشاره شد بروز عوارض خارجی منفی، ممکن است 
باعث کاهش کارایی و حتی شکست بازارهای آب گردد. در بازارهای 
آب مطالعه شده حقوق مالکیت آب توسط نهادهای قانونی و یا 
اجتامعی تعریف و تضمین شده و زمینه بروز عوارض خارجی منفی 
کاسته شده است. در برخی موارد نیز دخالت مستقیم نهاد اجرایی 
بازار و یا دولت مانع بروز و یا باعث کاهش عوارض خارجی منفی 
شده است. به عنوان مثال در بازار آب کلرادو نهاد اجرایی بازار با وضع 
قوانین و همچنین تعریف صحیح مالکیت جریانات برگشتی معضل 
تغییر در حجم جریانات برگشتی )ناشی از مبادالت( را برطرف منوده 
است. در بازار آب مجن نیز با وضع قوانین عرفی توسط رشکت آبیاری 
مجن و پایبندی اعضا رشکت به آن اثرات وارده به شخص ثالث کاهش 
یافته است. در بازار آب ویکتوریا دخالت دولت و وضع مقررات 
سخت گیرانه باعث کاهش پیامدهای نامطلوب زیست محیطی شده 
است. با این وجود در کشور شیلی به علت ضعف در قوانین و 
سیستم اجرائی مشکالت زیست محیطی، برداشت بیش از حد ذخایر 

زیرزمینی گزارش شده است.

کیانی، غ.ح.نقش بازار در تخصیص بهینه منابع آب و عوامل موثر بر کارایی بازار آب
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جدول 1- مشخصات و ترتیبات نهادی در بازاهای آب مورد مطالعه

شیلیکلرادو  )آمریکا(ویکتوریا  )اسرتالیا(نام بازار آب
سیورانا- ریودکانیز 

)اسپانیا(
مجن )ایران(

19891960198119041341سال تشکیل

 بارندگی ساالنه 
)میلی مرت(

کمرت از 200 میلی مرت**800-1000375

واحد اندازه گیری 
حقابه ها

شاهی - سهمسند*ایکر - فوتمیلیون لیرت

مالکیت منابع آب

منابع آب ملی هستند 
اما حق بهره برداری 
از آن به متقاضیلن 

اعطا می شود

مالکیت آب متعلق 
به دولت است اّما 

حق استفاده از آب، 
واگذار شده است

منابع آب ملی هستند 
اّماحقابه ها به طور 
دائم به متقاضیان 

واگذار می شود

منابع آب ملی هستند 
اّما امتیاز استفاده 

از آب به متقاضیان 
واگذار می شود

منابع آب در ایران ملی 
هستند اّما امکان مبادله 
آب های سطحی حیازت 

نشده وجود دارد

رابطه مالکیت 
آب و زمین

مجزا*مجزامجزامجزا

اختصاص اولیه 
حقابه ها

بر اساس درخواست 
متقاضیان – مزایده

بر اساس نیاز متقاضیان 
مرشوط به استفاده 
کارا از آب و انجام 

تعهدات مالی حقابه ها

بر اساس درخواست 
متقاضیان - مزایده

براساس میزان مالکیت 
زمین های آبیاری 
و مشارکت مالی 

متقاضیان در ساخنت 
سد بوده است.

*

*تأسیسات زیربنایی
12 سد مخزنی، 154 
کیلومرت کانال و لوله، 

55 کیلومرت تونل
*

دو سد و 51 
کیلومرت کانال

172 کیلومرت 
نهرخاکی،60 کیلومرت 

لوله گذاری

نهادهای 
اجرایی بازار

متولیان امور آب، نهاد 
آب بران، دالالن محلی

یک هیئت مدیره 12 
نفره که توسط قضات 
دادگاه ایالتی انتخاب 
می شوند، رشکت های 
آبیاری، دالالن محلی

سه نهاد دولتی و 
تشکل های مردمی 

با عنوان سازمان های 
مرصف کنندگان

انجمن بهره برداران آب 
که توسط بهره برداران 

انتخاب می شوند، 
یک اداره جهت انجام 
مبادالت، دالالن محلی

رشکت آبیاری مجن

هزینه اداری 
مبادالت

275 دالر برای 
مبادالت دائم

ناچیز
در بازارهای فعال 

ناچیز است
ناچیز*

گزارش نشدهوضعیت انحصار
طبق قانون امکان 
احتکار حقابه های 
مرصفی وجود ندارد

وجود نداردوجود نداردتا حدودی وجود دارد

عوارض خارجی 
منفی

با وضع قوانین سخت 
گیرانه به حداقل 
رسانده شده است

وجود ندارد

برداشت بی رویه از 
مخازن زیرزمینی و 

برخی مشکالت زیست 
محیطی وجود دارد

وجود نداردگزارش نشده است

ضامنت اجرایی 
مبادالت

متولیان امور آب 
مبادالت را تضمین 

می منایند

قانون حقابه ها را به 
رسمیت می شناسد

قانون حقابه ها را به 
رسمیت می شناسد

*
رشکت آبیاری و 

بهره برداران

تبادل اطالعات
تشکل های آب بران، 

دالالن محلی

رادیو و روزنامه محلی، 
برپایی نشست های 
بهاره و پاییزه، مرکز 
پیام، دالالن محلی

دالالن محلی، اداره آب*
رشکت آبیاری، 
خربگان محلی

   * اطالعات در دسرتس منی باشد.
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در این مطالعه پیامدهای اقتصادی بازارهای آب و همچنین رشایط 
الزم برای تشکیل یک بازار آب رقابتی و چگونگی تحقق این رشایط 
در بازارهای آب فعال در ایران و سایر کشورهای جهان بررسی شد. 
مطلوب  اقتصادی  پیامدهای  آب  بازار  شد  که مالحظه  هامنطور 
متعددی به همراه داشته است. عالوه بر این،بر اساس نتایج این 
پژوهش در ایران، زمینه تشکیل بازارهای آب در مناطق خشک و نیمه 
خشک و مناطقی که با مازاد تقاضای آب مواجه هستند، وجود دارد. 
همچنین بازار آب منافاتی با ملی بودن منابع آب نداشته و امکان 
مبادله حق بهره برداری از منابع آب و تشکیل بازارآب وجود دارد. در 
این راستا تعریف شفاف حقابه ها و تضمین مالکیت توسط نهادهای 
قانونی یا اجتامعی، رضوری می باشد. همچنین تفکیک مالکیت آب 
از زمین، تضمین قانونی مبادالت، کاهش هزینه های اداری مبادالت 
و ایجاد تاسیسات مناسب جهت کاهش هزینه های مبادله و افزایش 
کارایی بازارهای آب، الزم به نظر می رسد. به عالوه استفاده از ابزار 
مناسب جهت تبادل شفاف اطالعات و بهره گیری از مکانیزم مناسب 
برای تخصیص اولیه حقابه ها جهت جلوگیری از بروز انحصار، موجب 

افزایش کارایی بازارهای آب خواهد شد. در برخی موارد نیز دخالت 
دولت یا نهاد اجرایی بازار جهت جلوگیری از بروز عوارض خارجی 

منفی و دستیابی به کارایی اجتامعی رضوری می باشد.  
همچنین تشکیل و تقویت تشکل ها و انجمن های مردمی)مانند 
تشکل آب بران( نقش مهمی در تسهیل و تضمین مبادالت، کاهش 

هزینه مبادالت و کاهش عوارض خارجی منفی ایفا می مناید.
بر اساس یافته های این پژوهش، دولت منی بایست به طور مستقیم 
در فعالیت بازارهای آب از جمله قیمت گذاری آب دخالت مناید؛ 
بلکه دولت باید با مساعدت جهت تحقق رشایط فوق الذکر، وظیفه 
بسرتسازی تشکیل بازار، تسهیل مبادالت و کاهش عوارض خارجی 
احتاملی را بر عهده بگیرد. به عبارت دیگر اهم وظایف دولت در 
جهت تشکیل بازارهای آب جدید و تقویت بازارهای آب محلی 

موجود، شامل موارد زیر است:
رفع تعارضات قانونی موجود و به رسمیت شناخنت بازارآب جهت 
کاهش هزینه مبادالت، نظارت بر تخصیص اولیه حقابه ها جهت 
جلوگیری از بروز انحصار،فراهم منودن زمینه تشکیل نهاد اجرایی بازار 
توسط بهره برداران، بسرتسازی جهت تبادل شفاف اطالعات در بازار 
آب و نظارت جهت جلوگیری از پیامدهای نامطلوب زیست محیطی.

پی نوشت

و  )عرضه کنندگان  مشارکت کنندگان  تعداد  واقع  دنیای  در   -1
تقاضاکنندگان( در بازار زیاد است به گونه ای که هیچ یک منی توانند 
بر روی قیمت تأثیر بگذارند. در اینجا به دلیل سهولت در ارائه مطلب 
دو بهره بردار در نظر گرفته شده است لکن مطالب ارائه شده قابل 

ترسی به رشایط واقعی می باشد.
2- Value of marginal product
3- Willingness to pay
4- Unconditional demand function
5- Autarky
6- Well-defined
7- Exclusive

8- Transferable
9- Secure and enforceable
10- Rival

11- بر این اساس چنانچه بر منابع آب کنرتل و نظارتی صورت نگیرد، 
از کاالهای  رژیم حقوقی مالکیت منابع آب را می توان منونه ای 

عمومی با مالکیت مشرتک یا دسرتسی آزاد دانست.
12- Externalities
13- Return flows
14-Value at Risk
15- Siurana-Riudecanyes

16- در ایران طبق قانون، امکان مبادله آب های سطحی مهار نشده 
وجود دارد )وزارت نیرو، 1381(.
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