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  بررسي نقش بازار در تخصيص بهينه منابع آب

  *دكتر منوچهر جفره

  1**سعيده عليزاده
  

  

  27/12/1389: تاريخ پذيرش      16/4/1389: تاريخ ارسال

  چكيده

با مطالعاتي كه براسـاس      .هدف مقاله حاضر بررسي شكل گيري بازار در تخصيص بهينه منابع آب است            
 بازارهاي آب عموماً در شرايطي كه       :توان گفت   رت گرفته است مي   كاركردهاي بازار آب در ايران و جهان صو       

ملي بودن منابع آب مانع تشكيل بازارهاي آب نشده         . اند  مازاد تقاضا براي آب وجود داشته است، تشكيل شده        
در قـانون سـوم توسـعه       . باشـد   تفكيك مالكيت آب از زمين جزء شرايط الزم تشكيل بازارهاي آب مي           . است

 قـانون   142و مـاده     قانون چهارم توسعه     17و مستندات اجرائي ماده     ) 106ماده  (تماعي كشور    اج –اقتصادي
بـه عـالوه بـر      .  بر لزوم تقويت بازارهاي محلي آب و تسهيل مبادالت تاكيد شـده اسـت              برنامه پنجم توسعه  

ايه گـذار   هاي آب نيز مجوز فروش آب به قيمت توافقي به سرم            اساس قانون تشويق سرمايه گذاري در طرح      
 به منظور افزايش كارايي مصرف آب، افزايش درآمد زارعين، كاهش ريسك درآمـد زارعـين،                .داده شده است  

افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت آب كشور، افزايش مشاركت مردم در مديريت منابع آب و                 
يـت بازارهـاي آب مـورد    شايسته است تـشكيل و تقو ولت در مديريت و توزيع منابع آب  هاي د   كاهش هزينه 

 .توجه سياست گذاران صنعت آب و بخش كشاورزي قرار گيرد

  . مكانيزم بازار، صنعت آب:واژگان كليدي
  .JEL: N50 ،H71 ،H89 بنديطبقه

                                                 
  Dr.jofreh@yahoo.com  مركزيعضو هيأت علمي دانشكده مديريت دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران * 
 Saeedehalizadeh36@yahoo.com  كارشناس ارشد اقتصاد **
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  مقدمه

 محـدود  آب منابع و داراي جهان خشك كشورهاي از سال در ميلي متر 260 بارندگي متوسط با ايران

 گرديد عنوان كشاورزي آسيا اقتصاد المللي بين پنجمين كنفرانس در شده ارائه آمار اساس همچنين بر .است

 همچـون  عواملي  .شد خواهد مبدل دنيا تشنه از كشورهاي يكي به ايران ميالدي، 2050سال  از پس كه

 بـا . كنـد  بيشتر مي روز به روز را آب كشاورزي تقاضاي و صنعتي توسعه بيشتر، به غذاي نياز جمعيت، رشد

 مكعـب  متر 7000، 1335 سال در كه ساالنه شونده تجديد آب منابع سرانه ايران جمعيت در رشد به وجهت

 800حدود  به 1400 سال تا كه شود مي بيني پيش و يافته كاهش مكعب متر 2000به  1375 سال در بوده،

توسـعه   سـوم  نامـه بر طبـق  بر .است) مكعب متر 1000(آبي  كم مرز تر از پايين كه يابد كاهش مكعب متر
 تـا  250 عمـل  در اخير هاي در سال شاخص اين .است بوده روز ليتر در 150 ايراني هر آب مصرف الگوي

 حفظ براي را شهروند هر مصرفي آب حداقل ملل  اين در حاليست كه سازمان.است بوده روز در  ليتر300

  .كرده است تعيين روز در ليتر 99 سالمت جامعه و بهداشت
كنـد و باعـث ايجـاد         ن قيمت آب انگيزه را براي حفاظت و استفاده اقتصادي از آن تضعيف مي             پايين بود 

نزديـك  . توان به پايين آبياري اشاره كـرد        ترين اين موارد مي     شود از جمله مهم     هايي در صنعت آب مي      چالش
 متوسـط   شود كه راندمان آن به طـور         درصد آب بدست آمده در كشور در بخش كشاورزي مصرف مي           95به  

 در صد گزارش شده است؛ بنابراين هرگونه تالشي براي صـرفه جـويي در مـصرف آب در ايـن        37در حدود   
هـاي اقتـصادي را    به طور كلي بازار يك نهاد مبادلـه اسـت كـه فعاليـت     .تواند براي ما حياتي باشد      بخش مي 
 نـات موجـود را بـه مـصرف    وسيله تعيين قيمت، اطالعات مربوط به نيازهاي مطرح شده و امكا تنظيم و به

اگر در يك جامعـه ارزش توليـد نهـايي يـا            . كند  هاي بهينه منتقل مي     كنندگان و توليدكنندگان براي انتخاب    
بـرداران بـا ارزش       توان اجازه داد كـه آب از بهـره          برداران از آن متفاوت باشد، مي       ارزش افزوده آب براي بهره    

 .افزوده باالتر انتقـال يابـد و كـارايي مـصرف آب افـزايش پيـدا كنـد       برداران با ارزش  تر به بهره    افزوده پايين 
بايست شـرايطي بـراي ايـن امـر محقـق             چنانچه بخواهيم بازار آب رقابتي شكل بگيرد و به تعادل برسد مي           

  :شود
باشد و اين حقوق مالكيـت توسـط    حقوق مالكيت، مزايا و تعهدات بهره برداران تعريف و تدوين شده

 هاي مصرفي يا توليدي داراي آثار جانبي مثبت يا منفي فعاليت . به رسميت شناخته شودنهادهاي مختلف

ي يك منبـع بـه دليـل مـشترك             از استفاده بيش از حد بهينه      .قابل انتقال به ساير مبادله كنندگان نباشد      
شـدن   منـد   منبع يا كاال همگاني سره نباشد به طوري كه در صورت بهـره .بتوان جلوگيري كرد بودن آن

نيز بدون پرداخت يا  يك مصرف كننده يا توليدكننده از منابع يا عوارض آن، ساير مصرف و توليدكنندگان
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 اطالعات طرفين معامله مساوي و متقارن باشد، بـه عبـارت ديگـر    .مند شوند اي از آن بهره دريافت هزينه 
خـود بـراي    ال، مهارت و قابليـت اطالعاتي كه يكي از دو طرف راجع به شرايط بازار، قيمت، ميزان كا هر

اي باشـد كـه     شرايط و تكنولوژي توليد به گونه.مديريت توليد داشته باشد طرف ديگر نيز از آن آگاه باشد 
هاي اقتـصادي موجـود در هـر بـازار         در اقتصاد بنگاه   .مقدار تعادلي در بازار برقرار باشند      تنها يك قيمت و   

 كه نتوانند روي قيمت تأثير معنـاداري بگذارنـد لـذا اگـر مـا شـاهد                  اي كوچك باشند    رقابتي بايد به اندازه   
خريداران و فروشندگان از شرايط موجود در بازار از         . انحصار باشيم طبيعتاً از كارايي بازار كاسته خواهد شد        

اي را بابت اطالعات ناقص متحمل نشوند و يك قيمـت             ها اطالع كامل داشته باشند تا هزينه        قبيل قيمت 
اي   هزينه مبادالت در بازار حداقل باشد، به عبارت ديگر اگر قـرار اسـت مبادلـه                . در بازار شكل گيرد    واحد

در صـورتي كـه هـر يـك از          . هاي مبادله باشد    صورت گيرد منافع حاصل از اين مبادله بايد بيش از هزينه          
هينه نخواهـد بـود و در   شود ب ارزش و مقداري كه تعيين مي موارد در پيش گفته شده در بازار حاكم نباشد

 افزايش رشد تقاضاي و طرف يك از آب  كميابي.خورد مأموريت خود شكست مي اصطالح بازار در انجام

 ملـي  اهـداف  تـرين  از مهم يكي صورت به را آب مصرف ارزش و وري بهره افزايش ديگر، طرف از آن

 .است آب منابع بهينه صتخصي جهت در مناسب هاي گيري تصميم نيازمند مهم اين .است كرده مطرح
امروزه به دليل ناكارآمدي كه شيوه تخصيص دولتي دارد، در برخي كشورهاي دنيـا رويكـرد جديـدي بـه                

ازجمله اهداف نگارش اين مقاله گشودن دريچه اي روشن جهت تاكيد بر بـاور              .مفهوم بازار آب شده است    
هاي  خصوصي در سرمايه گذاري در طرح      شتشويق بخ  پذيرش توانايي نيروهاي بازار آب در حل مسائل و         و

در اين مقاله ابتدا مفهوم بازار آب تشريح مي شود و مكانيزم هاي تخصيص منـابع                 .منابع آب كشور است   
ب در  ق خـواهيم پرداخـت و تجربـه بـازار آ          سپس به بررسي سوابق تحقي     .آب مورد بررسي قرار مي گيرد     

و  درنهايت به جمع بنـدي و توصـيه هـايي جهـت تقويـت     .ايران و جهان را مورد بررسي قرار خواهيم داد
 .گيري بازارآب مي پردازيمشكل

  هاي تخصيص منابع آب مكانيزم

يك طرف و كميابي منابع  از تقاضاي جهاني آب تصاعدي افزايش بديهي است كه فشارهاي ناشي از
ــي     ــب مـ ــود را طلـ ــابع آب موجـ ــه منـ ــتفاده بهينـ ــصيص و اسـ ــر، تخـ ــرف ديگـ ــد  آب از طـ   نمايـ

)(Fredrick, 1986, p12.. هـاي   نهـاده  اي بـين آب و سـاير   حقوق مالكيت تفاوت عمده از ديدگاه
مشترك بوده كه در عين حالي كه در مالكيت همـه   يك منبع آب زيرا .كشاورزي نظير زمين و جود دارد

 تعيين حقوق مشخص و منحصر به فرد مالكيت در مـورد آب  نيست؛ بنابراين در مالكيت هيچ كس است
 در عمـل  .الزم را براي مبادله دارانمـي باشـد   و بدين لحاظ آب مانند كاالهاي ديگر شرايط بوده مشكل
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  : (Biddie,1984,p25)از چهار مكانيزم استفاده نمود توان براي تخصيص آب مي
نظرمي گيـرد كـه برابـر بـا      (MCP)گذاري هزينه نهايي اصوالً قيمتي را براي نهاده  مكانيزم قيمت

اجتمـاعي   نظـر  كه از لحاظ اقتصادي كـارا و از  باشد شده مي عرضه هيه و تأمين آخرين واحد آبهزينه ت
 .داند ضروري مي آب منابع تخصيص  مكانيزم تخصيص دولتي دخالت دولت را در توسعه و.باشد بهينه مي

، مقادير مكانيزم تخصيص و توسعه منابع آبي در اين بودن حجم سرمايه گذاري جهت تأمين به علت باال
مبتني بر مصرف كننده  تأثير تخصيص .باشند شرايط سياسي و فيزيكي مي قابل تخصيص آب تحت تأثير

 منابع آبـي، بـه ميـزان رضـايت مـصرف كننـدگان و پيـشرفت        آب، بر روي محافظت و نگهداري منابع

رف زيـاد   اگر مصرف كنندگان در اثر وجود قوانين مخـالف مـص           .مؤسسات و نهادهاي محلي بستگي دارد     
 خـود را كـاهش   از ميـزان فعاليـت   تحت تأثير قرارگرفته و آب و قوانين مخالف هدر دادن و اسراف آن،

 Ariel) Dinar, andدر راستاي محافظت و نگهداري منابع آب انگيزه داشته باشـند  توانند دهند، مي

Ruth Meinzen-Dick, 2004, p16.(  ف با ارزشمبتني بر بازارمنابع آبي از مصاردر تخصيص 

مبتنـي بـر بـازار، كـارايي      تخصيص يابند؛ بنابراين ارزش آب باال انتقال مي سمت مصارف با آب پايين به
مـصارفي كـه    آب را بـراي  عرضـه  و گيرد، اجتماعي در نظرمي نظر فردي وهم از نظر اقتصادي راهم از

در جوامعي .نمايد  و تضمين ميآن باالست، بدون نياز به توسعه منابع جديد، تأمين ارزش اقتصادي آب در
اي از قوانين و      شود دولت با برقراري مجموعه      كه نظام بازار آب شناخته شده نيست و يا به آن اعتماد نمي            

كند كه اغلب كارايي اندكي دارند در اين جوامع بازارهاي آب غير رسمي            هايي تنظيم مي    ها برنامه   نامه  آيين
در حاليكـه بـا تـشكيل بازارهـاي رسـمي و      . گيرند ني ندارند شكل ميو موقتي كه استحكام و اعتبار چندا   

هـاي آب و   توان بسياري از بحران     مشاركت عمومي صاحبان حقوق آب تحت نظارت نهادهاي نظارتي مي         
 .تعارضات را با هزينه كمتري حل كرد

  پيشينه تحقيق

   مطالعات داخلي- الف

 در رقابت درجه"سنجش رقابت در بازار آب مجن"در مقاله خود تحت عنوان) 1386(بهلولوند و صدر 

 .اند را مورد بررسي قرار داده كنندگان عرضه متقاضيان و ميان بازاري سهم توزيع نحوه و مجن آب بازار

 بـا  توزيـع  نابرابري كننده هاي تبيين شاخص و بازار در تمركز درجه سنجش هاي شاخص منظور اين به

 از حاصل اند نتايج نموده محاسبه بازار را اين در حاضر داران حقابه هجامع به مربوط اطالعات از استفاده

 توزيـع  كوچـك  و خرد اي اندازه به بررسي مورد بازار در ها مالكيت حقابه دهد مي نشان ها محاسبات آن

 آب بازار ديگر عبارت به و باشد مي منتفي بازار قيمت بر امكان تأثيرگذاري و تمركز وجود كه است شده
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. هستند قيمت پذيرنده كه شود مي تعيين نيروهايي تقابل قيمت از آن در كه است رقابتي بازار يك مجن
 افـزايش  نيـز مؤيـد   1383 تـا  1381 هاي سال طي مبادالت بازار از ها بنگاه سهم توزيع از حاصل نتايج

  .است مبادالت گسترش و بازار توسعه با برابري
 تـشكيل  و  تقويـت "رويكـرد بـازار آب و الزامـات آن   " در مقاله خود تحت عنـوان ) 1383(جعفري 

بازارهاي آب  تشكيل الزامات معرفي و آب منابع مديريت در رويكردهاي محوري از يكي را آب بازارهاي
 و انتقال هاي شبكه توسعه و سازماني و اصالحات نهادي آب، حقوق و قوانين ساختار در اصالحات به را

 در بازبيني حقوق آب، تصريح همچون عواملي وي همچنين در مقاله خود. كند مي بندي رساني طبقه آب

 تشكيل نهادهاي بازار، به خروج و ورود آزادي آب، فروش و خريد و مبادله شمردن رسمي با آب قوانين

 تشكيل در دار اولويت هاي برنامه جمله از حل اختالف را محلي نهادهاي و مراجع و آب هاي بانك ناظر،

  .است نموده معرفي ااين بازاره

   مطالعات خارجي- ب

بـه  "ها پاسـخ دهـد        تواند به چالش    بازار آب به چه نحو مي     "اي تحت عنوان      در مقاله ) 20011(لندري  
ها در مصارف آب تأكيد كـرده اسـت،           كند و بر برداشتن محدوديت      ويژگي تخصيص آب در بازار اشاره مي      

اي از قوانين و      هاي مستقيم دولت وضع مجموعه      دخالتوي با ضروري دانستن پويايي قوانين آب و حذف          
  .داند ها كه متولي اجراي آن صاحبان حقوق آب باشند را الزمه تشكيل يك بازار آب كارا مي دستورالعمل

معتقدند در وضعيت كميابي آب الزم است سه گزينـه اصـالحات و تغييـرات               ) 20002(دوسي و ايستر    
سـازي را     ها خـصوصي    آن. زمان و همراه هم بايد پيگيري شوند        ي هم ساز  نهادي آب، بازار آب و خصوصي     

پـذير و آن را بـراي مـشاركت بخـش خـصوصي در        در صنعت آب در صورت تشكيل نهاد بازار آب امكان         
تأمين آب و حتي نظارت و حفاظت از منابع آب ضروري دانسته و از شفاف شـدن قـوانين و حقـوق آب و                    

ايد، بـه عنـوان عامـل       آ هر منطقه كه با تقويت نيروهاي بازار به وجود مي          هاي مبادله آب در     تعيين قيمت 
  .اند كليدي تشويق مشاركت مردم و بخش خصوصي در اداره آب نام برده

اند كه در     اي اقدام به طراحي نهادهاي بازار كرده        اي كتابخانه   در مطالعه ) 20003(مورفي و همكارانش    
سـري منـابع و       گيري از مـدل سـربه       بهره. ن بازار استفاده شده است    هاي متعددي براي كارا بود      آن آزمون 

  .مصارف با وجود آب مازاد و مبادله آب نيز در اين مطالعه مورد توجه قرار دارد

                                                 
1. Landry(2001) 
2. Easter & Dosi(2000) 
3. Murphy & et.al(2000) 
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اند   ها و نهادهايي كه جهت تقويت بازار تشكيل شده          در مطالعه خود به برخي از رژيم      ) 20021(اينسلي  
ي بر تشريح رژيم نظارتي آب در مناطق جنوب غربي جنوب، مركـزي،             به عنوان مثال و   . اشاره كرده است  

شمال غربي فلوريدا پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه با واگذاري مسئوليت به خود صاحبان حقوق آب در                   
ها بـه نحـو بهتـر انجـام شـده و              ها، چاه   زيرزميني، قنوات، چشمه  ) سطحي(مناطق نظارت بر مصارف آب      

  .ق مبادله آب رواج بيشتري گرفته استهمچنين در اين مناط
در اين مقاله به منظور بررسي تأثير شرايطي كه به صورت تئوري در اقتصاد براي بازارهاي رقابتي به                  

  .شود بر بازار آب تجربيات برخي كشورها در اين زمينه مورد مطالعه قرار گرفته است نحو عام ذكر مي
تلف حقوق آب به وسيله بهره گيرندگان در مناطق مديريت فعال            در آريزونا انواع مخ    :بازار آب آريزونا  

تواند به حقوق آبي زير زمينـي     ها شامل حقوق آبياري كه مي       اين. فونيكس و تاكسون خريداري شده است     
هـاي آب      حقـوق آبـي زيرزمينـي كـه از خـارج از جريـان              2 تبديل شوند حقوق آب زير زميني نوع         1نوع  

گرچـه نبـود    . باشند  هاي فاضالب احيا شده مي      گيرند و پساب    عال ريشه مي  سطحي مناطق مديريت شده ف    
ملحقات باعث شده كه حقوق دوم قابليت بازار بيشتر نسبت به ديگر حقـوق بـر                 قاعده حاكميت حقوق بر   

حقوق .  اندك است2آب داشته باشد اما عرضه و تقاضاي فوق محدود است و حجم مبادله حقوق آب نوع     
 كوچكي از كل حقوق بر آب در مناطق مديريت فعال تشكيل داده و براي مقاصد معدن                  تنها بخش  2نوع  

  .سازد ها را به هر مصرف ديگري محدود مي و توليد نيرو طراحي شده اندر محدوديتي كه انتقال آن
قـانون جديـد    .  دولت مكزيك يك قانون جديد ملي آب وضـع كـرد           1992در سال    :بازار آب مكزيك  

در ) نفتـا ( و موافقـت نامـه تجـارت آزاد          1992ك هم زمان با حقوق اصـالحات ارضـي          ملي آب در مكزي   
براساس اين قانون آب جز اموال ملي كشور مكزيك باقي مانـد ولـي بـا ايـن                  . آمريكاي شمالي وضع شد   

 سال به ثبـت رسـيد و ايـن امتيازهـا بـه              50حال انتقال خصوصي آب، دادن امتيازاتي به بهره برداران تا           
دولت فدرال نقش غالب را در تدوين قوانين و مقـررات اسـتفاده از              . ين قانون تجديد پذير هستند    موجب ا 

كند البته دولت تخصيص منابع آب را در كنار ايفاي نقش نيروهاي بـازار                هاي كمبود بازي مي     آب در دوره  
جـازه انتقـال آب     با آمدن اين قانون و اصالحات نهادي، مـديريت غيرمتمركـز آب، دادن ا             . دهد  انجام مي 

هـا بهبـود يافـت و         توسط نيروهاي بازار، مديريت منابع آب از طريق مشاركت بيشتر مـردم و تـشويق آن               
  . وري منابع آبي در مكزيك نيز افزايش يافتبهره

 به بعد به طور رسمي بازارهـاي آب در قـانون ايـن كـشور                90 از دهه    :بازار آب ويكتوريا در استراليا    
بازارهـاي آب عمـدتاً در      . شـد   از آن هم آب كم و بيش در استراليا خريـد و فـروش مـي               ديده شد اما قبل     

گيرند در حالي كه بازار مورد بررسي بـه علـت وجـود مـازاد تقاضـا، در                    مناطق كم آب و خشك شكل مي      
                                                 

1. Ainslie(2002) 
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بـرداري    در اين بازار حـق بهـره      .  ميلي متر بارندگي دارد    1000 تا   800اي واقع شده است كه حدود         منطقه
. ها، انواع مجوزها و غيره به طور دقيق مشخص شـده اسـت              ها و اقسام آن     آبه   از زمين جدا شده و حق      آب

هايي كه بارندگي زياد است براي مقدار مازاد آب نيـز حـق آبـه جديـد تعيـين و بـه فـروش            حتي در سال  
انيزم مبادلـه در    مكـ .هاي مرتبط تشكيل يافته اسـت       نهاد اجرايي اين بازار از دولت و ساير تشكل        . رسد  مي

اي را به طور دائم مبادله كند بايد به تشكل مستقر در             آبه  اين بازار چنان است كه اگر شخصي بخواهد حق        
منطقه درخواست داده و با ارائه سند مربوط به حق آبه مورد معامله آن را در چند نوبت در روزنامه محلـي                      

اگر معامله در ميـان سـال زراعـي انجـام           . ي شود آگهي كند تا چنانچه معارضي داشته باشد به آن رسيدگ         
مقررات بـسيار سـختي در      . بايست از نظر وجود ميزان آب برآوردهاي الزم را انجام دهد            گيرد، شركت مي  

زمينه انجام مبادالت وضع شده است كه ضـمانت اجرايـي آن بـر عهـده متوليـان امـور آب و نهادهـاي                        
  . انحصار نيز در منطقه گزارش نشده استاجتماعي حاضر در منطقه است به همين دليل

هـاي   آنجلس يك دادگاه محلي ضمن شناسايي و تعيين حـوزه          در منطقه لوس   :آنجلس  بازار آب لوس  
 تخصيص 1960آب زيرزميني حق پمپاژ از آنها را به افراد استفاده كننده انفرادي از آب زير زميني از سال                   

هر فصل آب زير زميني را به اجاره داده يا حقوق خود را دائماً              دارندگان حقوق آزاد هستند كه در       . دهد  مي
دادگاه فوق همچنين انتقاالت را به وسيله تايس يـك مركـز   ) 98، ص 1378 اسپولبر و صباغي،(بفروشند  

گردآوري طبقه بندي و توزيع اطالعات تحت نظارت دولت براي اجاره ساالنه حـق تلمبـه زنـي تـسهيل                    
 يك قيمت تعيين شده كه انعكاس دهنـده هزينـه عمليـات ارزيـابي محلـي و                  حقوق فوق در  . كرده است 

  .شود هزينه آب وارداتي است اجاره داده مي
 به علت مشاهده كمبود آب CBTاي تحت عنوان   ميالدي پروژه50 در دهه :بازار آب كلرادو امريكا   

اسـاس آن آب مـازاد از دامنـه    در دامنه شرقي كوه راكي و مازاد آب در دامنه غربي آن تعريف شد كه بـر     
 انجمني به منظور مديريت اين پروژه تشكيل شد كه هيئت   60در دهه   . غربي به دامنه شرقي انتقال يافت     

مشاهده شـد كـه توزيـع       .  نفره آن توسط قضات دادگاه ايالتي از افراد مورد وثوق انتخاب شدند            12مديره  
ين به بهره برداران اجازه داده شد تـا خريـد و فـروش آب را                باشد بنابرا   ها متناسب با نياز افراد نمي       آبه  حق

اي خشك ايجاد شده و مالكيت آب از آن دولت است ولي حق امتياز بهره                 اين بازار در منطقه   . انجام دهند 
برداري از  باشد مالكيت آب و زمين مجزا بوده و سند مجزا براي بهره برداري از آن قابل خريد و فروش مي    

  . استآب صادر شده 
، بازار آب در كشور شيلي تشكيل شد و قانون آب جديـد             1981 پس از كودتا، از سال       :بازار آب شيلي  

آب در ايـن كـشور بـه صـورت يـك      . وضع شد كه بر اساس آن اجازه خريد و فروش آب صادر شده بـود       
ها بر    آبه  وليه حق اختصاص ا . شود  برداري از آن مبادله مي      كاالي ملي است اما امتياز خريد و فروش و بهره         
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آبه را    اساس نوبت درخواست متقاضيان است به صورتيكه هر فردي زودتر درخواست خود را ارائه دهد حق               
شود جالب توجه اينكه طبق قانون  ها زياد باشد مزايده برگزار مي آبه اگر درخواست حق . دريافت خواهد كرد  

هزينه مبادله در بازارهاي فعـال نـاچيز        . اردهيچ شخصي به جز رييس جمهور حق برهم زدن مزايده را ند           
 درصد هـم گـزارش شـده اسـت عليـرغم وجـود قـانون بـه دليـل فقـدان           10است اما در برخي موارد تا   

ضـمانت اجرايـي    . هاي غير مصرفي ديده شده است       آبه  هاي اجرايي مناسب، حالت انحصار در حق        مكانيزم
 .باشد اين مبادالت نيز بر عهده قانون و دولت مي

تـر ايـن      با مطالعه دقيق  . هايي از بهترين انواع بازار آب در سطح جهاني است           بازارهاي ذكر شده نمونه   
  :شوند ها رسيد كه در ذيل بيان مي توان به وجوه مشتركي در آن قبيل بازارها مي

ت كـه بـه   برداري از آب اس شود امتياز بهره در تمام اين بازارها منابع آب ملي است اما آنچه مبادله مي       
تفكيك مالكيت آب از زمين مطلبي است كه در اغلب ايـن            .برداران داده شده است     اشكال مختلف به بهره   

گـردد و از حمايـت قـانوني برخوردارنـد، حتـي در               شود و براي آب سند جداگانه صادر مي         بازارها ديده مي  
ده و مبادله آب و زمين جدا       بازارهاي آب محلي نيز مردم به صورت محلي سند جداگانه براي آب صادر كر             

  .گيرد از هم صورت مي
هاي مختلـف را تـشكيل        افراد انجمن . شود  هاي مردمي در اين بازارها نيز ديده مي         حضور ويژه تشكل  

ها كاركردهاي مختلفي از قبيل مديريت توزيع منابع آب، تسهيل در انجام مبـادالت و                 داده كه اين انجمن   
رند و در نهايت اين تبادل اطالعـات كـاهش هزينـه مبـادالت را منجـر                 سازي دا   تبادل اطالعات و شفاف   

شود به عنوان نمونـه       سازي و انتقال آب مشاهده مي       در اغلب اين بازارها تأسيسات مناسب ذخيره      . شود  مي
بـرداران بتواننـد      سازي آب در بازار آب كلرادو آمريكـا سـبب شـده كـه بهـره                 وجود مخازن مناسب ذخيره   

 مبادله آبي را از يك سال زراعي به سال زراعي ديگر منتقل كنند يعني در يك سـال آب را                     برداري و   بهره
هـاي ايـن بازارهـا تبـادل شـفاف       از ديگر ويژگـي .خريداري كرده و در سال زراعي بعد به مصرف برسانند    

ع هـا و اطـال      هاي جمعي مثل راديوهاي محلي، دالل       هاي مردمي، رسانه    اطالعات به واسطه وجود تشكل    
ضـامن   ).مثـل اسـتراليا  (در اين بازارها هزينه مبـادالت انـدك اسـت       .باشد  افراد محلي از شرايط بازار مي     

هـاي مردمـي معتبـر و در بازارهـاي غيـر رسـمي،                اجراي مبادالت در بازارهاي رسمي، قـانون و تـشكل         
هاي مناسـبي بـراي       يسمدر اين بازارها مكان    .باشد  برداران به يكديگر مي     هاي مردمي و اعتماد بهره      تشكل

 .شـود   هـا ديـده نمـي       تخصيص اوليه منابع آب وجود دارد و به واسطه راهكارهاي مناسب انحـصار در آن              
  :پيامدها و عوارض خارجي به دنبال تشكيل بازارهاي آب عبارتند از

 پيامدهاي زيست محيطي از جمله كاهش جريانات اكولوژيك و شوري خاك.  
      ش قيمت آن ممكن است استفاده بي رويه از منابع زير زميني را شاهد              با تشكيل بازار آب و افزاي
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  .هاي اجرايي مناسب باشيم مانند كشور شيلي به علت نداشتن مكانيسم
   در مـورد   . باشـند   ها به دو صورت مصرفي و غيـر مـصرفي مـي             آبه  حق: كاهش جريانات برگشتي

 پرورش ماهي استفاده شده و سپس رهـا و  به عنوان مثال آب در باالدست براي(هاي غير مصرفي    آبه  حق
مشاهده شده در مواردي كه بـازار آب شـكل گرفتـه            ) كنند  ها استفاده مي    دست از آن    برداران در پايين    بهره

تغييـر   را آبه هـا    برداران باال دست نوع كاربري اين حق        است به علت افزايش ارزش آب ممكن است بهره        
تـوان بـا      دسـت شـوند البتـه مـي         بـرداران در پـايين      براي بهـره  دهند و سبب ايجاد عوارض منفي خارجي        

  .هاي مختلف با آن برخورد كرد مانند دخالت دولت در بازار آب استراليا شيوه

 حقوق مالكيت آب و جايگاه قانوني بازار آب در ايران

زرگ هاي ب  قانون مدني جمهوري اسالمي ايران، درياها و رودخانه155 قانون اساسي و  45طبق اصل   
. انـد  بندي جغرافيايي شده ها و كشورها تقسيم جزئي از مشتركات ملي و تملك ناپذيرند اما در بين حكومت        

از طرفي اگر شخـصي     . توان موضوع حق تقدم در برداشت آب را قائل شد           ها مي   ها و جوي    در مورد چشمه  
گـذاري مقـداري آب را        با احداث كانال يا حفر چاه از يك مخزن مشترك آب، با صرف هزينـه و سـرمايه                 

كند كـه خريـد و فـروش آن بـر             برداشت و براي مصرف خود هدايت كند بر آن مقدار آب حيازت پيدا مي             
گيري بـازار آب در ايـران نيازمنـد     شكل. قانون مدني كشور به رسميت شناخته شده است152اساس ماده   

 قانون برنامـه چهـارم   17سوم توسعه و  قانون برنامه   106در مواد   . بازنگري دقيق در قوانين مربوطه است     
 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي بر ارزش اقتصادي آب و تخصيص منـابع و تـشويق    142توسعه وماده 

 فصل دوم قانون توزيع عادالنه آب       4 و   3افراد در جهت تشكيل بازار آب تأكيد شده است؛ و نيز در موارد              
واگـذار  ) وزارت نيـرو  (هر گونه برداشت از منابع آب بـه دولـت           برداري و     اجازه حفر، اعمال ممنوعيت بهره    

توان ايـن مـسئوليت را بـه نهادهـاي محلـي و       شده كه در صورت وجود بازارهاي آب با نظارت دولت مي          
 28 مـاده  مثـال  عنـوان  به قوانين، ديگر و اصالح موارد گونه اين تقويت مردمي واگذار كرد؛ بنابراين با

 هرگونـه  و اسـت  نـداده  بـرداري  پروانه بهره از خارج را ديگري مصرف گونه يچه اجازه فوق كه قانون

  .كرد در كشور كمك آب به ايجاد بازار توان مي داند، نمي مجاز دولت اطالع بدون را به غير پروانه انتقال

  اصالحات نهادي و سازماني

بروز  با آن مصرف كه شود مي معرفي اجتماعي و كااليي اقتصادي ماده اين آب، اقتصاد جديد متون در
 بـه  تـوان  را نمي آب طرفي از  (Blomquist,1995,p48).است مواجه منفي خارجي پيامدهاي برخي

 همـين اسـاس،   بـر  .دارد حيازت قابليت فقط و است ملي و مشتركات انفال از بلكه آورد در فردي مالكيت
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بـه   كـه  هستند حقي صاحب منابع از بآ برداشت و در تصرف بالقوه طور به آبريز حوضه يك ساكنان تمام
 اكتـشاف  چاه، حفر آب، خريد .شود مي حقوق بالفعل اين مربوط، قوانين طبق اقدامات از اي مجموعه لحاظ

 و هـا  گـودال  در آب گـردآوري  يـا  و و نهرهاي آبياري ها كانال آب، بند ساخت قنات، حفر و چشمه، احداث
 آب منـابع  مجموعه ارتباط هيدروليكي دليل به .هستند آب حقوق ايجاد و تصرف هاي همگي روش سدها،

 و برداشـت  در حقـوق آب  حفـظ  بر نظارت برداري، بهره هاي نظام از در هركدام مصرفي پيامدهاي بروز و
 آب بـه  ذاتـي  ارزش كه چرا شود، مي هم نده آي نسل حق شامل حفظ نظارت اين .است ضروري مصرف

در حوضه  آب حقوق صاحبان محلي، مقامات از متشكل شكيل نهاد ناظرت لذا .دارد توجه نيز آيندگان ميراث
  .است تنش بدون فعال و آب بازار يك استمرار الزامات از دولت و آبريز

 هـا،  برداشـت  همچنـين  و آب حقوق در ها و تعارض برخوردها بروز آب، خاص هاي ويژگي لحاظ به

 سـازمانهاي  .شـود  حـل  آب بازار ناظر بر ط نهادتوس مناسب تدابير با مسائل اين بايد است، لذا محتمل

 هاي نامه آيين و تدوين مقررات جهت در توانند مي دولتي و نهادهاي اي هاي منطقه منصفه هيئت محلي،

 و مـستمر  و نهادهـا رابطـه   ها تشكل اين با داران حقابه دارد ضرورت. بكوشند اختالفات رفع براي الزم
  .مطلع باشند )نظارت و حفاظت(آنان  مديريتي هاي تصميمو  ها فعاليت از و داشته نزديكي
 ثبـت  و آب فـروش  و خريـد  و مبـادالت  كه بـه  هستند آب هاي بانك آب، بازارهاي اركان از يكي

 هـم  بازار در گري واسطه به وظيفه توانند مي ها بانك اين .كنند مي كمك اي آب حوضه منابع اطالعات

خـصوص   در آبريـز  حوضـه  هـر  براي آب منابع م مطالعاتانجا (Koehler, 1955,p5) .كنند عمل
 زير و سطحي( آب برداشت محل و مصارف اطالعات نوع ثبت و آن آب مصارف و منابع بيالن استخراج

 .اسـت  الزم آب بـرداران  بهـره  و آب صاحبان حقوق ناظر، متوليان، نهادهاي بيشتر آگاهي براي) زميني
 مفيـد  آب بـازار  مبـادالت  و تسهيل روابـط  در ها، داده اين از راكا و كامل رساني نظام اطالع يك وجود

 بعـضي  نـصب . صحيح اسـت  اطالعات وجود به منوط چاه حفر يا آب جديد برداشت مجوز صدور .است

 ايـن  ضـروري در  ابزارهاي جمله از ها داده ثبت اقدامات آب و ديگر تغذيه يا برداشت سنجش تأسيسات

  .رود مي شمار به خصوص
 و مهندسـان  مديران، داران، حقابه به آن و اعالم آبريز حوضه هر آبي ذخاير وضعيت ستمرم بررسي
 بارش، متوسط برآورد .است آب بر بازارهاي ناظر وظايف نهادهاي جزو حوضه آن آب منابع برنامه ريزان

ـ  تبخيـر  ميـزان  از طرفـي  و زيرزمينـي  آب هـاي  سفره تغذيه و نفوذ سطحي، هاي جريان آب ميزان  دباي
  )109-112، صص1383جعفري، (.باشد داشته كافي تخصيص، كارايي هاي رژيم تا شود بررسي
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  تجربه بازار آبي مجن

  منـابع .دارد قـرار  آن غربـي  شمال دامنه كيلومتري 35 در و شاهرود شهرستان توابع از مجن شهر

 كـه در  اسـت  "حصار پي" و "ده پيش" هاي نام به رودخانه رشته دو شهر اين آب تأمين اصلي و اوليه

حفر  با اخير هاي دهه طي .كنند مي تأمين را كشاورزي نياز مورد آب چشمه، و قنات رشته چند ها آن كنار
 توسـط  كـشاورزان  نياز مورد آب از بخشي مزبور، دشت در واقع اراضي در عميق نيمه و عميق هاي چاه

 بهـره  نظـام  تحـول  نتيجه در مجن آب ارباز) 10، ص 1386بهلولوند و صدر،( .شود مي تأمين ها اين چاه

 تـشكيل  هـا  حقابـه  تثبيـت  و فرايند تعريـف  با و شمسي 1341 سال در منطقه اين آب منابع از برداري

 مجـن  آبيـاري  سهامي تشكيل شركت به اقدام مجن دشت زارعين فوق اهداف تحقق منظور به .گرديد

 بهـره  بر نظارت پايش و و داران حقابه بين آب تحويل و ها حقابه كامل اجراي آن نتيجه در كه كردند

 صـوت بلـوكي   بـه  آب تخصيص نظام قبالً .شد گذاشته شركت اين عهده بر مزبور آب منابع از برداري

 بلوك تقسيم كرده و براساس تقسيم خويشاوندي هر روز          10بدين معني كه آب رودخانه را به        . بوده است 
 منطقه يك در بلوك يك به متعلق افراد لزوماً اراضي دليل همين به .دادند را به يك طايفه اختصاص مي

 و باشد نداشته جود و ها بلوك بين آب در انتقال خاصي نظم تا بود شده سبب مسئله اين و نداشت قرار
  .هدر برود به انتقال اثر در دسترس در آب از توجهي قابل مقادير

هـاي زارعـين    آبـه   در اين نظام تمـام حـق  . نظام بلوكي به نظام مداري تغيير شكل داد     1341در سال   
. برداران كارت صادر شـد  بردار از رودخانه را مجزا از زمين ثبت و ضبط نمودند و براي هر يك از بهره          بهره

تمام افـرادي كـه در    .  روز در نظر گرفته شد     12 مدار طي    12تقسيم آب از سرچشمه آغاز شده و براي آن          
 اينكه از كدام خانواده هستند، در روز نخـست بـه ميـراب معـين شـده            مدار اول قرار داشتند صرف نظر از      

ها به مسير     كردند در روز دوم آب توسط ميراب        آبه مشخص خود را با ارائه كارت دريافت مي          مراجعه و حق  
 روز كل دشـت  12شد و در طي     در روز دوم مدار دوم به همين ترتيب آبياري مي         . شد  اصلي بازگردانده مي  

ايـن راهكـار همـان تفكيـك مالكيـت آب از      . گرديد  پايين بدون آن كه آب هدر رود، آبياري مي از باال به  
درهمـان سـال شـركتي بـا عنـوان      . باشـد  زمين است كه يكي از شروط مهم در تشكيل بازارهاي آب مي 

ها، تعمير و نگهداري سيستم آبياري، ثبـت و ضـبط             تعاوني آبياري مجن با وظايفي همچون تعيين ميراب       
توان   بنابر اين مي   .طوركلي مديريت آب و انجام مبادالت به صورت كامالً مردمي ايجاد شد             ها و به    آبه  حق

گفت كه تشكيل بازار آب در مجن پيامدهاي مثبتي مانند افـزايش كـارايي مـصرف آب، افـزايش درآمـد                     
گـذاري    ذيري سرمايه مشاركت كنندگان در بازار، كاهش ريسك درآمد مشاركت كنندگان در بازار، توجيه پ            

هـا و نيـز كـاهش         هـا و انجمـن      بخش خصوصي، افزايش مشاركت مردمي بـه واسـطه تـشكيل تـشكل            
  .هاي دولت داشت هزينه
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  تصريح مدل

  مدل مورد استفاده در تخمين
سئوال اصلي ما در اين تحقيق اين است كه نقش بازار در تخصيص بهينه منـابع آب چگونـه اسـت؟                     

 گيريبدين منظوربا استفاده از نمونه    . ابع تقاضاي بازار آب مجن برآورد شده است       جهت بررسي اين موضوع ت    
از .  اقـدام بـه بـرآورد نمـوديم        1388 تا 1383 نفر زارعين بازار آب مجن ايران طي سالهاي          100آماري از   

ظر ما شود روش برآورد مورد ن نمونه انجام مي  100آنجايي كه اين برآورد براي برسي تابع تقاضاي آب در           
مي باشد  ) 2000(مدل مورد استفاده ما مدل اصالح شده دوسي و ايستر         . روش داده هاي تلفيقي مي باشد     

و با اين رويكرد بر اساس متغيرهايي كه در بخش بعدي به شرح آن خواهيم برداخت مـي تـوان تـصريح                      
  :تابع تقاضاي آب مجن را به صورت زير در نظر گرفت

Ln(w)=a0-a1ln(pw)+a2ln(pp)-a3ln(pka)-a4z+u 

 منبع  تعريف  متغير

w شركت آبياري و زراعي مجن تقاضاي آب بازار مجن 

pw شركت آبياري و زراعي مجن قيمت آب بازار مجن 

pp شركت آبياري و زراعي مجن قيمت محصوالت 

pka شركت آبياري و زراعي مجن قيمت كود آلي 

z محققين نسبت مالكيت آب به زمين 

  دلروش برآورد م
وضعيتي كه معموال در زمينه اين گونه مدل سازي ها رخ مي دهد اين است كه ما داراي داده هـايي                      

چنين مجموعه اي از داده هـا عمومـا   . هستيم كه هم دربر گيرنده عناصر سري زماني و هم مقطعي است      
ردارنـده افـراد و يـا     شناخته مي شوند در واقع يك پانـل در ب  1به عنوان پانلي ازداده ها يا داده هاي طولي        

  . مي گوييم كه درطول زمان كميت هايي براي آن محاسبه مي كنيم2اشيا مشابهي است كه به آن نهاده
 :روش هاي مختلفي براي برآورد يك الگو با داده هاي پانل وجود دارد كه عبارتند از

  برآورد مدل بافرض يكسان بودن عرض از مبدا براي تمامي مقاطع. 1
                                                 

1. longitudinal  
2. entity  
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  .اثرات ثابت يا تصادفي دل با فرض متفاوت بودن عرض از مبدا براي مقاطعبرآورد م. 2
  :براي اين كه روش و مدل مورد نظر جهت تخمين را متوجه شويم ابتدا دوآزمون به شرح زير انجام مي دهيم

  ياليمرFآزمون .1
  آزمون هاسمن.2

  :درمدل مورد نظر در تحقيق حاضر هردو آزمون صورت گرفته است

Redundant fixed effect test 

Fآماره  prob  
Cross-section  

102.680538 o.oooo 

 Correlated random effect-husman test  

prob Chi-sq-statictic 

0.0038 92.450825 

Cross-
section 
random 

  نتايج تخمين مدل

  :نتايج بهترين برازش بدست آمده براي تابع مورد نظرمان طبق جدول ذيل است
ت هاي ارزيابي كمي

 مدل
  Tآماره

مقدار برآوردي 
 ضريب

متغيرتوضيحي

R2 =0.74 0.339648-1.13- ثابت رگرسيون 

R2 =0.71 تعديل
 شده

3.771866-0.0184- pw 

DW=1.99 3.468154 2.8 pp 

F=270.8877 4,016920- 9.204- pka 

…………….. 6.624867-2.25- z 

 ل وتفسير نتايجتحلي

ي قبلي معادله مورد نظر ما كه به برآورد تابع تقاضاي آب مجن برداخته است نتـايج                 هادر جداول تيتر  
. بدست آمده از اين معادله از نظر عالمت مورد انتظار و معناداري تاييد كننده نتايج مطالعات گذشته اسـت               
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تقريبـا  تحقيقات بسياري در مورد نقش بازار در تخصيص بهينه منابع آب صورت گرفته است كه هر كدام            
توان گفـت كـه تـشكيل بـازار آب در      دهند ولي فارغ از هر گونه از اين تجارب مينتايج واحدي نشان مي  

مجن پيامدهاي مثبتي مانند افزايش كارايي مصرف آب، افزايش درآمد مشاركت كنندگان در بازار، كاهش             
وصي، افزايش مـشاركت  گذاري بخش خص ريسك درآمد مشاركت كنندگان در بازار، توجيه پذيري سرمايه        

قيمـت بـازار آب     .هـاي دولـت داشـت       ها و نيز كاهش هزينه      ها و انجمن    مردمي به واسطه تشكيل تشكل    
قيمت كود آلي و نسبت مالكيت زمين براساس معنـاداري ضـرايب و             -قيمت محصوالت كشاورزي  -مجن

prob<0.05                 ي متغيرهـا   تاثيرگذاري بر ميزان تقاضاي آب مجن دارند ضـمن ايـن كـه عالمـت تمـام
ضريب تعيين و ضريب تعيين تعـديل شـده   . مطابق با تئوري بوده است و از معناداري الزم برخوردار است   

بااليك برآورد خوب را F .در حد بااليي بوده است و حاكي از قدرت توضيح دهندگي باالي مدل مي باشد
 دوربـين واتـسون هـم عـدم وجـود      آماره. كندتاييد نموده و معني داري كلي معادله رگرسيون را ثابت مي      

  .خودهمبستگي را نشان مي دهد

  نتيجه گيري

جمعيـت و توسـعه     (نقش مهم آب در فرآيند توسعه پايدار به ويژه در كشور ما كه با رشد شديد تقاضا                  
هاي پيش روي مـديريت منـابع         گذر از چالش  . زمان با كاهش سطح منابع روبروست       هم) بخش كشاورزي 

هايي را ضروري كرده است كه بتوانند با مشاركت اجتمـاعي و تقويـت                جراي سياست آب كشور توسعه و ا    
هايي   مديريت منابع آب در سطح جهان و ايران همواره با چالش          . نيروهاي بازار منجر به حل مسائل شوند      

روبرو بوده است كه توجه به رهيافت بازار آب جهت رفع مسائل آن از الزامات مـديريت منـابع آب كـشور            
توانـد الگـوي كارآمـد و     در واقع بازار مـي . از جمله خألهاي مديريت منابع آب، بحث بازار آب است        . ستا

به طور كلـي شـرايط الزم بـراي         . موثر براي مشاركت بخش خصوصي در حفاظت از منابع آب ارائه دهد           
ها،   آبه  فاف حق توان تعريف ش    تشكيل بازار آب كارآمد بر اساس تجارب جهاني و تجربه منطقه مجن را مي             

سازي و انتقال آب، تبادل       هاي مردمي، تأسيسات مناسب ذخيره      تفكيك مالكيت آب از زمين، ايجاد تشكل      
شفاف اطالعات براي تشكيل يك بازار رقابتي، پايين بودن هزينه مبـادالت، ضـمانت اجرايـي مبـادالت،                  

 چنـين شـرايطي بـازار آب    در صورت وجـود . دانست جلوگيري از انحصار و كاهش عوارض خارجي منفي
گـذاران جهـت      تواند شيوه كارآمدي براي مديريت منـابع كميـاب آب گـشته و مـورد توجـه سياسـت                    مي

تقويـت  . البته هر كدام از موارد فوق راهكارهاي خاصـي بـراي انجـام دارد             . تخصيص منابع آب قرار گيرد    
ار و تقويت نهادهاي ناظر بـر بـازار         هاي دولت در حفاظت و نظارت منابع آب به كمك نيروهاي باز             برنامه

  .گيرد و به طور حتم اين ابزارها در جهت رسيدن به اين مهم ما را ياري خواهند كرد آب صورت مي
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