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آب زیرزمینی در بسیاری از کشورها برای معیشت و سالمت مرد ،اهمیت حیتاتی دارد
چرا که غالباً منبع اصلی تأمین آب به شمار می آید .افزون بتر ایتن بته طتور دستتردهای
برای کشاورزی آبی و صنعت بهرهبترداری متیشتود .ایتن وضتعیت بته ویت ه در منتاط
خشک که آب سطحی کمیاب یا فصلی است و نیز در نواحی روستایی با جمعیتهای
پراکنده مصداق دارد .تغییر اقلیم احتماالً وابستگی بته آب زیرزمینتی را بته انتوان یتک
سپر محافظ در برابر خشکسالی و اد ،قطعیت فزاینده در موجودی آب سطحی افتزای
خواهد داد.
با این همه هنوز هم امیق ًا بتا فهتم نادرستت روبترو استتن آنکنتان کته بایتد ارز آن
شناخته نشده مدیریت ضعیفی بر آن حاکم است و بته قتدر کتافی حفانتت نمتیشتود.
سیستمهای آب زیرزمینی در قرن بیستتم در نتیهته بهترهبترداری زیتاد بترای تتأمین آب
شهری و کشاورزی آبی و تغییرات تما،ایار در کاربری اراضی در بسیاری از پهنههتای
تغذیه آب زیرزمینی از حالت طبیعی خود خارج شتدهانتد .نگرانتیهتا دربتاره پایتداری
منابع آب زیرزمینی تنزل کیفیتت و تأییرپتذیری منفتی اکوسیستتمهتای وابستته بته آب
زیرزمینتتی افتتزای یافتتته استتت .چتتال شناستتایی اقتتدامات الز ،بتترای فتتراهمآوردن
حکمرانی مناسب و تبدیل آنها بته ترتیبتات نهتادی ایتربر بترای متدیریت منتابع آب
زیرزمینی و حفانت کیفی آنها نیز قابل مالحظه است.
برخی دولتها اصالح مدیریت منابع آب را با رویکردی یکپارچه در دستتور کتار قترار
داده اند .متأسفانه در این قبیل اصالحات به مدیریت آب زیرزمینی توجه شایسته مبتذول
نشده است .ایتن در حتالی استت کته یکتی از بیتن هتای بنیتادی رویکترد یکپارچته در
مدیریت منابع آب آن است که آب یک منبع (به هتمپیوستته استت و بنتابراین مستتلز،
کلنگری در مدیریت است .از این رو آب زیرزمینتی بایتد تمتا ،و کمتال متورد توجته
قرار دیرد.

مهمواه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» بر استا مطالعتات متوردی
در افریقا و بردزاری تعدادی دورههای آموزشتی و بتا همکتاری کت نتت شتبکه آب
زیرزمینی افریقا ( AGW-Netو تیم مشورتی مدیریت آب زیرزمینی ( GWMATEتهیته
شده است.
این مهمواه در یازده فصل به شرح زیر سازماندهی شده است:
 -1یکپارچهنگری و چارچوب مدیریت آب زیرزمینی
 -2شناخت سیستمهای آبخوان برای مدیریت آب زیرزمینی
 -3مدیریت یکپارچه آب زیرزمینی در عمل
 -4قوانین و مقررات آب زیرزمینی
 -5تخصیص و اعطای مجوز آب زیرزمینی
 -6ابزارهای اقتصادی و مالی در مدیریت آب زیرزمینی
 -7مشارکت ذینفعان در مدیریت آب زیرزمینی
 -8مدیریت کیفیت آب زیرزمینی
 -9پایش آب زیرزمینی
 -11آب زیرزمینی و تغییر اقلیم
 -11مدیریت اطالعات و ارتباطات

نوشتار حاضر ششمین انوان از این مهمواه به شمار متیآیتد .از هتد هتای مهتم ایتن
مهمواه آموزشی پرداختن به آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه در مدیریت منتابع آب
است .هد نهایی معرفی چارچوب دستردهتر مدیریت آب زیرزمینتی بته کارشناستان
آب زیرزمینی و چال های ختا متدیریت آب زیرزمینتی بته دیگتر مترصصتان آب
است.
آب زیرزمینی از نظر فنی موضوای پیکیده به شمار میآید .بتا ایتن همته مترصصتان و
مدیران آب باید به درک مشترکی برسند .این نوشتار متیکوشتد بته تحقت ایتن هتد
کمک کند.

فهرست مطالب
عنوان

صفحه

 -1چرا مالحظات اقتصادی در مدیریت و حفاظت آب زیرزمینی مهم است؟
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 -2تشریح ابزارهای اقتصادی و مالی

2

 -3آب ،یک کاالی اجتماعی و اقتصادی
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 -4به کارگیری ابزارهای اقتصادی و مالی
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 -5ابزارهای اقتصادی و مالی و مدیریت آب زیرزمینی

11

 -6چه گامهای برای پیادهسازی ابزارهای اقتصادی برای مدیریت آب نیاز
است؟

12

 -7یادآوری نکتهها

11

برای مطالعه بیشتر

11

برای تمرین بیشتر
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هدفهای یادگیری:
 درک تفاوت ابزارهای مالی و اقتصادی.
 درک چگونگی استفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی برای مدیریت بهتر منابع آب
زیرزمینی ،شامل :بازیابی هزینه ،تغییرر رفترار ،توجره بره عردالت و اقشرار عرعی ،
حفاظت از محیطزیست

 -1چرا مالحظات اقتصادی در مدیریت و حفاظرت آب زیرزمینری مهرم
است؟
در تال

برای بهبود مدیریت منابع آب و پیریزی ساختارهای جدیتد متدیریت توجته

بیشتری به توان مالی نظا ،مدیریت آب و استفاده از یارانهها و مالیتات بترای تغییتر شتیوه
استفاده از آب معطو

میشود .این نوشتار به استفاده از ابزارهتای متالی و اقتصتادی در

مدیریت منابع آب و چگونگی نق آفرینتی آنهتا در متدیریت و بهترهبترداری پایتدارتر
منابع آب زیرزمینی میپردازد.
ارتباط میان آب سطحی و آب زیرزمینی

ابزارهتتای اقتصتتادی بتترای متتدیریت آب ستتطحی و آب زیرزمینتتی مشتتابه هستتتند امتتا
وی دیهای خا

منابع آب زیرزمینی تفاوتهایی را سبب میشود:

 هزینه نسبتاً باال و پیکیددی مطالعه آب زیرزمینی
 استفاده بسیار تمرکزیافته از منبع که هزینههای مدیریت پای

را افزای

میدهد.

 رؤیتناپذیری آب زیرزمینی برای امو ،و فاصله زمانی آشکارشدن ایرات
 ایرات متغیر بار آالینده بسته به آسیبپذیری آبروان
 تأخیرهای زمانی طوالنی و تقریباً بازدشتناپذیر در بیشتر موارد آلودهشدن آبروان
این وی دیها توضیح می دهد چرا ابزارهای مدیریت آب زیرزمینی معموالً کمتر از آب
سطحی تکامل یافته و به کار درفته شدهاند .با این همه با افتزای

کمیتابی آب ارز

اقتصادی آب زیرزمینی و بنابراین منافع سرمایهدذاری در مدیریت افزای

مییابد.

این نوشتار بر مالحظات اقتصادی و مالی بته انتوان یکتی از اجتزای مهتم متدیریت آب
زیرزمینی متمرکز میشود .نرست ابزارهای مالی و اقتصادی تشریح میشود .در ادامته
آب بتته انتتوان کتتاالیی اجتمتتاای و اقتصتتادی مطتترح متتیشتتود و ستتپ
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چگتتونگی

نق آفرینی ابزارهای اقتصادی و مالی در مدیریت آب زیرزمینتی در چتارچوب اصتول
یکپارچهنگری در مدیریت منابع آب توضیح داده میشود.
 -2تشریح ابزارهای اقتصادی و مالی
ابزارهای اقتصادی و مالی بر رفتتار (از طریت مشتوقهتا و بازدارنتدههتا در فعالیتتهتای
مدیریت آب و استفاده آب تتأییر متیدتذارد و تتا انتدازه زیتادی امکتانپتذیری متالی
فعالیتهای مدیریت منابع آب و کارآیی نهادهای مدیریت آب را تعیین میکند.
 -1-2ابزارهای اقتصادی

ابزارهای اقتصادی اساساً بهای وضع شده برای تشوی مرد ،به تغییر رفتار در یک جهتت
خا

به شمار میآیند (جدول . 8این بها برای بازیابی هزینهها نیست .تعرفهها یارانههتا

و دیگر راهکارهای مشوقپایه مانند مبادله آب و بهای فاضالب معمتوالً بترای پیشتبرد
ترصیص و استفاده کارآ از منابع آب به کار میروند .ابزارهای اقتصتادی ممکتن استت
برای تحق اهدا

دستردهتر ترصیص اادالنه و استفاده پایتدار منتابع آب نیتز استتفاده

شوند .بهترین املکرد این ابزارهتا زمتانی استت کته تکمیتلکننتده سیاستت مقتررات
ابزارهای نهادی فنی و اجتماای مناسب باشند (یا با آنها تکمیل شود .
برای نمونه:
 آب زیرزمینی میتوانتد در ستطح دستترده در بنگتاههتایی استتفاده شتود کته ارز
باالتری تولید میکنند و درآمد اشتغالزایتی و تولیتد یتروت بیشتتری دارنتد ولتی
هنوز غالبتاً در استتفادههتای اقتصتادی بته کتار متیرود کته ارز
میکنند و بنابراین به طور فزاینده بی

پتایینتتری تولیتد

از حتد برداشتت متیشتود در نتیهته تتن

اجتماای میان بهرهبرداران پدید میآورد.
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 دروههای آسیبپذیر و محرو ،از امکانات (از جملته زنتان ممکتن استت بته دلیتل
هزینه زیتاد برداشتت قتادر نباشتند از آب زیرزمینتی بترای استتفاده و امترار معتا
بهرهبرداری کنندن
در هر دو حالت ابزارهای اقتصادی میتوانند به حل مشکل کمک کنند .در نمونته اول
تعرفههای بتاالتر متیتوانتد مشتوقهتایی را بترای ترصتیص وی یتا استتفاده کتارآتر آب
زیرزمینی فراهم آورد بنابراین به تثبیت تراز آب زیرزمینتی بتا کتاه
هدایت آب به فعالیتهایی با ارز

بتی برداشتت و

باالتر کمک نماید.

جدول -8ابزارهای اقتصادی و تغییر رفتار
ابزارهای تغییر رفتار

تغییر رفتار

هزینههای برداشت:

حفظ منابع آب:

 کاه

 بهای برداشتن

رفتارهای آلودهسازن

 نرخدذاری غیر مستقیم برای نمونه برقن

 استفاده کارآترن

 بازار آب زیرزمینی.

 استفاده از آب با ارز

هزینههای بهرهبرداری:

 یارانه برای راهکارهای صرفهجوییکننده در آبن
 یارانه برای تصفیه فاضالبن

 بهبود ادالت اجتمااین

اقتصادی بیشترن

 حفانت محیطزیست.

 یارانه برای تکنولوژیهای آبیاری که آبشویی مواد
شیمیایی را کاه

میدهد.

در نمونه دو ،یارانههای هدفمند (برق یا پم های یارانهای یا کتاه

آببهتا ممکتن

است مشوق اقشار ضعیف و محرو ،برای استتفاده از آب زیرزمینتی بترای کشتاورزی و
سایر فعالیتهای توسعه فراهم آورد.
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 -2-2ابزارهای مالی

ابزارهای مالی به ساز و کارهایی دفته میشود که برای افتزای

پتول در راستتای تتأمین

مالی فعالیتها (هم املیاتی و هم سرمایهای استفاده میشوند .این ابزارها در درجته اول
با درآمدی که حاصل خواهد شد و چگونگی ارتباط آن با هزینههای مالی فعالیتهایی
که باید تأمین بودجه شوند سر و کار دارند.
این تمایزها به اندازهای که تعریفهای باال القا میکند دقی نیستند چتون ممکتن استت
هر دو هد

مالی و هد

اقتصادی با یک ابزار برآورده شتوندن تعرفتههتای آب نمونته

روشنی است .سازمان تأمین آب با جهتدیتری تهتاری تعرفتههتا را در راستتای تتأمین
اهدا

مالی خود برای پوش

کافی هزینههای املیاتی نگهتداری و سترمایهای تعیتین

خواهد کرد .املکرد این شرکت با شاخصهای دونادون مالی سنهیده میشتود ماننتد
سود خالص بازدشت سرمایه ارز

ااتباری (توانایی دریافت وا ،و غیتره .در مقابتل

نگاه اقتصادی به تعرفهها بررسی نق

آب استت و

آنها در ترکیبی از هد های بر

تنها به اطمینان از ارضه خدمات کافی به مشتریان کنونی آب محتدود نمتیشتود بلکته
الزا ،به بهبود ادالت (افزای

دسترسی مرد ،به آب و اطمینان از پایداری محیطزیست

را نیز شامل میشود.
یتک نهتاد تنظتیمدتتر مستتقل بتا اختیتارات کتتافی بهتترین راه بترای اطمینتان از تعتتدیل
جهتدیری مالی تأمینکننده آب در راستای منافع اقتصادی یا ملی است.
 -3-2ارزش آب

ارز

آب در استفادههای جایگزین برای ترصتیص معقتول آب بته انتوان یتک منبتع

کمیاب هم به وسیله مقررات و هم ابزارهای اقتصادی اهمیت دارد (شکل. 8
ارز

به موجودی و منافع مورد انتظار ارتباط مییابد .مواقعی که آب زیرزمینی یا آب
آن دست پایین تعیین میشتود .در شترایط

سطحی با کیفیت خوب فراوان است ارز
5

کمیابی ناشی از فقدان یا آلودهشدن آب ارز

آن برای استتفادهکننتده بستیار بیشتتر

است و میتواند به نتایج اقتصادی استفاده یا ارز

اجتمتاای و بهداشتتی استتفاده از آن

ارتباط یابد.
مدیریت آب هزینه دارد و معموالً دفته میشود که بهتر است بهبتود متدیریت آب در
تکاپو برای حل مشکالت کنونی آغاز شود .در این شرایط ارز

آب به سبب رقابتت

کمیابی یا آلودهشدن شناخته میشود و بنابراین اقتدامات متدیریت بته احتمتال بیشتتری
پذیرفتنی و موف خواهند بود.

شکل -8ارز

اقتصادی آب در استفادههای مرتلف

4

کادر :1استفاده از ابزارهای اقتصادی و مالی ،بنرا بره دالیرل زیرر بررای مردیریت آب
زیرزمینی مهم است:

 به نسبتی که آب کمیابتر میشود ارز

اقتصادی آن افزای

 ابزارهای اقتصادی و مالی می توانند برای تحق اهدا

مییابدن

مدیریت از نظر کارآیی اتدالت و

پایداری به کار درفته شوندن
 بدون داشتن توان مالی برای پروژه ها و تصمیمات مرتبط با آب جریان پایتدار منتافع بترای
استفادهکننددان وجود نرواهد داشتن و
 ابزارهای اقتصادی سیگنال های مناسب را برای تولیدکننددان و مصتر کننتددان دربتاره
کمیابی فزاینده آب ارسال می کنند (که به احتمال کمتری تنها با استتفاده از اقتدامات غیتر
اقتصادی صورت میدیرد .
به طور کلی ابزارهای اقتصادی و مالی برای یکپارچتهنگتری در متدیریت منتابع آب اهمیتت
بیشتر و بیشتری برای تصمیمدیتری هتای بهتتر در راستتای بهبتود متدیریت آب و نیتز اهتدا
اجتماای نسلهای کنونی آینده پیدا میکند.

جدول -0هزینههای استفاده از آب زیرزمینی
هزینه فرصتهای

هزینههای تأمین آب

اجتماعی

هزینههای

هزینه

هزینه

هزینههای

ارز

برداشت

سرمایهای

بهرهبرداری

مدیریت

پوشیدهشده در

(هزینه نفوذ شوری

و نگهداری

منبع

استفادههای

نشست زمین و غیره

آب
زیرزمینی

چشم

هزینه آثار خارجی

جایگزین

6

ارز

در محل

 -3آب ،یک کاالی اجتماعی و اقتصادی
برابر اصول دوبلین آب یک کاالی اقتصادی (و اجتماای استت .برختی مترد ،دشتوار
میتوانند بپذیرند که باید بابت آب پول بدهند برای نمونه با استناد بته اینکته آب هدیته
آسمانی است .وضع قیمت برای آب نه تنها به دلیل بازیابی هزینه بلکه بته همتان انتدازه
مهم ابزاری برای تغییر رفتار و اطمینان از توزیع اادالنه آن است .اجزای تشتکیلدهنتده
هزینه آب در جدول 0نشان داده شده است.
آب به انوان کاالیی اقتصتادی و نیتز بته انتوان کتاالیی اجتمتاای دارای ارز

استت.

برخی ناکامیهای دذشته در یکپارچهنگری در متدیریت منتابع آب بته نادیتدهانگتاری
ارز

کامل آب نسبت داده متیشتود .ادتر برداشتتهتای نادرستت دربتاره ارز

آب

همکنان باقی باشد حداکثر منافع ناشی از منابع آب نمیتواند محق شود.
چه زمان آب یک کاالی اقتصادی است؟

رفتار با آب به انوان کاالیی اقتصادی برای تصمیمدیری معقول دربتاره ترصتیص آب
میان بر های مرتلف و رقیب به وی ه در شترایط کمیتابی منتابع آب بستیار ضتروری
است .به بیانی دیگر زمانی ضرورت مییابد که افزای
نیستتت .بتترای آب زیرزمینتتی ارز

تأمین دیگر یک دزینته املتی

اقتصتتادی استتتفادههتتای جتتایگزین آب متتیتوانتتد

راهنمای تصمیمدیران در اولویتبندی سرمایهدتذاری قترار دیترد .در کشتورهایی کته
منابع آب فراوان است بتا آب بته احتمتال کمتتری بته انتوان کتاالیی اقتصتادی رفتتار
میشود چون نیاز به منطقیسازی استفاده آب چندان اضطراری نیست .با این همته آب
نق

بسیار مهمی در توسعه اقتصادی دارد که نمیتوان نادیده درفت.

چرا آب یک کاالی اجتماعی است؟

جدا از ارز

اقتصادی آب یک کاالی اجتماای نیتز هستت .بته ویت ه مهتم استت کته

ترصیص آب وسیلهای برای تتأمین اهتدا

اجتمتاای کتاه
0

فقتر و تیتمین ستالمت

دیده شود .در کشورهایی که منابع آب فراوان است تمایل بیشتری برای رفتار با آب به
انوان کاالیی اجتماای برای تأمین اهدا
اهدا

برابری کاه

فقر و سالمت در مقایسته بتا

اقتصادی وجود دارد .امنیت و حفانت محیطزیستی نیتز برشتی از مالحظته آب

به انوان کاالیی اجتماای است.
در ار

بیشتر کشورها آب یک منبع مهم در نظر درفتته متیشتود و نظتا،هتایی بترای

مدیریت آب و کمبودهای آب در سطح جوامع محلی وجود دارد.
 -4به کارگیری ابزارهای اقتصادی و مالی
استفاده منطقیتر از آب

الم اقتصاد درباره انتراب در شرایط کمیابی منابع است .بیشتک ایتن موضتور دربتاره
آب وقتی آلوده میشود و باید مصر

شود یا وقتی سرمایهدذاری برای اتصتال افتراد

بیشتر به شبکه آب شرب و دفع بهداشتی فاضالب الز ،است مصداق متییابتد .همکنتین
در مواقعی مصداق مییابد که دااوی رقیب وجود داشته باشد :آب برای مصر

انسان

برای کشاورزی و برای صنعت .در شرایط کمیتابی زمتانی کته قیمتت بتاالیی بترای آن
پرداخت میشود رقابت به وجود میآید.
از مشرصههای مدیریت آب انحصارها و دروههای ذینفع استت کته پاستری استت بته
اینکه چرا نظا ،مقررات برای رفتع آنهتا ضترورت متییابتد .ابزارهتای متالی و اقتصتادی
می تواند به اامال مقررات کمک نماید و نتایج مورد نظر را درباره ترصتیص منطقتی و
قابل قبول منابع کمیاب محق سازد.
استفاده معقول از منابع معموالً نیازمند آن است که مصتر کننتددان زاراتان و صتنایع
در هزینه مدیریت آب پاکسازی و آوردن آن به خانههتا متزارر یتا کارخانتههتا ستهیم
باشند.

1

ابزارها

شناختهشدهترین ابزارهای اقتصادی ابارتند از مالیات یارانه و نرخدذاری یا وقتی ایتن
نرخ را مرجع مسئول تعیین میکند تعرفه .تعیین قیمت معموالً به بازار سپرده نمتیشتود
چون قیمت برای اقشار ضعیف بسیار مهم است.
ابزارهای مالی به تصمیمدیری درباره انها ،سترمایهدتذاری مشترص کمتک متیکنتد.
یکی از راههای بهبود کارآیی آب سرمایهدذاری و بهبود زیرساختها است .ایتن کتار
همکنین ممکن است به توجته بیشتتر بته بهترهبترداری و نگهتداری و کتاه

تلفتات در

سیستم منهر شود .با این همه هر دونه سترمایهدتذاری بایتد معقتول باشتد و منتابع الز،
(سرمایه نیروی کار متواد اولیته و غیتره بترای اطمینتان از استتفاده بهینته از ایتن منتابع
ارزیابی شود .ابزارهای طراحی شده برای ایتن منظتور ابارتنتد از تحلیتل هزینته -فایتده
تعیین هزینه طول امر و تحلیل چندمعیاری.
اصولی که در اقتصاد آب و اقتصاد محیطزیستی نیز به کار میروند ابارتنتد از بازیتابی
هزینه و «آلودهکننده پرداخت میکند ».این اصول مبتنتی بتر هتد

بازیتابی هزینتههتا از

کسانی است که از منافع بهرهمند میشوند .استفادهکننده آب از منتافع دسترستی بته آب
بهرهمند میشود و بنابراین باید هزینههای تأمین خدمات را بپردازند .بته همتین صتورت
آلودهکننتده بتر کیفیتت آب بترای استتفادهکننتددان دیگتر تتأییر متیدتذارد و از دفتع
فاضالب بهرهمند میشود .آلودهکننده باید هزینه محیطزیستی و هزینه دستگاه مسئول را
در نظارت بر آلودهکننددان بپردازد.
ابزارهای اصلی استفادهشده ابارتند از:
 نرخگذاری مستقیم آب زیرزمینی در قالب بهای برداشت از منبع

این شیوه مستقیمترین رو
اسا

است چتون استتفادهکننتددان بایتد بهتای برداشتت را بتر

حهم پرداخت نمایند -ترجیحاً بر اسا
9

میزان استفادهای که کنتور نشان میدهتد

(به جای مهوز بترای اطمینتان از اینکته مشتوق وجتود دارد .متأستفانه استتفاده از آب
زیرزمینی در بر

کشاورزی (که معموالً بزردترین بر

مصر

به شمار میآید بته

ندرت با کنتور انتدازهدیتری متیشتود و کنتترل استتفاده آب در آبیتاری آستان نیستت.
شیوههای دیگر برای برآورد مصر

آب در کشاورزی ابارت است از:

 برآورد حهم پمپاژشده از روی مصر -ارزیابی مصر

انرژی

واقعی آب با استفاده از فنون دورسنهی

 نرخگذاری غیر مستقیم آب زیرزمینی در قالب تعرفههای انرژی

هزینه امده در برداشت آب زیرزمینی (وقتی چتاه ستاخته متیشتود انترژی الز ،بترای
باالآوردن آب استت .ایتن هزینته نته تنهتا بته امت ستطح آب زیرزمینتی خصوصتیات
آبروان و کارآیی چاه بلکه به هزینه واحد انرژی برای پمپاژ نیز بستگی خواهد داشتت.
بنابراین نرخ دذاری انترژی (بترق یتا ستوخت دیتزل متیتوانتد ابتزاری نیرومنتد بترای
تأییردذاری بر روند پمپاژ آب زیرزمینی باشد .جای شگفتی است کته در برختی منتاط
جهان قیمتهای انرژی در جهت اک
برای کاه

به کار درفته میشوند یعنی یارانههای فتراوان

هزینههای زراای داده میشود .در حتالی کته دادن یارانته بته زاراتان فقیتر

برای بهبود معیشت آنان میتواند موجه باشد بته طتور کلتی یارانته بترای برداشتت آب
زیرزمینی ممکن است بهترین شیوه برای انها ،چنین هدفی نباشد چون برداشت بی

از

حد آب زیرزمینی میتواند موجودی منبع را بترای همتان زاراتان در بلندمتدت کتاه
میدهد.
 بازارهای آب زیرزمینی

از بازارهای آب بترای ارتقتای متدیریت آب بته ویت ه از نظتر استتفاده کتارآتر آب و
ترصیص درون و میان بر ها طرفداری میشود .بازارها نسبت بته ابزارهتای دستتوری
انعطا

با ارز

بیشتری در ترصیص آب به مصار
87

باالتر دارند به دونهای که بترای

تما ،طر ها مقبولتر باشد بنابراین به رشد اقتصادی و کاه

تتن

اجتمتاای کمتک

میکنند .با این همه بازارهای آب فرصت دولت را برای پاسخ بته نیازهتای اجتمتاای و
شرایط اضطراری کاه

میدهند.

 -5ابزارهای اقتصادی و مالی و مدیریت آب زیرزمینی
مدیریت آب زیرزمینی چگونه بایتد تتأمین متالی شتود و تعرفتههتای آب چگونته بایتد
کنترل شود؟ پاسخ به این پرس
همه چال

ساده نیست و وضعیتهای متفاوتی وجود دارد با ایتن

در این است که آیا نظا ،طراحیشتده متدیریت متالی بترای تتأمین اهتدا

مدیریت آب کفایت دارند؟ ادر نه باید تغییر کند.
در جامعه ای که آب یتک منبتع کمیتاب در نظتر درفتته متیشتود و تعرفتههتای آب بتا
احتساب ارز

اقتصادی کل آب طراحی میشوند تولید منابع مالی برای متدیریت آب

آسانتر استت .در ایتن حالتت هزینتههتای متدیریت آب در نظتا ،تعرفته آب دنهانتده
خواهد شد و کارکردهای مرتبط با مدیریت آب از پشتتیبانی متالی برختوردار خواهنتد
بود .در موارد دیگر تأمین مالی مدیریت آب ممکن است از طری تعرفههای آب انها،
نشود ولی امدتاً در قالب مرارج مالی از نظا ،امومی مالیاتی تأمین شود.
به طور کلی به نظر میرسد داشتن یک نظتا ،کته در آن مصتر کننتددان آب بابتت
دریافت منافع شرصی حاصل از آب پول بدهنتد تترجیح داده متیشتود در حتالی کته
بر

امومی امدتاً فعالیتها و کارکردهایی را تأمین مالی میکند که به تأمین کتاالی

امومی در فعالیتهای مرتبط با آب ارتباط مییابد.
این کار به معنای استقرار یک نظا ،با تعرفههای پوش دهنده هزینته بترای مصتر

آب

خانگی صنعتی برق و کشاورزی است (از جمله پرداخت بابت فعالیتهای آلودهساز
در حالیکه تأمین مالی امومی یا مالیات متیتوانتد بترای تتدارک متدیریت آب دربتاره
ارز های زیباشناختی و تفریحی آب پیشگیری از بالیتای مترتبط بتا آب و مشتکالت
88

سالمت مترتبط بتا آب و حفانتت از ارز هتای غیتر استتفادهای (حفانتت نتواحی یتا
دونههتای در معترا انقتراا هزینته دتردد .ایتن نظتا ،متدیریت آب احتمتاالً از نظتر
کارآیی برابری و پایداری مدیریت آب مؤیرتر خواهد بود.
 -6چه گامهایی برای پیادهسازی ابزارهای اقتصادی برای مردیریت آب
نیاز است؟
در دا ،نرست باید تحلیل شود آیا وضعیت به دونهای است که بسط نظا ،مدیریت آب
را برای شاملشدن نظا ،نرخدذاری ایهاب میکند یا نه.
به کاردیری ابزارهای اقتصادی به شرایط موجود هیدرولوژیکی اقتصتادی اجتمتاای و
سیاسی بستگی خواهد داشت .در امکانسنهی هزینهها و منافع هر ابتزار و ترکیتبهتای
ممکن باید ارزیابی شود .همکنین باید هزینههتای تکرارشتونده در بلندمتدت و نرفیتت
نهادی (برای اداره پای

اامال و هزینههتای دخیتل در برقتراری نظتا،هتا بته حستاب

آورده شود .هزینهها و منتافع متورد انتظتار نیتز بتر بتدهبستتان میتان استتفاده از ابزارهتای
اقتصادی و سایر ابزارهای مدیریت آب زیرزمینی تأییر خواهد دذاشت.
ضروریترین انصر در مؤیر واقعشدن ابزارهای اقتصادی اطمینان از این است که نظتا،
پیشنهادی استمرار داشته و قابل نظارت باشد.
استتتفاده از آب زیرزمینتتی در دستتتره وستتیعی پراکنتتده استتت و معمتتوالً بهتترهبتترداران
خصوصی فراوانی وجتود دارنتد .بهترهبترداران چتاههتای خودشتان را حفتر متیکننتد
تههیزات خودشان را نصب میکنند و از برنامه زمانی پمپاژ خودشتان پیتروی متیکننتد.
در آبروانهای اصلی با هزاران بهرهبردار ادر بهرهبرداران هیچ انگیزهای برای راایتت
مقررات نداشته باشند التزا ،بته نصتب کنتتور ممکتن استت بتینتیهته باشتد .در نتیهته
فراهمآوردن مشوقهایی برای بهرهبرداران برای مشتارکت فعتال در متدیریت آبرتوان
اهمیت اساسی دارد .این کار میتواند با فراهمآوردن دادهها دربتاره وضتعیت منتابع آب
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زیرزمینی و فراهمسازی فرصت مشتارکت ذینفعتان در متدیریت پشتتیبانی شتود (بتدین
ترتیب بهرهبرداران نیز به سهم خود برای تحق اهدا

مدیریت تال

خواهند کرد .

برای کنترل آلودگی آب زیرزمینی از چه ابزارهای اقتصادی میتوان کمک گرفت؟

ابزاری که معموالً برای کاه

آلوددی آب تهویز متیشتود اصتل پرداختت در قبتال

آلودهسازی است .برابر این اصل برای یک صتنعت بابتت مقتدار تولیتد آلتوددی بهتا
وضع میشود .هر چقدر کمتر آلوده کند کمتر پرداخت میکند.
جدول -8نمونههای ابزارهای مالی و اقتصادی در مدیریت منابع آب
کارکرد

ابزارهای مالی /هدف

ابزارهای اقتصادی /هدف

ترصیص منابع آب

بهای مهوز بهای حهم آب

بهای حهمی استفاده .مشوقها

خا ،بازیابی هزینههای ادارین

برای کارآیی یا مالحظات

بازیابی هزینه مدیریت حوضهن

برابری.

بازیابی هزینه سرمایهدذارین
بازیابی هزینه پای .
کنترل آلوددی

پای

استفاده آب آلودهسازی

آب راایت مقررات منابع

بهای مهوز بهای آلودهسازی.

حهم و کیفیت مرتبط با بها.

بازیابی هزینه ادارین بازیابی

الزا ،به خودپای  .جریمه بابت

هزینه پای ن بازیابی هزینه

ترلیه پسماند با کیفیت پایین و

پاکسازی محیطزیستی.

حهم زیاد.

درصدی از بهای آب خا ،و

جریمه برای اطمینان از راایت

بهای آلودهسازی .بازیابی هزینه.

مقررات.

آب.

این رویکرد به طور مستقیم برای حفانتت از آبرتوان بته دلیتل خصوصتیات ویت ه آب
زیرزمینی مشرصاً فاصله زمتانی آشکارشتدن ایترات مانتدداری طتوالنیمتدت برختی
آالیندههای آب زیرزمینی و هزینه بالقوه رفع آلوددی قابل کتاربرد نیستت .در اتوا
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مشوقهای اقتصادی برای صنعت و شترکتهتای آبتی بترای سترمایهدتذاری در تصتفیه
مناسب فاضالب و بازچرخانی به وی ه در مواقعی کته ارزیتابی آستیبپتذیری آبرتوان
حاکی از ریسک باالی آلوددی آب زیرزمینی است الز ،هستند.
مسئله مهم دیگر کنترل آلوددی غیر نقطهای ناشی از زراات است .این کتار متیتوانتد
تأییر منفی مهمی بر کیفیت آب زیرزمینی به سبب آبشویی مواد شتیمیایی کشتاورزی
داشته باشد .کنترل آلوددی غالباً در نهاد جدادانهای از آب مدیریت میشتود .ادتر ایتن
نهاد توجه چندانی به آب زیرزمینی نداشته باشد این وضعیت متیتوانتد مشتکلآفترین
باشد.
ابزارهای اقتصادی و کارکردهای مدیریت آب

یکی از مالحظتات مهتم در تعیتین تعرفتههتا توجیته هزینتههتای وضتعشتده و شتفافیت
هزینههای مدیریت هزینههای پای
اسا

و غیره است .هزینههای نظا ،مدیریت آب بایتد بتر

فعالیتهای مربوطه به دقت تحلیل و توجیه شتود .بتا ایتن کتار توجیته هزینتههتا

روشنتر میشود .با این همه سطح هزینهها یک مستئله سیاستی استت و درآمتد ممکتن
است مرارج را پوش

ندهد .ادر دولت موافقت کند برای توسعه حوضه یارانته بدهتد

یا بنا به دالیل دیگر و دولت برواهد تفاوت هزینته را جبتران کنتد ایتن وضتعیت قابتل
قبول است .در غیر این صورت کسری بودجه نظا ،مدیریت را ناکا ،خواهتد دذاشتت
و مدیریت منابع آب به فعالیتهایی محدود خواهد شد که اولویت اقتصادی دارند.
کادر -2پرسشهای کلیدی که باید پاسخ روشنی برای آنها داشت




چه کسی پرداخت میکند؟
چه نهادی پولها را دریافت میکند؟



اجزای مالی چیست؟



اجزای اقتصادی چیست؟
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غالباً دولت مرکزی اواید را دریافت کند و نظا ،مدیریت محلتی آب ممکتن استت از
محل مالیات مرکزی تأمین مالی شود .ایتن شتیوه را نمتیتتوان نسترهای بترای متدیریت
کارآمد منابع آب در حوضه دانست و در واقع اک

فلسفه ابزارهای متالی و اقتصتادی

امل میکند که برای استفادهکننددان آب به کار درفتته متیشتوند .در چنتین متواردی
هنوز هم میتوان حفظ مطابقت مرارج و درآمدها را توصیه کرد.
نکته پایانی آن است که غالباً کارکردهای مدیریت منابع آب در نهادی شکل متیدیترد
که کارکردهای دیگری هم ماننتد آبیتاری یتا ختدمات تتأمین آب دارد .ایتن وضتعیت
خیلی زود تعارا منافع را به وجود میآورد که ممکتن استت بته بتیااتمتادی یتا اتد،
همکاری دیگر بر ها نتیهه شود .در چنین مواردی توصیه متیشتود کته کارکردهتای
مدیریت منابع آب از دیگر کارکردها هم از نظتر متالی و هتم از منظتر تصتمیمدیتری
تفکیک شود.
 -7یادآوری نکتهها
 ابزارهای اقتصادی از ابزارهای اساسی مدیریت آب زیرزمینی به شمار میآیند.
 بازیابی هزینه هم مؤلفهای از برابری و هتم بترای نهادهتای ایتربر

متدیریت آب

بسیار ضروری است.
 به کاردیری مناسب ابزارهای مالی و اقتصادی میتوانتد بته توستعه ختدمات کمتک
کند.
برای مطالعه بیشتر
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برای تمرین بیشتر
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هدف :شناسایی موانع و فرصتهای به کاردیری ابزارهای اقتصتادی و متالی در متدیریت آب
زیرزمینی.
مدت زمان 97 :دقیقه 67 -دقیقه کار دروهی  87دقیقه بحث و ارایه دزار
گروه :1بر اسا

تهربه خودتان درباره چگونگی به کاردیری ابزارهتای متالی بترای بازیتابی

هزینه در آب زیرزمینی بحث کنید .به وی ه:
 چه هزینهه ایی در مدیریت آب زیرزمینی نیاز بته بازیتابی دارد و چته کستی بایتد هزینته را
پرداخت کند؟
 پی

از به کاردیری نظا ،پرداخت چه شرایطی باید فراهم شود؟

 نظا ،پرداخت را در امل چگونه به کار خواهید درفت؟
گروه :2درباره چگونگی به کاردیری ابزارهای اقتصادی برای تغییر رفتار بحث کنید.
 چه رفتارهایی را میخواهید تغییر دهید؟
 چگونه می توانید ابزارهای اقتصادی را برای تغییر رفتار به کار بگیرید؟ آیا شدنی است؟
 چه ساز و کارهای دیگری را می توانید برای تغییر رفتار به کار بگیرید و به نتایج مورد نظتر
برسید؟
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