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 .1پیشگفتار
با ایجااد و گساتر

تشاکیال مادیریتی مختلا ،،تاال

جهات ملای کاردن مناابع آب و سارمایه گاذاری هاای

گستردهای که دولتها در زمینه اجرا و بهرهبرداری طرحهای توساعه مناابع آب انجاا دادهاناد ،بخا

عماده تصامیما

مربوط به مدیریت منابع آب و از جمله تخصیص منابع آب در قالب سازوکارهای برنامه ای و تصمیم گیاری هاای اداری و
سیاسی اخذ می شود .نارسایی هایی که در اثر استفاده از این سازوکارها نظیر استفاده بی رویه از منابع آب ،تاخیر در اجرای
طرحهای مکمل نظیر شبکههای آبیاری و زهکشی و تجهیز مزارع ،چندپارگی سامانهها ،عد تطبیق عرضه و تأمین آب باا
نیازها و اولویتهای منطقهای و ...بروز کرده است ،وضعیت بحرانای را بارای اغلاب حوضاههاای آبریاز کشاور رقام زده
است ،به گونهای که شرایط بحرانی منابع آب در کشاور باه جادیتارین معضال اساتراتیی

ایاران تبادیل شاده اسات و

آیندهی جامعهی ایرانی به شد تحت تأثیر این بحران و نحوهی مواجهه با آن خواهد بود.
حوضه ی آبریز کویر در انجیر ،یکی از حوضههای آبریز درجه دو کشور و در برگیرناده ی منااطق شامالی اساتان
کرمان و بخشی از استان یزد است .استحصال آب در این حوضه ،تقریباً بصاور کامال از مناابع آب زیرزمینای صاور
میپذیرد .بیالن آب این حوضهی آبریز به شد منفی است و قسمت اعظام استحصاال آب جهات آبیااری باغاا پساته
است .باغا پستهی این حوضهی آبریز بیشترین سهم را از تولید پستهی کشور دارند .پساته ،باا صاادرا متوساط سااننه
ی

و نیم میلیارد دنر آمریکا ،ارزآورترین محصول صادراتی غیر متکی به منابع نفت و گاز و ماواد خاا معادنی کشاور

است .اما سیاست دولتی ،بدنبال توجیه تخصیص و بازتخصیص آب در اولویت اول به مصار
به مصر

شاهری و در اولویات دو

صنعتی است .بسیاری از سرمایهگذاریهای قدیمی و درآمدزای منطقهی مورد اشاره ،بانخص باغاا پساتهی

حاصلخیز و بارور ،در حال نابودی هستند و این شرایط ،منطقه را آبستن انواع نامالیما کرده است.
در حالحاضر رویکرد تمرکززدایی با تاکید بر سیاساتهاایی چاون تقویات مادیریتهاای محلای آب ،مادیریت
مشارکتی و ایجاد و توسعه بازارهای آب از مهم ترین جهت گیری ها و اقاداما اصاالحی مادنظر مادیریت مناابع آب باه
شمار می رود .بازار آب از جمله پیشنهاداتی است که با اقتباس از الگوهاای مشاابه در ساایر نقااط خشا

جهاان ،جهات

اصالح بخشی از معضال موجود مطرح شده است .بازار آب ،ترتیبا نهاادی اسات کاه از طریاق آن دارنادگان مجاوز
بهره برداری از منابع آب ،حقوق خود را با یکدیگر یا با متقاضیان جدید مبادله می کنند .از طریق این ابزار مدیریت تقاضا،
امکان تخصیص مجدد و استفاده کااراتر از مناابع آب باین مصاار
(براساس ارز

و مصار کننادگان رقیاب و انگیازه هاای اقتصاادی

واقعی آب) برای آببران فراهم میشود.

بخاطر پیچیدگیهای موضوع ،بازار آب تعری ،واحد و ثابتی ندارد؛ هر حوضه ی آبریز بایاد باا توجاه باه شارایط
خاص خود ،بازار آب مناسب خود را تعریا ،کناد .باا توجاه باه اتکاای حوضاهی آبریاز کاویر در انجیار باه مناابع آب
زیرزمینی ،آزادسازی خرید و فرو

و انتقال درون حوضهای آب مایتواناد یا

تعریا ،حاداقلی از باازار آب در ایان

حوضه باشد .نز به توضیح است که مواد  00و  01قانون توزیع عادننهی آب به شرح زیر ،مانعی پی روی ایجااد باازار
آب به وجود آورده است.
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 ماده  )00پروانه مصر

آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شاده اسات مگار آنکاه

تصمیم دیگری بوسیله دولت در منطقه اتخاذ شود.
 ماده  )01هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصر

آن را دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید

شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صاادره را باه دیگاری بادون اجاازه وزار نیارو نخواهاد
یا اطالع وزار نیرو.

داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصر

البته نز به ذکر است که علیرغم این ممنوعیت ،معامله و انتقال آب از دیرباز بصاور غیررسامی ،پار هزیناه و
غیر شفا

بصور موردی توسط گروداران مستأصل و یا شجاع در حال وقوع بوده و میباشد .وزار نیرو نیاز سیاسات

مشخصی در قبال خرید و فرو

آب ندارد .به طاوری کاه در ماواردی باا اساتناد باه قاانون توزیاع عادنناه آب ماانع آن

میشود و از سوی دیگر در برخی از سیاستها و برنامههای خود بازار آب را توصیه کرده و حتی به دنبال اجرای پاایلو
آن رفته است.
ایجاد بازار آب در دشت رفسنجان در بین گروداران با موافقت ها و مخالفت های گوناگونی مواجه شده که عمدتاً
از ابها و عد شناخت نسبت به پیامدهای شکلگیری بازار بر عرصه اقتصاد (در مقیاس خارد و کاالن) ،وضاعیت اشاتاال،
تن

های اجتماعی و بوییه منابع آبی محدود و در معرض بحران منطقه نشأ گرفته اسات .متأسافانه در غیااب تحقیقاا

کاربردی و قابل اعتماد ،در حال حاضر حدس ،گمانهزنی و احساس ،تعیینکننده ی سمت و سوی بحثها باوده و ماانع از
اجماعسازی جهت اتخاذ تصمیما در میان گروداران شدهاست.
پی بینی از اثرا رسمیسازی مبادله آب در رفسنجان عالوه بر اینکه میتواند نوری بر ابهاما ایان موضاوع در
رفسنجان بتاباند و ذینفعان مختل ،را در جهت اجماع سوق دهد ،برای سایر مناطق فال ایران نیز کاربردی خواهد باود.
با توجه به جارافیا و اقلیم خش

فال مرکزی ،معضال موجود در حوضهی آبریز کاویر در انجیار ،مثاالی از فاجعاه ی

بوقوع پیوسته در سرتاسر این منطقه است .هر راهحلی که برای بهبود آیندهی این منطقه یافات شاود ،تاا حاد زیاادی قابال
تعمیم به سایر مناطق کشور نیز خواهد بود.
پی رو ،گزار

اولین گا از پروژه «ارزیابی پیامادهای اقتصاادی ،اجتمااعی ،زیساتمحیطای و سیاسای

گزار

ناشی از آزادسازی خریدوفرو

و بازار آب در دشت رفسنجان با استفاده از رویکرد پویاشناسی سیستمها» است .پاس از

پیشگفتار ،در بخ

دو این گزار

جهان پرداخته میشود .در بخ

به بررسی ادبیا نظری مرتبط با انتقال آب و تجاارب بازارهاای آب نقااط مختلا،

سو وضعیت بازار غیر رسمی آب در رفسنجان بررسی شده است و در بخ

چهار نیز

مدل دینامیکی آزادسازی مبادن آب در رفسنجان بررسی شده است .این پروژه را دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشاگاه
صنعتی شری ،و به سفار

اندیشکده تدبیر آب ایران انجا داده است.

نز به ذکر است که موضاوع ماورد بررسای ایان پاروژه ،یعنای آزادساازی امکاان خریادوفرو
تفاو هایی با بحث توسعه ی

و انتقاال آب،

بازار آب در منطقه دارد .ولی به علت شباهت پیامادهای ایان دو و همچناین عاد توساعه

ادبیا برای انتقال آب در غیاب ساختار بازار در نقاط مختل ،جهان ،این گزار
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به مارور پیامادهای باازار آب پرداختاه

است .ناگفته پیداست که کاربست نتایج این گزار

در بخ های بعدی پروژه با توجه باه ایان تفااو هاا انجاا خواهاد

شد.
هد

این گا از پروژه بررسی پیامدهای ایجاد بازار آب در  5زمینه زیر بوده است:
 تأثیر بازار آب بر وضعیت آبخوان و سطح آبهای زیرزمینی
 تأثیر بازار آب بر بهرهوری آب و کشاورزی
 تأثیر بازار آب بر وضعیت اقتصادی و معیشت کشاورزان
 تأثیر بازار آب بر عدالت و منازعا اجتماعی

رو

انجا این گا به این ص ور بوده اسات کاه ابتادا بارای آشانایی باا باازار آب در نقااط مختلا ،و ابعااد و

ساختارهای آنها بازار آب چندین کشور مطالعه شده است .برای شاناخت بهتار باازار آب در کشاورهای ماورد بررسای،
مقانتی جهت بررسی تاثیرا و پیامدهای بازار در هر ی
از زمینههای موردبررسی ،گزین

از  5موضوع ذکر شده در بان مطالعه شده اسات .در هرکادا

و بررسی مقان تا جایی ادامه یافته است که گروه پیوه

قابل قبولی از مسائل در آن زمینه رسیدهاند .در گزین

احساس کردهاناد باه فهام

مقان سه معیار موردتوجه بوده است (شکل :)8

آب زیرزمینی

تحلیل
سیستمها

بازار آب

شکل  -2محورهای مقاالت مطالعه شده
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 .2بازار آب در ادبیات نظری و تجارب جهانی
 .1-8توصیف بازارهای آب
بر اساس تئوری اقتصادی ،کارآترین ساز وکار تخصیص منابع ،در ی

بازار رقابت کامل اتفاق میافتد که در آن

عالئم قیمتی به مثابه دست نامرئی آدا اسمیت ،بنگاهها و اشخاص حداکثرکننده سود و مطلوبیات را باه خریاد ،فارو
تعقیب فعالیتهایی که در آن مزیات نسابی دارناد ،تشاویق مایکناد .در ایان شارایط ارز

و

کال تولیاد حاداکثر شاده و

مشارکتکنندگان در بازار در وضعیت رفاهی بانتری قرار گرفته و منابع بهطور کارآ تخصیص و مصار

مایشاوند .در

واقع اتکا به عملکرد بازار مبتنی بر این ایده اساسی است که اشخاص بهترین قضاو کننده درخصوص رفااه خاود هساتند
و از این حق برخوردارند که برای تعقیب عالیق شخصی تصمیما اقتصادی را اتخااذ کنناد .بناابراین پیاماد تخصایص از
طریق بازار ،حداکثرسازی کارآیی اقتصادی است.
بازار آب ترتیباتی است که از طریق آن دارندگان مجوز بهرهبرداری از منابع آب ،حقوق خود را با یکدیگر یاا باا
متقاضیان جدید مبادله میکنند ( .)kemper, 2001سازوکار باازار آب (باه طاور باالقوه) مایتواناد وااای ،مارتبط باا
تخصیص و توزیع منابع محدود آب را بین متقاضیان و مصر کنندگان آب به صاور کلای و جزئای باه عهاده بگیارد.
چنانچه بهرهبرداری بتواند ارز

اقتصادی بیشتری از دیگر بهرهبردارن آب بدست آورد ،مایتواناد در باازار باا پرداخات

مبلای ،سهمی از آب دیگران را بخرد و مورد استفاده قرار دهد و یا اگر امکان صرفهجویی در مصر
باشد ،بهرهبرداران انگیزه صرفهجویی و کسب درآمد از فرو
که آب ارز

آب مازاد را خواهند داشت .نتیجه این مباادن آن اسات

بیشتری پیدا میکند و امکان توسعه در مناطقی که امکان تاامین آب جدیاد وجاود نادارد ،از طریاق محیاا

شدن فرصت خرید آب در بازار بوجود میآید .در نتیجه این وضعیت با افزای
نیاز به مصر

آب وجاود داشاته

کارایی مصر

بیشتر آب ،رشد اقتصادی ادامه پیدا میکند .نهاد بازار برای خرید و فرو

و تخصایص آب ،بادون

آب مایتواناد در خادمت رفاع

نارسایی نظا تخصیص آب اداری موجود و نحوه عرضه مناسب آب باا تقاضاای واقعای آب باران و مقابلاه باا رفتارهاای
رانت خواهانه باشد.
در ادبیا نظری مدیریت آب به تازگی تال هایی برای نظریاهساازی مراحال توساعه مناابع آب صاور گرفتاه
است ( )Molden et al. 2005( .)Molle, 2003سه مرحلاه توساعه ،بهارهبارداری و تخصایص را در مادیریت آب
ذکر می کنند .در مرحله اول توسعه حوضه ،مصر

آب محدود به کشاورزی دیم و یاا برداشات سانتی آب از رودخاناه
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بوده است و سدها و شبکههای آبیاری و زهکشی در مناطقی که از لحاظ فیزیکی سهلالوصول بودهاند برای تولید انارژی
و توسعه کشاورزی ساخته شدند .در این زمان آب مصرفی در کشاورزی و سایر مصار

اقتصادی کمتار از آب موجاود

بود و بقیه آب به سمت دریاها و یا پاییندست حوضه آبریز جریان پیدا میکرد .در مرحلاه بعادی (مرحلاه بهارهبارداری)
کمبود آب در سالهای خش

بروز مییابد .در این دوره سدهای ذخیرهای برای مواجهه با کمبود آب به رودخانه اضافه
یافتند .با این وجود تمرکز دولتهاا در پاساب باه تقاضاای

شدند ،اما مکانهای مناسب برای احداث سد به تدریج کاه

روز افزون ،برای مد طوننی عموما بر مدیریت عرضه منابع آب بوده است .بهبود مدیریت ،ترمیم و بهبود زیرساختها
و محافظت از آب به موضوعا کلیدی تبدیل شدند و مسائل آلودگی و رقابت درون شبکههای آبیاری ااهر شد .پیاماد
run-off-river
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این سیاست امروزه به شکل تخریب و تقلیل کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی ،افزای

تعارضا اجتمااعی و باه خطار

افتادن پایداری اکوسیستمهای آبی بروز کرده است .در بسیاری از مناطق ،توسعه منابع آب با سیاستهای طر

عرضه باه

حداکثر مقدار پتانسیل خود رسیده و از محدودههای مجاز و پایدار برداشت فراتر رفته اسات .در ایان شارایط هزیناههاای
نهایی تأمین آن روز به روز در حال افزای

است و بر کش ناپذیری عرضه آن افزوده میشود .در این شرایط ،تقریبا این

درک مشترک حاصل شده است که دیگر تکیه صر

بر سیاستهای طر

عرضه ،قادر به پرکردن شکا

میرود ،تخصایص باین-

تقاضا نیست (نظری .)8934 ،در مرحله تخصیص و هنگامی که حوضه به سمت بسته شدن 0پی

بخشی به محور تن ها تبدیل میشود .تال ها به این سمت متمرکز میشاوند کاه آب تخصیصای در مصاار
اقتصادی بیشتر صر

بین عرضه و
باا ارز

شوند و نهادهای جدیدی برای پرداختن به رقاباتهاای بخشای و مادیریت یکچارچاه مناابع حوضاه

آبریز ایجاد میشوند.
تجربههای گذشته نشان میدهد تخصیص آب از طریق نهادهای عمومی و رو هاای اداری از دیادگاه بازگشات
هزینه از کارآیی بانیی برخوردار نیست و نیااز باه کااربرد اساتانداردهای کاارآیی اقتصاادی قاویتار در ساازوکاارهاای
تخصیص منابع و احراز ارز
منابع آب و افزای

اقتصادی آب وجود دارد (نظری .)8934 ،در این میان با توجه به افزای

کمیابی اقتصاادی

تعارضا بر سر دسترسی به آن ،توسعه سازوکارهای مطلاوب تخصایص و بازتخصایص آب اهمیات

بانیی دارد و به همین جهت به کارگیری نهاد بازار برای بازتخصیص مورد توجه قرار گرفته است (همان).
شکل گیری و فعال سازی بازارهای آب به دلیل افزای
آب به مصار

هزینه فرصات آب بارای حقاباه داران ،سابب بازتخصایص

یا مصار کنناده کااراتر مایشاود؛ کاه مایتواناد باهصاور انتقاال آب از اساتفادههاای کشااورزی باه

استفادههای شهری و صنعتی که ارز افزودهی بیشتری ایجااد مایکنناد ،یاا انتقاال آب از کشااورزیهاای کامارز
کشاورزیهاای باا ارز

باه

بیشاتری باشاد ( .)Bjornlund et al., 2013در تجرباه باازار آب شایلی انتقاال از ناوع اول

غیرمعمول بوده درحالیکه در بازار آب آمریکا انتقال نوع اول بیشترین سهم را دارد (همان) .با تشکیل بازار آب ،به دلیال
ارز

بانی آب ،انگیزه کافی برای کاه

تلفا و صرفه جویی با هد

استفاده یاا فارو

آب ماازاد ،ایجااد مای شاود

(همان) .آب قابل تبادل در بازار میتواند با تاییر سیستم آبیاری ،کاشت محصون کمآببر ،کمآبیاری و یا عد کشت
به دست بیاید .بازار آب به کشاورزان این امکان را میدهد که باه تاییارا موقات در شارایط باازار ،تاییارا آبوهاوا،
مشکال کشاورزی و شرایط شخصی عکسالعمل نشان دهند و تصمیم بهینهتری را اتخاذ کنند.
به رغم آنکه بازارها عمدتا بهترین مکانیز برای مبادله و تخصیص کانهای کمیاب هستند ،اما وییگیهاای آب و
پیچیدگیهای آن باعث می شود که انتخاب بازار برای تخصایص مناابع آب و طراحای باازاری کاه بتواناد ایان هاد
برآورده کند ،جواب قطعی و ساده ای نداشته باشد و بازارهای آب بازر

را

مقیااس معماون خاود باه خاود ایجااد نشاوند.

همچنین همواره نگرانیها و مالحظاتی در ارتباط با کارآیی بازار وجاود داشاته اسات .ساجادیفار و داودآباادی ()8935
وییگیهای اقتصادی منحصر به فرد آب را ناشی از خصوصیاتی در آب همچون ضروری بودن ،حجایم باودن ،کمیاابی،
بی دوا بودن ،چرخه آب ،عمومی بودن ،هزینه بانی تولید و مبادله ،غیر همگن بودن ،شکسات باازار در عرضاه ،اثارا
در مصر

و تولید و غیر قابل تجار بودن در فواصل طاوننی ذکار کاردهاناد .اگار چاه برخای از ایان خصوصایا در
Basin closure
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بسیاری از کانهای بازاری دیگر نیز وجود دارد اما ترکیب آنها باعث منحصر به فرد شادن آب گردیاده اسات .در اداماه
درباره هر ی

توضیحا بیشتری ارائه میشود:

ضروریبودن :بدون آب حیا  ،تولید اقتصادی و محایط زیسات وجاود نخواهاد داشات .تماامی فعالیاتهاای
انسانی به نوعی به آب وابستگی دارد .آب ی

منبع ضروری است .این وییگیها فقاط باه آب محادود نمایشاود ،بلکاه

هوا ،سوخت ،غذا و زمین نیز دارای همین وییگیها هستند.
حجیمبودن :اگر امکان انتقال آب از مناطق پرآب به مناطق کم آب با هزینه اقتصاادی وجاود داشات و همانناد
سایر کانها آب نیز به راحتی قابل حمل و نقل بود ،در آن صور مکانیز بازار میتوانسات آب را باه صاور کارآماد
تخصیص دهد .به جز در موارد استثنایی (حمل و نقل به صور بطری) ،این امر امکانپذیر نیست .در ضمن شیوهای برای
متراکمکردن آب وجود ندارد و همین مسئله ،حمل و نقل آب را مشکلتر میسازد .به عبار بهتر ،به دلیل هزیناه باانی
مبادله آب ،مکانیز بازار ممکن است از کارآمدی نز برخوردار نباشد.
كمیابی :میزان آب در دسترس محادود اسات و باه باار

سااننه در یا

منطقاه بساتگی دارد .تماامی آب در

دسترس قابل استفاده نیست .آب در تما کره زمین وجود دارد ،ولی همیشه با کیفیت و کمیت مناسب و در زمان و مکان
نز یافت نمیشود.
كاالیی بیدوام :بسیاری از کانهای اقتصادی همانند آب کمیاب و ضروری هستند .اما وییگی مهمی کاه آب
را از سایر کانها متمایز میسازد بی دوا بودن آن است .آب در زیار زماین جریاان دارد ،اگار نتاوان آن را تحات کنتارل
درآورد از دست خواهد رفت .دسترسی و همچنین تقاضای آب در طول زمان تاییار مایکناد ،بناابر ایان آب حتمااً بایاد
ذخیره شود .هر چند که سفرههای زیرزمینی و دریاچههای طبیعی به شاکل انبااره عمال مایکنناد ،اماا اساتفاده از آنهاا باا
ذخیره مجدد امکانپذیر است .البته به صور مصنوعی نیز میتوان آب را ذخیره کرد هر چند کاه ساهم آن بسایار نااچیز
است.
آب به عنوان یک سیستم :چرخه آب ،از بار
مختلفی در تهیه آب نق

بااران تاا ذخیاره کاردن آن سیساتمی پیچیاده اسات .مراحال

دارند .اگر در باندست رودخانه هاا دخالات شاود ،ایان عمال اثارا منفای بارای پاائیندسات

رودخانه ایجاد میکند .همچنین برداشت از سفرههای زیرزمینی ،آب رودخاناههاا را کااه
زیست را تحت تاثیر قرار میدهد .متحرکبودن آب ،جریان ورودی تبخیر ،نفوذ و تراو
که آب ی

مایدهاد و ایان امار محایط
و عوامل دیگر باعث مایشاود

سیستم پیچیده باشد .نکته پر اهمیت در این رابطه وجود جریاانهاای برگشاتی آب اسات کاه کااربریهاای

مختلفی برای محیطزیست و مناطق پاییندست دارد و در صور حذ

جریان برگشتی ،تاثیرا منفی بارای گاروههاای

ثالثی که در تبادل آب حضور نداشتهاند خواهد داشت.
كاالیی عمومی :آب کانیی ضروری و بدون جانشین است .این امر دلیلی است کاه دولات بایاد در باازار آب
دخالت کند تا از قابل دسترسبودن آب سالم برای اقشار آسیب پذیر مطمئن شود .این موضوع را نباید اینگونه تعبیر کرد
که دولت باید آب را به طور رایگان یا با قیمت اندک در اختیار مصر کنندگان قرار دهد .اقتصاددانان درباره خصوصی
یا عمومیبودن کانی آب توافق نظر ندارند.
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هزینه باالی تولیدد و ماادلده :هزیناه تولیاد و مبادلاه آب بسایار باان اسات .ذخیاره و توزیاع مجادد آب باه
ساختارهای پیچیدهای از قبیل سد ،خطوط انتقال و شبکه توزیع ،کانالها و پمچااژ و ...نیااز دارد .سااخت و نگهاداری ایان
تجهیزا مستلز سرمایهگذاری بسیار بانیی است .اندازهگیری مصر

و صدور صورتحساب سیستمی پیچیده است .این

جنبهها با وییگی حجیمبودن آب در ارتباط است.
غیر همگنبودن بازار :بعضی از مصر کنندگان (مسکونی و صانعتی) کاه ساهم کاوچکی از آب را اساتفاده
میکنند ،تمایل به پرداخت بانیی دارند و بعضی دیگر (کشاورزان) که ساهم بزرگای از مناابع آب را اساتفاده مایکنناد،
تمایل به پرداخت کوچکی دارند و عدهای دیگر (محیط زیست و فقرا) اصونً قادر به پرداخت قیمت آب نیساتند .تماامی
این تقاضاها را نمیتوان در ی

بازار برآورده کرد .بنابراین برای تخصیص منابع آب بایاد مالحظاا اقتصاادی ،نهاادی،

سیاسی ،فرهنگی و ...را نیز در نظر گرفت .هر چند که وییگیهای متفااو تقاضاا مایتوانناد در تعیاین قیمات آب ما ثر
باشند ،اما برای تخصیص بین بخشی مفید واقع نمیشود.
شکست بازار در عرضه :همیشه در عرضه آب شکست بازار مطرح است .علت این امر حجایمباودن آن اسات.
رسیدن به مقیاس اقتصادی به سرمایهگذاری عظیمی نیاز دارد و همین موضوع سبب ایجاد انحصار طبیعی در خدما آب
میشود .شاید تنها در عرضه آب شهری خصوصیسازی بتواند موفقیتآمیز باشد و آن هم به ارفیتهاا و توانمنادیهاای
بانی نیروی انسانی بستگی دارد.
وجود اثرات در مصرف و تولید :برداشت زیاد از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی باعث صادما تجمعای
به محیط زیست و به وییه زیستگاه های آبی خواهاد شاد .از طرفای دیگار ،مصار

زیااد آب موجاب تنازل کیفیات آب

میشود و این امر سالمت جوامع بشری را با خطر مواجه میسازد .به دلیل ارتباط مستقیم سالمت انسانها باا آب و وجاود
اثرا در مصر  ،قیمتگذاری آب بدون لحاظکردن این اثرا  ،قیمتگذاری بهینه نخواهد بود.
غیر قابل تجارت :جز در شرایطی که آب در بطری مصر

میشود ،یاا دو کشاور همساایه از یا

منباع آبای

مشترک (رودخانه) استفاده میکنند .تجار آب (به استثنای آب مجازی) به سختی امکانپذیر اسات .اگار تجاار آزاد
نیز وجود داشته باشد هزینه این تجار بسیار بان خواهد بود .محصون تولیدی از قبیال غاذا ،مااهی ،چاوب و گال کاه
وابستگی شدیدی به آب دارند میتوانند در بازارهای جهانی داد و ستد شوند .به این نوع از تجار  ،تجار مجاازی آب
گویند .هر کیل وگر تولید این محصون وابستگی شدیدی به ی

مترمکعب آب دارند .به ساادگی دیاده مایشاود کاه

تجار این محصون به مراتب از تجار آب جذابتر و کم هزینهتر خواهد بود .بازار ایان محصاون جهاانی اسات
در صورتی که بازار آب داخلی است.
این شرایط نشان میدهد که ایجاد بازارهای رسمی و گسترده آب برای آنکه بتواند بهتارین مکاانیز تخصایص را
ارائه دهد درگیر چال هایی جدی است .ماهیت دنیای واقعی بازارها (نواقص بازار) و ماهیت آب بهعناوان کاانی ماورد
مبادله در بازار حاکی از این است که بازار آب ،به خودی خود نمیتواند شرایط کارآیی را تاامین کناد .در ایان صاور
اتکای کامل و تما به بازار برای تعیین ارز

آب خالی از اشاکال نیسات و ریسا

هاایی وجاود دارد کاه ممکان اسات

طراحی نامناسبِ ساختار بازار به شکست بازار منجر شود (نظری .)8934 ،برای جلوگیری از این شکست ،اعماال قاوانین،

7

مقررا و مداخال عمومی در بازار برای جلوگیری از شکست نز است .صر نظر از این موارد ،حتی بازارهای کارآ
خود ممکن است معیارهای زیستمحیطی ،برابری اجتماعی و حتی امنیت عمومی را که در حوزه مسائل سیاست عماومی
قرار میگیرند ،تامین نکنند .برای مثال در تعقیب کارآیی از طریق تخصیص بازار چنانچه مالحظا براباری تاامین نشاود،
نباشد ،در این حالات مداخلاه بخا

ممکن است به لحاظ اجتماعی و سیاسی موضوع قابل پذیر

عماومی بارای تنظایم

بازار و فرآیند عرضه و تخصیص آب نز و ضروری است ،هر چند که تئوری انتخااب عماومی معتقاد اسات کاه نقاص
ذاتی در عملکرد بخ

عمومی خود میتواند به پیامدهای ناکارآیی و شکست دولت منجر شود (همان).

بر اساس آنچه در باان گفتاه شاد برخای از چاال هاای شاکلگیاری باازارهاای آب کاارآ را مایتاوان ناشای از
محدودیت های حقوقی ،قانونی و مقررا تنظیمی و برخی دیگر را ناشی از خود تئوری اقتصادی دانست (نظری.)8934 ،
برای مثال طبق قانون توزیع عادننه آب ،مالکیت آب و زمین با هم است و خرید و فرو
مجاز شناخته شده است .این شرایط انعطا پذیری بازار آب را به شد کاه

آن صرفا با مجوز وزار نیارو

میدهد .هزینههاای مبادلاه باان و اثارا

شخص ثالث از جمله محدودیتهای دیگر تشکیل بازار آب هستند .بنابراین شکلگیاری باازار آب کاارآ نیازمناد تاامین
شرایط مبادله و بازار ،اصالحا ساختاری و نهادی در سطوح مختل ،ملی ،شرکتهای آب منطقاهای و محلای و اعماال
سیاستهای عمومی مناسب برای اصالح ناکارآیی ناشی از شکست بازار است (همان).
 .1-1-2انواع سازوكارهای ماادله آب
بازارهای آب معمونً به دو شکل رسمی و غیر رسمی پدید میآیند .بازارهای رسمی آب ،بازارهایی هستند که از
پشتیبانی نظا حقوقی برخوردارند .به بیانی دیگر ،نظا حقوقی ،مبادن کارآمد بازار را تقویت مایکناد و حال و فصال
اختالفا قرارداد را امکانپذیر میسازد ( .)OECD, 2015بازارهای غیر رسامی ،بازارهاایی هساتند کاه قراردادهاا باه
جای قواعد حقوقی ،بر پایه پیوندهای اجتماعی رفع و رجوع میشوند (همان) .موفقیات بازارهاای رسامی آب ،وابساتگی
زی اادی بااه چااارچوب نهااادی دارد تااا از آنهااا پشااتیبانی کنااد ،ول ای در بازارهااای غی ار رساامی آب ،بااه شااکل درونزا،
چارچوبهای نهادی متناسب با نیازهای بهرهبرداران شکل میگیرد (هماان) .آریاان ( )8910در بررسای باازار غیررسامی
آب در دشت قزوین ،مزایای بازار رسمی را در مقابل بازار غیررسمی موارد زیر عنوان میکند:
 در بازارهای غیررسمی ،تخصیص واضح و آشکار حقابهها و ضمانت قاانونی بارای مبادلاه آنهاا وجاود
ندارد.
 بازارهای رسمی امکان مبادله آب را در ابعاد گستردهتر و بین عامالن بیشتر فراهم میآورند.
 در بازارهای رسمی با تعری ،مشخص حقابهها ،امکان تنظیم مبادن فراهم میشود.
 بازارهای رسمی بر پایه سیستم صریح حقابهها ،به شرکتهای منابع آب و سرمایهگاذاری باالقوه کما
میکند تا اطمینان از دستیابی بلندمد به منابع آب را به دست آورند.
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جدول  8نیز به نقل از آریان ( )8910محدودیتهای موجود در بازارهای غیررسامی آب و نحاوه مواجهاه باا ایان
مسائل را ذکر کرده است.
جدول  -1محدودیتها و استراتژیهای كاهشدهنده كارایی ماادالت در بازارهای غیررسمی آب

مسئله بالقوه
اثرا غیرمستقیم ناشی از کاه

استراتژی كاهشدهنده
تولیاد و  -8بررسی مجدد و تصویب مبادن توسط مراجع دولتی.

اشتاال در نواحی صاادرکننده آب ( -0 ،0 ،8ایجاد صندوقی برای جبران خساار غیرمساتقیم مباادن کاه از طریاق
وضع مالیا بر مبادن تأمین مالی میشود.

 6 ،9و )0

 -9محدودیت مبادن به درصدی از حقابه در ی
کاه

یا تاییر در چرخه آب بازگشتی به

همراه هار تاییاری در کیفیات آب (،9 ،8
 1 ،6 ،5و )3

ناحیه یا جامعه خاص.

 -5بررسی مجدد حقابههای پائیندست.
 -4اعطا حقابههای تشویقی به آنهایی که از آب بازگشتی استفاده میکنند.
 -6محدود ساختن مبادن با خارج از حاوزه آبریاز رودخاناه یاا اختصااص
بخ هایی برای حقابههای مصرفی.
 -0بنگاه های باز و آزاد برای آنان که حقابه ندارند.

افزای انگیزه برای برداشت بی ازحد از  -1وضع مالیا بر یا ممنوعیت معامال از باندست به پائیندست.
ذخایر آب زیرزمینای ،خساار باه سافره  -3تعیین حداقل نیاز آب در جریان درون حوضهای بارای حفاا اکوسیساتم
آبخوان و افازای هزیناه هاای پمچااژ آب آبی.
 -87ملز ساختن فروشاندگان باه پرداخات هزیناههاای واردشاده باه سیساتم

( 89 ،80 ،87 ،5 ،9و )85

آبیاری که آب در آن منتقل میشود.
 -88ملز ساختن آژانس های اجاره دهنده به فرو

آب بهصاور موقات و

افزای هزیناههاای سیساتم آبیااری بارای شفا .
دیگر کشاورزان ( 9و )87
 -80صادر کردن رأی قانونی در مورد حقابههای آبهای زیرزمینی.
 -89مالیا بر فرو
کاه

ارز

آب زیرزمینی بر اساس ارز

کمیابی آن.

 -85محدود ساختن مبادن در نواحی کاه دچاار کمباود شادید ذخیاره آب

زمین ( 9و )88

زیرزمینی هستند.
 -84وضع قوانینی در مورد انحصار یا گستر

قاادر باااازاری بااارای فروشاااندگان یاااا  -86کم

به حقابهداران کوچ

گزینههای تأمین و عرضه آب.

با استفاده از کم

های قانونی و مقررا .

خریداران بزر مقیاس ( 84 ،9 ،8و )86

بررسیهای انجا شده از سوی آریان در دشت قزوین نشان مایدهاد در بازارهاای رسامی  9شایوه قهاوهخاناهای،
خبرنامه فهرست خرید و فرو

و حراج دو طرفه پیشنهادها وجود دارد.
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 بازار قهاوهخاناهای :در آن ک شااورزان همادیگر را مالقاا کارده و در جساتجوی شاری

معاامالتی و

مذاکره برای انجا مبادن برمیآیند.
 رو
فرو
 رو

خبرنامه فهرست خر یادوفرو  :در ایان سیساتم خریاداران و فروشاندگان پیشانهاد خاود را بارای
و خرید آب در ی

خبرنامه که عموماً در سازمان آب قرار دارد ،اعال میکنند.

حراج دوطرفه پیشنهادهای :تحت این سیستم ،خریداران در پاکتهای دربسته پیشانهادهای خریاد

را برای خرید و فروشندگان پیشنهادهای فرو

را برای فرو

به ازای حجم معینای از آب مشاخص باه

ازای هر واحد ارائه میدهند و کارگزاران قیمتی را بارآورد مایکنناد کاه باا آن باانترین حجام از آب
مبادله میشود .نتیجه این فرآیند است که قیمت در سطحی تعیین میشاود کاه هایر خریاداری بیشاتر از
پیشنهاد

نمی پردازد و هیر فروشندهای کمتر از پیشانهاد خاود پاولی دریافات نمایکناد ،درحاالیکاه

ممکن است در مقایسه یا قیمت پیشنهادیشاان ،بسایاری از فروشاندگان مباالش بیشاتری دریافات کنناد و
بسیاری از خریداران قیمتهای کمتری بچردازند.
شاهنوشی ( ) 8939نیز با بررسی امکان ساماندهی و تشکیل بازار آب در خراسان ،انواع مباادن را شاامل فارو
ملکی آب و زمین ،فرو

ملکی زمین ،اجاره سالیانه و محدود منبع آب و فرو

حجمی و یا تانکری آب عنوان میکند.

این تقسیمبندی نشان می دهد بازار آب و مبادن آب لزوما به معنی سازوکار محدود و ویایهای نیسات و متقاضایان آب
میتوانند به شکلهای متنوعی منابع آب مورد نیاز خود را به دست بیاورند.
 .8-8معرفی اولیه بازارهای آب در مناطق مختلف دنیا
برخی از کشورها در جهت بهبود نظا تخصایص آب توجاه خاصای باه باازار آب و نیروهاای آن کارده اناد و در
ایجاد ،تقویت و تسهیل مبادن آب تال
به کم

زیادی نمودهاند .به منظور راهاندازی بازار آب ،در برخی از کشاورها ،دولات

صاحبان حقوق آب و حتی بهره برداران ،اقدا به تشکیل بان

آب شامل اطالعا بایالن آب حوضاه ،مناابع و

مصار  ،ثبت حقوق آب ،ثبت میزان برداشت ها در انواع مصار  ،قیمت های پیشنهادی خریدوفرو  ،صندوق پسانداز
و … که در راستای تقویت بیشتر مدیریت منابع آب حوضه به کار میروند ،کردهاند .در ادامه بازارهای آب در برخی از
کشورهای جهان معرفی میشود.
 .1-2-2بازار آب هند
تقریبااً نیمای از تاامین آب در هناد از آب زیرزمینای صااور مایگیارد و بازارهاای آب عمادتاً شاامل آبهااای
زیرزمینی و به میزان کم ،آب سطحی هستند .خریدوفرو

آب در هند موضوع جدیدی نیسات و قبال از شاکلگیاری و

توسعه بازارهای آب بهصور رسمی نیز آب بین کشاورزان مبادله میشاده اسات .اکناون بازارهاای آب در هناد اغلاب
به صور غیررسمی و محلی هستند و اگرچه فرو

آب اساساً برای اهدا

کشاورزی است ،اما فرو

برای استفادههای

غیر کشاورزی هم معمول است .خریداران آب نیز غالباً کشاورزان کوچکی هستند که سرمایه نز برای زیرسااختهاای
دسترسی به آب ار قیبل هزینههای استحصال آب و  ...را ندارند و بدون بازار امکان دسترسای باه آب ندارناد ( Saleth,
 .)1998در هند حداقل دو گونه قرارداد متفاوتی برای مبادله آب وجود دارد (همان):
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 .8قرارداد دوجانبه که در آن فروشنده آب آبیاری را تأمین مای کناد و  47درصاد هزیناههاای نقادی (باهاساتثنای
هزینههای کار) را تقبل میکند و  47درصد از محصول تولید شده را صاحب میشود؛
 .0قرارداد سهجانبه که در آن فروشنده آب ،صااحب زماین و یا

کاارگر باهطاور مسااوی هزیناههاای نقادی و

همچنین محصول تولید شده را به اشتراک میگذارند (.)Saleth, 1998
از آن جایی که بیشتر کشاورزان آب اضافی و مازاد خود را می فروشند ،هزینه فرصت آن هاا نااچیز اسات و ارز
واقعی آب بهخوبی در قیمت آن منعکس نمیشود ( .)Saleth, 1998با این وجود قدر چانهزنای خریاداران بیشاتر از
قدر انحصاری فروشندگان کارآمد است ( )Saleth, 1998و ()Kajisa & Sakurai, 2000
بخ

اصلی برداشت آب زیرزمینی هند وابسته به دسترسی به الکتریسیته است .در هند الکتریسیته باه خااطر یاراناه

آن یا بسیار ارزان یا حتی مجانی است که سبب افزای

تمایل کشاورزان به استفاده از آب زیرزمینای و تمایال باه کاشات

محصون سازگار با آب زیرزمینی نسبت به آب سطحی میشاود ( .)Mukherjee & Biswas,2016دسترسای باه
الکتریسیته یارانه ای امکان گستر

بازار آب را فراهم کرده است .مخصوصاً برای کشاورزان حاشیه ای و کوچ

کاه باه

دلیل سرمایه و دارایی کم توانایی اقتصادی کمتری برای داشتن چاه شخصی دارند ،بازار ،آب ماورد نیااز را تاامین کارده
است .در منطقه مادیا پراد

هند ،شکلگیری بازار آب زیرزمینی به صور غیررسمی و تحت تاثیر عد تواناایی عرضاه

رسمی آب مورد نیاز کشاورزان از طریق کانال است.
در این حیطه ،بازار آب می تواند عدالت را از طریق گستر
آب زیرزمینی ،بهبود دهد .درنتیجه در هند بازار آب به عنوان ی
آبیاری زیرزمینی مخصوصاً برای کشاورزان حاشیهای و کوچ
آب صاحبان چاهها را تشویق به افزای

برداشت و فرو

مقیاس دسترسی کشااورزان از رده هاای مختلا ،باه
سازوکار نهاادی مهام در جهات افازای

دسترسای باه

 ،عمل کند .اما به دلیل هزینه پاایین برداشات آب ،باازار

به سایرین میکند و این موضوع منجر به افت آبخاوانهاا و بای

عدالتی بین نسلی میشود ()Mukherjee & Biswas ,2016
 .2-2-2بازار آب آمریکا
منابع آبی آمریکا شامل هردوی منابع آب سطحی و آب زیرزمینی هستند و بازار آب عموماً بهصاور غیررسامی
وجود دارد .در بسیاری از بخ های ایان متحده که بازارهای رسمی فعال هستند ،تجار در آب اساساً بین بخا هاای
کشاورزی و شهری صور گرفته است (.)Chong & Sunding, 2006
برای وضعیتهای اضطراری کاه رساماً اعاال شاده باشاد ،وزار مناابع آب کالیفرنیاا بانا
کالیفرنیا را دایر کرده است که اقدا به خرید ماازاد آب از حقاباه داران شامال کالیفرنیاا و فارو
درگیر در خشکسالی در جنوب کالیفرنیا میکند .برنامه بانا

خشا

ساالی آب

و انتقاال آن باه منااطق

آب در ساالهاای خشکساالی  8330 ،8338و  8335فعاال

بود .در این برنامه مبادله آب به صور داوطلبانه است و به موجب آن دپارتمان منابع آب کالیفرنیا آب را از فروشندگان
آب خریداری میکند یا مبلای را به استفادهکنندگان آب پرداخات مایکناد تاا بخشای از آب ماورد اساتفادهی خاود را
نادیده بگیرند.

11

در کالیفرنیا برای تقویت بازار آب بانا
حجمی ،محافظت از حیا وح

آب تشاکیل گردیاد کاه در تشاکیل آن نقال و انتقاال آب باه صاور

و آبزیان ،حفاات از سفرههای آب زیرزمینی ،استفاده کاارا از آب در منااطق گیرناده

آب و حفا حقوق حقابهداران فعلی به عنوان اصول مهم مورد توجه قرار گرفت.
 .3-2-2بازار آب استرالیا
مییافت و منابع آب جدید بهصور حقابه باین

تا اواخر دهه  8367میالدی همواره عرضه آب در استرالیا افزای

مناابع

زارعین توزیع میشد .از این رو در دهه  8307نیز زارعین انتظار عرضه منابع جدید را داشاتند؛ اماا باه دلیال کااه

آب ،عرضه مورد انتظار محقق نگردید .به همین دلیال کمیتاه ای جهات تعیاین راهکارهاای جدیاد تخصایص بهیناه مناابع
موجود تشکیل شد .این کمیته راه حل بازار را جهت افزای

کارایی مصر

آب پیشنهاد نمود .تمایال برای ایجاد باازار

آب در استرالیا شامل موارد زیر بوده است:
 تمایل دولت برای سرمایهگذاری در پروژههای بزر

و زیربنایی آب روستایی در حال کاه

بود.

 این فرض که توسعه دولت محور در تخصیص آب برای جامعه خاوب اسات ماورد تردیاد جادی قارار
گرفت.
 بخ

کشاورزی در بازار بین المللی کان در معرض رقابت بیشتر قرار گرفت.

 آگاهی درباره آثار زیانبار بر محیط زیست به خاطر ذخیره کاردن و اساتفاده بایرویاه از مناابع آبای در
حال افزای

بود (ماهنامه پسته.)8935 ،

در دهههای  17و  37میالدی ،گا های اولیه به سمت تجار آب در استرالیا محتاطانه اما تاثیرگاذار برداشاته شاد.
اما تردیدهای جدی درباره پیامدهای اجتماعی -اقتصادی رفتار با آب به عنوان ی
به ی

کانی تجاری وجود داشت که منجر

رویکرد محدودکننده و تدریجی در اعمال تجار آزاد آب شد .در ابتدا تجاار آزاد آب در منااطق محادودی

اجرا شد و در ادامه در بسیاری از مناطق ،پی

از آنکه خرید و فرو

دائمی حقابه امکانپذیر باشاد ،خریاد و فارو

باه

صور موقت (فصلی) صور پذیرفت.
هرچند تا قبل از سال  8313نیز کم وبی

مبادن آب در ایالت ویکتوریا صور میگرفته است؛ اما در این ساال

قانون ایالتی جدید آب تصویب و رسماً امکان مبادله آب فراهم شد .به دلیل نگرانی های موجود در خصوص تبعا منفی
مبادن دائم (از قیبل اثرا جانبی منفی ،کااه

درآماد بخا

کشااورزی و از باین رفاتن فرصاتهاای شاالی) ،ابتادا

مبادن به صور موقت صور می گرفت تا اینکه در سال  8338مبادن دائم آب نیز رسماً آغاز شد .عالوه بر قاوانین
ایالتی ،مصوبه شورای دولتی استرالیا نیز به شکل گیری بازار آب تأثیرگذار بوده است .این شورا در سال  8334اصاالحا
جدیدی را در قانون آب کشور استرالیا به وجود آورد که به موجب آن مالکیت آب از زمین جدا شده و حقابه ها برحسب
نوع مالکیت ،حجم آب متعلقه ،درجه اطمینان و قابلمبادله بودن تعری ،شدند .تا پی

از ایان باه دلیال اینکاه مجوزهاای

آب به زمین وابسته بود ،راهکار سادهای برای انتقال آب یا مجوز به متقاضیان وجود نداشت و در چنین شارایطی متقاضای
آب مجبور به خرید همزمان مجوز آب و زمین میشد که فرایندی بروکراتی
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و زمانبر بود.

اصالحا توافق شده طی سالهای  8335تا  0775میالدی مرزهای سیاسای ایاالتی را در هام شکسات تاا تجاار
آب در حوضههای آبریز مرتبط ممکن شود .اصول کلیدی توافق نامه بازار آب عبارتند از:
 ایجاد حق دسترسی به آب قابل معامله بر اساس قوانین واضح و محکم
 تعیین قوانین تجار آب برای انعکاس اثر عینی چرخه آب در معامال بازار
 به کارگیری ابزار مکمل برای تامین ،سنج

و مدیریت مصر

آب

 ایجاد زیرساختهای تجاری و حسابداری قابل اتکا در بازار آب
در پاسب به افزای
و بان رفتن ارز

نگرانی های زیست محیطی ،بازرسی استفاده از آب از سال  8334آغاز شد .با معرفی باازار آب

آب ،حقوق به وجود آمده بر آب که تا پی

از آن بدون استفاده قرار میگرفت ،فعال میشاد .در ایان

شرایط اگر دستیابی به حق استفاده هر میزان از آب آزاد بود ،اثرا منفی قابلتاوجهی در محایطزیسات ایجااد مایکارد.
بنابراین در سال  8336تصمیم گرفته شد تا بر روی میزان برداشت آب در هر ایالت سق ،گذاشاته شاود ( Bjornlund
 .)et al., 2013این موضوع نشان دهنده نق

کلیدی دولت در بهبود عملکارد کارآماد باازار آب و مادیریت عواقاب

ناخواسته تجار آن است.
ایجاد بازار آب کارا و کارآمد در استرالیا این الزا را به وجود آورد که سیاستگذاران به جای اتکاا باه تکاالی،
تعیین شده توسط دولت ،به خرد جمعی کاربران آب اعتماد کنند .انعطا
ایجاد کرده ،باعث افزای

تولیدا کشاورزی وکم

پذیری و خودمختااری کاه باازار تجاار آب

به کشاورزان ،روستاها و شاهرهای وابساته باه صانعت کشااورزی

برای ادامه فعالیت درشرایط خشکسالی شدید ،شده است .درعین حال ،بازار تجار آب این امکان را باه وجاود آورد تاا
راهی برای بازگرداندن سهم آب طبیعت فراهم شود.
اصالحا اساسی مذکور که باعث توسعه بازار آب در استرالیا شد ،زمان بر بود .در دهه 17میالدی ،در زمانی کاه
نخستین گا های آزمایشی به سمت تجاری شادن آب برداشاته مای شاد ،عادهی کمای تاوان پای
چشمگیر بازار آب را داشتند .توسعهی این بازار آب ،نتیجهی تال

بینای رشاد و توساعه

هماهنگ و مداو همهی سطوح دولات در همکااری

با بهرهبرداران و بنیانگذاران زیرساختهای شابکههاای انتقاال آب اسات و رویکارد عملگرایاناه و پشاتکار در باه نتیجاه
رساندن آن در این تجربه مشهود است .اما باید اذعان کرد کاه ایجااد و توساعه بازارهاای آب در اساترالیا حاصال محقاق
شدن ی

برنامه جامع ،یکچارچه و درازمد از پی

تعیین شده نبود و اصاالحا ماورد نیااز باه تادریج صاور گرفتاه

است.
عملکرد استرالیا در توسعه و تشکیل بازار آب در سطح بینالمللی موفقیتآمیز بوده است کاه بخا

مهمای از آن

ناشی از اصالحا پایدار قانونی و اجرای ساختارهای اداری و سازمانی است .بازار آب استرالیا در حاال حاضار ،گارد
مالی حدود  0.5میلیارد دنری دارد و باعث بیشترین میزان بهارهوری در اساتفاده از آب موجاود شاده اسات .بایاد توجاه
داشت که این قیمتگذاری توسط کاربران آب انجا میشود و سود اقتصادی سااننهی حاصال از ایان تجاار  ،صادها
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میلیون دنر است .فعالترین و توسعهیافتهترین بازارهای آب در استرالیا مربوط به حوضه ماوری دارلیناگ اسات .تخماین
قابلتوجهی در درآمدهای مزرعه شده است.

زده شده است که تبادن آب در این حوضه ،منجر به افزای

در استرالیا بازار آب رسمی و بورس آبی به نا «واترموو» برای تبادل آبهای سطحی ایجاد شاده اسات .واترماوو
بورس آبی است که مسئونن محلی آب آن را اداره میکنند و برای تسهیل معاامال آب از طریاق تهیاه اطالعاا باازار
برای کسانی که قصد معامله آب را دارند مورداستفاده قرار می گیرد .بورس آب استرالیا هر دو شاکل معاامال موقات و
دائم واقع در ویکتوریا را کنترل میکند .واترموو بورس را هر پنجشنبه (بهجز روزهایی که به دلیل تعطیال عمومی تاییار
میکند) اداره میکند و ی

از مناطق معامله ،تعیین میکند .قیمت معامله برای تمامی خریاداران و

قیمت را برای هر ی

فروشندگان یکسان خواهد بود و در هر منطقه همه فروشندگان و خریدارانی که موفق به معامله میشوند قیمت یکساان را
میپردازند یا دریافت میکنند .فروشندگان بر مبنای قیمت مورد نظرشاان از قیماتهاای باان باه پاایین مرتاب مایشاوند.
پایین ترین قیمت ،اولین فروشنده ای است که واجد شرایط مبادله آب است و بانترین قیمات ،آخارین فروشانده ی واجاد
شرایط برای تجار است .خریداران نیز بر اساس قیمت نزولی لیسات مای شاوند .باانترین قیمات ،اولاین خریادار واجاد
شرایط برای تجار است .پایین ترین قیمت ،آخرین خریدار واجد شارایط بارای تجاار اسات .ساچس قیمات بارای باه
حداکثر رساندن حجم آب معاملهشاده محاسابه مایشاود ( .)Brooks & Harris, 2008بناابراین فروشاندگان موفاق
قیمتی بانتر یا مساوی قیمات درخواساتی شاان را دریافات کارده و خریاداران موفاق باه قیمتای کمتار یاا مسااوی قیمات
درخواستی شان خرید می کنند .عرضه و تقاضا در مناطق ماورد مطالعاه هار دو پرکشا

هساتند .بادین معناا کاه هاردوی

خریداران و فروشندگان نسبت به تاییرا قیمت حساس هستند .خریداران نسبت به فروشندگان حساسیت بیشاتری نسابت
به قیمت دارند (.)Brooks & Harris, 2008
هد

اصلی مبادله آب ،افزای

استرالیا ،توانایی بازار برای کم
بزر

کارایی در منطقه بوده است .یکی از مهامتارین تاأثیرا اقتصاادی باازار آب در

به مدیریت تخصیص آب در دوره کمبود آب است .خریداران آب عمومااً کشااورزان

هستند و انتقال آب از کشاورزان کوچ

هرچند قبل از تشکیل بازار آب بی
حاضر بی

تار باه بازر تار صاور مایگیارد (.)Brooks & Harris, 2008

از  37درصد کشاورزان ادعا مای کردناد کاه باازار آب را دوسات ندارناد؛ در حاال

از  17درصد از تما مزارع از بازار استفاده میکنند و بسیاری از آنها بهراحتی اذعان میکنند در صورتی کاه

بازار وجود نداشت آنها نیز اکنون در کسبوکار حضور نداشتند ( .)Bjornlund et al., 2013خیلی از کشاورزان باا
بهره وری کم ،قبل از بازار حاشیه سود  47تا  877دنر به ازای هر میلیون لیتر داشاتند .بعاد از تشاکیل باازار آن هاا  977تاا
 8777دنر دریافت کردهاند .بازار آب حجم تولید و ارز

دنر در واحد آب مصرفی را افزای

دادهاند .تولیدکننادگان

لبنیا باانگیزه ی به حداکثر رساندن تولید ،آب خریداری نمی کنند ،بلکه برای تولید در دوره های کمبود عرضه در باازار
شرکت می کنند؛ بنابراین حاضر هستند قیمت بانیی را برای آب پرداخت کنند تاا در طاول دوره هاای کمباود ،از تلفاا
احتمالی ناشی از آبیاری ناکافی جلوگیری کنند ( .)Brooks & Harris, 2008کشااورزان نیاز ناه باا هاد

افازای

سود ،بلکه به منظور کمینه کردن ضرر و باقی ماندن در کسب وکار ،به امیاد شارایط بهتار در آیناده ،اقادا باه خریاد آب
می کنند .همچنین بسیاری از کشاورزان کوچ

ارفیت مالی یا انسانی را برای بهبود بهره وری خود ندارند و آب خود را

میفروشند .تعدادی از کشاورزان نیز به دلیل مشکال مالی اقدا به فرو
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آب میکنند(.)Bjornlund et al., 2013

 .4-2-2بازار آب شیلی
بعد از تاییرا سیاسی در سال  8309الگوی اقتصاد شیلی از اقتصاد متمرکز به اقتصاد مبتنای بار باازار تاییار کارد.
ازاینرو وزرای اقتصادی وقت ،ی

گروه از حقوقدانان و مهندسین آب را مأمور تدوین قانون آب جدید کردناد .زیارا

در سیستم اقتصااد ناوین نیاز شارایط حااکم از جملاه قاوانین موجاود قبال از ساال  8318ایجااد باازار آب کارآماد را باا
محدودیت مواجه ساخته بود .این محدودیتها عمدتاً مربوط به تعری ،حقابهها ،دسترسی مصر کنندگان به اطالعاا ،
حال منازعاا  ،احتکاار آب و چاارچوب قاانونی نز بارای

هزینههای مبادله ،خسارا احتمالی به شخص ثالاث ،رو

عملیاتی کردن بازار بودهاند .در همین راستا دولت در سال  8318جهت دساتیابی باه باازار آب ،باهعناوان یا

مکانیسام

کارای تخصیص آب ،قانون جدید آب را تصویب نمود.
با این وجود اکنون نیز بازار آب شیلی بازاری غیررسمی محسوب میشود .مباادن آب معماونً باین همساایههاا
آب سطحی و همچنین فارو

انجا میشود و خرید و فرو

آب باه بخا هاای غیرکشااورزی ،غیرمعماول اسات37 .

درصد از آبی را که در این بازار مبادله شده است ،در سال هاای قبال توساط خاود فروشاندگان ماورد بهارهبارداری قارار
نمی گرفته است .این میزان یا آب مازاد بوده است ،یا به صور غیر کارا در کانالها از دست میرفته است و یاا صااحبان
آن کشاورزی را رها کرده بودهاند .پی

از ایجاد بازار ،آبی که توسط صااحب آن اساتفاده نمایشاد توساط کشااورزان

همسایه در همان کانال یا از رودخانه استفاده میشد (.)Hearne & Easter, 1997
در بازار آب شیلی قیمت آب کامالً متایر و منعکسکننده تفاو در هزینههاای معاامال و در بسایاری از ماوارد
شرایط خاص خریداران و فروشندگان است .گاهی این تفاو در قیمتها منعکسکننده شرایط شخصی فروشانده اسات
( .)Hearne & Easter, 1997در این بازار قیمت به بهصور رقابتی تعیین نمیشاود و انحصاار خریادار وجاود دارد
(.).Easter & Hearne, 1995
 .5-2-2بازار آب پاكستان
اکثر آب موردنیاز کشاورزان پاکستان با کانال عمومی تأمین می شاود کاه  07درصاد زماین هاای آبیااری شاده را
پوش

میدهند ( .)Hearne & Easter, 1997در حدود  04درصد از مناطق مورد آبیاری آبهای زیرزمینای ماورد

استفاده قرار می گیرد و بی

از  96درصد از کل آب مزارع کشور را فراهم میکند .درنتیجه آب زیرزمینی بهعنوان یا

ورودی حیاتی چه به صور تنها و چه در کنار آب آبیاری سطحی مانند کانال ها عمل می کند .در ساال  ،8339چااه هاای
خصوصی حدود  00درصد آب زیرزمینی و  00درصد کل آبیاری مازارع را در پاکساتان فاراهم مایکردناد (هماان) .در
پاکستان ،آبیاری از طریق کانال به طورکلی ارزان تار و باکیفیات باانتر از آب چااه هاای خصوصای اسات .مزیات اصالی
چاه های آب خصوصی ،در مقدار بیشتر و درجه کنترل بانتر نهفته اسات .بارای آبیااری باا کاناال ،کشااورزان بار اسااس
هکتار محصون و نه حجم مصر

آب ،باید هزینه بچردازند که این قیمت کمتار از یا

دهام هزیناه آب چااه اسات و

مقدار شوری آن نیز کمتر است (همان).
بازار آب در پاکستان بهصور غیررسمی است و برای خریدوفرو

آب ممنوعیت وجود دارد .فرو

آب چااه

در مناطقی که امکان آبیاری از طریق کانال وجود دارد و صاحبان چاههایی کاه دارای زماینهاایی باا ساایز متوساط و ناه
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بزر

هستند ،بیشتر شایع است ( .)Hearne & Easter, 1997فروشندگان آب اغلب کشاورزان متوسط و خریداران

آب کشاورزان کوچکی هستند که امکان احداث چاه ندارند .محدود شدن فرو
ناتوانی کشاورزی کوچ

آب به کشااورزان متوساط ،عاالوه بار

در سرمایهگذاری برای حفر چاه ،ناشی از تمایل باه اساتفاده حاداکثری کشااورزان بازر

از

آب استخراجی در زمین خودشان است .بنابراین کشاورزانی با وسعت زمین بین  87تا  04هکتار آب مازاد بیشاتری نسابت
جهت فرو

به کشاورزان بزر

اطمیناان از دسترسای باه آب در

ارائه میدهند .نتایج مطالعا نشان میدهاد کاه نقا

مانع جدیتر برای بازار آبهای زیرزمینی است (.)Meinzen-Dick, 1996

بلندمد نسبت به قیمت آب ی

در اغلب موارد در جنوب آسیا ،فروشندگان آب ،کشاورزانی هستند که پاس از بارآوردن نیازهاای مازارع خاود،
آب مازاد عرضه می کنند .این تصمیم که کشاورزان دارای چاه اولویت آبیاری را ابتدا باه زماین هاای خاود بدهناد بسایار
منطقی است و به عبارتی دیگر آب چاه خریداری شده در بازار آب به اندازه استفاده از همان آب در زماین فروشانده آب
پربازده نیست ( .)Hearne & Easter, 1997بازارهاای آب باعاث افازای
کشاورزان کوچ

بهارهوری کشااورزی باهخصاوص بارای

و متوسط میشود که تا قبل از آن امکان دسترسی به آب زیرزمینی نداشتند و ممکن است آنهاا را باه

سمت کشت محصون سودآورتر و حساس نسبت به آب سوق دهد .باازار اب نیازمنادیهاای دیگار کشااورزان بارای
نصب چاه را نیز کاه

دسترسای کشااورزان کوچا

می دهد و عادالت اساتفاده از آب هاای زیرزمینای را باا افازای

،

مستأجران و خانوارهای جوان که احتمانً چاهی ندارند ،بهبود میبخشد (.)Hearne & Easter, 1997
بهرهوری آب در کشاورزی صرفاً وابسته به حجم آب آبیاری نیست و بهموقع و قابل اطمینان باودن مناابع آب نیاز
اهمیت دارد .آبیاری زمان بندی شده برای پاسخگویی به تقاضای تبخیر و تعرق محصول تأثیر مستقیمی بار باازده محصاول
دارد؛ از اینرو اطمینانی که کشاورزان در تأمین آب دارند میتواند بر انتخاب محصول ،سطح کود و استفاده از کاارگر و
استفاده از سایر منابع تأثیر بگذارد ( .)Hearne & Easter, 1997این موضوع نق

مهمای در افازای

بهارهوری آب

با بهرهگیری از مبادن آب زیرزمینی در پاکستان دارد .از جنبه پایداری منابع آب ،در شرایط کنونی بعید است که باازار
آبهای زیرزمینی تا حد زیادی به افت تراز آبخوان منجر شود؛ زیرا نسبت میزان فرو
از آب چاه در زمین خود فروشنده آب بسیار کم است و فرو

آب در مقایسه باا میازان اساتفاده

آب در صور کمیااب شادن آب متوقا ،خواهاد شاد

(.)Meinzen-Dick, 1996
نوع قراردادهای فرو

آب هم از نوع اجاره زمین برای کشت ،هم در برابر پول نقد و هم قسمت کردن محصاول

بهدست آمده است اما معمولترین نوع قرارداد پرداخت هزینه ساعتی استفاده از پمپ برای اساتخراج آب خریاداریشاده
از کشاورز دارای چاه است ( .)Meinzen-Dick, 1996وجود انحصار در سمت فرو
دوری فیزیکی مبدأ و مقصد آب یا نبود رو
بازار سبب افزای
را کااه

آب (باه دنیال طبیعای مانناد

آبیاری جایگزین و دنیل فردی مثل عاد فارو

قیمت شده و از طریق فراهم کردن امکاناتی در جهت افزای

باه غیار خویشااوند) در

رقابت در بازار آب می توان ایان قیمات

داد ( .)Hearne & Easter, 1997عاالوه بار عوامال نزدیکای جارافیاایی خریادار و فروشانده ،عوامال

اجتماعی-اقتصادی مانند روابط شخصی خریدار و فروشنده و انتخاب محصول نیز ،بهشد بر ناوع قارارداد و قیمات آب
تأثیر میگذارد ()Meinzen-Dick, 1996
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 .6-2-2بازار آب چین
قانون ملی آب چین (چین  )0770که در ساال  0770تجدیادنظر شاده اسات ،تصاریح مای کناد کاه تماا حقاوق
مالکیت بر منابع آب زیرزمینی متعلق به دولت ملی است ،ازجمله حق استفاده ،فرو
چین برخال

و یا پرداخات هزیناه بارای آب .در

ایان متحده ،حقوق آب با مالکیت زمین یا استفاده تاریخی همراه نیسات .علایرغام تعادادی از قاوانین و

اقداما سیاسی که توسط مقاما دولتی ایجاد شده است ،فشار کافی بارای اجارا آنهاا وجاود نادارد و در اکثار منااطق
روستایی در شمال چین ،دولتهای مرکزی و منطقهای کنترل کمی بر استفاده از آبهای زیرزمینی دارند .یکی از دنیال
آن ،دشواری کنترل بر میلیونها کشاورز کوچکی که از آب استفاده مایکنناد اسات .همچناین واحاد اداری کاه مسائول
مدیریت آبهای زیرزمینی در سطح وزیر است ،هنوز نسبتاً کوچ

است)00( .

بازار آبهای زیرزمینی در چین غیررسمی ،محلی و اغلب کنترل نشده است .بازار آب در چین انحصااری نیسات
و به کشاورزان فقیر امکان دسترسی به آب کشاورزی داده است .در سال  8334در ایان باازار ،فقاط از  %4از چااههاا آب
فروخته شد؛ اما تا سال  ،0775این میزان به  81درصد افزای

یافت .در هر منطقه قیمت یکساانی بارای تباادل آب وجاود

دارد و تبعیض قیمتی در مبادن وجود ندارد .کنترل بازار نیاز باا هنجاار اجتمااعی انجاا مایشاود ،زیارا فروشاندگان و
خریداران اغلب در ی

روستا اقامت دارند و اغلب یکدیگر را شخصاً میشناسند.

در سال  ،0775کشاورزان خریدار آب 3 ،درصد کمتر از کشاورزانی که از چاه های خود اساتفاده مای کنناد ،آب
مصر

میکنند ،بااینحال این موضوع بر عملکرد محصول آنها تاثیر منفی نمیگذارد .ی

دلیل ممکن است این باشاد

که کشاورزانی که آب را خریداری میکنند برای آب بیشتر هزینه میکنند و در نتیجه با بهرهوری بیشاتری از آن اساتفاده
میکنند .دادهها نشان میدهد که اگر کشاورزان گند را با آب خریداریشده از بازار آبهای زیرزمینای آبیااری کنناد،
عملکرد متوسط آن  519،5کیلوگر در هکتار است کاه  8درصاد کمتار از زماانی اسات کاه از آب چااه خاود اساتفاده
می کنند .در مقایسه با کشاورزان که به چاه های جمعی وابسته اند ،متوسط تولید گند خریداران آب  1درصد کمتر است.
درآمد سرانه سالیانه تولیدا کشاورزی برای خریداران آب  311یوان است که معادل  ٪68درآمد صااحبان چااه (8673
یوان) است .متوسط تعداد سال تحصیال سرپرست خانوار فروشندگان آب  6.9سال و خریداران آب  4.4ساال اسات و
متوسط سن سرپرست خانوار فروشندگان و خریداران نیز  50.6و  47است .نتایج این پیوه

نشاان مایدهاد کاه هار دو

کشاورزان غنی و فقیر در بازار آب های زیرزمینی مشارکت دارند .داده ها نشان می دهند که بازارهای آب هاای زیرزمینای
برای کشاورزان کوچ

 ،کمتر تحصیلکرده و مسنتر منفعت بیشتری دارد.

 .7-2-2بازار آب مجن
شهر مجن از توابع شهرستان شاهرود و در  94کیلومتری شمال غربی شاهرود و در دامنه کوههای ایان منطقاه قارار
دارد .منابع اولیه و اصلی تأمین آب این شهر دو رشته رودخانه به نا هاای "پای

ده" و "پای حصاار" اسات کاه در کناار

آن ها چند رشته قنا و چشمه ،آب موردنیاز کشاورزی را تأمین میکنند .طی دهههای اخیر با حفر چاههای عمیق و نیماه
عمیق در اراضی واقع در دشت مزبور ،بخشی از آب موردنیاز کشاورزان با این چااه هاا تاأمین مای شاود .باازار آب مجان
درنتیجه تحول نظا بهره برداری از منابع آب این منطقه در سال  8958شمسی و با فرآیند تعری ،و تثبیت حقابه ها تشاکیل

17

گردید .به منظور تحقق اهدا

فوق زارعین دشت مجن اقدا به تشکیل شرکت سهامی آبیاری مجن کردناد کاه درنتیجاه
و نظار بر بهره برداری از منابع آب مزبور بر عهده این

آن حفاات کامل حقابه ها و تحویل آب بین حقابه داران و پای

شرکت گذاشته شد .بهطوریکه در حال حاضر بازار مزباور باا ساابقهای بای

از  47ساال فرایناد تخصایص مناابع آب را

بهطور م ثر و کارآمد انجا میدهد.
در مجن حقوق مالکیت آب به سه صور وجود دارد .8 :حقابهداران رودخانه ،یا آبهای سطحی  .0حقاباهداران
قنوا و چاههای شرکت آبیاری یا آبهای زیرزمینی؛  .9حقابهداران رودخانه و قناوا  ،یاا مجماوع آبهاای ساطحی و
زیرزمینی .بی

از  47درصد کشاورزان مجن در هر مدار آبیاری کمتر از  5ساعت مالکیت آب دارند .درحالیکه حداقل

مقدار حقابه موردنیاز برای کشت محصول در سطح ی

هکتار در منطقه مورد بررسی ،باین  0تاا  1سااعت حقاباه هسات

(کیانی .)8934 ،به همین جهت افراد بین  07تا  97درصد آب موردنیاز خود را از طریق بازار تأمین مایکنناد (بهلولوناد و
صدر .)8915 ،مبادن رایج در بازار آب مجن در شکلها و به صور های متنوعی انجا میگیرند که عمادهتارین آنهاا
به قرار زیر میباشند (بهلولوند و صدر.)8915 ،
مبادن دائم مالکیت حقاباههاا :در ایان ناوع مباادن  ،شاخص خریادار در ازای پرداخات مبلاای معاین مقادار
مشخصی حقابه از فروشنده خریداری مینماید.
مبادن ساننه حقابهها (اجاره حقابه) :در این قسم از مبادن  ،خریدار حقابه به ازای پرداخت مبلای معین ،میزان
مشخصی حقابه را از فروشنده آن برای مد ی

فصل زارعی دریافت میکند .این مباادن معماون تحات

سال یا ی

عنوان اجاره حقابه مطرح میشود .حجم این گوناه مباادن نسابت باه مباادن ناوع اول بسایار بیشاتر باوده و آب قابال
برداشت ناشی از مالکیت این حقوق ،برای مد ی

سال انتقال مییابد.

مبادن مداری (کوتاه مد ) آب :نوع دیگری از مبادن بازار آب ناار بر مبادن کوتاه مد آب است کاه
در بازه مدارهای گرد

آب انجا میشوند.

روند مبادن صور گرفته در بازار آب مجن نشان دهناده توساعه و گساتر
بهطوریکه از سال  8918به بعد با بهبود وضعیت منابع آب و افزای

مشاارکت در باازار مزباور اسات.

عرضه به خاطر بارنادگی ،تعاداد افاراد واردشاده در

جریان مبادن و تعداد قرارداد و حجم آب مبادله شده ،رشد پیادا کارده اسات (بهلولوناد و صادر .)8915 ،باازار سابب
ایجاد انگیزه سرمایهگذاری بخ

خصوصی در سایر بخ های آب و کشاورزی عالوه بر خرید آب گردیاده اسات .در

سالهای منتهی به دوره مطالعاه ،زارعاین در مجان  67کیلاومتر از شابکه انتقاال آب از چااههاای خصوصای تاا مازارع را
لولهگذاری نمودهاند .این در حالی است که در سایر نقاط کشور به دلیال پاایین باودن قیمات آب کشااورزی و همچناین
پرمخاطره بودن سرمایهگذاری در طرحهای انتقال آب کشاورزی ،سرمایهگذار بخ

خصوصی انگیازه کاافی بارای ایان

نوع سرمایهگذاری از خود نشان نداده است (کیانی .)8934 ،درآمد ساننه خریداران و فروشندگان آب بعد از معاملاه باه
ترتیب  3.4و  00درصد افزای

یافته است و بازار باعث کاه

(کیانی.)8934 ،
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ریسا

درآمادی خریاداران و فروشاندگان شاده اسات

 .8-2-2بازار آب قزوین
براساس طراحی اولیه شبکه آبیاری دشت قزوین ،اراضی شبکه میبایست به صور تلفیقی با اساتفاده از آبهاای
زیرزمینی منطقه و آب انتقالی رودخانه طالقان آبیاری شوند .یعنی در ماه هاایی کاه نیااز آب اراضای کشااورزان حاداکثر
می باشد ،مقداری از این نیاز از طریق جریان انتقالی رودخانه و مابقی آن توسط آب زیرزمینی تأمین گاردد .بادین جهات
تعدادی چاه عمیق  ،متناسب با آبدهی سفره آب زیرزمینی توسط طرح آبیاری قزوین در محادوده شابکه آبیااری حفار و
تجهیز گردید .مدیریت بهره برداری و نگهداری و حفاات از این چاه ها به عهده طرح آبیاری دشت قزوین بود .عالوه بار
این تعدادی چاه شخصی قبل از بهره برداری از شبکه در منطقه وجود داشت که بهر ه برداری از آنهاا توساط خاود ماالکین
صور میگرفت .در حال حاضر دریافت آب کشاورزان از شابکه قازوین باه  9شاکل آب ساهمیهای ،آب ماازاد و آب
آزاد انجا میشود (آریان.)8910 ،
آب سهمیهای :سهمیه ،مقدار آبی است که کشاورز به طور رسمی آن را از شبکه دریافت میدارد .ایان ساهمیه باا
همکاری سازمان جهاد کشاورزی و اداره امور بهرهبرداری و طرح آبیاری شبکه آبیااری دشات قازوین تعیاین مایگاردد.
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قزوین ،برنامه کاشت و آبیاری را به امور بهرهبارداری و طارح آبیااری دشات قازوین
ارائه می کند .در این برنامه سطح زیر کشت هر روستا ،نا نماینده آببران ،تعداد بهرهبرداریهاای کشااورزی ،نیااز آبای
الگو در ماههای مختل ،سال و نوع منبع و محال تاأمین آن مشاخصشاده اسات .در ایان فرآیناد ،ابتادا بار اسااس نتاایج
مطالعا ساز مان جهاد کشاورزی ،الگوی کشت روستای موردنظر مشخص و نیاز آبی آن بارای محصاون مختلا ،در
ماههای مختل ،سال زراعی تعیین میگردد .آب سهمیهای موجود در شبکه آبیاری (کانال) به قیمات رسامی  57ریاال باه
ازای هر مترمکعب است.9
آب مازاد :زارعین در شرایطی که دچاار کمباود مایشاوند ،باا اعماال فشاار باه شارکت بهارهبارداری و ساازمان
کشاورزی بهعناوین مختل ،درخواست آب مازاد مینمایند .از دیگر متقاضیان آب مازاد در منطقه شرکتهاای کشات و
صنعت میباشند .این شرکتها همواره متقاضی آب ماازاد باوده ،زیارا درمجماوع هزیناههاای آب ساطحی کمتار از آب
زیرزمینی است و شرکت در صور دسترسی به آب سطحی ،چاههاای خاود را خاامو

مایکناد .آب ماازاد در شابکه

آبیاری (در صور وجود) به قیمت  67ریال به ازای هر مترمکعب است .براساس آمار چند سال اخیار متوساط ساهم آب
مازاد از چاههای تلفیقی حدود  %9/4و آب سطحی حدود  %80است.
آب آزاد :بهصور غیررسمی خریدوفرو

5

میشود و قیمت مشخصای نادارد و بساته باه شارایط از  0تاا  9برابار

قیمت آب مازاد نیز بانتر میرود.
خرید و توزیع آب متکی به نماینده آببران (میراب محلی) است .تحویل آب در شبکههاای حجمای 05 ،سااعته
است .فرد نماینده به اتحادیه تشکلهای آببران مراجعه کرده و بر اساس سهمیه از پای

تعیاینشاده ،تقاضاای چناد روز

 3پژوهش مربوط به سال  7331است.
 4ارقام ارائه شده مربوط به متوسط سالهاي (7311سال تكميل شبكه) الي( 7334قبل از بهرهبرداري از سد مخزني) ميباشد .با توجه به عدم احداث سد
مخزني در زمان تكميل شبكه و كمبود آب ،بعد از انقالب چاههايي از محل طرح در حاشيه كانالها حفر شدند كه آب آنها به داخل كانالها ميريزد و به
چاههاي تلفيقي مشهور هستند.
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ن باه
آب مینماید .آب خریداریشده بین زیرمجموعه این تشکل ،باه طاور حجمای و در فاصاله زماانی مشاخص (معماو ً
ساعت) تقسیم و توزیع میگردد.
جدول  -2فراوانی شکل ماادله در بازارهای محدوده بررسی (آریان)1387 ،

نوع ماادله آب
اجاره (با و بدون زمین)

فراوانی (درصد)
50

دور در برابر دور

83

پولی

98

کشت مشترک

9

جمع

877

جدول  -53فراوانی تعداد ماادله در بازارهای محدوده بررسی (آریان)1387 ،

تعداد ماادله
8

فراوانی (درصد)
05.8

0

90.3

9

81.4

5

9.5

4

5.6

6

1.7

0

9.5

جمع

111

میانگین

2.6

 .6-8پیشنیازهای بازار كارا
در شرایط مواجهه با کمبود آب و یا ناتوانی برخی از گروههای جامعه در دسترسی باه آب ،در بسایاری از منااطق
جهان بهرهبرداران به سراغ تبادل حقابهها رفتهاند .در صورتی که زم یناه نهاادی بارای ایان تباادل وجاود داشاته باشاد و در
سازوکارهای اداری و قانونی آن منطقه تبادل آب تعری ،شده و پذیرفته شده باشد و از آن حمایت شود ،بازار به صور
رسمی ایجاد میشود و در غیر این صور بازارهای غیر رسمی به رفع نیازهای جامعه کم

 5منبع :پرسشنامههايي كه توسط خود نگارندهي مقاله تهيه و توسط كشاورزان تكميل شده بود.
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میکند.

بازارهای آب به شکلهای مختل ،اهور پیدا میکنند .برخی مانند بازار موریدارلینگ به تدریج شکل میگیرناد
و زمینه ایجاد برخی دیگر بر اثر ی

رویداد است؛ همانطور که اقامه دعوا در موضوع حفاات از گوناههاای در معارض

خطر در تگزاس یا تصمیم دولت مکزی

برای تمرکززدایی بهرهبرداری تاسیسا آبی در پی بحاران ماالی باعاث ایجااد

بازار شد ( .)Peter Debaere et al.,2014آنچه در بیشتر بازارها مشترک است مواجهه با کمبود آب است ،در واقاع
بازارها در زمانی که تقاضای آب به سق ،موجودی آب قابل بهرهبرداری نزدی
سق ،میتواند با هد

میشوند ،اهور میکنند (هماان) .ایان

حفاات از امنیت آبی یاا حفااات از اکوسیساتمهاای آب شایرین و ساایر ارز هاا مانناد رساو
از آنکاه برداشات باه حاد

فرهنگی یا تفریحا رودخانهای و  ...گذاشته شود و ممکن است به صور غیر منفعالنه (پی

سق ،در نظر گرفته شده نرسیده است) و یا منفعالنه (زمانی که برداشت به سق ،قابل برداشت رسیده است) باشد .آریاان
( ) 8910در مطالعه بازار آب غیر رسمی قزوین ،بر روی موضوع چگاونگی تشاکیل باازار آب تمرکاز کارده اسات .ایان
پیوه

زمینههای تشکیل بازار آب را شامل دو مورد زیر میداند.
 -8کام آبای و عاد همااهنگی عرضاه و تقاضاای آب :یکاای از مهمتارین و اصالیتارین دنیال پیادای

بااازار

غیررسمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی ،وجود کم آبی در سطح شبکه است .بنابراین در شابکه هاایی
که آب به وفور وجود داشته باشد (از نظر زمانی و مکانی) ،نمیتوان انتظار شکلگیری بازار آب را داشت.
 -0اختال

در ارز

تولید نهایی آب ( :)VMP6نیروی محرکه هر بازار آبی ،اختال

بین دو استفاده کننده از آن است .در شبکه هایی که الگوی کشت یکسان است ،ارز

بین ارز

اساتفاده آب

نهایی تولید در منااطق

مختل ،شبکه ،تفاو قابل مالحظهای نخواهد کرد.
ممکن است شرایط غیررقابتی و انحصاری حاکم بر بازار موجب ناکارآمدی بازار و کارکرد آن گردد .در اقتصاد
رفاه ثابت میشود که نهاد بازار منابع را به کانها و خدما مختل ،به شکل بهینهای اختصاص میدهد ،باه نحاوی کاه باا
تخصیص مجدد نمیتوان رفاه ی

تولیدکننده را بان برد بدون آنکه از آن دیگری کاست .اما

مصر کننده یا مازاد ی

تحقق این وضعیت نیازمند شرایط زیر است:
 -8ورود به بازار و خروج از آن آزاد بوده و نیازمند هیر مجوزی نباشد.
 -0شرکت کنندگان در بازار به رقابت با یکدیگر پرداخته و هیچکادا نتوانناد اعماال نفاوذ بارای تعاین قیمات و
مقدار داد و ستد کان در بازار بکنند.
 -9همه داد وستدکنندگان آگاهی کامل از قیمت کانها و نهادهها داشته باشند.
 -5کانها و نهادههای مورد مبادله همگن باشند.
 -4انتقال منابع از بازار یا به آن آزاد و بدون هزینه باشد.
از این رو مجموعه سیاستها و یا برنامههای اجرایای مناسابی نز اسات تاا بتاوان از ایان نهااد اقتصاادی باه نحاو
مطلوبی در مسیر حل و فصل مشکال مدیریتی منابع آب ،بهره گرفت .وییگیهای خاص آب باعث میشود دستیابی باه
value of marginal product
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تخصیص کارآمد آب در بازار ،عالوه بر  4فرض بان ،شرایط زیر را هام نیااز داشاته باشاد (شارکت مادیریت مناابع آب
ایران:)8910 ،
 -8حقوق مالکیت و مزایا و تعهدا بهرهبرداران تعری ،و تدوین شده باشد.
 -0فعالیت های مصرفی یا تولیدی دارای آثار جانبی مثبت یاا منفای کاه باه ساایر مبادلاهکننادگان انتقاال
مییابد نباشد.
 -9از استفاده بی

از حد بهینه ی

منبع به علت مشترک بودن آن بتوان جلوگیری کرد.

 -5منبع یا کان همگانی سره نباشد به طوری که به مجرد بهرهمند شدن ی
از منافع یا عوارض آن ،سایر مصر

مصر کننده یاا تولیدکنناده

و تولیدکنندگان نیز بدون پرداخات یاا دریافات هزیناهای از آن

بهرهمند شوند.
 -4اطالعا طرفین معامله مساوی و مقارن باشد .یعنی هر اطالعاتی که یکی از دو طر
بازار ،قیمت و مقدار کان و مهار و قابلیت خود برای مدیریت تولید داشته باشد طر

راجع به شرایط
دیگار نیاز از

آن آگاه باشد.
 -6شرایط و تکنولوژی تولید به گونهای باشد که فقط ی

قیمت و مقدار تعادلی در بازار برقرار باشاد و

نه چند قیمت یا مقدار.
در مطالعا و تحقیقا اقتصادی موارد زیادی را شناسائی کردهاند که بطور کلای نهااد باازار آب قاادر باه تعیاین
قیمت و مقدار بهینه کان یا نهاده و به عبار دیگر بیشینه کردن رفاه مصر

کننادگان و تولیدکننادگان ،نیسات .از میاان

موارد مختل ،تاثیرگذار ،مشخص بودن حقوق مالکیت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صور ابها حقوق مزباور اشاخاص
حقیقی و حقوقی اقدا به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی مرتبط با آب نکرده و بالطبع باازار تشاکیل نمایشاود .ناوری
اسفندیاری ( )8935عاالوه بار تعریا ،حقاوق مالکیات ،ایمان و غیار قابال تجااوز باودن ایان حقاوق و قابلیات انتقاال و
بهرهبرداری از آن به شکلهای مختل ،را نیز از ضروریا ایجاد بازار کامل یا تا میداند.
بنابراین در صورتی نهاد بازار میتواند توسعه پیدا کند که حقوق مالکیت و داد و ستد مشارکتکنندگان در باازار
روشن و بدون ابها باشد .اگر ساختار بازار رقابت کامل نباشد ،بدیهی است که قیمت تعیین شده در آن کارآماد نخواهاد
بود .چنین قیمتی که فرآیند تخصیص و تولیاد را باه شاکل ناکارآمادی محقاق مایساازد عادنناه نخواهاد باود؛ زیارا باا
صرفهترین شکل کان تولید نشده و به پرارز ترین مصر

نیز نرسیده است .به همین جهات حضاور ماوثر دولات بارای

نظار بر عملکرد این بازار و هدایت آن به سمت شرایط بهینه (کارایی ،رقابت و عادننه بودن) مورد توصیه اقتصااددانان
است.
برای ایجاد بازار آب پی نیازیهای فنی و فیزیکی انتقاال و جاباهجاایی و انادازهگیاری و تحویال حجمای آب و
پی نیازیهای نهادی بازار آب ،مانند جداسازی حقوق آب از زمین ،نحوهی تخصیص حقابهها ،مسائل حقاوقی ،نحاوهی
اطالعرسانی و  ...ذکر شده اسات (آریاان .)8910 ،شاکل گیاری باازار آب کاارآ نیازمناد تاامین شارایط مبادلاه و باازار،
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اصالحا ساختاری و نهادی در سطوح مختل ،ملی ،شرکتهای آب منطقهای و محلای و اعماال سیاساتهاای عماومی
مناسب برای اصالح ناکارآیی ناشی از شکست بازار است .از جمله ایان اصاالحا مایتاوان باه ماوارد زیار اشااره کارد
(نظری:)8934 ،
 بازنگری و تعری ،روشن حقوق مالکیت آب در حوضه رودخانههای کشور
 صدور سند آب برای حقابهداران
 اصالح در ساختار و قوانین آب با توجه به شرایط هر منطقه
 تشکیل نهاد تنظیم مقررا بازار آب
 حوضهای شدن مدیریت منابع آب (اصل هر حوضه ،ی

مجوزدهنده)

 اصالحا نهادی و انجا مطالعا پایه و حسابداری آب
 طراحی ساز و کار تضمین مبادن (نهاد مدیریت محلی و مکانیز حل اختالفا )
 تحویل حجمی آب
 حرکت به سمت آزادسازی قیمتها در بخ

آب

نظری ( )8934نیز معتقد است یکی دیگر از ملزوما شکلگیری بازارهاای کاارای آب ،تثبیات حقاوق مالکیات
آب و وجود نهادهایی برای حفاات و حراست از آن است .اگر آب ی

کاانی خصوصای باشاد و حقاوق آن باهطاور

کامل و روشن تصریح شده باشد ،در این صور بازار آب میتواند رقاابتی باوده و تخصایص تعیاین شاده بار اسااس آن
کارآ باشد .اما در بسیاری از مناطق جهان مخصوصا کشورهای در حال توسعه همچون ایران ،وضاعیت حقاوق مالکیات و
بهرهبرداری آب مبهم است و توافقی بر حجم آبی که در اختیار هر بهرهبردار است و نسبت به آن حق دارد ،وجود نادارد.
همچنین معمون زیرساخت اندازه گیری حجمی آب برداشت شده و از آن مهمتر ،میزان آبی که به مصر

واقعی (تبخیار

و تعرق) میرسد ،وجود ندارد و این موضوع میتواند در تبادل حقابهها تاثیرگذار باشد.
کارایی بازار بهواسطه عواملی مانند عد توانایی خریاداران و فروشاندگان بارای انادازهگیاری و جاباهجاایی آب،
محدودیتهای قانونی و  ...محدود میشود .بنابراین هزینههاای معاملاه و زیرسااختهاا و نهادهاایی کاه ایان هزیناههاا را
کاه

می دهند بر کارایی بازارهای آب تأثیرگذارند .از طرفی انتقال آب بدون هیر گونه محدودیتی سبب ایجااد اثارا

خارجی منفی میشود (.)Hearne & Easter, 1997
شاهنوشی ( )8939نیز شرایط نز برای تشکیل بازار آب کارآمد بار اسااس تجاارب جهاانی و داخلای را شافا
حقابهها ،تفکی
شفا

مالکیت آب از زمین ،ایجاد تشکلهاای مردمای ،تأسیساا مناساب ذخیارهساازی و انتقاال آب ،تباادل

اطالعا برای تشکیل ی

انحصار و کاه

بازار رقاابتی ،پاایین باودن هزیناه مباادن  ،ضامانت اجرایای مباادن  ،جلاوگیری از

عوارض خارجی منفی میداند.
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در شکل گیری بازارهای آب زیرزمینی ،عالوه بر مالحظا معمول بازار آب نیازمند توجها و پای شارطهاای
مهم دیگری برای موفقیت وجود دارد Mukherjee .و  )0786( Biswasبا مطالعه بازار غیر رسمی آب در هناد ،نشاان
دادهاند یارانههای انرژی چگونه موجب برداشت بی

از ارفیت از آب میشود و بازار غیر رسمی آب را رونق میبخشاد

که نتیجه آن تامین آب برای کشاورزان کوچکی است که صاحب چااه نیساتند .اماا افازای

برداشات آب موجاب افات

آبخوانها و بیعدالتی بین نسلی شده است .در نتیجه یارانههای انرژی نیز میتواند یکی از علل شکسات باازار آب باشاد.
همچنین عد مدیریت و کنترل کافی بر مناابع آب زیرزمینای و وجاود نداشاتن ابازار انادازهگیاری آب برداشات شاده و
برداشت آب ،عد وجود اطالعا منابع و مصار

مصر

شده ،جلوگیری از افزای

کاه

کارایی بازار آب زیرزمینی میشود.

و آبهای برگشتی و  ...منجار باه

 .4-8آثار و تاعات بازار آب
بازار آب (مانند بسیاری دیگر از بازارها) کامال نباوده و شکسات آن یا

واقعیات شاناختهشاده در تئاوریهاای

اقتصادی است و توسط محققان مختل ،از جنبه های مختلفی ماورد تجزیاه و تحلیال قارار گرفتاه اسات .از دنیال عماده
شکست بازار آب میتوان به ماهیت آب به عنوان ی

کانی عمومی ،هزینههای اجرای باازار آب ،نقصاان اطالعاا در

خصوص منابع آب ،اثرا جانبی ناشی از اجرای بازار آب ،محدودیت مناابع آب ،کام باودن احتماالی و نسابی باازدهی
اجرای بازار آب و احتمال عد رعایت عدالت اشاره کرد .گذشته از این ،انتقال آب در بستر باازار آب معماونً منجار باه
مشکالتی مثل قدر انحصاری ،اثرا شخص ثالث و هزینههای معامله بان میشود .عالوه بر این ،ممکان اسات موجاب
بروز مشکالتی در اقتصادهای محلی شده و در نتیجه بر پیچیدگی اجرای آن خواهد افزود .در ادامه برخای از چاال هاا و
در نتیجه موانع اجرای موفق بازار آب مورد بررسی بی تر قرار گرفته است.
 .1-4-2انحصار در بازار آب
انحصار در بازارهای آب عمدتاً به دلیل اختصاص اولیاه نامناساب حقاباههاا اسات .در حاالی کاه در صاورتی کاه
حقابهها متناسب با زمین تخصیص داده شوند (مانند ویکتوریاا) ،بار اساتفاده از حقاباههاا نظاار شاود (مانناد کلارادو) و
اطالعا به صور شفا
وجود بیاید بسیار کاه

مبادله شوند و بازار آب محلی باشد (مانناد مجان) احتماال ایان کاه انحصاار در باازار آب باه
خواهد یافت .ایجاد انحصار بازاری برای فروشندگان آب ،منجر به بیعدالتی اجتماعی میشاود.

یکی از راههای جلوگیری از احتکار آب و انحصاری شدن بازار ،وضع قانونی است کاه بار طباق آن خریادار و فروشانده
نتوانند مطابق با میل و توان خود هر مقدار سهم خرید و فرو

نماید.

 .2-4-2ایجاد اثرات جانای منفی
وییگیهای فیزیکی آب ،مانند ماهیت متایر عرضه آن و پیچیدگی سیستمهای طبیعی و ساخت بشار کاه از طریاق
آن آب جریان مییابد ،منجر به مشکال خاصی در ایجاد بازارهای آب میشود .ازآنجاکه منابع آب بههمپیوسته هستند،
مبادله حقوق آب اغلب بر دیگر مصر کنندگان آب و یا محیطزیست اثر میگذارد .زمانی که استحصاال بایرویاه آب
بر کیفیت ،کمیت و مکان آب و به طریقی بر سایر مصر کنندگان و محیطزیست اثر بگذارد ،پدیده اثرا جانبی شکل
میگیرد.
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 .1-2-4-2ایجاد اثرات جانای منفی روی كیفیت آب و محیط زیست
در منابع آب سطحی ،جریان کاهشی یا تاییریافته در آبراه بر کیفیت و کمیت آب پاییندست اثر میگذارد .در مناابع آب
زیرزمینی نیز افت در سفرههای آب زیرزمینی بر هزینههای پمچاژ زمینهاای مجااور اثار مایگاذارد .توساعه باازار آب باه
شکلهای مختل ،ممکن است بر این موضوع تاثیرگذار باشد .حقابهها به دو صور مصارفی و غیرمصارفی هساتند و در
مواردی که از آب بهصور غیرمصرفی توسط بهرهبرداران باندست اساتفاده مایشاود ،مجادداً باه رودخاناه بازگشاته و
بهرهبرداران پاییندست رودخانه میتوانند از آن استفاده کنند و یا برای تامین نیاز زیساتمحیطای اکوسیساتم پااییندسات
مورد استفاده قرار بگیرد .در اغلب سیستمهای حقابهای ،بهرهبرداران پاییندست حق اساتفاده (مصارفی یاا غیرمصارفی) از
آب برگشتی غیرمصرفی بهرهبرداران باندست را دارند .بنابراین وقتیکه بهارهبارداران باندسات مالکیات حقاباه خاود را
میفروشند و یا نوع استفاده خود را از غیر مصرفی به مصرفی تاییر میدهند -مثال باا تاییار سیساتم آبیااری و کااه

آب

برگشتی ،-حقوق بهرهبرداران پاییندست از جمله محیطزیست تحت شعاع قارار مایگیارد و سابب ایجااد اثارا جاانبی
منفی کمی و کیفی میشود.
 .2-2-4-2گزینههایی برای مقابله با اثرات جانای منفی روی كیفیت آب و محیط زیست
برای جلوگیری از بروز اثرا جانبی روی کیفیت و کمیت منابع آب ،میتوان از رو های مختلفی استفاده کارد.
برای مثال میتوان از ی
کم

نهاد دولتی برای تأیید درخواستها برای تاییر کاربری مصر

آب از غیرمصارفی باه مصارفی

گرفت تا به این ترتیب اطمینان حاصل کرد که حقوق شخص ثالث تحت تأثیر قرار نمیگیرد .با توجه باه ایان کاه

در اغلب موارد ،با فرو

حقوق آب ،کاربری آنها تاییر میکند ،باید بررسی شود که این تاییر در کاربری آب ،حقاوق

شخص ثالث را تحت تأثیر قرار ندهد .در مواردی که کیفیت آب برای بهرهبرداران از اهمیات ویایهای برخاوردار باشاد،
بهتر است مستقل از جنبه کمی آب ،قوانینی در خصوص مباحث کیفی آب تعیین کرد.
 .3-2-4-2ایجاد اثرات جانای منفی روی شخص ثالث
اثرا شخص ثالث نیز در همه بازارها مهم هستند و وقتایکاه هزیناههاای جاانبی حساابنشادهای بار معاملاه آب
تحمیل میشود ،افزای

مییابند .با این که در ایان و ناواحی تحات کشات آبای اساترالیا بارای جلاوگیری از انحارا

ساختار بازار آب ،محدودیتهایی روی مقدار فرو

حقابهها در بازارهای آب قارار داده شاده اسات اماا ایان کنتارلهاا

اثرا منفی نیز بر معامال آب و عملکرد کارآمد بازارهای آب داشته است .در چنین ماواردی سیاساتگاذاران بایاد باا
دقت نظر کافی قوانین و سیاستهای نز برای جلوگیری از بروز اثارا شاخص ثالاث را باه کارگیرناد؛ باه نحاوی کاه
کارایی و عملکرد مطلوب بازار آب نیز حفا شود.
 .4-2-4-2گزینههایی برای مقابله با اثرات شخص ثالث
زمانی که خریدار و فروشنده برای انتقال آب توافق میکنند ،ممکن است اثرا این انتقال بر روی اشخاص دیگر
را در بخشی از فرایند تصمیمگیری خود لحاظ نکرده و بنابراین ،چنین اثراتای پتانسایل کااه

ارز

حقاوق دیگاران را

دارد .اثرا شخص ثالث در درجه اول به علت مشکل در تعری ،دقیق حقاوق مالکیات آب رخ مایدهاد .در اداماه پانج
راهبرد پیشنهادی برای جلوگیری از اثرا منفی شخص ثالث آورده شده است .نز باه ذکار اسات کاه هار یا
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از ایان

راهبردها ،مزایا و معایب مربوط به خود را دارند و هر ی

ممکن است ضمن این که مزایایی برای مقابله با اثرا شاخص

ثالث با خود به همراه داشته باشاند چاال هاای اجرایای خاصا ی را هام متوجاه سیساتم کنناد .در واقاع باا مقایساهای باین
راهبردهای ارائه شده می توان دریافت که هر ی
ی

از راهبردهای اشاره شده مزایا و معایب خود را دارند و ممکن است هر

از آنها در شرایط خاصی مطلوبیت داشته باشند.
 -8یکی از راهبردها محدود کردن معامله است به طور که خریداران و فروشندگان آب نتوانند به هر انادازه کاه
مایل هستند آب خرید و فرو

کنند که خود ضامن جلاوگیری از باروز انحصاار و اثارا جاانبی منفای در

سیستم اثرا منفی مانند محدود شدن بازارها ،کاه

کارایی بازار و افزای

احتمالی هزینههای معامله را در

پی خواهد داشت.
 -0دومین راهبرد ،رسیدگی و جبران خسارا اثرا شخص ثالث است .با وجود این که جبران خسارا اثارا
جانبی در ابتدا رویکرد کارآمدی به نظر میآید اما همان طور که سلیبا 0و همکاران ( )8310نیز باا باا بررسای
بازار آب در جنوب شرقی ایالت کلرادو ،به آن اشااره کارده اناد باا توجاه باه ایان کاه ایان رویکارد نیازمناد
رسیدگی به شکایا متعدد به دادگاهها و مراجع قانونی است ،در عمل روشی پرهزیناه ،وقاتگیار و پیچیاده
است.
 -9سومین راهبرد ،فراهم نمودن منابعی برای جبران خسارا طر های درگیر است .مزیتی که این راهبارد دارد
این است که موضوع جبران اثرا شخص ثالث خود تبدیل به عااملی مایشاود کاه بار تصامیما آنهاا در
معامالتشان تاثیرگذار است .از معایب این رو

این است که حتی اگار راهکارهاا و گزیناههاای مناسابی نیاز

برای جبران خسارا مربوط به شخص ثالث در نظر گرفته شود اماا توزیاع مناساب هزیناههاا در باین تماامی
اشخاص ثالث و در هر معامله ،کاری بسیار پرهزینه است .درنتیجه ،این راهبرد با وجود نقااط قاوتی کاه دارد
اما به احتمال زیاد هزینههای معامله بسیار بانیی را به دنبال دارد.
 -5چهارمین راهبرد ،سرمایهگذاری در اقداماتی است که با درونی کاردن اثارا اقاداما هار معاملاه ،از باروز
اثرا منفی روی شخص ثالث جلوگیری میکند .این راهبرد میتواند مشوقهای مناسبی برای معاملهگاران و
همچینین زمینه انجا معامالتی را که به لحاظ اجتماعی بهینه هستند ،فراهم آورد.
 .5-2-4-2اثر جانای اقتصادی یا مالی
یکی دیگر از تبعا و اثرا جانبی بازار آب ،اثرا جانبی اقتصادی یا ماالی اسات .بارای مثاال کشااورزانی کاه
حقابه آب سطحی خود را میفروشند و برای تامین نیاز آب آبیاری محصونتشان از منابع آب زیرزمینای اضاافه برداشات
میکنند در عمل موجب ایجاد اثر جانبی با کاه

کمی و کیفی منابع موجود برای سایر مصر کنندگان آب مایشاوند.

نوع دیگری از اثر منفی میتواند زمانی اتفاق بیفتد که کشاورزان با فرو

حقابه خود ،در زماین کشااورزی خاود کشات

نکنند .این اتفاق احتمانً زمانی رخ میدهد که با تشکیل بازار و انجا دادوستد حقوق آب ،کشااورزان بتوانناد باا فارو
آب به مصر کنندگان شهری یا به کشاورزان بیرون از منطقه آبیاری ،درآمد بی تری باه دسات آوردناد .در حاالی کاه
Saliba
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7

عد کاشت و بایر نگهداشتن زمین ،منجر به کاه
میشود و در نتیجه موجب کاه

و خدما

محلی ،اشتاال ،فرو

محصون و کاه

تولید در منطقه و به تبع آن سبب کاه

تقاضای محلی برای نهاادههاا

تقاضا برای کسب و کارهاای محلای مایشاود .ضاررهای وارده باه اقتصااد
درآمدهای مالیاتی ،هر ی

 ،اثری اقتصاادی یاا اثار جاانبی ماالی باه حسااب

میآیند.
 .3-4-2هزینههای معامله
دلیل دیگر برای شکست بازار ،هزینههای معامله است .هزینه معامله در ی

بازار آب جمع هزینههای جماعآوری

اطالعا  ،جستجوی یافتن معاملهگران دارای پتانسیل ،مذاکره جهات دساتیابی باه معاامال بارد-بارد ،ثبات معاامال و
اجرای قراردادها و معامال بازار است .با افزای
افزای

مییابد و در برخی موارد افزای
هزینههای معامله میتواند ی

محدوده جارافیایی معاملاه و تعاداد ساهامداران درگیار ،هزیناه معاملاه

هزینههای معامله ،مانعی برای معامله آب خواهد شد.
بازار را از رسیدن به پتانسیل کامل خود باز دارد ،یا حتی قبل از اینکه بازاری شاکل

گیرد مانع ایجاد آن بشود .فروشندگان یا خریداران بالقوه اگر دریابند که زمان زیادی طول میکشد و انجا قرارداد بای
از حد پیچیده است ،ممکن است در معامله مشارکت نکنند.
 .4-4-2عدالت
بازارهای آب غالباً بابت انحرا

در توزیع احتمانً ناعادننه کنونی منابع بین گروههای فقیر و پردرآماد ،باا انتقااد

رو به رو هستند .این انتقاد برخواسته از این است که در برخی از کشاورهای در حاال توساعه کاه در آنهاا بازارهاای آب
شکل گرفته است ،شکا

اساسی باین خریاداران و فروشاندگان در دسترسای باه منباع آب وجاود دارد .در ایان بازارهاا

بساایاری از مبااادن در بخ ا
بزر

کشاااورزی صااور ماایگیاارد و خریااداران آب و حقااوق آب معمااونًتولیدکنناادگان

مقیاس و بهره مند از تکنولوژی آبیاری هستند و از سوی دیگر ،فروشاندگان معماونً زارعاان کوچا

تار باا مناابع

محدود ،دسترسی محدود به تکنولوژی و دسترسی ضعی ،به اعتبار یا نقدینگی هساتند .در بازارهاای آب زیرزمینای ،ایان
الگو برعکس است اما شکا

ناخوشایند بین خریداران و فروشندگان در خصوص منبع همچنان وجود دارد.

 .5-4-2مشاركت ذینفعان
حتی اگر بتوان مواجهه با آثار خارجی را با موفقیت در ساازوکارهای باازار آب گنجاناد و جباران کارد و نهادهاا
اصالح شوند ،بازارهای آب تنها با پذیر

ذینفعان و مشارکت آنها به موفقیت خواهند رسید .از چال های پای

بازار اب ،بیزاری زارعان (به وییه آنهایی که سهم بانیی از منابع آب منطقاه را در اختیاار دارناد) از فارو
است .پیوه

روی

حقاوق آب

بسیاری در استرالیا در رابطه با بیرغبتی زارعان نسبت باه جداساازی حقاباه آب از زماین و تجااریساازی

آنها انجا شده است .بسیاری از زارعان آب را نه به عنوان کانیی برای فرو
خود میدانند.
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بلکه به عنوان جزئی از زماین کشااورزی

 .6-4-2حقوق مالکیت دارایی :تعریف حقابهها
در سال  ،Coase ،8367چندین سال پی

از گستر

بازار آب این ایده را مطرح کرد کاه اگار یا

چاارچوب

نهادی مناسب وجود داشته باشد ،آثار خارجی بازار از طریق چانهزنی افراد دخیل در آن حال خواهاد شاد .در چاارچوب
نهادی ایدهآل  Coaseفرض بر این است که حقوق مالکیت دارایی به سامان تعری ،شده است و هزینههای مبادله وجود
ندارد.
مسئله حقوق مالکیت دارایی یا به عبار دیگر تعری ،حقاوق آب در اساتقرار باازار آب در کشاورهای در حاال
توسعه از اهمیت بسیاری برخوردار است در حالی که پیچیدگیهای خاص خود را دارد Molle (2011) .معتقاد اسات
که دادن یارانه به بخ

کشاورزی بسیار راحتتر از تعری ،حقوق آب برای تسهیل شکلگیری باازار آب اسات ،چاون:

( )8تمایل بهرهبرداران به سازماندهی جمعی تعری ،حقوق فردی را دشوار مایساازد و ( )0در بسایاری از کشاورهای در
حال توسعه در اغلب موارد حقوق آب تعری ،نشده است و یا این که بر پایاه اصال همجاواری و باه صاور غیررسامی
اداره میشود.
 .7-4-2مخالفت با انتقال آب به شهرها و پیامدها در محدوده مادأ انتقال
تنفر نسبت به جداسازی رابطه زمین و آب ،به عاملی بارای مخالفات باا جاباه جاایی حقاوق آب از کشااورزی باه
ن مستلز فارو
شهرها تبدیل شده است .انتقال میان بخشی آب معمو ً

تماا و کماال آب باه شهرهاسات و بناابراین بارای

همیشه آب را از دست کشاورزی خارج میکند .اجازه بلندمد نیز عمالً همان اثر را دارد ،با این که از نظر حقوقی ،حق
استفاده از آب در اختیار زارع باقی میماند .در تاریب ایان متحده آمریکا ،نزاع خشاونت باار بار سار انتقاال آب از دره
آونز به شهر لوسانجلس در اوایل قرن بیستم فرامو

ناشدنی است.

از علل رایج تعارض در انتقال آب از مناطق روستایی به شاهری نگرانای از پیامادهای اقتصاادی در محادوده مبادا
است .انتقالهای بزر

به بیرون از بخ

کشاورزی میتوان تاثیرا منفی بر اقتصاد روستایی داشته باشد و باه ویایه اگار

انتقال آب مستلز واگذاری حقابه های دائمی آب (به جای اجاره آب) باشد .برای مثال مطالعه  Ogginsو  Ingramدر
سال  8313نشان داده است که در مسئلهای مشابه 11 ،درصد از رهبران جوامع محلی در محدوده مبدا بر این باور باودهاناد
که زیانهای وارده به آنها به اندازهای بوده است که جبران آن با پول امکانپذیر نیست.
 .8-4-2سایر موارد
معایب و چال هایی که تا این جای گزار

به آنها اشاره شد تنها بخشی از چال هاا و تبعاا احتماالی اجارای

بازار آب هستند .از جمله موارد دیگر که ممکن مانع اجرای موفق بازار آب شود مایتاوان باه انادازهگیاری دشاوار آب،
انحرافا بازاری ،بازتعری ،حقابههاا باا تاییار رژیام جریاان آب ،فارو
کشاورزان فقیر و ایرادا ساختاری در اجرای بازار آب اشاره کرد.

28

آب بارای باه دسات آوردن پاول نقاد توساط

 .6-8تحلیل دینامیک سیستمهای منابع آب
یکی از شناختهشدهترین رو های تحلیل سیستمهای پیچیده استفاده از رویکرد دینامی

سیساتمهاا مایباشاد .در

این رویکرد میتوان با بهرهگیری از تفکر سیستمی ،مسائل پیچیده را باا اساتفاده از رواباط ریاضای بررسای کارد و از آن
برای مطالعه و تحلیل سیستمهای مختل ،،از جمله منابع آب استفاده کرد .از این رو در این بخ
رویکرد دینامی

برای بهتر شافا

شادن

سیستمها و کاربرد آن در سیستم های مناابع آب ،باه ساه نموناه از مطالعاا انجاا شاده در ایان زمیناه،

پرداخته شده است.
 .1-5-2بررسی كاهش سطح آب زیرزمینی تحت شدرایط مختلدف اقتصدادی و ترییدرات اقلیمدی در
دشت همدان-بهار با استفاده از رویکرد دینامیک سیستمها )(Balali et al., 2015
در دهههای اخیر ،عوامل مختلفی مانند گر شدن هوا و کاه

بار ها در اثار تاییار اقلایم و نیاز اضاافه برداشات

شدید از منابع آب زیرزمینی در اثر برخی سیاستهای ساختاری مانند قیمات پاایین آب آبیااری ،موجاب کااه
سطح آب زیرزمینی در اغلب دشتهای ایران شده است .از این رو در این مطالعه ،کااه

شادید

ساطح آبهاای زیرزمینای در

اثر سیاستهای اقتصادی مختل ،و تاییرا اقلیمی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ماورد بررسای قارار گرفتاه اسات.
برای این منظاور ،در ایان مطالعاه یا
دینامی

مادل پویاای آبای-اقتصاادی کاه باهطاور هامزماان رفتاار اقتصاادی کشااورزان،

هاای آبخاوان ،پارامترهاای اقلیمای منطقاه و سیاساتهاای اقتصاادی دولات در رابطاه باا آبهاای زیرزمینای را

شبیهسازی میکند توسعه داده شده است .در شکل  9نمودار جریان با استفاده از رویکارد پویاایی سیساتم در ایان مطالعاه
نشان داده شده است .همان طور که مشاهده میشود در این مدل پارامترهای مختلفی به عنوان عوامل تاثیرگذار در جهات
مثبت (پارامترهای ورودی به سفره :بار  ،نفوذ از منابع آب سطحی ،نشت از کانالها ،تاذیه مصانوعی و جریاان ورودی
آب زیرزمینای) و منفاای (پارامترهااای خروجاای از سافره :عااواملی ماننااد جریااان خروجای از آب زیرزمیناای ،تبخیاار و بااه
خصوص برداشت از منابع آب زیرزمینی برای آبیاری که خود تحت تاثیر عوامل مختلفی است) بار ساطح آب زیرزمینای
در نظر گرفته شده است که در مجموع تعیینکننده سطح آب زیرزمینی در منطقه هستند.
نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان مایدهاد کاه باا افازای

همزماان قیمات آب آبیااری و انارژی ،وضاعیت

بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی بهبود خواهد یافت؛ تا جایی که حتی در صور وقوع دورههاای خشاکی ،بایالن آب
زیرزمینی آبخوان منطقه مطالعاتی در پایان افق برنامهریزی مثبت خواهد شد.
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شکل  -3نمودار جریان مسئله ()Balali et al., 2015

 .2-5-2مدیریت آب در حوضه زایندهرود با استفاده از رویکرد پویدایی سیسدتمهدا ( Madani and
)Mariño, 2009
در این مقاله از رویکرد پویایی سیستمها برای تحلیل مدیریت آب در حوضه زایندهرود اساتفاده شاده اسات .چارا
که به عقیده نگارندگان این مقاله ،رویکرد پویایی سیستم با در نظر گرفتن عوامل فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسای،
ی

چارچوب منحصربهفرد برای آبخیزداری فراهم میکناد .نتاایج مادل توساعه داده در ایان مطالعاه بارای ساناریوهای

مختل ،نشان میدهد ،سیاستهایی مانند مدیریت تقاضا و کنترل جمعیت در کنار انتقال آب در داخال حوضاه ،افازای
ارفیت ذخیره منابع آب و کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی ،در مواجهه با کمبود منابع آب ،به مراتب تاثیر بی تری
از انتقال بین حوضهای دارند.
برای توضیح بی تر در شکل  ،5شکل  ،4شکل  ،6شاکل  0و شاکل  ،1نمودارهاای جریاان و حلقاههاای علای و
معلولی مدل توسعه داده برای مسئله نشان داده شده است .در شاکل  5حلقاههاای علات و معلاولی ( )CLDمسائله بارای
زیرسیستم هیدرولوژیکی نشان داده شده است .در این شکل هر فل  ،نشاندهنده ی

ارتبااط علای و معلاولی اسات کاه

جهت آن با عالمت مثبت یا منفی مشخص شده است .جهت مثبت ،نشاندهنده تاییر همجهت (افزای
کاه

موجب کاه

افزای

میشود) است.

میشود) و عالمت منفی نشاندهنده تاثیر غیرهمجهت (افزای
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موجب کااه

موجب افازای
و کااه

و

موجاب

شکل  -4حلقههای علت و معلولی ( )CLDمسئله برای زیرسیستم هیدرولوژیکی

در شکل  4زیرسیستمهای اجتماعی-سیاسی و اقتصادی و در شکل  6خالصهای از آن نشان داده شده اسات .در شاکل ،6
 Bنشان دهنده حلقه تعادلی و  Rنشاندهنده حلقه تقویتی است .با توجه به این که این سیستم از دو حلقه تقاویتی (مثبات)
وی

حلقه تعادلی (منفی) تشکیل شده است بنابراین این  CLDدارای قطبیت منفی و در نتیجه عد تعادل است.
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شکل  -5حلقههای علت و معلولی ( )CLDمسئله برای زیرسیستمهای اجتماعی-سیاسی و اقتصادی

شکل  -6حلقههای اصلی زیرسیستمهای اجتماعی-سیاسی و اقتصادی

در شکل  0و شکل  1به ترتیب نمودارهای جریان زیرسیستم هیادرولوژیکی و زیرسیساتم اجتمااعی-سیاسای و اقتصاادی
نشان داده شده است .این دو نمودار بر اساس شکل  5و شکل  4توسعه داده شدهاند .همانطاور کاه در ایان دو شاکل نیاز
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نشان داده شده است ،متایرهای ذخیره مسئله شامل منابع آب سطحی در دسترس ،منابع آب زیرزمینی در دساترس ،تاامین
آب و جمعیت هستند ،به طوری که با جریانهای ورودی افزای

و با جریانهای خروجی کاه

شکل  -7نمودار جریان زیرسیستم هیدرولوژیکی

شکل  -8نمودار جریان زیرسیستم اجتماعی-سیاسی و اقتصادی
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پیدا میکنند.

 .3-5-2اثرات ترییر قیمت برق كشاورزی و سوخت ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانههدا در
دشت رفسنجان (اروعی و همکاران)1333 ،
در این تحقیق با استفاده از نگر

سیستمی ،اثرا تاییر قیمت برق کشااورزی و ساوخت ناشای از اجارای قاانون

هدفمندسازی یارانهها طی دوره  8913تا  8575بر کشت پسته در دشت رفسنجان بررسی شده و فرضیه تحقیق که عباار
است از مثبت و معنیدار بودن اثرا اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها بر نسبت سود به هزینه کشت پسته ،مورد آزماون
قرار گرفته است .مدل مفهومی این تحقیاق باا توجاه باه مشخصاا بخا

کشااورزی (کشات پساته) دشات رفسانجان و

محدودیتهای محیطی و اقتصادی و نیز با توجه به رویکرد پویایی سیستم و فرضایه تحقیاق توساعه داده شاده اسات .ایان
مدل مفهومی ،همانطور که در شکل  3نشان داده شده است ،از پنج رکان اصالی تشاکیل شاده اسات :عرضاه محصاول،
تقاضای محصول ،استحصال و تامین آب ،هزینههای تولید و تخصیص منابع آب.

شکل  -3مدل مفهومی مسئله

نمونهای از حلقه های علت و معلولی توسعه داده شده در این مطالعه که نموداری جریان بر اساس آن تهیه شدهاناد
در شکل  87نشان داده شده است.
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شکل  -11حلقههای علت و معلولی مسئله

نتایج نشان میدهد ،اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نه تنها تاثیر مثبتای بار نسابت ساود باه هزیناه فعالیاتهاای
کشاورزی دشت رفسنجان ندارد بلکه حتی نسبت به تداو وضع پیشین از سودآوری به مراتب کمتاری برخاوردار اسات.
عالوه بر این ،به دلیل سهم  14درصدی صادرا پساته از کال فارو

آن (در صاور تاداو سیاسات کنتارل نارخ ارز)

اثرا تورمی قابلتوجه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها منجر به کاه

سود حاصال از کشات پساته و حتای ضارر ده

شدن این فعالیت خواهد شد؛ بنابراین در این مطالعه پیشنهاد شده است برای حفا مزیت رقابتی پسته در بازارهاای جهاانی
و حمایاات از فعالیااتهااای اقتصااادی ارزآور در مقاباال اثاارا غیرقاباالاجتناااب اجاارای قااانون هدفمندسااازی یارانااههااا،
سیاستهای حمایتی دولت برای پسته کاران در خصوص نرخ ارز با رعایت جوانب مربوطه در دستور کار قرار گیرد.
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 .3بازار آب در رفسنجان
 .1-6توصیف محدوده مطالعاتی
در این بخ

وضعیت محدوده مطالعاتی رفسنجان به صور اجمالی مورد بررسی قرار میگیرد .برای این منظاور

ابتدا وضعیت منابع آب و کشاورزی این منطقه و تاییرا آن ذکر میشود و سچس وضعیت اجتماعی و نهاادی کنشاگران
اصلی آب و کشاورزی این منطقه تبیین میشود.
 .1-1-3وضعیت منابع آب و كشاورزی دشت رفسنجان
محدوده مطالعاتی رفسنجان در حوضه آبریز کویر درانجیر در استان کرمان و در مجاور اساتان یازد واقاع شاده
است و وسعت آن  80508کیلومتر مربع است .این دشت با دو رشته کوه موازی در امتداد جنوب شارقی باه شامال غربای
محاصره شده و به دلیل قرار گرفتن ارتفاعا در مرکز خود ،آبخوان  uشکلی دارد .محدوده مطالعااتی رفسانجان باه ساه
قسمت تقسیم می شود که در پایین به هم متصل می شاوند :غارب و شامال غربای آبخاوان اناار-کشاکویه ،بخا
آبخوان رفسنجان و بخ

شرقی و شمال شرقی آبخوان بهرمان-جوادیه نامیده میشود.

شکل  :11محدوده دشت رفسنجان و چاههای بهرهبرداری آن
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جناوبی

در این منطقه هیر رودخانه دائمی وجود ندارد و آبیاری تنها به آب های زیرزمینی بستگی دارد .محدوده مطالعاتی
رفسنجان در بیابان قرار دارد و آب وهوای آن بسیار خش
رفسنجان نزدی

است .طبق گزار

سازمان آب منطقه ای کرمان بار

سااننه

به  37میلیمتر است (آب منطقهای کرمان.)0773 ،

در مطالعااا آگاااه و حساانی سااعدی ( ،)8939میرنظااامی ( )8936و زراعتکااار و گلکااار ( )8930فراینااد افاازای
برداشت در این محدوده به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است .افزای

قیمات پساته پاس از ساال  8987سابب گساتر

کاشت پسته در رفسنجان شده است و در آن زمان این باغا با قنا آبیاری میشاد .اولاین پماپ آب در ساال  8906در
رفسنجان استفاده شد ،اما تا سال  ،8957تکنولوژی چاه چندان محبوب نگردید و توجه زیادی باه آن نشاد .پاسازآن ،باه
سرعت تعداد پمپ های آب به چنان سطح بانیی افزای

یافت که در سال  8949آبخوان رفسنجان ممنوعاه اعاال شاد و

حفر چاه و استفاده از پمپ های آب جدید ممنوع شد .بااین وجاود ،باا اساتفاده از ترفنادهای قاانونی و غیرقاانونی ،تعاداد
چاهها و پمپها بهتدریج تا انقالب افزای

یافت .توسعه چاهها دلیل اصلی افزای

که کل منطقه به تولید پسته اختصاص پیدا کارد .باا کااه
مجوزهای جدید اعطا شد و تعداد چاهها بهشد افزای
باعث افزای

تدریجی باغریزی پساته باود تاا زماانی

کنتارل رسامی در طاول ساال هاای  ،8943-8941بسایاری از
یافت .در سالهای بعد نیز ارز

و درآمد بانی محصاول پساته

شدید استفاده از آبهای زیرزمینی در آبیاری شد.

اکثر چاههایی که قبل از انقالب ایجاد شدند متعلق به بزر

مالکان یا ترکیبای از بازر

مالکاان و خاردهمالکاان

است؛ اما تما چاههایی که در طول یا بعد از انقالب ایجاد شدند ،متعلق به خاردهمالکاان اسات ( .)Jamali,2012مجااز
شمردن برداشتهای جدید پس از بسته شدن حوضه موجب آن شده تا از مناابع آب حقاباهداران پیشاین باه بهارهبارداران
جدید بازتخصیص صور گیرد.
بر اساس آمارهای موجود اکنون  8554حلقه چاه در ایان محادوده وجاود دارد کاه  55درصاد از آنهاا در بخا
رفسنجان 98 ،درصد در بخ

انار کشوکیه و  04درصد در بخ

های بهرمان-جوادیه قرار دارناد .بای

از  19درصاد از

این چاهها از پمپهای الکتریکی استفاده میکنند و بقیه از پمپهای دیزلی استفاده میکنند .در حال حاضار غیار محتمال
است که چاه های جدیدی به سیستم این محدوده اضافه شود و در  07سال گذشته آبخوان تقریباً باین هماان بهاره بارداران
ثابت به اشتراک گذاشته شده است.
اکنون میزان برداشات از چااههاای رفسانجان  416میلیاون مترمکعاب اسات و ایان میازان حادود دو برابار میازان
برآوردهایی است که به عنوان میزان برداشتهای مطمئن و پایدار برآورد شدهاند (زراعتکار و گلکار .)8930 ،باه طاوری
که هیدروگرا

عمومی رفسنجان بهطور متوسط کاه

سالیانه  00سانتیمتری را نشان میدهد .متاغ و همکااران ()0771

نیز با ترکیب دادههای سطح آب با مشاهدا رادارهای ماهوارهای ،فرونشست زمین به میازان سااننه  47ساانتیمتر و تاییار
شکل زمین در اطرا

آبخوان رفسنجان را ذکر کاردهاناد (متااغ و همکااران .)0771 ،باه دلیال افات شادید آب در ایان

محدوده و خصوصیا زمینشناسی آن ،شوری نیز تهدید جدی برای این محدوده باه شامار مایرود و اکناون در برخای
نقاط (انار) هدایت الکتریکی به بی

از  07هزار میکروموهس رسیده اسات (زراعتکاار و گلکاار .)8930 ،البتاه وضاعیت

کیفیت آب در مناطق مختل ،محدوده متفاو است به طوری که برای مثال در روستای کبوترخان ،کشاورزان باه زماین
خود نم

اضافه میکنند ،زیرا کیفیت آب بسیار خوب است و با افزای
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شوری باه دنباال بهباود کیفیات تولیاد هساتند.

رسانایی الکتریکی آب تا  1777میکروموهس تأثیر قابل توجهی بر تولید پسته ندارد (انجمن پسته ایران .)0788 ،شاکل 80
نیز تاییرا سطح آب در دشت رفسنجان را در چند دهه گذشته نشان میدهد.

شکل  :12ترییرات سطح آب در دشت رفسنجان (زراعتکار و گلکار)1337 ،

جمالی ( )0780در پیوه
کشاورزان و میزان مصر

خود با نمونهگیری تصادفی از  67چاه ،اطالعاتی در ارتباط با وضاعیت ساطح اراضای

آب در واحد سطح به دست آورده است کاه در شاکل  89نشاان داده شاده اسات .طباق ایان

جدول اکثریت کشاورزان کمتر از  4هکتار زمین دارند و برای هر هکتار از اراضی خود باین  4777تاا  87777مترمکعاب
آب در سال استفاده میکنند .همچنین از  840کشاورز مورد بررسی قرار گرفتاه 07 ،نفار کمتار از  4777مترمکعاب و 86
نفر بی

از  84777مترمکعب آب در اختیار دارند .بر اساس نتایج تحقیق جمالی ( )0780بسیاری از مازارع نیاازی باه آب

بیشتر نداشتهاند و نگرانی کشاورزان ،حفا دسترسای شاان باه میازان آب در دسترسشاان باوده اسات .تعاداد محادودی از
کشاورزان ،برای دورههای کوتاهمد نیازمند دریافت آب اضافه بودهاند.

شکل  -13پرسشنامه
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طبق گزار

زراعتکار و گلکار ( )8930آخرین آمارها در این محدوده مطالعاتی بیاانگر ساطح کشاتی معاادل باا

 877هزار هکتار است که تقریب ًا تمامی آن به صور باغا پسته هساتند .اماا باه دلیال افات شادید ساطح آب زیرزمینای
طبیعتاً سطح کشت پسته مورد تحدید قرار گرفته و سال به سال کاه
پسته ،بزر

مییابد .هماکناون ایاران باا  904هازار هکتاار بااغ

ترین منطقه کشت در جهان است و پس ازآن ایان متحده آمریکا با حدود  48هزار هکتار است (آمار فاائو،

)0773؛ اما به دلیل مشکال ناشی از کمبود آب ،به تدریج سطح زیرکشت و تولید پسته ایران کاه
نیروی کار بزر

ترین سهم را در تولید دارد ،چون تولید پسته ی

مییابد.

عملیا پرکار است شکل  .85همانطاور کاه

شکل  85نشان میدهد ،هزینههای آب (بهطور عمده هزینههای پمچاژ) در مقایسه با هزیناههاای کاار و کاود ،شان و ماساه
زیاد نیست.

شکل  -14سهم از هزینه تولید

 .2-1-3وضعیت اجتماعی بهرهبرداری آب دشت رفسنجان
 .1-2-1-3درک و شناخت كشاورزان نسات به مسائل آب رفسنجان
کشاورزان رفسنجان برخال

چند دهه گذشته که محدودیت چنادانی بارای دسترسای باه آب نداشاتهاناد ،بارای

دسترسی به منابع آبی دچار مشکل هستند و اغلب آنها مسألهی افت منابع آب زیرزمینی و محدودیت آن را به طور کامال
پذیرفتهاند .شواهدی وجود دارد که نشان میدهد کشاورزان هناوز باه طاور کامال نمایدانناد کاه آیاا شارایط مناابع آب
زیرزمینی قابل بازگشت خواهد بود یا نه .هیر کسی نق

برداشتهای بیرویه را انکاار نمایکناد ولای کشااورزان هناوز

نمیدانند که سهم آنها در تخریب منابع آب زیرزمینی در برابر کاه
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بارندگی چقدر است.

کشاورزان بر اساس شنیدهها و دیدههایشان مبنی بار وضاعیت آب منااطق مختلا ،دشات و ارتبااط آنهاا ،متوجاه
اتصال منبع آبی دشت شدهاند و میدانند برداشت افراد مختل ،از این منبع آبی میتواند روی میزان برداشت دیگاران هام
تأثیر بگذارد .این مسئله همانطور که بازدید از منطقه گروه پروژه آن را تأیید میکند ،باعث میشود که در بین گاروههاا
یا مناطق مختل- ،برای مثال بین شهرستانهای مختل ،یا بین پاییندست و باندست یا گروههای کوچ
مثل عمده مال
دارند -ی

و خردهمال

یا حتی کوچ

تر مانند کسانی که در ی

چاه باهم شاری

حسی ایجاد شود که اگر آن ها امروز از منبع آب برداشت نکنند ی

تر در هر منطقاه

هساتند و بااغهاای همساایه

نفر دیگر از این منباع برداشات خواهاد

کرد و منفعت اقتصادی خواهد داشت و این منبع را زودتر تما میکناد .ایان موضاوع باعاث مایشاود هارکس برداشات
خود

را حداکثر کند .دو چیز به این مسئله دامن میزند .مورد اول فساد و ناکارآمدی دولت و مورد دو تصاور مارد از

بحران آب و حلپذیری این بحران بر اساس نحوه معرفی بحران است.
اغلب کشاورزان در زمانی باغریزی کردهاند که دشت رفسنجان ممنوعه بوده است و بنابراین خش

یا شور شدن

چاهشان پدیدهی غیرمنتظرهای به حساب نمیآید .اما در آن زمان دولت به جای آنکه دغدغه حفاات از منابع آب دشات
را داشته باشد ،خود

مشوق توسعه باغا بود .همچنین خرده مالکین میگویند چرا مجوزهای قبال از انقاالب  57لیتار،

 67لیتر و بعد از انقالب  87لیتر 84 ،لیتر است .عمده مالکان نیز می گویند اگر مجوزهای بعد از انقالب را نداده بودند ،ماا
اآلن مشکل کمآبی نداشتیم و بهرهوری آب خرده مالکین نیز پایین است و بهخوبی از آب استفاده نمیکنند .کشااورزانی
که سابقه فعالیت کشاورزی بیشتری در این دشت دارند (اغلب بزر

مالکان) معتقدند که حکومت با دست خود شارایط

را بدتر و بدتر کرده است و در نتیجه آنها نیز لزومی به مسئولیتپذیری در قبال افت آبخوان احساس نکردهاناد .در نتیجاه
تمامی بهرهبرداران در مسابقه برداشت بیشتر از منابع آب دشت رفسنجان وارد رقابات شادهاناد و سارمایه اجتمااعی افاول
کرده است .در حقیقت کشاورزان به دلیال مشااهده ساومعملکردها و بایعادالتیهاا از ساوی مسا ولین در حفاا حاق و
حقوقشان ،با این سوال روبرو هستند که چرا وقتی مال

و حافا منابع آب (دولت) نقا

خاود را درسات ایفاا نکارده و

نسبت به آن بیتفاو بوده است ،ما بخواهیم در این مسیر وارد شویم؟ اما اگرچه کشاورزان سوم مدیریت دولت را ریشه
شکلگیری بحران میدانند ،در عین حال از دولت انتظار دارند برای حل مشکال و خاروج از بحاران چاارهجاویی کناد
(میرنظامی .)8936 ،البته نباید از این نکته غفلت نمود که انتظاار مارد از دولات بارای حال مشاکال  ،چیازی باه غیار از
حفاات از منابع آب زیرزمینی است (همان) .در حقیقت در راهکارهای ارائاه شاده ،تمرکاز بار معیشات و رفااه باه خطار
افتادهی کشاورزان قرار گرفته است و گویا پایدارسازی منابع آب زیرزمینی اگر هم (از نظر کنشاگر کشااورزان) اهمیتای
داشته باشد ،از جهت حفا رفاه و درآمد کشاورزان اهمیت دارد و نه پایداری منطقه در بلندمد .
یکی دیگر از نکا مهم در رابطه با شناخت کنشاگران بهارهباردار ،ضاعی ،پنداشاتن تاوان خاود بارای مقابلاه باا
مشکال آب زیرزمینی است .به نظر میرسد این مسأله به عنوان ی

دیادگاه غالاب در باین عماو افاراد جامعاه وجاود

دارد .اگر مرد فکر کنند که این مشکل راهحلی نادارد -بازدیاد از منطقاه تأییدکنناده وجاود ایان تصاور در باین برخای
کشاورزان است -قطعاً به سمت تراژدی منبع مشترک با سرعت بیشتری حرکت خواهند کرد ،درحالیکه اگر فکار کنناد
راهحلی میتواند این بحران منبع را نجا دهد ،ممکن هست کمی در برداشتشان تعادیل صاور بدهناد .ذا تادریجی
کاه

منابع آب زیرزمینی باعث میشود اثرگذاری آن بر جامعه به شکل تدریجی اتفااق بیافتاد و در نتیجاه ناابود شادن
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منابع آب زیرزمینی و زحما آنها در ابها بانیی رخ میدهد و کسانی که از این شرایط ضرر دیدهاند ،بیشتر از هار چیاز
بخت و شانس خود را متهم میکنند تا مس ولین حفاات از منابع آب زیرزمینی را (میرنظاامی .)8936 ،باه دلیال تادریجی
بودن کاه

منابع آب زیرزمینی ،پیگیری و عکسالعملها نسبت به آن نیز به شکلی جدی و تاثیرگاذار نیسات و شارایط

جدید پذیرفته میشود.
زمانی که مرد متوجه بحران آب زیرزمینی شدند ،ممکن است دست به اقداماتی جمعی در جهت بهبود وضاعیت
آب در محدوده فهم و دیدشان بزنند .این عمل جمعی بر اساس اعتماد آنها به دولت ،اعتماد متقابال و سارمایه اجتمااعی
مرد منطقه میتواند منجر به عملی مخرب مثل خراب کردن کنتورها و یا ی
در ی

عمل مفید مثل قطع کاردن موتورپماپهاا

مقطع از سال ،بهکارگیری گروهی سیستم آبیاری قطرهای زمینهای آبخور چاه یاا شارکت در باازار آب ،کاه باه

نظر میآید میتواند ی

سری منافعی برایشان داشته باشد ،باشد.

اما اکنون کشاورزان خود را برای مقابله و حل مشکال آب زیرزمینی ناتوان میدانند .شکلگیری این دیدگاه تاا
حدود زیادی تحت تاثیر رفتارها و ارائه نظرا نظا سیاسی در حل معضال کشور مبتنی بر تزریاق مناابع ماالی بیشاتر یاا
پاک کردن صور مسأله ایجاد شده است و این نگر

را برای کشاورزان به وجود آورده که نباید از آنها انتظاار تاال

و تحرکی برای حل مساله داشت .مطرح شدن پروژهی انتقال آب (اگرچه تاکنون ناکا مانده اسات) در دشات رفسانجان
از سوی مس ولین عالیرتبه کشور (یا نزدیکان مس ولین) اثبا و تأییدی بر این باور است که کشاورزان نباید خاود را در
فرایندهای پرچال

مدیریت تقاضا وارد کنند و همیشه از طریق تأمین بیشتر منابع میتوان بر مشکال فائق آمد.

کشاورزان صریحا میگویند که اگر کنتور گذاشته شود و برداشت آبشان کااه

یاباد ،شابانه کنتورهاا را از باین

میبرند" .وقتی خود دار از بین میرو  ،بگذار بقیه هم نتوانند برداشت کنند" .خرده مالکین سق ،برداشات باهصاور
مساوی و نص ،شدن میزان برداشت همه بهرهبرداران را عادننه نمیدانند .همچنین کشاورزان صاحب چااه مجااز تعادیل
پروانهها و مصارفشان را تا وقتی  54حلقه چاه غیرمجاز در دشت وجود دارد منصفانه نمیدانناد " .ابتادا چااههاا غیرمجااز
تعطیل شود .سچس اضافه برداشت ها کنترل شود و بعد میزان برداشات هاا تعادیل شاود .چارا ابتادا باه ساراغ مجاوز دارهاا
می آیند؟" اعتماد و اطمینان بین کشاورزان پایین است و به دولات و عماده مالکاان اعتمااد ندارناد .باه هماین دنیال نیاز
طرحهای آبی شکست خوردهاند 07 .درصد چاهها دست عماده مالکاان و  17درصاد آنهاا دسات خاردهمالکاان اسات.
"خردهمال

ها از دست عمده مال

ها شاکی هستند و معتقدند اینها دارند آب را از منطقه میبرند و خودشان در منطقاه

نیستند اصالً .میگویند ما انقالب کردیم که اینها را بیرون کنیم ،حان هر جا میرویم حر  ،حر

اینهاست".

 .2-2-1-3انگیزه كشاورزان برای حفاظت از منابع آب
به طور کلی وضعیت انگیز

بهرهبرداران برای حفاات از منابع آب زیرزمینی بسیار نامطلوب اسات .ایان ادعاا را

میتوان به دنیل مختلفی اثبا نمود .اونً بهرهبرداران انگیزه درونی بالفعلی برای حفاات از منابع آب زیرزمینای ندارناد.
توجه غالب کشاورزان در حفا منافع و معیشت آنها و البته ترجیح آنها برای رقابت در نابودی منابع نسبت به شکلگیاری
تاییرا در نظا مصر

آب ،نشان میدهد کاه باه طاور درونای انگیازه قابال تاوجهی نسابت باه حفاا شادن حیاا در
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رفسنجان برای بلندمد وجود ندارد (میرنظامی .)8936،در مواجهه با کمبود آب ،بسیاری از کشااورزان باه ساایر منااطق
کشور مانند خراسان و سمنان مهاجر کردهاند و امیدی به بهبود شرایط در دشت رفسنجان ندارند.
از طر

دیگر فشارهای بیرونی بر کشااورزان مانناد عاد برخاورد جادی باا متخلفاین ،غلباه رویکارد رقابات در

برداشت ،وضعیت نامطلوب معیشت عمو جامعه به سمت برداشت تا جای ممکن از منابع آب زیرزمینی تشویق مایکناد.
برای حفاات از منابع آب زیرزمینای را

در مقابل ،حس ناامیدی و ابها بان در پایدار نمودن منابع آب زیرزمینی ،انگیز

زایل و ترغیب برای رقابت در تخریب را تشدید میکند .اگر بارای مارد مساجل شاود کاه در آیناده آب زیرزمینای در
منطقه وجود نخواهد داشت و پروژههای انتقال آب نیز اجرا نمایشاود ،در برناماهریازیهایشاان بارای بااغ ریازی جدیاد
تجدیدنظر میکنند و حتی ممکن هست قسمتی از زمینهایشان را که تاا باه اماروز آبیااری کمتاری مایکردناد و ناباارور
نگهداشاته بودناد ،کامال خشا

و رهاا کنناد .همچناین در صاور وخایم باودن وضاعیت کمباود آب بارای برخای از

کشاورزان ،ممکن است تصمیم بگیرند کالً زمینهایشان را خش

و آب خاود را واگاذار کنناد و باه منااطق دیگاری از

کشور جهت کشت پسته -بازدید از منطقه چند نمونه از این نوع تصمیم را تأیید میکند -مهااجر کنناد .باه طاور کلای
کشاورزان امیدشان برای بهبود وضعیت را از دست دادهاند و تال

برای صرفهجویی را بیحاصل میدانند.

هرچه وضعیت آب بدتر میشود و مرد کمکم این مشکل را درک میکنند در درازمد نسلهای جدید نیروی
انسانی در منطقه امید به کسب درآمد از طریق کشاورزی را از دست میدهناد و شاالهاای جاایگزین از جاذابیت نسابی
بیشتری برخوردار خواهند شد .جذابیت مشاغل غیر کشاورزی و ناامیدی از پایداری کشاورزی در منطقاه موجاب از باین
رفتن عرق به زمین و کشاورزی و مهاجر کشاورزان به بخ های غیر کشاورزی یا به خارج از منطقه میشاود .باا تاییار
شال زمینهایی که بدون آب ارز

چندانی برای کشاورز نداشتهاند یا خشا

اندک خود به دیگر کشاورزان داده میشوند که تأثیر موقت بر کاه

و رهاا مایشاوند یاا هماراه باا ساهم آب

نیاز به برداشت آب کشاورزی میگذارند ولای از

آنجاییکه نظار بر اعمال مجوزها توسط دولت بهخوبی انجا نمیشود آن حجم آب از طریاق چااههاای دیگار توساط
دیگر بهرهبرداران برداشت میشود و درکل بر میزان کل برداشت تأثیر کاهشی نخواهد داشت.
 .3-2-1-3منابع در دسترس كشاورزان برای حفاظت از منابع آب
از آنجا که انگیز
مصر
مصر

و شناخت کشاورزان در جهات حفااات از مناابع آب نیسات ،هزیناههاای حاصال از کااه

در کوتاهمد پذیرفته نمیشود و حتی وجود منابع کافی (مثالً سرمایه مالی کافی) نیز نمیتواند منجر باه کااه
گردد .اما با ایان وجاود شارایط مناابع بسایاری از کشااورزان بارای پاذیر

مشاارکت در کااه

برداشات آب

نامناسب است .سال  16اوج برداشت پسته در رفسنجان بوده است و از آن زمان تا اآلن برداشات پساته نصا ،شاده اسات
که دلیل اصلی آن کمبود آب است و دنیل دیگری مانند سمو بیکیفیت نیز نق

دارد .این موضاوع منجار باه کااه

درآمد کشاورزان رفسنجان شده است .همچنین سرمایه اجتماعی و حمایت کشااورزان از یکادیگر در جهات حفااات از
منابع آب زیرزمینی نیز کامالً شرایط نامطلوبی دارد .اعتماد بین کشااورزان از باین رفتاه اسات و تمایال باه انجاا فعالیات
اشتراکی در بین آنها کم است .تا وقتی ی

توافق اجتماعی بین همه بهرهبرداران آب کشاورزی در منطقه جهت کاه

برداشت همگانی صور نگیرد هر کاه

فشار بر منبع آب زیرزمینی توسط دیگر بهرهبرداران جبران شده و فشار تا حاد

ممکن بر منبع آبی باقی میماند و هر راهحلی که به این توافق نرسد کوتاهمد و غیر پایادار خواهاد باود؛ اماا اگار یا

42

توافق اجتماعی در راستای کاه

برداشت عمومی از منبع آب از طریق افزای

آگاهی از منبع مشترک بین کشاورزان یا

ایجاد سیستمهای انگیزشی در جهت ترجیح منافع جمعی بار مناافع شخصای در منطقاه یاا راههاای دیگاری کاه باه مسائله
بهصور سیستمی و درازمد بچردازد ،صور گیرد ،با افزای

همافزایی در حفاات از تنها منبع آبی موجاود در منطقاه

میتواند این بحران را مدیریت و یا حتی حل کند.
 .3-1-3مواجهه دولت با مسائل آب رفسنجان
دشت رفسنجان در سال  8949ممنوعه شد و طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن ،باید صدور پروانه جدید در آن
متوق ،میشد .همچنین وزار نیرو در سال  8968بر اساس قانون توزیع عادننه آب موا ،شد در صورتی که طبق نظر
دو کارشناس

چاههای غیرمجاز حفر شده ،مضر به مصالح عمومی باشند ،آنها را مسدود کند و پروانهای برایشاان صاادر

نکند .اما با وجود این تکالی ،قانونی که بر دو

وزار نیرو بوده است و به رغم افت دائمای تاراز آب آبخاوان ،تعاداد

چاههای حفر شده در محدوده رفسنجان از  414چاه در سال  8949به  8554چاه در حال حاضر رسیده است .این وضعیت
موجب شده است که بسیاری از ذینفعان مخصوصا بهرهبرداران قدیمی این دشت مقصر اصلی تخلیه آبخوان رفسنجان را
وزار نیرو بدانند.
طبق نظر یکی از متخصصین آب و کشاورزی رفسنجان" ،بخ

خصوصی از عهدهی نظار بار برداشات آب در

جهت پایداری منابع برنمی آید و نمی تواند میزان برداشت را کنترل کند؛ زیرا نسبت باه گذشاته جمعیات افازای

یافتاه و

فشار بر منابع بیشتر است و همچنین ترتیبا اجتماعیای که داشتیم دیگار اآلن نیسات و باههام ریختاه اسات .در روساتاها
کسی را نداریم که به حرف
مال

گو

بدهند؛ توافق سر تعدیل میزان برداشت ها مشکل است .ناه خارده مالکاان و ناه عماده

ها زیر بار نمی روند .بنابراین تشکیالتی برای اینکه از منابع آب حفاات کند وجود ندارد و نیاز به مداخله و نظاار

دولت داریم .دولت حتماً باید حضور داشته باشد تا بتوانیم سااختارهای اجتمااعی را دوبااره شاکل دهایم .اماا دولات نیاز
توانایی اجرای آن چیزی که میگویید را در عمل ندارد".
اما دولت به تنهایی از عهده حفاات از منابع آب برنمیآید .به گفته این متخصص "همچنین –عاالوه بار دولات-
نیازمند نهاد مردمی ای هستیم که آب صاحب داشته باشد .بخ

دولتی ممکن است ی

نفر بیاید ،مدتی باشد ،نفر بعادی

که میاید دغدغهی آب نداشته باشد .ما باید به دنبال این باشیم که صاحب باقی و همیشه و دائمای بارای آب داشاته باشایم
که در روستا وجود داشته باشد .در حال حاضر ی

تشکل صنفی قوی نداریم .انجمن پسته و خانه کشااورز باین روساتاها

همهگیر نیست و تعدادشان زیاد نیست .دلیل اینکه کنترلهای حجمی شروع به کار نمیکنند نیز همین است .به دلیل تعادد
کشاورزان صاحب ی

حلقه چاه ،شکلگیری چنین تشکلهایی ضروری است".

پس از آنکه ابعاد گسترده مشکال ناشی از وضعیت دشت رفسنجان بر همه باازیگران مشاهود شاد ،وزار نیارو
سختگیری های خود را برای جلوگیری از حفر چاه جدید افزای

داد به طوری کاه تعاداد چااههاا از ساال  8913تااکنون

تاییری نکرده است .بنابراین طی سالهای اخیر توسعه بیشتر مصار

از منابع آب زیرزمینی و به زیرکشات باردن اراضای

جدید متوق ،شده است .این موضوع عالوه بر آنکه ناشی از افزای

جادیت مسااله در ذهان مسائولین منطقاه و تادابیر و

سختگیری آنها در این زمینه است ،ناشی از افزای

توجه مرد و جلوگیری آنها از تخلفاتی دیگر در دشت رفسانجان نیاز
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میباشد .یکی از نمونههای مشاهده شده در ارتباط با افزای

توجه جامعاه ،جلاوگیری آنهاا از  6کیلاومتر جابجاایی یا

مورد چاه در رفسنجان است که دولت هم به آن مجوز داده بود.
اما باید توجه داشت که مسأله کاه
مجبور شدنشان بر اثر کاه

مصر

آب (به صور غیر منفعالناه و بار اثار خواسات بهارهبارداران و ناه

آبدهی چاهها) با جلوگیری از توسعه بسیار تفاو دارد .تجربیا شکلگرفته در محدودهی

رفسنجان نشان میدهد که تمامی این تاییراتی که در دوره حاضر مشاهده میشاوند ،هایر ساودی بارای کااه

مصار

آب نداشته است .در حقیقت مشاهدا نشان میدهند که مس ونن به دلیل هزینه بانی برخورد با متخلفین نمایتوانناد در
این مسیر قد بگذارند .اما توسعه بیشتر ،عموماً با خود دولت ارتباط دارد .به بیان سادهتر ،در سالیان گذشته دولات توساعه
بیشتر را حق خود دانسته است (تا از این مسیر به مطلوبیت عملکرد خاود در دیادگاه جامعاه صاحه بگاذارد) ،اماا کااه
آب وابسته به تصمیم و خواست مرد است و ورود در این مسیر با مخالفتهای اجتماعی-سیاسی شدیدی روبارو

مصر
میشود.

عالوه بر این وزار نیرو با توجیههای مختل ،،تعدیل مجوزهای صادرشده قبلی را انجا میدهد و راههایی بارای
نظار و اعمال مجوزهای صادرشده به کاار مایگیارد .از ابتادای ساال  36کارشناساان اداره آب منطقاهای بادون اینکاه
کشاورزان با خبر باشند ،با استفاده از آمارهای مرباوط باه ساطح زیار کشات ،مصار

بارق و یا

پاارامتر دیگار میازان

برداشت ها را تعدیل کرده اند و تحت عنوان مجوز نصب منصوبا میزان برداشت ها را  04درصد کااه

دادهاناد؛ بادون

آنکه بهرهبرداران در این فرایند حضور و نقشی داشته باشند .در سالهای گذشته کنتورهای حجمی نیاز بار چااههاا جهات
کنترل میزان برداشت نصب شده است .اعمال این رو های نظارتی وابسته باه میازان همکااری مارد و اعتمااد آنهاا باه
دولت برای حل مسئله است که با توجه به تصور امروز مرد منطقه از سهم دولت در ایجاد این مشکل در گا اول و توان
دولت در حل این بحران در گا دو شکل میگیرد .هیرکدا از این طرحهاای نظاارتی تااکنون موفقیات قابال تاوجهی
نداشتهاند که نشان دهنده نیاز دولت به مشارکت جمعی و اعتمااد عماومی باه ساالمت و کارآمادی خاود در حال مشاکل
جهت انجا طرحهای نظارتی و موفقیت آنها است.
یکی دیگر از اقداماتی که با مشهود شدن بحران آب و زیادشدن فشار افکار عمومی ،از سوی دولات مطارح شاده
است ،طرحهای انتقال آب از سرچشمههای کارون –طرح ون

سولکان -و شیرینساازی و انتقاال آب از خلایج فاارس

است تا با اجرای این پروژهها مسئله را حل کند .اولین پیامد این طرحها این است که مرد را به حل مسائله توساط دولات
امیدوار میکند و آنها را از عمل جمعی بازمیدارد و حتی آنها را به باغریازیهاای جدیاد یاا نگاهداشاتن زماینهایشاان
بهصور نابارور تا اینکه در آینده آب برسد ،ترغیب میکند .اما در صور موفقیت طرحهای انتقال آب ،مرد با هماان
الگوهای کشاورزی قبلی به زندگی و توسعه کشاورزی ادامه میدهند که این مسئله سابب بااقی مانادن مشاکل در منطقاه
میشود و حل مشکل بهصور ریشهای را دچار مشکل میکند و به تعویق میاندازد .از طرفی در صور عاد موفقیات
این طرحها ،عالوه بر تأثیرا مخرب مطرحشدن این طرحها و شکست آنها ،سابب بایاعتمااد شادن مارد باه دولات و
دلسرد شدن از آن میشود که از مسائلی است که در منطقه بهوضوح دیده میشود که نشاندهناده عاد اعتمااد مارد باه
خواست و توانایی دولت در حل این مسئله است.
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اقدا اصلی که با مدیریت جهاد کشاورزی در راستای مواجهه با مساله آب دنبال شده است ،تاییر شیوه آبیااری از
غرقآبی به قطرهای است .البته بسیاری از متخصصین آب در ارتباط با اثربخشی آبیاری قطرهای بار بهباود وضاعیت مناابع
آب کامال بدبین هستند .دولت بهمنظور تشویق کشااورزان باه تاییار رو هاای آبیااری غرقاابی ،باه آنهاا وا بالعاوض
پرداخت میکند ،اما طراحی ناکارآمد این وا ها نیز سبب شده فقط افارادی کاه پشاتوانه و تواناایی ماالی موردنیااز بارای
دریافت و استفاده از این نوع وا هاا را دارناد بتوانناد از آن بهارهمناد شاوند .ایان مسائله عاالوه بار ایانکاه سابب بادبینی
کشاورزان کمبضاعت نسبت به دولت میشود ،میتواند در آینده به شکا
مال

درآمدی میان کشاورزان خردهمال

و عمده

دامن بزند .دریافت وا برای بهبود سیستم آبیاری ملزو تأمین ضمانت جهت اخذ آن است که با توجه به بازدیاد از

منطقه و کشاورزان خردهمال

این امکان در بین بسایاری از خاردهمالکاان دیاده نمایشاود .آن کشااورزانی کاه درآماد

خالص بانتری دارند به جهت توانایی تأمین ملزوما نز اخذ وا برای بهبود سیستم آبیاری ،در درازماد از عملکارد
آبی بانتری برخوردار میشوند و میتوانند تن

آبی باغا خود را کاه

دهند ،بدون اینکه میازان برداشتشاان کااه

داشته باشد .از طرفی کشاورزانی که در مقابل بهبود سیستم آبیاریشان موانع بیشتری مانند تأمین ضمانت اخاذ وا دارناد،
در درازمد عملکرد آبی خود را بهبود نمیدهند و باعث کاه

حاشیه سود کشت پسته آنها میشاود .هماانطاور کاه

دیده میشود با گذشت زمان فاصله طبقاتی اقتصادی بین دو قشر کشاورزان از طریق اعطای وا ناکارآماد بیشاتر و بیشاتر
میشود.
در دشت رفسنجان شرایط مختل ،اداری و سیاسی مانند عد ارتباط مناسب با سطوح بان ،اختال

دیادگاههاا باا

سایر مس ونن ،عد مطالبه حفاات از سوی بهرهبرداران ،کمبود منابع مالی و انسانی ،ضع ،فرایندهای قضایی و قاانونی،
سیاسیبازی و ترس از خطر ناامنی عواملی ضدانگیزشی برای کاه

مصر

آب هساتند (میرنظاامی .)8936 ،ایان ماوارد

در حقیقت تصویری از شرایط نامطلوب برای مسئولین دولتی مرتبط با آب را نشان میدهد .بدیهی است در ایان شارایط،
داشتن انگیز های درونی قوی در این مسئولین نیز نمیتواناد کارسااز باشاد .عاالوه بار ایان ،ضاع ،در همکااری ساایر
کنشگران برای انجا حفاات (به معنای کاه

مصر

و نه صرفاً جلوگیری از توسعه یا اجارای اقاداما ساازهای مانناد

نصب کنتور و نوسازی شیوههای آبیاری) ،نیز موجب آن شده تا کنشگر مجاری در راهکارهاای خاود باه عاد همراهای
حقیقی سایر کنشاگران (اعام از مسا ولین و بهارهبارداران) تأکیاد نمایاد .ایان مساأله نیاز خاود حااکی از یا
ضدانگیز

وضاعیت

برای کنشگر مجری است (میرنظامی.)8936 ،

کمبود منابع انسانی و مالی حاکی از آن است که اداره امور منابع آب رفسنجان منابع کافی در اختیار نادارد .بارای
مثال در سطح حدود  17هزار هکتار ،تقریباً دو نیروی گشتزنی وجود دارد (میرنظامی )8936 ،همچنین این اداره به دلیل
اینکه تنها در غالب ی

مجری عملیاتی فرایندهای شرکت آب منطقهای عمل میکند از تعداد کارشناساان و پیمانکااران

اندکی برخوردار است که صرفاً امور اجرایی را انجا میدهند .به همین دلیل طبیعتاً تخصصهاای آنهاا در بهتارین حالات
کامالً فنی است (وزار نیرو .)8937 ،در حقیقت حتی گزار هاای ساالیانه از وضاعیت مناابع آب زیرزمینای دشات نیاز
توسط کارشناسان شرکت آب منطقهای نگاشته میشود (آب منطقهای استان کرماان .)8938 ،مسااله دیگار در ارتبااط باا
منابع مورد نیاز سازمان های دولتی برای اجرای واای ،،کمبود اطالعا است .ایان کمباود در اطالعاا دقیاق از حجام

45

ذخیره آبخوان ،میزان برداشت ،مصر

و تاذیه دشت ،سطح زیرکشت و میزان تولیاد ،وضاعیت معیشاتی بهارهبارداران و

سایر اطالعا اجتماعی وجود دارد.
موضوع مهم دیگر عد اقتدار و قدر بخ های دولتی برای برخاورد اثاربخ

باا اضاافه برداشات از مناابع آب

زیرزمینی است .اثبا این ادعا در عد موفقیت کنشگر مجری در برخورد با چاههای غیرمجاز این محدوده مشهود است.
دشت رفسنجان به نسبت یکی از معدود دشتهایی است که تعداد بهارهبارداران غیرمجااز آن انادک هساتند .اماا باا ایان
وجود ،هنوز کنشگر مجری در برخورد با این متخلفین ،از حمایت سایر کنشگران برخوردار نیست و به دنیال ذکار شاده
(ترس از ناامنی و  )...هنوز اقدا مشخصی در این زمینه صور نگرفته است .عد اقتدار در ارتباط با جلاوگیری از اضاافه
برداشت از چاهها نیز مشهود است .عاد اقتادار در درجاه اول ناشای از بایاعتماادی کشااورزان نسابت باه دولات اسات.
"سازمان آب منطقه ای بین مرد مقبولیت ندارد .حتی توابین نیز بین مرد جایی ندارند و مرد نمیپذیرندشان .حتای اگار
آد خوبی هم باشد ،باز هم اسم آب منطقه ای بد دررفته است ".یکی از ترس های کشااورزان ایان اسات کاه اگار ساطح
سفره را به میزان پایداری برسانند ،دولت به هر دلیلی مجوز چااه جدیاد صاادر کناد" .دولات کاه چااه نمایخارد (بارای
مصار

صنعتی و )...؛ چاه جدید حفر میکند .همین اندازه که در این ساال هاا مجوزهاای برداشات تعادیل شاده اسات،

همین مقدار نیز مجوز حفر چاه جدید صادر شده است و شاید اصالً میزان کل برداشت تاییری نکرده باشد".
 .8-6وضعیت بازار غیر رسمی آب در رفسنجان
ایدهی اولیه ی ایجاد شکلی رسمی از بازار آب در دشت رفسنجان توسط بزر

مالکی به نا آقای نظاری مطارح

شده است .به این صور که چاههای منطقه بردسیر خریداری شود و از آنجا آب به رفسنجان منتقل شود .تجرباه خریاد
و فرو

آب درون شهرستان بردسیر ،پیشتر توسط صنایع این منطقه مخصوصاا فاوند بردسایر از کشااورزان تجرباه شاده

است؛ به طوری که صنایع  80حلقه چاه را از کشاورزان خریداری کردهاند .اما بازار غیار رسامی آب در رفسانجان بسایار
رایجتر است و با توجه به اینکه مبادله آب طبق مواد  00و  01قاانون توزیاع عادنناه آب و قاانون حفاا کااربری اراضای
زراعی و باغها ممنوع است ،تمامی مبادن در حقیقت به صور غیررسمی صور مایگیرناد .ایان مساأله موجاب آن
شده تا هیرگونه آم ار مشخصی در این رابطه وجود نداشته باشد ،اماا مشااهدا نشاان از رایاج باودن ایان موضاوع دارد.
طبیعتاً مبادن بین چاههایی که فواصل زیاد بی

از  4کیلومتر صور بگیرد به میزان مبادن بین چاههای نزدی

کمتر است و احتمانً در بیشتر موارد با مبادنتی روبرو هستیم که بین چاههاای نزدیا

بسیار

صاور مایگیرناد (میرنظاامی و

طالبی .)8931 ،در این حالت ،لولههای انتقال آب چاهها -که در حال حاضر تقریباً تمامی چاههاا از طریاق لولاه آب را باه
باغا تحویل میدهند -موجب تشکیل ی

شبکه آبرسانی شدهاند که به راحتی امکاان مبادلاه آب را باین بهارهبارداران

چاههای مجاور فراهم میسازد.
به گفته رضایی ،یکی از متخصصین آب رفسنجان ،اکنون تا  07کیلومتر هم بین چاهها لولهکشای شاده اسات .اماا
انتقال معمونً بین موتورپمپ های مجاور که هزینها

کمتر است انجا میشاود .باهطاور شاهودی تقریبااً باین  07درصاد

موتورپمپها لولهکشی شده و بینشان ارتباط وجود دارد؛ این به این معنا نیسات کاه  07درصاد حجام آب موتورپماپهاا
مبادله میشود ،بلکه ممکن است تنها  8یا  0حبه آب بین موتورپمپها مبادلاه شاود .از آنجاا کاه خاردهمالکاان رفسانجان
بیشتر مشکل کمبود آب دارند ،انتقال آب بیشتر بین آنها انجا میشود.
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دلیل اصلی برای مبادله آب را میتوان انگیزه درآمدی و نگاه اقتصادی دانست .اگر کسی باه آب بیشاتری از آب
فعلی در اختیار خود نیاز داشته باشد ،تمایل برای ورود به مبادله را خواهد داشت .در رفسنجان که کشات محصاول گاران
قیمت و باغی پسته غالب است ،طبیعتاً این تمایل بیشتر خواهد بود .در حقیقت هام ارز
کافی برای بهرهبرداران در جهت خرید و فرو

اقتصاادی ایان محصاول انگیازه

آب را بان میبرد و هم اینکه به دلیل باغی بودن این محصول ،انگیازههاا

دو چندان خواهد شد چرا که کمبود آب میتواند موجب خشکی باغشان بشود و خساار هاای سارمایهای بزرگای را باه
پستهکاران وارد سازد (میرنظامی و طالبی .)8931 ،به همین دلیل ی
از ی

چاه تا محل مصرف
خرید و فرو

انتقال دائم است .فرو
اضافی ی

بهرهبردار حاضر خواهد شد تا چند کیلاومتر لولاه را

نصب کند تا نیاز خود را با تمامی مخاطرا و ریس

های موجود برطر

سازد.

به دو شکل موقت و دائمی انجا میپذیرد .تقریبااً  07درصاد مباادن ماوقتی و بااقی باهصاور
موقت به صور ساعتی در ازای پرداخت مبلای مشخص صور گرفتاه و در نتیجاه وجاود آب

بهرهبردار و کمبود آب بهرهبردار دیگر انجا می شاود .ایان ناوع مبادلاه ،خریاد و فارو

آب شارب نامیاده

میشود .البته برخی نیز مبادله آب را به ازای آب انجا میدهند .بعبار دیگر دو بهرهبردار در دو چاه ممکن است که باه
دلیل تفاو زمان نیازهای آبیاری ،مبادله آب انجا دهند .مبالش پرداختی برای خرید و فرو
است و میزان پسته تولیدی به ازای هر واحد مصر
با این وجود خرید و فرو

آب تاابعی از درآماد پساته

آب مبنایی برای قیمتگذاری آب است (میرنظامی و طالبی.)8931 ،

موقت آب رونق بانیی دارد و تبعاً بنا بر توافق دو طر

معامله خواهد بود .واضاح اسات کاه

محاسبه قیمت با در نظر گرفتن عوامل مهمی همچون دبی و کیفیت آب صور میپذیرد .صارفاً جهات اطاالع از حاد و
حدود قیمت آب ،به طور کلی برای هر ساعت آب با دبی  97لیتر و کیفیت حدود  4777میکروموهس (کیفیات مناساب)
معمونً رقمی حدود  877هزارتومان پرداخت میشود (میرنظامی و طاالبی .) 8931 ،اماا باه طاور کلای مباالش بسایار متناوع
هستند و شاید در مواردی به دلیل محدودیت جدی فروشندگان و نیاز جدی خریدار ،مبنای محاسبه قیمت کامالً متفااو
باشد .به گفته رضایی ،قیمت هر ساعت آب چاهی با دبی  97لیتر بر ثانیه میتواند  977 ،077تا  477هزار تومان نیاز باشاد.
همچنین به گفته خانی ،قیمت خرید دائمی آب از حبهای  17میلیون تومان آغاز میشود.
فرو

دائمی حقابه طبیعتاً تحت تأثیر پارامتر بهرهوری اقتصادی است .به عباار دیگار ،یا

بهارهباردار ممکان

است به دلیل بهرهوری اندک تولید که میتواند ناشی از عد توانایی برای مدیریت کشااورزی ،کشاتهاای غیراصاولی،
کیفیت نامطلوب زمین ،مساحت بسیار کم زمین (ناشی از پدیده وراثت) ،پیشنهادهای خوب برای خرید و یا دنیل دیگار
باشد ،راضی شود تا حق آب خود را به بهرهبردار دیگر بفروشد (میرنظامی و طالبی .)8931 ،در این مواقع فروشنده حقاباه
را به صور غیررسمی خریداری میکند .خرید و فرو
سهم دارد .بعبار دیگر اگر ی

چاه ش

معمونً بر اساس واحد سهم انجا میشود .هر چااه معماونً 36

دانگ داشته باشد (هر دانگ ی

روز) و هر دانگ به شانزده قسامت تقسایم

شود ( 8.4ساعت در شبانه روز) ،در مجموع  36سهم خواهد داشت .مبالش خریاد و فارو

دائمای نیاز مجادد ًا بار اسااس

درآمد پسته ،دبی چاه و کیفیت آب بر اساس توافق طرفین معامله مشخص میشود.
البته در کنار موضوع پارامتر بهرهوری اقتصادی ،در مواردی اجبار نیز میتواند به عنوان محرک اصلی برای مبادله
مطرح باشد (میرنظامی و طالبی .)8931 ،مثالً در زمانی که ی

بهرهباردار در چااهی کاه از آن ساهیم اسات ،شارایطی را

تجربه کند که تعداد بسیاری از بهرهبرداران همان چاه ،حقابه خود را فروخته باشند و آب به محدوده دیگری منتقال شاده
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باشد ،ممکن است علیرغم میل باطنی خود و به ناچار تصمیم به فرو
متنوع باشد .مثالً ممکن است که بهرهبرداران چاه به دلیل کااه

آب بگیرد .دلیل اجبار در چنین شرایطی میتواناد

تعاداد ،تواناایی پرداخات هزیناههاای مادیریت اراضای

ال ممکان اسات کاه باه دلیال خشا
آبخور چاه را نداشته باشند (مثل هزینه های حفاات از باغا و تأسیسا آن) یا ماث ً
شدن اراضی مجاور (ناشی از توق ،آبیاری در آنها) ،با افت شدید بهرهوری مواجه شده باشند و لاذا باا اکاراه باه فارو
آب روی آورند و حتی در این شرایط مجبور به فرو

آب اراضی خود با قیمت نازلتر از حد معمول آن شوند.

عوامل دیگری نیز موجب تبادل در بازار آب رفسجان میشود .پساته اکباری در اردیبهشات آبیااری نیااز نادارد و
کشاورزان میتوانند سهم آبشان را به کشاورزانی که سایر پستهها را دارناد ،بفروشاند .همچناین در بعضای موتورپماپهاا
کشاورزانی که نفقه نمی پردازند ،مسئول چاه نوبتشان را قطع می کند و آبشان را میفروشد تا پاول
این ممکن است تعدادی از مباشران بزر

مالکان ،بدون اجازهی صاحب چاه ،آب آن را دزدکی بفروشند.

یکی از دنیل مجبور شدن کشاورزان برای خرید آب ،شاوری آب چااه خاود
شوری دارد ،ی
عاملی برای فرو

را باردارد .عاالوه بار

اسات .یا

کشااورز کاه آب

نوبت با قیمت بان آب شیرین میخرد تا با آن آبیاری کند و شوری خاک شسته شاود .فشاار ماالی هام
آب است .برخی از در نوق ذکر کردهاند که به دلیل نیازهای مالی ،مجبور شدهاناد بااغ خاود را یا

نوبت در میان آب بدهند و باقی آبشان را بفروشند .این موضوع کیفیت و عملکرد پسته آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
 .1-2-3موانع اصلی ماادله آب و اثرات آن
در مجموع به نظر می رساد درآماد باانی پساته و بااغی باودن آن عوامال اصالی رواج باانی مبادلاه آب در ایان
محدوده و همینطور سایر دشتهای مجاور است که عموماً کشت ت

محصولی پسته دارند (کرمان ،زرند ،رباط ،سعدی

و  .)...همینطور دسترسی به شبکه چاه ها و امکان زیرساختی موجاود بارای انتقاال آب در لولاه نیاز موجاب تساهیل شادن
شرایط برای مبادله آب شده است .صر

نظر از فراهم بو دن زیرسااخت و ابعااد فنای و همینطاور موجاه باودن اقتصاادی

مبادله به عنوان موانع بدیهی برای انجا آن ،در حال حاضر محدودیتهایی برای مبادله آب و گستر

بازار وجاود دارد.

برخی از این محدودیتها ناشی از وضعیت بهرهبرداری آب رفسنجان و مستقل از ساختار قاانونی و نهاادی مادیریت آب
است .برای مثال وابستگی معیشتی خرده مالکان به باغا و آب خاود و نااتوانی از جاذب در باازار کاار غیار کشااورزی،
باعث میشود ریس

فرو

آب را نچذیرند .همچنین تعدد تعداد بهرهبرداران از یا

چااه و ساهم آب کام آنهاا ماانعی

برای خرید آب بهرهبردارانی است که نیاز به آب قابل توجهی دارند .در واقع در وضعیت غیار رسامی کناونی کاه خریاد
آب همراه با حاشیههایی هست ،چانهزنی با تعداد زیادی کشاورز برای تامین آب مورد نیاز محدودیتزا اسات .اماا مواناع
اصلی پی روی گستر

بازار آب ،ریشه در عوامل قانونی و نهادی دارد .میرنظاامی و طاالبی ( )8931غیرقاانونی باودن و

رفتارهای ضدکارایی دولت را عوامل اصلی این موضوع ذکر کردهاند.
غیر قانونی بودن مبادله آب که با صراحت در مواد  00و  01قانون توزیع عادنناه آب ذکار شاده اسات ،در عمال
خیلی نتوانسته به مانعی برای مبادله آب در دشت رفسنجان مبدل شود (میرنظامی و طالبی .)8931 ،در حقیقت به نظر مای-
رسد بیشترین مواردی که شاید با آنها به طور جدیتری برخورد شده مربوط به انتقالهای چند کیلومتری بودهاند که البتاه
شاید تعداد آنها در حد انگشتان دست باشد .اما عمو این مبادلهها در حال حاضار انجاا مایشاود .از نظار خاانم نظاری،
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بزر

فعال در رفسنجان "تنها مانع انتقال آب ،اداره آبیاری است که آنهم تنهاا درصاورتیکاه دیگار کشااورزان

مال

شکایت کنند ورود میکند" .همچنین به گفته رضایی "فقط در مواقعی که دیگار کشااورزان زیارآب زدهاناد و شاکایت
کردند اداره آبیاری ورود کرده و لولهها را قطع کرده است".
لذا اگر قرار باشد که مفاد قانون توزیع عادننه آب در موضوع ممنوعیت مبادن در رفسنجان اجرا شاود ،طبیعتااً
جمعیت بسیار زیادی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت .این مسأله موجب آن شاده کاه اکناون ورود جادی بارای مقابلاه باا
مبادله آب ،تقریباً غیرممکن باشد چرا که بسیاری از معیشتها به خطر خواهند افتااد و باه احتماال زیااد باا مخالفاتهاای
اجتماعی جدی مواجه میشود .به عالوه ،در حال حاضار وضاعیت رهاشادگی بهارهبارداری آب دشات رفسانجان اجاازه
نمی دهد بازار آب که از نظر عمو اثر منفی چندانی بر وضعیت آبخوان ندارد –برای مثال در مقایسه با اضافه برداشات از
چاهها نسبت به مجوز قید شده در پروانه ،-تبدیل به موضوعی برای مداخله و اقدا جدی دولت شود.
اما وجود این محدودیت قانونی ،باعث شده تا امکان مبادن به شیوهی مناسب ،تحدیاد شاود و باا ریسا
مواجه باشد .ی

هاایی

بهرهبردار شاکی (شاکی خصوصی) از مبادله آب بین دو بهرهبردار دیگر ،مایتواناد ماانع از مبادلاه آب

بین آن دو شود و یا حتی به اخاذی از ایشان (چه در قالب پول و چه در قالب سهمی از آب) روی آورد .البته به دلیل نبود
آمار و اطالعا  ،مشخص نیست که این مسأله چه میزان در محدود شدن مبادن م ثر است .احتمانً اگر مادیریت اداره
آب شهرستان با جدیت بیشتری با این موضوع برخورد کند و اولویت بانیی برای برخورد با این موضاوع داشاته باشاد ،و
اگر در فرهنگ عمومی ی
مورد پذیر

منطقه انجا این کار (شکایت علیه مبادله دو بهرهبردار مبنای بار ضارر رسااندن باه مناافع )

و معمول باشد ،موضوع مبادله با محادودیت بیشاتری مواجاه خواهاد باود و باالعکس (میرنظاامی و طاالبی،

.)8931
نکتهی بسیار مهم دیگری که از محدودیت قانونی میتوان مشاهده کرد ،تماایز قائال شادن در برخاورد باا خارده
مالکان و بزر

مالکان است .آنچه در بازدید دریافت شد ،بر اساس پیوه

میرنظامی و طاالبی ( )8931بازر

مالکاان

بیشتر در تهدید شاکی خصوصی و برخورد جدی اداره آب شهرستان قرار دارند تا خرده مالکان .ایان مساأله طبیعتااً مای-
تواند ناشی از این باشد که احتمانً برخورد با بزر

مالکان با تبعا اجتماعی کمتری مواجه خواهد شد .همچنین معماون

بزر مالکان حجم آب بزر تری را در فواصل طوننیتر جابهجا میکنند .اما به طور کلی آنچه از ایان نکتاه مایتاوان
برداشت کرد این است که روابط و قدر بهرهبرداران برای مقابله با اداره آبیاری میتواند در رفتار آن تأثیر گذار باشد و
با توجه به اینکه این موضوع اساساً در ی

فضای غیرقانونی قرار دارد ،قابلیت پیگیری و رفع این تمایزهاا را دشاوار مای-

سازد .البته میرنظامی و طالبی ( )8931مثالهایی را ذکر کردهاند که لزوما شاکیان انتقاال آب کاه از ایان موضاوع متضارر
شدهاند ،نتوانسته اند به پشتوانه قانون پاسخی دریافت کنند .به طوری که در ی
ی
فرو

چاه آب خود را به ی

ماورد باه دلیال اینکاه بسایاری از مالکاان

فرد پرنفوذ فروخته اند ،امکان کشاورزی برای ساایرین نیاز ساخت شاده اسات و مجباور باه

آب با قیمت پایین شده اند .دلیلی که این افراد برای تن ندادن با رضایت به فرو

بودن فرو

آب ذکر کردهاناد ،غیار شارعی

و انتقال آب و کشت و کار در زمین ملی بوده است اما احتمان دلیال تاثیرگاذارتر عاد پاذیر

سوی آنها میباشد.
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ریسا

از

نوع دیگری از محدودیتها که که میرنظامی و طالبی ( )8931ذکر کردهاند ،مسألهی رفتارهای ضدکارایی دولت
است که در تفسیر از قوانین موجود شکل گرفتهاند .در حال حاضر اراضی قابل توجهی از باغاا در کشاور و مان جملاه
رفسنجان ،اراضی تصرفی ملی هستند .این اراضی تا زمانی که مورد بهرهبرداری کشاورزی قرار دارند به بهرهبرداران تعلاق
دارند ولی اگر  87سال از رها کردن زمینی بگذرد ،کشاورز مالکیت زمین

را از دست می دهد .به همین دلیل کشاورزان

اجازه نمیدهند زمینها خش

شوند و بسیاری از آنها حاضر نیستند مالکیت حبهایشان را بهطاور دائام از دسات بدهناد.

عالوه بر این در منطقه خش

رفسنجان حتی اراضای مساتثنیا کاه در نزدیکای شاهر و روساتا قارار ندارناد در صاور

بیآب شدن عمال بی ارز

هستند.

همینطور دولت تعهداتی مبنی بر کاه
باعث میشود تا به انحام مختل ،تال

برداشت از منابع آب زیرزمینای دارد (طارح تعاادلبخشای) و ایان مساأله

برای کاه

میزان دبی پروانه بهرهبرداری صور گیرد .رفتارهاای غیرمعقونناه-

ای که در راستای اجرای این احکا صور میگیرد نیز خود عاملی برای محدودیت مباادن آب هساتند .بارای مثاال،
ممکن است اگر بخشی از اراضی آبخوان ی

چاه خش

آب زیرزمینی ،دبی پروانههای بهرهبرداری را کاه
کاه

شوند ،اداره آبیاری به دنبال هاد

کااه

برداشات از مناابع

دهد تا در گزار های خاود باه مرکاز بتواناد موفقیات خاود بارای

برداشت را نشان دهد .لذا این ترس نیز خود میتو اند موجب فرار از گزیناه مبادلاه آب شاود .باه طاور کلای عاد

حمایت و نظار دولت در بازار آب رفسنجان موجب شکلگیری رفتارهای غیربهرهورانه در مصار

آب مایشاود و از

سوی دیگر به دلیل عد نظار  ،میتواند موجب تضعی ،حقوق خریداران و فروشاندگان و همینطاور اثارا جاانبی بار
روی سایرین شود (میرنظامی و طالبی.)8931 ،
 .6-6نظرات متخصصین درباره تاثیرات رسمیسازی بازار آب
هد

این بخ

از پروژه بررسی پیامدهای ایجاد بازار آب در زمینههای زیر بوده است:

 تأثیر بازار آب بر وضعیت آبخوان و سطح آبهای زیرزمینی
 تأثیر بازار آب بر بهرهوری آب و کشاورزی
 تأثیر بازار آب بر وضعیت اقتصادی و معیشت کشاورزان
 تأثیر بازار آب بر عدالت و منازعا اجتماعی
در این گزار

تال

شده است نظرا متخصصین و بازیگران محلی در مورد زمینههای ماورد بررسای پاروژه از

طریق گفتگو با ایشان دریافت شود .این گفتگوها در جلساتی در تهران و همچنین طای یا
است .در گفتگوهای انجا گرفته در منطقه تال

سافر باه منطقاه انجاا شاده

شده است نظرا همه ذینفعان گرفته شاود باه هماین دلیال جلساا و

بازدیدهایی از بخشهای مختل ،و با حضور کشاورزان ،مسئونن دولتی و فعالین بخ
است.
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خصوصی برنامهریزی و انجا شده

 .1-3-3تأثیر بازار آب بر وضعیت آبخوان و سطح آبهای زیرزمینی
در تجربه بازار آب سایر کشورهای جهان دیده شد که یکی از پی بیازهای اصالی باازار ،تعیاین و تثبیات حقاوق
مالکیت و بهرهبرداری آب است .اگر بخواهیم دغدغه پایداری آبخوان را در بازار آب داشته باشیم بایاد یاا حقاوق آب و
میزان برداشت فعلی را به سطحی کمتر تعدیل کنیم و یا دولت اضافه برداشت از آب زیرزمینی را در بازار خریداری و در
آبخوان حفا کند .اما برای دستیابی به هد

تثبیت حقوق مالیکت آب بهرهبرداران ،هیر گزینه روشنی وجود نادارد .در

حال حاضر مجموع میزان برداشت از چاهها تقریبا برابر با مجموع پروانههای صادر شده است .اماا از طرفای حجام میازان
برداشت مجاز ثبت شده در پروانههای چاههای مختل ،برابر نیست (و خاردهمالکاان معتارض هساتند کاه بعاد از انقاالب
مجوزهای  84 ،87لیتر داده شده است در حالی که پی
از طر

از انقالب مجوزهای بزر

مالکان  57تا  67لیتار باوده اسات) و

دیگر میزان برداشت از هر چاه برابر با پروانه صادر شده بارای آن نیسات و برخای بیشاتر از مجاوز قیاد شاده در

پروانه برداشت می کنند و برخی نیز امکان برداشت به آن میزان را ندارند .بنابراین ی

چال

جدی پیشرو این اسات کاه

برای تثبیت حقوق آب جهت ایجاد بازار ،چه معیاری برای میزان برداشت آب در نظر گرفته شود و کشااورزان بار مبناای
مجوز قید شده در پروانه ،برداشت فعلی و یا مقداری تعدیل شده بتوانند در بازار وارد شوند؟ توافق بار سار تعادیل میازان
برداشتها موضوعی مشکل است و نه خردهمالکان و نه عمده مال

ها زیر بار آن نمیروند .کشاورزانی که میزان آبدهی

چاهشان کمتر از مجوزشان است (برای مثال در بازدید نوق با مواردی مواجه شادهایام کاه پرواناههاا  04لیتار ولای میازان
برداشتها کمتر از  87لیتر و گاهی کمتر از  4است) ،اداره آب منطقهای را موا ،به تامین آب بیشتر به اندازه مجوزشان
میدانند و کسانی که برداشت بیشتر از مجوز دارند (برای مثال در نوق از برخی از چاهها بی
میشود) نیز حاضر به کاه

برداشت نیستند.

همچنین در شرایط فعلی آبدهی اکثر چاهها نسبت به گذشته کاه
تحت فشار هستند و توانایی کاه
مصر

است و نه کاه

از دو برابر مجاوز برداشات

فعاننه و مضاع ،مصر

داشته است و کشاورزان به دلیال کمباود آب

خود را ندارند .از طر

دیگر بازار ابزار افزای

و پایداری .به همین جهت نمیتوان از بازار انتظار داشت که به تنهایی منجر به کااه

بهارهوری
مصار

آب شود .با توجه به منابع مالی کم دولتی نیز بعید به نظر میرسد که حتی اگر کنترلی بر حجم برداشتها صور گرفت
و بازار ایجاد شد ،دولت در بازار ورود کند و اضافه برداشت از سفره را خریداری و پایداری را در آبخوان ایجاد کند.
اما از جنبه دیگر ،از نظر برخی از متخصصینی که با آنها صحبت شده است ،بازار نه تنها در شرایط فعلی نمیتواناد
کاه

مصر

عموماً افزای
برای افزای

را به دنبال داشته باشد ،بلکه تأثیر مشاهده شده از بازار آب زیرزمینی در تجارب ساایر کشاورهای جهاان،
برداشت آب بوده است .به دنبال تشکیل بازار و افزای
برداشت ایجاد میشود .به طور کلی برخال

هزینه فرصت آب ،حفر چااههاای جدیاد و تاال

بازار آب سطحی هیر تجرباه ثباتشاده ماوفقی در باازار آب

زیرزمینی وجود ندارد.
برخی دیگر از متخصصین ،راهاندازی بازار در شرایط یارانههای زیاد انرژی را نامطلوب و منجر باه تااثیر منفای بار
آبخوان دانسته اند .به اعتقاد آنها بازار آب در شرایط ارزان بودن قیمت انرژی و وجود یارانه برای آنها میتواند منجار باه
اضافه برداشت و ی

فاجعه شود .تجربه بازار آب زیرزمینی همراه با یارانه زیاد در گجرا هند ی

تجربه منفی از باازار

آب است که منجر به تشدید بحران کمآبی شده است .همچنین به منظور پایداری دشت رفسنجان ،باید نسبت به وضاعیت
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برداشت و مصر

آب در دشتهایی باندست آن نیز حساسیت داشات .اماا تماامی پای بینایهاا در ارتبااط باا افازای

برداشت در صور ایجاد بازار منوط به این است که آیا فضاای اجتمااعی و اداری رفسانجان اجاازه حفار چااه جدیاد را
آبدهی خواهند داشت یا خیر؟ به نظر میرسد جواب این ساوان

میدهد یا خیر و آیا چاههای فعلی اساسا امکان افزای
منفی است.

 .2-3-3تأثیر بازار آب بر بهرهوری آب و كشاورزی
بهرهوری آب در دشت رفسنجان در حال حاضر بهطور متوسط  807گر پسته به ازای مصر
است .با شیوهی آبیاری غرقابی مرکز تحقیقا پسته پیشنهاد میدهد که آبیاری پسته هر  97روز ی

هر مترمکعاب آب
بار باشد .اماا از نظار

کشاورزان آبیاری  54 ،57روز یکبار باغا کافی است .همچنین اکنون اصالیتارین راهکاار بارای ارتقاا بهارهوری آب،
استفاده از آبیاری قطرهای است .آبیاری قطرهای موجب  97درصد صرفهجویی در مصر
هکتار از  17هزار هکتار از این رو

آب میشود و اکنون  87هازار

آبیاری استفاده میکنند .تقریباً  37درصد عمده مالکاان از آبیااری قطارهای اساتفاده

کردهاند .دولت برای آبیاری تحتفشار حدود  17درصد از هزینهها را به صور بالعاوض پرداخات مایکناد و بقیاه باه
صور وا در اختیار کشاورزان قرار میگیرد .آبیاری قطرهای منجر به افزای
پوکی پستهها ،بهبود انس و کیفیت پستهها و افزای

بهرهوری و مصر

درصد خنادانی پساتههاا ،کااه

درصاد

آب کمتر بدون تاییری در ستادهها میشاود .اماا

به دلیل آنکه هماهنگی بین خردهمالکان سخت است ،کمتر توانستهاند به سمت آبیاری قطرهای بروند .اما ایان عقیاده کاه
رو های آبیاری تحت فشار موجب کاه
نوین عمدتا موجب کاه

مصر

آب میشود منتقدانی نیز دارد و طباق نظار آنهاا رو هاای آبیااری

آب برگشتی به منابع زیرزمینی میشود و باعاث کااه

آبیاری قطرهای ،بهبود عملکرد تولید پسته را به همراه دارد ،میتواند باعث افزای

مصار

نمایشاود .اماا از آنجاا کاه

بهرهوری شود .بنابراین در صورتی که

رسمی سازی بازار آب کشاورزان را ترغیب به اصالح سیستم آبیاری کند ،به جهت افزای

تولید ،بهرهوری آب افازای

مییابد.
برخی از متخصصین اعتقاد داشتهاند بازار آب اگر چه راهحلی برای کنترل تقاضای آب نیسات ولای مایتواناد باه
تخصیص بهینه آب و افزای
شیوه مصر

بهرهوری کم

کند .با ارزشمندتر شدن آب در باازار ،ممکان اسات برخای از کشااورزان

خود را تاییر دهند و یا آب را با بهره وری بیشتری مورد اساتفاده قارار دهناد و یاا آن را در باازار باه فارو

برسانند .کشاورزانی وجود دارند که به دلیل کیفیات پاایین زمینشاان فقاط بارای اینکاه مالکیات زمینشاان را حفاا کنناد
زمینشان را آبیاری میکنند .باغهایی هستند که بهرهوریشان کم است یا فقط برای اینکه درختان را حفا کنناد ،زماین را
آبیاری میکنند .در صور رسمی شدن بازار آب ،امکان انتخاب گزینه فرو

آب برای این کشاورزان بیشاتر مایشاود.

همچنین به اعتقاد متخصصان ،برای دستیابی به بهرهوری بانتر باید نظا قیمتگذاری در بازار بین کشاورزان حتما توساط
خودشان انجا شود.
اما به اعتقاد برخی از متخصصین به علت کش
باشد زیرا تاثیر جدی بر نحوه مصر
کشاورزان حاضر به فرو

قیمتی کم آب ،گرانتار کاردن آب نمایتواناد سیاسات مناسابی

آب نخواهد داشات .باه هماین جهات در قیماتهاای پاایین بعیاد اسات بسایاری از

آب خود باشند .زیرا آب اضافی که به آن نیاز نداشته باشند در اختیار ندارند و عموماا حاضار

به از دست دادن سرمایهگذاریهای گذشته خود و خش

کردن باغهایشان نیستند.
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یکی از تفاو های آبهای سطحی و زیرزمینی ساهولت انتقاال حقاباه باه دیگاران در باازار آب ساطحی اسات.
جریان آب از باندست به سمت پایین دست رودخاناه ،مصاار

بخا هاای مختلا ،را تاامین مایکناد و بهارهبارداران

باندست و پاییندست میتوانند آب را بین خود مبادله کنند .در صورتی که در مورد آب زیرزمینی انتقال حقاباه تنهاا در
فاصلههای نسبتا کوتاه امکانپذیر است .ی

تفاو دیگر تاییرا آهسته مناابع زیرزمینای اسات .در یا

آبخاوان مانناد

دشت رفسنجان ،ذخیره چندین هزار ساله در اختیار بهرهبرداران قرار دارد و آنها میتوانند این ذخیره را بهرهبرداری کنناد.
در صورتی که حجم برداشت از تاذیه آبخوان بیشتر باشد سطح آب زیرزمینی باه صاور تادریجی پاایین مایرود و باه
دلیل کوچ

بودن تاییرا در مقیاس زمانی کوتاه مد (مثال ی

سال) ،بهاره بارداران باه ایان موضاوع باا تااخیر زیااد

عکسالعمل نشان میدهند .اما یکی از محرکهای ایجاد بازار آب سطحی ،تن های جادی در شارایط خشکساالیهاای
انطباق پذیری با این شارایط اسات .ایان دو موضاوع منجار باه کااه

شدید ساننه و نیاز به افزای

بهارهوری باازار آب

زیرزمینی نسبت به بازار آب سطحی میشود .زیرا اون هزینه انتقال بان خواهد بود و دوما کارکردی که بازار آب سطحی
برای تعدیل شرایط کاه

ساننه ایجاد میکند را نخواهد داشت.

بار

 .3-3-3تأثیر بازار آب بر وضعیت اقتصادی و معیشت كشاورزان
در گذشته باغداری پسته جزم کشاورزیهای پر سود کشور باوده اسات اماا در ساالهاای اخیار باا کااه
باغا  ،وضعیت معیشتی بسیاری از کشاورزان خرده مال

تولیاد

تحت تاثیر قرار گرفته است .این افراد تنها کااری کاه تواناایی

انجا آن را دارند کشاورزی و باغداری پسته است .در مواجهه با این شرایط برخی از متخصصین معتقدند بازار آب نهتنها
سبب کاه

اشتاال نمیشود ،بلکه اشتاال را افزای

میدهد .زیرا افاراد ی کاه باا آب محادود و یاا اراضای بای کیفیات

بهره وری پایینی دارند در واقع شالی ندارند که معیشتشان را تامین کند و با ایجاد بازار آب ،آب فروشی به مشاغل منطقاه
افزوده میشود .از بین کشاورزانی که دچار کمبود آب هستند ،تعداد کمای ساطح زیار کشتشاان را کااه

دادناد ،زیارا

همچنان به تاییر شرایط امید دارند و اگر  87سال از رها کردن زمینی بگذرد ،مالکیت زمینشان را نیز از دست میدهناد .از
سال  11تا سال گذشته تنها  5هزار هکتار زمین خش

شده است که مقداری از آنها هم در حاشیه روستاها و شهرها باوده

و باغ های پسته به شهر و روستا تبادیل شاده اسات .بناابراین باا افازای
می توانند درآمد خود را افزای

قیمات آب ،کشااورزان کوچا

باا فارو

آب

دهند .همچنین دولت می تواند با پرداخت تسهیال سبب احداث گلخاناه و ایجااد شاال

شود .اکنون منابع آبی در اختیار گلخانه نیست و کشاورزان میتوانند با بخشی از حقابه خود که در بازار واگذار نمیکنند
و یا خرید آب در بازار ،به گلخانهداری بچردازند.
اما برخی دیگر از متخصصین معتقدند بعد از این که کشاورزان آبشان را بفروشند ،صاحب پول مایشاوند ولای از
آنجا که دان

و فرصتهای نز برای سرمایه گذاری را ندارند ،این پول صر

خرید کانهای غیار مولاد مانناد ماشاین

سواری میشود و بعد از مدتی این افراد نه شالی در اختیار دارند و نه سرمایه نز برای گذران زندگی .پی بینی میشاود
با قیمت  077میلیون تومان برای هر حبه ،بسیاری از کشاورزان حاضر باشند کشاورزیشان را رها کنند .با توجاه باه اینکاه
بسیاری از کشاورزان مال

تنها ی

حبه آب هستند ،این میزان ممکن است در کوتاهمد جذاب باشد اماا تاامینکنناده

معیشت افراد در بلندمد نباشد.
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به عقیده یکی از متخصصین در حال حاضر مبادله آب عمدتا به صور همسایگی است و خارده مالکاان در ایان
بازار خریداران اصلی آب هستند .اما در صور رسمی شدن بازار آب ،امکان خرید برای عمده ماالکین بیشاتر اسات .باا
رسمی شدن بازار و رواج تبادل آب ،به تدریج اقتصاد منطقه متمرکز بر تولیدکنندگانی میشود که با نیروی انسانی کمتار
مقدار بیشتری تولید میکنند .همان طور که در وضعیت فعلی نیز عمدهمالکان مشاتری اصالی خریاد آب هساتند و تعاداد
اشتاال در سطح این باغا کمتر از خرده مالکان است.
موضوع دیگر در ارتباط با تعدیل پروانهها و اعمال آن است .در صورتی که برای راهاندازی باازار دغدغاه تعاادل
بخشی دشت رفسنجان را نیز داشته باشیم و برای این منظور سق ،برداشت آب را در حد تعادل دشت قرار دهیم ،به طاور
قطع وضعیت معیشتی کشاورزان رفسنجان تضعی ،خواهد شد .حتی پی بینی میشود اگار پرواناههاای فعلای نیاز اعماال
شوند ،بسیاری از کشاورزان کوچ

از بین میروند.

 .4-3-3تأثیر بازار آب بر عدالت و منازعات اجتماعی
اگر چه بازار آب بهصور خودجو

و غیررسمی شکل گرفته است و پی بینی میشاود در آیناده توساعه پیادا

کند ،ولی رسمیسازی بازار و توسعه آن نیاز به توافاق و مشاارکت باین ذینفعاان و بهارهبارداران مختلا ،دارد .بررسای
وضعیت سیاسی -اجتماعی رفسنجان نشان میدهد در شرایط فعلی برای هر کاری رسیدن به توافق سخت اسات .اخاتال
بین خرده مالکین و بزر
دغدغه و خواست بزر
با این نگر

مالکین عاملی است که منجر به مقاومت در برابر بازار مایشاود .زیارا خارده مالکاان ،باازار را
مالکان می دانند و اساسا خودشان را در اولویت بانتری در مصر

در میان کشاورزان و خردهمالکان که "ی

اکنون بین کشاورزان جا افتاده که "بازار آب خواستهی ی

آب میدانند .بازار آب ابتدا

سری میخواهند باازار آب را باه ماا القاا بکنناد" ،مطارح شاد.
سری از عمده مالکانی که میخواهند آب بقیاه را بگیرناد و

پستهی خودشان را زیاد کنند".
اعتماد کشاورزان به مسئولین دولتی نیاز پاایین اسات .کشااورزان از رو هاای اخیار آب منطقاهای بارای تعادیل
پروانهها ،دچار بدبینی شدهاند و انتظار دارند ابتدا چاههای بدون پروانه از مدار بهرهبرداری خارج شود .یکی از دنیال بای
انگیزگی کشاورزان برای تال

برای پایدارسازی منابع آب دشت ،نگرانی آنها از صدور پروانههای جدیاد از ساوی آب

منطقهای است .شرکت آب منطقهای بین مرد مقبولیت ندارد و به همین جهت هر اقدامی که از سوی این شارکت دنباال
شود با مقاومت مواجه میشود.
کشاورزان امیدشان برای بهباود وضاعیت را از دسات داده اناد و تاال

بارای صارفه جاویی و کااه

مصار

را

بیحاصل میدانند .اعتماد بین کشاورزان از بین رفته است و تمایل به انجا فعالیت اشتراکی در بین آنها کم اسات .بارای
مثال تعدد صاحبان ی

چاه سبب دشواری انجا فعالیت مشارکتی شده است .خبرهایی مانند ضرور کاه

ساطح زیار

کشت یا کاه

مجوزهای برداشت آب باعث ناامیدی کشاورزان میشود و ابتادا بایاد زیرسااختهاای اجتمااعی و فنای

مصر

آب آماده شود .بیمیلی کشاورزان نسبت به تاییر شرایط فعلی باعث مایشاود در برابار توساعه باازار هام

کاه

مقاومت کنند .کشاورزان صریحا میگویند که "اگر کنتور گذاشته شود و برداشت آبشان کاه
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یابد ،شابانه کنتورهاا را

از بین خواهند برد .وقتی خود دار از بین میرو  ،بگذار بقیه هم نتوانند برداشت کنناد .خارده ماالکین نمایپذیرناد کاه
چون سق ،برداشت بهصور مساوی بر همه اعمال میشود و میزان برداشت همه نص ،میشاود ،پاس عادنناه اسات".
پایین بودن اعتماد و اطمینان میان خردهمالکان ،بزر مالکان و دولت باعث شکست طرحهای آبی شده است.
شکلگیری بازار آب بدون تاییر در نحوه دسترس فعلی به آب نیز از نظر گروههایی از کشاورزان کاه مناابع آبای
خود را از دست دادهاند و دچار کمبود آب شدهاند ناعادننه است .در واقع بازار آب در شرایط فعلی قیمت انرژی ،یعنای
به عدهای اجازه بدهیم با کمترین هزینه آب را برداشت کنند و به قیمت باان باه افارادی کاه نمایتوانناد برداشات کنناد،
بفروشند.
اما به اعتقاد برخی از متخصصین جنبههایی نیز وجود دارد که در راستای جلب مشارکت و توافق کشاورزان بارای
ایجاد بازار آب است .بازار مکانیزمی است که میزان برداشت و مصر

آب را بر عهده خود کشاورز میگذارد و در این

راستا دولت نباید دخالتی داشته باشد و حتی نظار هم به دست آن نباشد .به همین جهت بازار ابزاری در جهات کااه
اجبار و افزای

آزادی انتخاب کشاورزان است .همچنین در حال حاضار مالکیات آب و زماین بااهم اسات و کشااورزان

حاضر نیستند مالکیت حبهایشان را بهطور دائم از دست بدهند؛ اما اگر بازار آب راهاندازی شود آنها مایتوانناد سااعتی
آب را مبادله کنند .در این حالت کشاورز ساعتی آب

را میفروشد و مالکیت آب

را حفا میکند .در حال حاضر تنهاا

مانع انتقال آب ،اداره آبیاری است که آنهم تنها درصورتیکه دیگر کشاورزان شکایت کنند ورود مایکناد .باا برداشاته
شدن این مانع ،تبادل آب بدون مشکل خاصی انجا میشود .به منظور حرکات باه سامت رسامیساازی باازار آب ،بایاد
معایب و محاسن بازار به مرد گفته شود و کشااورزان بدانناد کاه اآلن امکاان انتخااب ندارناد .اآلن بیماار هساتند و بایاد
داروها را با همهی معایبی که دارد ،مصر

کنند و بازار آب باید بهعنوان یکی از راهکارهاا در کناار راهکارهاای دیگار

مطرح شود.
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 .4مدلسازی دینامیک بازار آب رفسنجان
 .1-4فرضیات مدل دینامیکی
همااان طااور کااه در ابتاادای گاازار

بااه آن اشاااره شااد ،هااد

زیست محیطای و سیاسای ناشای از آزادساازی خریاد و فارو
پویاشناسی سیستمها» ،مدل سازی دینامی
این بخ  ،مدل دینامی

از پااروژه «ارزیااابی پیاماادهای اقتصااادی ،اجتماااعی،

و انتقاال آب در دشات رفسانجان باا اساتفاده از رویکارد

بازار آب رفسنجان با استفاده از رویکرد پویاایی سیساتمهاسات .از ایان رو در

توسعه داده شده برای موضوع بازار آب در رفسنجان با تمرکز بر حلقههاای علای و معلاولی در

آن ارائه شده است.
نز به ذکر است ،برای مدلسازی دینامی
پیشبرد اهدا

بازار آب رفسانجان ،نااگزیر فرضایاتی در جهات ساادهساازی مسائله و

مدل به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

 فرض شده است که تنها ی

رقم پسته در منطقه کشت میشود.

 نیههای مختل ،جمعیتی (از نظر بزر مال
و  )...فقط از نظر دینامی

 ،خردهمال

 ،کشاورزان پاییندست و کشااورزان باندسات

هایی که ایجاد میکنند بررسی شدهاند و تاثیر متایرهای مدل بار وضاعیت آنهاا

بررسی نشده است .به عبار دیگر ،نیههای مختل ،جمعیتی بر پارامترهای مدل تاثیرگذارند اما خود تاثیر
نمیگیرند و وضعیت آنها در مدل تاییر نمیکند.
 قیمت ارز و قیمت پسته به عنوان متایرهای برونزای سیستم و در نتیجه ورودی مدل در نظر گرفته شادهاناد
و بنابراین دینامی

های سیستم در نظر گرفته شده در مدل تاثیری بر آنها ندارد.

 .8-4نمای كلی
نمای کلی مدل در شکل  84نشان داده شده است .هد

از ارائه نقشه بخ های مختل ،مدل 1با ناا نمای كلی

به دست دادن فهمی بیشتر و کلیتر از بخ ها یا همان زیرسیستمهای مختل ،مدل دینامی
نحوه ارتباط بین آنهاست .به عبار دیگر ،هد
جریان مواد و اطالعا بین آنهاست .هر ی
هستند اما برای کل سیستم مورد مطالعه ی

سیستمها در پروژه حاضار و

از ارائه نمای کلی سیستم نشاندادن ارتباطا بین زیرسیستمها و نحاوه

از این بخ های نشان داده شده در این نما ،خاود باه تنهاایی یا
زیرسیستم به حساب میآیند .به عبار دیگر ،هر ی

سیساتم

از این بخا هاای در

نظر گرفته شده به صور مجزا قابل فکر ،تحلیل و مدل شدن هستند.

Sector map
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شکل  -15نمای كلی مدل

نماد ش

ضلعی به کار رفته در این شکل ،بر خال

متایر حالت 3نیست بلکه نماینده ی

بخ

از ش

مدل های پویایی سیستم ها متفاو است و بر خال

بخ

نماهای معمول در مدل های پویایی سیستم ها ،باه معنای یا
مدل است .همچنین ،فل های موجود نیز با نماهای معماول در

فل های معمول در این دست مدل ها که نشاندهناده علیات هساتند،

در این جا ،خطوط ممتد ،نشاندهنده جریان مواد و خطوط خطچین ،نشاندهنده جریان اطالعاا مایباشاند .بارای مثاال
فل

خطچین بنف رنگ از بخ

دولت به بخ

منابع آبی نشاندهنده تصمیمهای اعماالی دولات در بحاث مناابع آبای

است (برای مثال تصمیم دولت برای اجارای پاروژههاای انتقاال آب کاه بار روی نارخ ورودی آب باه منباع آبای دشات
تأثیرگذار است).

stock
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همانطور که در شکل  84مشاهده میشود ش

بخ

کلی  -1منابع آبی -2 ،اقتصاد منطقده -3 ،مشداركت

اجتماعی -4 ،دولت -5 ،جمعیت و  -6تاادل آب در سیستم در نظر گرفته شده است؛ به طوری که این بخا هاا
بر اساس ارتباطاتی که بین آنها وجود دارد بر یکدیگر تاثیر میگذارند .در ادامه منظور از هر ی

از ش

بخ

در نظار

گرفته شده در مدل شرح داده شده است:
 .8منابع آبی :منظور از منابع آبی ،جنبه آبشناسانه منابع آبی دشت رفسنجان و دینامی

های مرتبط با آن اسات.

از این رو ،مباحثی چون کن های اجتماعی بر سر منابع آبی در زیر سیستم مشارکت اجتماعی دیده شده است.
 .0اقتصاد منطقه :مجموعه فعالیتهای افراد که منجر به ی
اقتصاد منطقه را تشکیل می دهد .عالوه باراین ،در بخا

کن

اقتصادی و درآمد یاا هزیناه مایشاود بخا

اقتصااد منطقاه جزییاا هار کنشای کاه در ارتبااط باا

کشاورزی این منطقه اتفاق میافتد در نظر گرفتاه شاده اسات .یکای از خروجایهاای مهام در ایان زیرسیساتم،
جریان کان و خدما است که با متایر نرخ 87نشان داده شده است.
 .9مشاركت اجتماعی :در این بخ  ،جنبه سرمایه اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و ذهنیت افراد در منطقاه ماورد
مطالعه یا به عبار دیگر سیستم ذهنی جمعیت در نظر گرفته شده است.
 .5دولت :مجموعه فعالیتها ،قوانین ،مجوزها و سیاستهای اتخاذی دولت (ایران /کرماان /رفسانجان) در بخا
دولت در نظر گرفته شده است.
 .4جمعیت :جنبه جریان جمعیت ،مهاجر  ،نیروی انسانی و به طور کلی دینامی

های جمعیتی موجود در جامعاه

منطقاه مااورد مطالعاه (از نظاار توزیاع نیااروی انسااانی باین فعالیاتهاای کشاااورزی و غیار کشاااورزی) مجموعااً
جمعیت هستند .یکی از خروجی مهم در این زیرسیستم ،جریان مهاجر نیاروی انساانی باه

تشکیل دهنده بخ

بیرون از منطقه (مهاجرفرستی) است که با متایر نرخ نشان دادهشده است.
 .6تاادل آب  :در بخ

تباادل آب ،بحاث باازار آب غیررسامی موجاود در منطقاه در نظار گرفتاه شاده اسات.

فرضیا مربوط به این بخ
در ادامه هر ی

بر اساس مرور ادبیا و دریافتهای شناختی از سفر به منطقه به دست آمده است.

از بخ های نمای کلی مسئله با توضیحا بی تر ارائه شده است.

 .6-4مرور تفصیلی زیر سیستمها
 .1-3-4منابع آبی
نمای منابع آبی در نظر گرفته شاده در مادل در شاکل  86نشاان داده شاده اسات .یا

متایار حالات باا ناا آب

رفسنجان ،هسته اصلی نمای منابع آبی مدل را تشکیل داده است و دیگر متایرها (درونزا و برونزا) از طریق تأثیر بر روی
دو متایر نرخ تأثیرگذار متایر آب رفسانجان (ورودی و خروجای) بار ساطح مناابع آب زیرزمینای دشات رفسانجان تااثیر
می گذارند .از طر

دیگر ،دو متایر نرخ ورودی و نرخ خروجی ،خود بهصور غیرمساتقیم از انادازه متایار حالات آب

رفسنجان بازخورد میگیرند.
flow
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شکل  -16نمای منابع آبی
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در ادامه دینامی

های حاصل از وضعیت آب رفسنجان در بخ های دیگر مدل و تأثیر مجدد آنها بر وضاعیت آب

رفسنجان توضیح داده شده است:
 -8اهالی منطقه رفسنجان ،در گذشته نه چندان دور (در حدود  97یاا  57ساال پای ) تصاور مایکردناد مناابع آب
نامحدوده است؛ اما به تدریج با بارنج شدن وضعیت آب رفسنجان و حس کاردن آن ،ذهنیات آنهاا باه سامت
محدود دیدن منبع آبی موجود و همچنین مشترک بودن این منبع بین اهاالی منطقاه تاییار کارده اسات .درک از
محدودیت منبع توسط اهالی منطقه دو دینامی

مهم را به جریان میاندازد:

 اول ،تراژدی منبع مشترک ،به معنای تال
مشترک که خود سبب افزای

هر یا

از آنهاا بارای اساتفاده بیشاتر از ساایرین از منباع
جزئی ایجااد انگیازه

برداشت در لحظه آنها از منبع میشود (دینامی

برای متوق ،کردن تراژدی منبع مشترک در نمای مشارکت اجتماعی توضیح دادهشده است).
 دو  ،ارائه راهحل از سوی مرد و یا به عبار دیگر ،اقدا جمعی از سوی آنها در مواجهاه باا مسائله
درک شده از محدودیت منابع است که در واقع معکوس دینامی

اول عمل میکند.

در هر زمان ،متأثر از سرمایه اجتماعی موجود در منطقه ،یکای از ایان دو دینامیا
ترتیب سبب افزای

یا کاه

قادر مایگیارد و باه ایان

میزان برداشت آب کشاورزی میشود .به طوری که در نهایت بار وضاعیت منباع

آب رفسنجان تأثیر میگذارد.
 -0دینامی

بعدی ایجادشده حاصل از تاییر امید به تجدیدپذیری منبع آبی دشت است که به معنای بااور کااربران

به حل ناپذیری مشکل آب در منطقه است .امید به تجدیدپذیری منبع آبی سبب کاه
راهحل شده است و در نتیجه دینامی
 -9یکی دیگر از دینامی

امیاد و انگیازه باه یاافتن

تراژدی منبع مشترک را تقویت میکند.

ها تصور از آب است .منظور از دینامی

تصور از آب ،تصاور از پایاداری آب منباع در

طول زمان و قابلیت اتکا به آب است که بر برنامهریزی کشت پسته کشااورزان مانناد تصامیم باه خشا

کاردن

درختان پسته یا بارور /نابارور کردن آنها تأثیرگذار است .بنابراین تصور از آب بار میازان نیااز باه آب ،چاه در
کوتاه مد و چه در بلندمد و به این ترتیب بر میزان خروجی از منبع آب اثر میگذارد.
 -5ارفیت حمل 88منبع آبی ،نشاندهنده پشتیبانی منبع آب برای تامین نیاز آبی میزان مشخصی از جمعیت است کاه
در اینجا با عنوان جمعیت ایدهآل در نظر گرفته شده است .این متایر ،با تأخیر ،بر میزان مهاجر از منطقاه تاأثیر
میگذارد و به این ترتیب بر میزان برداشت آب کشاورزی جمعی تأثیرگذار است.
 -4دینامی

انتقال آب مربوط به بخ

دولت است .مطابق با ایان دینامیا

 ،دولات باا تاییار وضاعیت منباع آبای،

تصمیم به انجا طرحهای مختل ،انتقال آب میگیرد که این طرحها در صور عملایشادن و موفقیات ،سابب
افزای

موجودی کل منبع آبی میشوند؛ اما اگر عملی نشوند و در مرحله صحبت و بحاث بااقی بمانناد ،سابب

کاه

درک از محدودیت منبع بین مرد میشود ( و به این ترتیب ،طبق توضیحا پیشین باعاث تأثیرگاذاری

carrying capacity
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بر وضعیت آب میشود) .عالوه بر این در صور عملی نشدن طرحهای انتقال آب توسط دولت ،تصاور مارد
از پایااایی آب را بااان رفتااه و بااه ایاان ترتیااب باار تصاامیما کشاااورزان باار کاااه
خش
 -6دینامی

سااطح کشاات زماینهااا (بااا

کردن درختان) تأثیر میگذارد.
مر بوط به صدور مجوز برداشت آب کشاورزی مربوط به دولت است .مطابق با این دینامی

 ،دولت با

بدتر شدن وضعیت منابع آبی در منطقه تصمیم به تجدید نظر و سختگیری در صدور مجوز برای برداشات آب
کشاورزی و سختگیری بر اعمال مجوزها میگیرد که سبب کاه

برداشات آب کشااورزی و بهباود جزئای

وضعیت آب می شاود .البتاه میازان موفقیات دولات در ایان مسایر وابساته باه میازان مشاارکت مارد در اعماال
طرحهاست.
 -0کاه

کیفیت آب و سختشدن دسترسی به آب سبب محدودیت دسترسی کمی و کیفی به آب و به تباع آب

قیمت بانی آب موجب کاه

سود نسبی پسته شده و نتیجه سبب تاییر میزان کشات پساته و ترغیاب مارد باه

فعالیتهای غیر کشاورزی میشود که به این ترتیب بر میزان برداشت آب کشاورزی تأثیرگذار است.
 .2-3-4اقتصاد منطقه
بخ

اقتصاد منطقه در مدل توسعه داده شده شامل دو نمای کلی و جزئی است که در ابتدا نمای کلی و سچس بارای

توضیح سازوکارهای علی در این نما ،نمای جزئی ،که شامل اطالعا بیشتری است ،شرح داده شده است.

شکل  -17نمای كلی اقتصاد منطقه
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همانطور که در شکل  80مشاهده میشود تمامی لین

ها با توجه نوع قطبیت آنها به دو دسته مثبت و منفای تقسایم

و به ترتیب با عالمتهای  +و – مشخص میشوند .قطبیت بین متایرها در حلقههای علی نشاندهنده روابط بین متایرهاا در

هر حلقه است .در صورتی قطبیت مثات ( )+باشد ،با افزای /کاه
نیز افزای /کاه

میزان متایر مبدأ لین

 ،میازان متایار مقصاد لینا

ماییاباد و باه اصاطالح ایان جهات از رابطاه باین آن دو متایار باهصاور مسدتقیم عمال مایکناد.

بین دو متایر منفی ( )-باشد به این معناست که با افزای /کااه

درصورتیکه قطبیت لین
میزان متایر مقصد لین

،

میازان متایار مبادأ لینا

مییابد و به اصطالح این جهت از رابطه به صور معکوس عمل میکند.

نیز کاه /افزای

نمای کلی اقتصاد منطقه شامل بخ هایی از مادل مانناد مشداركت ،جمعیدت ،مندابع آبدی ،تادادل آب و
دولت است .همان طور که در شکل  80مشاهده میشود ،برای مثال ،در قسمت تعامل بخا
آبی ،قطبیت لین

اقتصاد منطقده و مندابع

از برداشت آب کشاورزی به آب رفسنجان منفی در نظر گرفتاه شاده اسات .باه ایان ترتیاب هار چاه

برداشت آب کشاورزی بهعنوان ی
میشود .با این حال قطبیت لین

متایر بیشتر شود ،سطح آب موجود زیرزمینی رفسنجان در بخ

در خال

منابع آبی کمتار

جهت یعنی از آب رفسنجان به برداشت آب کشااورزی مثبات اسات چراکاه

هر چه میزان آب زیرزمینی موجود رفسنجان بیشتر شود ،برداشت آب کشاورزی هم بیشتر میشود.
متایر اصلی نمای اقتصاد منطقه ،درآمد خالص است که در  6حلقه علی وجود دارد .برای روشنتر شدن حلقههای
علی ،از میان  6حقله مذکور ،حلقه شماره ی

توضیح داده میشود.

حلقه شماره  1با طول 5
درآمد خالص  تاییر سیساتم آبیااری  عملکارد آبای  نیااز باه آب  تاأثیر محادودیت مصار

بار

عملکرد کاشت  عملکرد کاشت
در حلقه شماره ی

 ،با فرض این که میزان متایر درآمد خالص کم شود ،با توجه به اینکه لین

تاییر سیستم آبیاری مثبت است ،میزان متایر تاییر سیستم آبیاری (به معنای تال

از درآمد خاالص باه

جهت تاییر سیساتم آبیااری از سانتی

به مدرن است) نیز کاه

مییابد و به عبار دیگر میزان اقدا به تاییر سیستم آبیاری از سنتی به مادرن کااه

میکند .حال چون لین

از تاییر سیستم آبیاری به عملکارد آبای مثبات اسات ،میازان متایار عملکارد آبای (باازدهی

مصر

آب در واحد سطح زمینهای کشاورزی) کاه

آبی و نیاز آبی ،نیاز به آب آبیاری افزای
محدودیت مصر
افزای

مییابد .در ادامه به علت مثبات باودن لینا

پیدا میکناد .پاس از آن ،باه دلیال منفای باودن لینا

بر عملکرد کاشت ،میزان متایر تاثیر محدودیت مصر

این متایر و منفی بودن نوع لین

متایر عملکرد کاشت کاه

از تأثیر محدودیت مصر

مییابد .در آخر ،با کاه

میزان متایر درآمد خالص پس از ی

شماره ی

نیااز آبای باه تاأثیر
ماییاباد .باا

بر عملکارد کاشات باه عملکارد کاشات میازان

دور کامل در این حلقه باز هم کاه

با طول پنج ،باز هم میزان این متایر کاه

باین عملکارد

بر عملکارد کاشات افازای

میزان عملکرد کاشت و مثبت بودن لین

با توجه به این که در ابتدا فرض شد میزان متایر درآمد خالص کاه

پیادا

به درآمد خاالص،

مییابد.

یابد و پس از طی شدن یا

دور کامال حلقاه

پیدا کرد ،یعنی این حلقه از نوع تشدید شونده 12یا گلولده
Reinforcing
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برفی است .به عبار دیگر با هر بار طی شدن این حلقه در مدل ،تاییرا میزان متایرهاای موجاود در آن بیشاتر (در
هر دو جهت تاییر :چه افزایشی چه کاهشی) میشود .بر خال
که با افزای

ی

متایر و طی شدن ی

حلقههای تشدیدشونده یا گلوله برفی ،باه حلقاههاایی

دور کامل آن حلقه ،جهت تاییرا آن تاییر میکند و کاه

پیدا میکناد،

به اصطالح حلقههای متعادلشونده 13یا االكلنگی گفته میشود .نز به ذکر است که میتوان باه ضارب جباری
عالمتهای لین

های موجود در ی

حلقه نیز به نوع آن حلقه پی برد .درصورتی که حال ضرب عالمتهاا مثادت

شد یعنی حلقه تشدید شونده و اگر منفی شد یعنی حلقه متعادلشونده است.
حلقه شماره  2با طول 6
درآمد خالص  تاییر سیساتم آبیااری  عملکارد آبای  نیااز باه آب  برداشات آب کشااورزی  تاأثیر
محدودیت مصر

بر عملکرد کاشت  عملکرد کاشت

حلقه شماره  3با طول 6
درآمد خالص  تمایل به کشاورزی  جذابیت نسبی کشاورزی  سطح زیر کشات  نیااز باه آب  تاأثیر
محدودیت مصر

بر عملکرد کاشت  عملکرد کاشت

حلقه شماره  4با طول 7
درآمد خاالص  تاییار سیساتم آبیااری  عملکارد آبای  نیااز باه آب  برداشات آب کشااورزی  آب
رفسنجان  کیفیت آب  عملکرد کاشت
حلقه شماره  5با طول 7
درآمد خالص  تمایل باه کشااورزی  جاذابیت نسابی کشااورزی  ساطح زیار کشات  نیااز باه آب 
برداشت آب کشاورزی  تأثیر محدودیت مصر

بر عملکرد کاشت  عملکرد کاشت

حلقه شماره  6با طول 8
درآمد خالص  تمایل باه کشااورزی  جاذابیت نسابی کشااورزی  ساطح زیار کشات  نیااز باه آب 
برداشت آب کشاورزی  آب رفسنجان  کیفیت آب  عملکرد کاشت

 .1-2-3-4نمای جزئی اقتصاد منطقه
در این بخ  ،نمای اقتصاد منطقه که شامل بخ هایی از مدل مانند مشاركت ،جمعیت ،منابع آبدی ،تادادل
آب و دولت اسات باهصاور جزئایتار تشاریح مایشاود .نماایی جزئای اقتصااد منطقاه در شاکل  81و چهاار نماای
درشتنمایی شده از آن در شکل  ،83شکل  ،07شکل  08و شکل  00آورده شده است.

Balancing
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شکل  -18نمای جزئی اقتصاد منطقه

شکل  -13نمای درشت نمایی شده اقتصاد منطقه (قسمت چپ باال)
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شکل  -21نمای درشت نمایی شده اقتصاد منطقه (قسمت راست باال)

شکل  -21نمای درشت نمایی شده اقتصاد منطقه (قسمت راست پایین)
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شکل  -22نمای درشت نمایی شده اقتصاد منطقه (قسمت چپ پایین)

بخشی از نمای اقتصاد منطقه -جزئیتر مدل ،شامل دینامی

درآمد کشاورزان ناشی از سطح زیر کشت باارور

است .درآمد کشاورزان ناشی از سطح زیر کشت بارور بسته باه ناوع تکنولاوژی ،ناوع کشات و دسترسای باه آب ،بارای
برخی بانتر و برای برخی پایینتر است .کشاورزانی که میازان درآماد آن هاا باانتر اسات ،باه علات تواناایی بارای تهیاه
ضمانتهای وا و پرداخت هزینههای جانبی مربوط به آن ،نسبت به سایر کشاورزانی که درآمد پایینتری دارند ،تواناایی
بی تری برای تاییر سیستم آبیاری و بهبود عملکرد آبی و کاه
فعالشدن دو دینامی

نیاز به آب خواهند داشت .درآمد کشاوزان تحت تااثیر

تاییر میکند:

 تاییر سیستم آبیاری :با تاییر سیستم آبیاری و افزای

عملکرد آبی در واحد سطح (که عمدتاً کشااورزان باا

درآمد بانتر قادر به انجا آن هستند) نسبت برداشت به نیاز آبی باا برداشات ثابات افازای
بنابراین سبب افزای

پیادا مایکناد.

عملکرد کاشت و دستیابی به درآمد بانتر مایشاود .همچناین کشااورزان باا کااه
میتوانند سطح زیر کشت خود را افزای

محدودیت مصر

دهند (کاشات نهاال یاا باارور کاردن ساطح

نابارور).


مشارکت اجتماعی :تمایل به برداشات در اثار مشاارکت اجتمااعی کشااورزان کااه
صور  ،سبب کاه
برخال

دینامی

پیادا کناد .در ایان

برداشات آب کشااورزی و بهباود وضاعیت منباع آبای مایشاود اماا ایان دینامیا
ی

 ،برای کشاورزان درآمدی به همراه ندارد و در صورتی اتفاق مایافتاد کاه سارمایه

اجتماعی مناسبی در منطقه شکلگرفته باشد و مرد طی ی
حاضر در منطقه این اتفاق نمیافتد).
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عمل جمعی این کار را انجا دهناد (در حاال

نکته قابل توجه این است که تاییار سیساتم آبیااری ،تمایال باه برداشات را کام نمایکناد بلکاه درآماد
کشاورزانی که به سراغ سیستمهای آبیاری جدید میروند ،با افزای

عملکرد کشت یا افزای

سطح زیر کشت

بیشتر میشود .عالوه بر این ،کسانی که درآمد بانتری دارناد مای توانناد باا تاییار سیساتم آبیااری خاود درآماد
بی تری به دست آورند اما با توجه به این که همه کشاورزان تواناایی تاییار سیساتم آبیااری و افازای
خو د را ندارند و کشاورزانی هم در منطقه هستند که درآمد بانیی ندارند ،شکا

درآماد

درآمادی در منطقاه افازای

پیدا میکند و سطح عدالت پایین میآید .درنهایت ،تاییر سیستم آبیاری در منطقه سبب خواهاد شاد تاا کساانی
که عملکرد کشت پایینی دارند مجبور به ترک زمینهایشان و یا واگذاری آنها به کسانی شوند که میتوانند باا
عملکرد کشت بانتری کشت کنند.
دینامی

مهم دیگر در نمای اقتصادی منطقه ،تاییر جذابیت انجا فعالیتهای کشاورزی در منطقاه اسات کاه تحات

تاثیر دو عامل اصلی قرار دارد:
آب رفسنجان :درآمد خالصی که از کشت پسته توسط کشاورزان کسب میشود وابساته باه وضاعیت آب رفسانجان
است که میتواند بر جذابیت فعالیتهای کشاورزی توسط مرد در منطقه تاثیر بگذارد .به عبار دیگر ،با توجاه باه ایان
که وضعیت آب رفسنجان بر هزینههای مختل ،کاشت پسته تاثیر می گاذارد ،بار ساود نسابی کشات پساته نیاز تأثیرگاذار
است .درنتیجه وضعیت آب رفسنجان میتواند درآمد سرانه کشاورزی و نسبت آن به فعالیتهای کشاورزی دیگر (به جز
کشت پسته) و فعالیتهای غیر از کشاورزی را تاییر دهد .در کنار این دینامی

 ،پارامترهاایی مانناد تصاور مارد از آب،

پایداری کشاورزی ،عرق به زمین و کشاورزی ،پارامتر تمایل به فعالیت کشاورزی را در مرد تحت تاأثیر قارار مایدهاد.
در صورتی که تمایل به کشاورزی تحت تأثیر موارد یاد شده کاه
به فعالیتهای غیر کشاورزی و در نتیجه سبب کاه
موجب کاه

پیدا کند سبب سوق داده شدن بخشی از کشااورزان

سطح زیر کشات پساته مایشاود .کااه

ساطح زیار کشات پساته

برداشت آب میشود و آب برداشتشده بین کشاورزانی که با عملکرد باانتری کشات مایکنناد تقسایم

میشود.
حمایت دولت از فعالیتهای غیر کشاورزی :غیر از وضعیت آب رفسنجان ،عامال دیگاری کاه بار جاذابیت فعالیات
کشاورزی نسبت به فعالیتهای غیر کشاورزی تأثیرگذار است حمایت دولت از انجا فعالیتهاای غیار از کشااورزی در
منطقه است .میزان اجازه دولت به کشااورزان بارای تاییار کااربری اراضای کشاورزیشاان ،سارمایهگاذاری و حمایات از
گردشگری و فراهم کردن زمینه و امکان تاییر شال از کشاورزی به غیر کشاورزی ،همگی از عواملی هستند که بر میازان
جذابیت نسبی کشاورزی در منطقه تاثیرگذارند.

 .3-3-4مشاركت اجتماعی
نمای مشاركت اجتماعی ،شامل بخ هایی از مدل مانناد اقتصاد منطقه ،جمعیدت ،مندابع آبدی و دولدت
است .متایر اصلی نمای مشاركت اجتماعی که متایر حالت مشارکت است و نماینده میزان سرمایه اجتمااعی در منطقاه
است (شکل .)09
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شکل  -23نمای مشاركت اجتماعی

نمای مشاركت اجتماعی مدل شامل دو م لفه اصلی است:
 سرمایه اجتماعی بین مرد منطقه
 امید و اعتماد به دولت
هر قدر وخامت اوضاع منابع آبای دشات بیشاتر شاود اختالفاا باین پااییندسات و باندسات دشات و
و بزر

مالا

بیشاتر مایشاود کاه سابب کااه

اعتمااد متقابال در جامعاه

همچنین اختال

بین خردهمال

میشود .از طر

دیگر ،توانایی دولت در ارائه راهحل و حل مشکل و میزان ساالم باودن دولات و دور باودن از

فساد و زد و بند ،بر میزان مشارکت مرد تأثیرگاذار اسات .در شارایط وخامات وضاعیت مناابع آب رفسانجان،
میزان مشارکت یا سرمایه اجتماعی موجود در منطقه سبب میشود تا مرد منطقه به انجا ی

عمل جمعای کاه

حاصل از وجود مقدار کافی سرمایه اجتماعی و داشتن امید به حل شادن مسائله اسات ،متمایال شاوند .افازای
عمل جمعی باعث اتفاقنظر مرد روی ی

یا چند گزینه جهت حل مسئله آب مایشاود .حاال بساته باه میازان

درک مرد از محدودیت منبع ،تصمیم میگیرند که برای ی
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فعالیت مثبت یا منفی با یکدیگر همراه شاوند .از

جهت مثبت ممکن است برای کاه

برداشت آب متفقالقول شوند یا اینکه به دولت فشاار بیاورناد تاا راهحلای

مانند راهحل انتقال آب پیدا کند که این خود سبب میشود که مرد احساس کنند مشکل حالشاده و دیگار باه
دنبال یافتن راهحل و عمل جمعی نباشند .از جهت منفی هم ممکان اسات کاه متفاقالقاول شاوند تاا یا

عمال

مخرب مانند جلوگیری کردن از نظار دولت و پای

کنتورهای نصبشده را انجا دهند .یا این که در حالات

راهحل که خوب و بد بودن

آزمون نشده است ،مانند راهحل تباادل آب ،متفاقالقاول

سو  ،مرد بر روی ی

شده و مشارکت کنند .از سوی دیگر اگر مشارکت پایین باشد و مرد سراغ ی

عمل جمعی نروند با توجاه باه

اینکه احساس میکنناد منباع محادود اسات ،هارکس باه دنباال تاأمین مناافع شخصای خاود مایرود کاه سابب
شکلگیری تراژدی منبع مشترک میشود که برداشت آب به اندازه قابلتوجهی بان میرود .ایان اتفااق ،عاالوه
بر صدمه زدن به منابع آبی ،خود سبب کاه

روزافزون مشارکت اجتماعی و وخیمتر شدن اوضاع میشود.

 .4-3-4دولت
نمای دولت ،که شامل بخ هایی از مدل مانند اقتصداد منطقدهای ،تادادل آب ،مندابع آبدی و مشداركت
اجتماعی است ،در شکل  05نشان داده شده است .از مباحث اصلی در این نما ،اعتماد به دولت است که چگونه با عاد
برنامهریزیهای مناسب بین مرد کاه

مییابد .همچنین ،پروژههای انتقال آب از دیگر مناطق به رفسنجان که حاصال از

فشارهای زیاد برای ارائه راهحلهای کوتاهمد و عد توانایی دولت در حل مسائل به رو

پایدار و درازماد هساتند،

در این نما در نظر گرفته شدهاند.
همان طور که در نمای دولت نشان داده شده است ،دولت در چهار حوزه عمل ،شامل ( )8مجوز )0( ،انتقاال آب،
( )9وا و ( )5تبادل آب نق

مهمی دارد.
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شکل  -24نمای دولت

 -8مجوزها :در این مدل دو پارامتر مجوز اسمی و مجوز اعمالی /واقعی در نظر گرفته شده است .منظاور از مجاوز،
پروانه مصر

منابع آب زیرزمینی است که دولت به کاربران میدهد .دولات مجوزهاایی اسامی باه کشااورزان

اعطا میکند و بعد با سازوکارهایی به اعمال شدن واقعی آن مجوزها (مجوز اعمالی) نظار میکند.
با بدتر شدن وضعیت منابع آبی ،دولت به سراغ کاه
سعی میکند با عد صدور مجوز جدید و یا کاه

مجوزهای اسمی برای برداشات از مناابع آب زیرزمینای مایرود و
مجوزهای موجود به طرق مختلا ،،نظاار خاود را بار برداشات از

منابع آب زیرزمینی بهبود بخشد .اما ،در صور فساد و ناکارآمدی دولت ،ممکن است دولت به بعضی افراد مجوز دهاد
یا در نظار خود سهلانگاری کند و به این ترتیب سبب شکلگیری مفهو مجاوز اعماالی شاود کاه نشااندهناده میازان
واقعی کنترل بر برداشت بیرویه توسط دولت است .برداشت بیرویه آب در قد اول بر وضعیت وخیم آب دامان میزناد
و از طر
سبب افزای

دیگر باعث میشود تا اعتماد به دولت کم شود که در نتیجه راه را برای راهحلهای جمعی و پایدار مایبنادد و
فشار مرد به دولت برای انجا راهحلهای کوتاهمد مانند انتقال آب میشود .اگر راهحلهای کوتاهمد

دولت برای بهبود وضعیت منابع آب موفقیتآمیز باشند باعث میشود تا وضعیت آب کمی بهتار شاود اماا در عاین حاال
مرد وضعیت اضطرار کاه

منابع آب و به عبار دیگر وجود مشکل را درک نکنند .از طار
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دیگار اگار طارحهاای

انتقال آب موفقیتآمیز نباشند باعث میشود تا امید مرد به عملکرد موثر دولت کم شده و در نتیجه تأثیرگاذاری دولات
در بین مرد و مشارکت مرد کاه
 -0دینامی

پیدا کند و در نهایت وضعیت منابع آب زیرزمینی وخیم شود.

دیگر در نمای دولت ،پرداخت وا برای بهبود رو های آبیاری به کشاورزان است .متاسفانه وا هاای

پرداختی از سوی دولت برای بهبود رو های آبیاری به صور مناسبی بین کشاورزان توزیاع نمایشاود و تنهاا
افرادی که پشتوانه و ضمانت محکم دارند میتوانند این نوع از وا ها را دریافت کنند .بنابراین با توزیع ناامتوازن
این گونه وا ها در بین مرد  ،امید آنها به توانایی دولت برای عملکرد موثر کم شده و در نتیجه موجب کااه
مشارکت مرد و بروز پیامدهای پس آن میشود.
 -9اگر دولت بتواند در اثر فهم مشکل آب و کاه
را بهبود ببخشد و از طر
عمل جمعی شوند ،با کاه

فساد و ناکارآمدی خود ،نظار خود بر مناابع آب زیرزمینای

دیگر مرد هم تحت تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در منطقه و مشارکت ،متقاعاد باه
هزینهها و ریس

های قانونی تبادل آب ،مایتواناد مناتج باه اجارای قاانون توزیاع

عادننه آب (و موافقت وزار نیرو با تبادل آب در دشت رفسنجان) و به تبع آن تبادل آب در منطقه شود.

 .5-3-4جمعیت
نمای جمعیت شامل بخ هایی از مدل مانند اقتصاد منطقه و منابع آبی است (شاکل  .)04در ایان نماا مباحاث
اصلی تأمین نیروی انسانی برای بخ

کشاورزی ،که خود تابع میزان منابع آب موجود در منطقه است در نظر گرفته شاده

است.
مطابق با آنچه در نمای جمعیت رخ میدهد ،وقتی وضعیت منابع آبی وخیم میشود ،ارفیات حمال منباع آب در
منطقه کمتر خواهد شد و درنتیجه جمعیت کمتری میتوانند از این منباع معیشات خاود
جمعیت ایدهآل در منطقه تاییر پیدا میکند و با تأخیر ،سبب افزای

را تاأمین کناد .بناابراین میازان

مهااجر مارد از آن منطقاه و کااه

نیاروی کاار

سطح زیر کشت است که این اتفاق کمی از فشاار روی برداشات از منباع

می شود .اولین پیامد کاه

نیروی کار ،کاه

آبی را کم میکند .از طر

دیگر ،مقداری از برداشت گذشته کشاورزانی که تصمیم به مهاجر گرفتهاند به کشااورزان

حاضر در منطقه منتقل می شود .کشااورزان حاضار در منطقاه از آب ماازادی کاه باه دسات آوردهاناد بارای بارورساازی
زمینهایشان و بهبود عملکرد زمینهای فعلی خود استفاده میکنند و به این ترتیب درآماد خاود را افازای
عبار دیگر در اثر کاه

مایدهناد .باه

ارفیت حمال منباع آب در منطقاه ،کاارایی و میاانگین عملکارد در واحاد ساطح زماینهاای

کشاورزی که صاحبان آنها مهاجر نکردهاند افزای

مییابد.
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شکل  -25نمای جمعیت

 .6-3-4تاادل آب
نمای تاادل آب شامل بخ هایی از مدل مانند اقتصاد منطقه و دولت است (شکل  ،06شکل  00و شاکل .)01
در این نما ،موضوع اصلی پروژه که همان تبادل آب در بازار فعلی غیررسمی است ،در نظر گرفته شده است .نکاا مهام
در رخ دادن تبادل آب در منطقه ،تشکیل مفاهیم تقاضا و عرضه آب بهصاور باالقوه و بالفعال ،تحات تاأثیر میازان نیااز
خریداران و مازاد مصر

آب فروشندگان است .در این بین هزینههای مختلا ،مانناد ریسا

انگیزههای مالی و غیرمالی ،تبادل آب را بهصور یا
فروشنده ،نمود خود را در بخ

 ،جابجاایی و  ...در مقابال

باازار در مایآورناد .در آخار نتیجاه تباادل آب باین خریادار و

اقتصاد منطقه نشان میدهد.
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شکل  -26نمای تاادل آب

شکل  -27نمای درشت نمایی شده تاادل آب (چپ)
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شکل  -28نمای درشت نمایی شده تاادل آب (راست)

در نمای تاادل آب پارامتر تقاضای بالقوه برای تبادل آب در نظر گرفته شده است که مقدار آن عباار اسات از
کل نیاز آب برای فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی ،منهای مقدار آبی که در وضعیت فعلی و در عمل از منابع آب
برداشت میشود .تقا ضای بالقوه برای تبادل آب از ساوی کشااورزانی اسات کاه درآماد خاالص باانیی دارناد و عموما ًا
زمینهایی دارند که در آنها با عملکرد بانتری نسبت به بقیه کشاورزی میکنند (در نمای اقتصاد منطقه -جزئیتدر
نشان دادهشده است) .درآمد بانتر این افراد ،هزینه-فرصت خرید آب را ایجاد میکناد کاه جماع ایان هزیناه-فرصات و
هزینههای جابجایی آب ،ارز
است که هزینهها و ریس

بالقوه برای تقاضای آب را افزای

میدهد (منتج به تقاضای بی تار آب) .نز باه ذکار

های قانونی حاصل از اعمال دولت میتواند موجب افازای

ارز

باالقوه بارای تقاضاای آب

شود.
از طر

دیگر کسانی که آب مازاد بر مصر

دارند (حاصال از خشا

کاردن یاا ناباارور کاردن زماینهایشاان)

میتوانند عرضه بالقوهای از آب را شکل دهند (منتج به عرضه بی تر آب) .این گروه از افراد کسانی هستند که درآماد و
عملکرد پایینتری دارند و با فرو
هزینهها و ریس

های قانونی ،ی

آب میتوانند ی
ارز

هزینه -فرصت فارو

بارای خاود بساازند کاه باا در نظار گارفتن

بالقوه برای عرضه آب ساخته میشود .ارز

بالقوه برای تقاضاای آب و ارز

بالقوه برای عرضه آب ،ضمن ایجاد قیمت اولیه آب در بازار ،موجب ایجاد تقاضا و عرضه بالفعل شاده آب مایشاود .باه
عبار دیگر ،بر اساس قیمت اولیه آب و مقایسه آن باا ارز

باالقوه بارای تقاضاای آب ،بخشای از تقاضاای باالقوه آب

تبدیل به بالفعل میشود و با مقایسه قیمت بهدست آمده در بازار و ارز

بالقوه برای عرضه آب ،بخشی از عرضهکنندگان

آب تصمیم میگیرند که آب مازادی که دارند را در بازار عرضه کنند و در نتیجه عرضه بالقوه به بالفعل تبدیل مایشاود.
با تشکیل عرضه و تقاضای بالفعل ،کل آب مبادله شده در بازار تحات تاأثیر قارار مایگیارد و از ایان پاس کاه عرضاه و
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تقاضای آب بالفعل شده است ،میزان قیمت آب از عرضه و تقاضای بالفعل آب تعیین میشود .با مبادلاه آب ،محادودیت
مصر

برای کسانی که آب دریافت کردهاند کاه

مییابد و این امکان را به آنها میدهد تا زماینهاای نابارورشاان را

بارور کرده و عملکردشان را بانتر ببرند .در مقابل ،محدودیت مصار
مصر

بارای عرضاهکننادگان افازای

ماییاباد (میازان

عرضهکنندگان آب کم میشود) و سبب میشود تا آنها یا بخشی از زمینهایشان را نابارور یا خش
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کنند.

 .5جمعبندی
با توجه به چال های کنونی مدیریت منابع آب کشور و افزای
اقتصادی برای تخصیص آب ی

شکا

عرضه و تقاضاا ،باهکاارگیری معیارهاای

ضرور اجتنابناپاذیر اسات و باازار آب یکای از ابزارهاای کارآماد در ایان جهات

محسوب میشود .به طوری که میتوان انتظار داشت با شکل گیاری باازار ،آب صار
بیشترین ارز

مصاارفی شاود کاه تواناایی خلاق

را دارند و بهرهبرداران آن حاضرند بهای بیشتری برای آب پرداخات کنناد؛ لکان بایاد توجاه داشات کاه

اجرای اصول تئوری اقتصادی بازار در عمل برای کانیی همچون آب با چال ها و در عین حال با حساسیتهاایی هماراه
است .به نظر میرسد آنچه تحت عنوان پی نیازهای ایجاد بازار مطرح میشاود ،در واقاع بخشای از اصالیتارین مواناع و
چال های پیشروی اصالح وضعیت منابع آب ایران است .برای مثاال ایجااد باازاری کارآماد مساتلز تثبیات و توافاق بار
حقوق آب بهرهبرداران است که در بسیاری از مناطق کشور بسیار مبهم بوده و نظمبخشی باه آن کااری بنیاادی و پیچیاده
است که نیازمند عزمی جدی خواهد بود.
صر نظر از این موارد ،حتی بازارهایی که از منظر اقتصادی توانایی تخصیص آب باه بهارهورتارین فعالیاتهاا را
دارند ممکن است معیارهای زیستمحیطی ،برابری اجتماعی و حتی امنیت عمومی را که در حوزه مسائل سیاست عمومی
قرار میگیرند ،تامین نکنند .برای مثال در تعقیب کارآیی از طریق تخصیص بازار چنانچه مالحظا براباری تاامین نشاود،
ممکن است به لحاظ اجتماعی و سیاسی موضوع قابل پذیر

نباشد ،در این حالات مداخلاه بخا

عماومی بارای تنظایم

بازار و فرآیند عرضه و تخصیص آب نز و ضروری است ،هر چند که تئوری انتخااب عماومی معتقاد اسات کاه نقاص
ذاتی در عملکرد بخ

عمومی خود میتواند به پیامدهای ناکارآیی و شکست دولت منجر شود.

بررسی انجا شده در این پیوه

نشان داد کارکرد بازارهای آب کشورهای جهان ،در هر منطقه بار اسااس مقتضایا و

مسائل آن متفاو بوده است .بازار آب در برخی از منااطق فرصاتی را فاراهم کارده اسات کاه کشااورزان کوچا

کاه

سرمایه کافی برای حفر چاه را نداشاته اناد باه آب دسترسای پیادا کنناد .در برخای از منااطق باازار موجاب جلاوگیری از
برداشت های جدید آب و ایجاد فرصت بازتخصیص و تامین آب را برای نیازهاای جدیاد از مناابع موجاود فاراهم کارده
است .همچنین در برخی از بازارها با مداخله دولت و خرید آب ،نیازهای محیطزیست تامین گردیده است .در نهایات در
بسیاری از تجارب ،بازار نق

تخصیص آب به نیازهای اساسیتر و با بهرهوری باانتر و خاارج کاردن بهارهبارداران غیار

بهره ور به ازای خرید حقوق آب آنها را به دنبال داشته است .تجارب بازار آب موفق در منابع آب زیرزمینی محادودتر از
بازارهای آب سطحی است و تجارب قابل توجهی از نق

باازار آب زیرزمینای در کااه

برداشات از آب زیرزمینای و

پایدارسازی آبخوان وجود ندارد .دلیل این موضاوع مای تواناد ناشای از جدیادتر باودن مواجهاه باا کمباود آب در مناابع
زیرزمینی نسبت به منابع سطحی ،عد شافافیت حقاوق آب زیرزمینای ،عاد قطعیات دربااره حجام مخازن و میازان آب
تجدیدپذیر و تدریجی بودن تاییرا در منابع آب زیرزمینی و عد واکن
آب و همچنین تاییرا فصلی خش

سریع به خشکساالی و ترساالی باشاد .کمباود

سالی آن از زمینههای تشکیل بازار هستند و حقابههای قابلمبادلاه تاا حادود زیاادی

قادر به حل مشکال کمباود آب اسات .در ماورد مناابع آب زیرزمینای موضاوع کمباود آب و محارو باودن برخای از
بهرهبرداران از منابع آب کافی عامل اصلی شکلگیری بازار آب است.
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مدلهای قراردادی متفاوتی برای انتقال و خرید و فرو
کم

آب در دنیاا وجاود دارد .در منااطقی مانناد اساترالیا ،باه

سیستمی که بر مبنای عرضه و تقاضا تنظیم شده است ،قیمت واحد برای خریاد و فارو

آب تعیاین مایشاود .در

مقابل در پاکستان و هند و چین ،قیمت آب به صور محلی و متایر و با چانهزنی تعیین میشاود .در چناین شارایطی ایان
عوامل در تعیین قیمت آب دخیل و موثر هستند:
 هزینههای حمل آب :در موارد زیادی هزینه حمل آب بخ

مهمای از قیمات آب را تشاکیل مایدهاد.

این مساله باعث شده است که قیمت آب در کنار چاه یا رود با قیمت آن سر زمین بسیار متفاو باشد.
 انحصار عرضه یا تقاضا :در مناطقی که انتقال آب بین محلی و منطقهای با دشواری روبرو است ،معماون
با انحصار عرضه و یا تقاضا روبرو هستیم .این انحصاار نقا

بسایار مهام در قادر چاناهزنای طارفین و

قیمت نهایی دارد.
 مسائل خویشاوندی و پیوندهای اجتماعی :به طوری که انتقال آب بیشتر بین خویشاوندان ،همقبیلاهایهاا
و افراد دارای پیوند اجتماعی بیشتر انجا میگیرد و این موضوع بر قیمت توافق شده تاثیر میگذارد
 قیمت تما شده آب :در مواردی که زیرساخت تامین آب ،آب را برای همه بهرهبرداران با شرایط نسابتا
مشابهی مهیا نمیکند ،هزینه تما شده آب برای بهرهبرداران مختل ،است.
 هزینه فرصت آب :برای بهرهبرداران مختل ،آب ارز

یکسانی ندارد و هر ی

با توجه به تواناییهاای

خود قابلیت ارز آفرینی متفاوتی از آب دارند.
 اقتصاد کشاورزی و میزان ارز

آب :آب برای محصون مختل ،ارز

یکساانی نادارد .بارای مثاال

ممکن است عد تامین آب برای باغاا باه بهاای از باین رفاتن سارمایهگاذاری چنادین سااله شاود در
صورتی که این شرایط برای زراعت وجود ندارد.
در بررسی تجربیا بینالمللی مهمترین ابعادی که برای بهبود بازارهای آب مورد اشاره قرار گرفته است ماواردی
همچون تقویت حقوق آب از طریق حقوق قابل مبادله و جدا کردن حقوق آب از زمین ،آموز
نظار بر مبادن و کاه

و اطالعرسانی همساان،

هزینههای مبادنتی ،اعتالی رویههای رسایدگی باه تان هاا ،تعارضاا و دعااوی حقاوقی،

استفاده از ارفیتهای و تواناییهای تشکلهای غیر دولتی در تقویت بازارهای محلی آب ،کنترل آثار منفای مباادن از
طریق تدابیر مدیریتی ،ضوابط و دستورالعملهاای نز و تقویات ساامانههاای فیزیکای ذخیاره و توزیاع آب باوده اسات.
شکل گیری این ابعاد معمون در کشورهای توسعه یافته همچون استرالیا و آمریکا با شارایط بهتاری صاور گرفتاه اسات
ولی در کشورهای در حال توسعه بسیاری از این شرایط فراهم نشده است و به همین جهت بازارهای آب در این کشاورها
به صور غیر رسمی ایجاد شدهاند.
در ایران نیز بازار آب سابقه زیادی دارد و از گذشته در مواجهاه باا کمباود آب ،بهارهبارداران آب را میاان خاود
مبادله کردهاند .هماکنون نیز مبادله آب در بسیاری از مناطق کشور از جمله دشت رفسنجان شاایع باوده کاه عمادتا بطاور
غیررسمی فعال است .در شهر مجن ،با جدا شدن حقاوق آب از زماین و امکاان مبادلاه آب از دهاه  ،57باازار آب ایجااد
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گردیده و عملکرد مناسبی پیده کرده است به طوری کاه انطبااقپاذیری بهارهبارداران را در مواجهاه باا شارایط مختلا،
افزای

داده است .در دشت قزوین و رفسنجان نیز مبادله آب با مکانیزمی غیررسمی و بر خال

قانون و بادون نظاار و

مداخله دولت بین بهرهبرداران صور میگیرد.
علیرغم آنکه از برنامه سو تااکنون جهاتگیاری رسامی باه سامت تقویات باازار آب باوده اماا اقادا جادی از ساوی
سیاستگذاران در این مسیر انجا نشده است و به نظر میرسد عز جدی برای مواجهه باا پیچیادگیهاا و ملزوماا ایجااد
بازار آب پایدار وجود نداشته است .تقویت و توسعه بازارهای محلی و غیررسمی آب باید با تامل و نهادساازیهاای نز
انجا پذیرد .در این زمینه پارادوکسی درباره مداخله و عد مداخله دولت وجود دارد .از طرفی با توجه به موارد شکسات
بازار در بازار آب نیاز به مداخالتی از سوی دولت برای تضمین پایداری زیستمحیطای و عادالت اجتمااعی وجاود دارد
که این مداخال در حال حاضر در بازارهای غیر رسمی آب محدود است .اما از طر

دیگر با توجه باه بایاعتماادی باه

دولت و سابقه شکست خورده مداخال دولتی در سازوکارهای محلی و خرد بهرهبرداری از آب ،ممکن است بازارهاای
رسمی آب نیز به چنین سرانجامی منجر شود .با این وجود ،بررسی وضعیت فعلای باازار آب ایاران نیاز نشاان مایدهاد از
طرفی وجود موانع قانونی منجر به عد کارایی در بازار آب و از طر

دیگر اثرا شخص ثالث و تبعا زیساتمحیطای

و اجتماعی در بازار غیررسمی فعلی است .برای مثال بازاری که آب را از مصار
بان (با استفاده از سیستمهای آبیاری مدرن) جابهجا میکند ،در واقع به کاه

با راندمان پایین به مصار

باا رانادمان

آب برگشتی و افات بیشاتر آبخاوان منجار

میشود .به همین جهت برای تشکیل بازارهای آب با توجه به بستر مدیریت منابع آب ایران نیاز به تنظیمگریهایی وجاود
دارد که از شکست دولت در کنترل بازار آب اجتناب شود.
در بین متخصصین آب و کشاورزی رفسنجان نیز دیدگاههاای متفااوتی در ارتبااط باا مساائل باازار آب و آثاار و
تبعا آن بر وضعیت پایداری دشت ،بهرهوری آب ،معیشت جامعه و عدالت وجود دارد که در این گزار

تال

شد تاا

این دیدگاههای مختل ،بیان گردد .برای مثال در ارتباط با تاثیر توسعه بازار بار وضاعیت معیشاتی جامعاه ،عادهای معتقاد
هستند که با افزای

تبادل آب ،آبفروشی به مشاغل موجود در منطقه اضافه میشاود و مایتواناد بارای معیشات جامعاه

خارج شده از کشاورزی کم

کند .در صورتی که عده دیگری معتقد بودهاند با پاول باه دسات آماده از محال فارو

آب ،معیشت پایداری برای کشاورزان سابق به وجود نمیآید .این اخاتال

نظرهاا در ارتبااط باا تااثیر باازار بار پایاداری

دشت ،بهرهوری آب و کشاورزی و توسعه عدالت نیز وجود داشته است.
اما آنچه مسلم است این است که رسمیسازی و توسعه بازار آب دینامی
و یا باعث تشدید دینامی
این پیوه

های موجود میشود که پی

های جدیدی را در منطقه فعال میکناد

از رسمیسازی بازار باید درباره آنها پی بینی صور گیارد .در

برای تهیه مدل دینامیکی توساعه باازار آب ،زیرسیساتمهاای مختلا ،مناابع آبای ،اقتصااد منطقاه ،مشاارکت

اجتماعی ،دولت ،جمعیت و تبادل آب در نظر گرفته شده است .در این مدل دینامیکی از طرفی ارتباطا درون هار یا
از این زیرسیستمها بررسی شده است و از طر
آنها بیان شده است .هر ی
سیستم مورد مطالعه ی

دیگر ارتباطا بین زیرسیساتمهاا و نحاوه جریاان ماواد و اطالعاا باین

از این بخ های نشان داده شده در این نما ،خود به تنهایی ی

زیرسیستم به حساب میآیند .به عبار دیگر ،هر ی

صور مجزا قابل فکر ،تحلیل و مدل شدن هستند.
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سیستم هستند اما برای کال

از این بخ های در نظار گرفتاه شاده باه

بازارهای آب ممکن است آثار جانبی منفی ،به سبب ماهیت به هموابسته منابع آب در پای داشاته باشاد .منظاور از
زیرسیستم منابع آبی ،جنبه آبشناسانه منابع آبی دشت رفسنجان و دینامی

های مارتبط باا آن اسات .از ایان رو ،مبااحثی

چون کن های اجتماعی بر سر منابع آبی در زیر سیستم مشارکت اجتماعی دیده شده است .انحرا

آب در باندست بار

میزان جریان در پائیندست تأثیر میگذارد .تاییرا در استفاده مصرفی ،میزان نفوذ عمقی آب را تاییر میدهاد .تاییار در
نقطه انحرا

میتواند جریانهای برگشتی را کاه

دهد و تأمین آب زارعانی را که در مبادله آب دخیل نیساتند ،مختال

سازد .بازار آب زیرزمینی ممکن است به ترغیب کشاورزان برای برداشت بیشاتر از آب زیرزمینای و نشسات زماین ،نفاوذ
آب شور و اُفت سطح آب زیرزمینی منجر شود.
اما توساعه باازار آب تااثیرا اجتمااعی و اقتصاادی مهمای نیاز در دشات رفسانجان خواهاد گذاشات .مجموعاه
فعالیتهای افراد که منجر به ی
بخ

کن

اقتصادی و درآمد یا هزینه میشود بخ

اقتصااد منطقاه را تشاکیل مایدهاد .در

مشارکت اجتماعی نیز جنبه سرمایه اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و ذهنیت افراد در منطقه مورد مطالعه یا به عباار

دیگر سیستم ذهنی جمعیت در نظر گرفته شده است .زیرسیستم اجتماعی دیگر مورد تحلیل جمعیت منطقاه اسات کاه باه
تاییرا جمعیتی و نحوه اشتاال آنها میپردازد .همچنین زیرسیستم دولت شامل مجموعاه فعالیاتهاا ،قاوانین ،مجوزهاا و
سیاستهای اتخاذی دولت (ایران /کرمان /رفسنجان) است.
در نهایت در بخ
مربوط به این بخ

تبادل آب ،بحث بازار آب غیررسمی موجود در منطقاه در نظار گرفتاه شاده اسات .فرضایا

بر اساس مرور ادبیا و دریافتهای شناختی از سفر باه منطقاه باه دسات آماده اسات .تباادل آب در

منطقه متاثر از تقاضای بالقوه آب (مقدار تقاضایی که در وضعیت فعلی منبع آبی برای تاامین آن وجاود نادارد) و عرضاه
بالقوه (آب در اختیار افرادی که درآمد و عملکرد پایینتری دارند و با فرو

آب میتوانند ی

هزیناه-فرصات فارو

برای خود بسازند) قرار دارد که بر اساس قیمت به دست آمده در بازار برخی از این عرضاه و تقاضااها بالفعال مایشاوند.
شرایط و نهادهای مختل ،نهادی ،اجتماعی و اقتصادی موجود در منطقه بر قیمت آب و میزان مبادله تاثیرگذار اسات و از
این منظر قانونی و یا غیر قانونی بودن مبادله اهمیت پیدا میکند.
در فصل چهار  ،مدل دینامی

توسعه داده شده بارای باازار آب رفسانجان معرفای و بخا هاای مختلا ،آن باه

تفصیل ارائه شد .همانطور که مالحظه گردید ،در مدل دینامیکی توساعه داده شاده ،پارامترهاای متناوعی در نظار گرفتاه
شده است به طوری که در حوزههای مختل ،منابع آب ،اقتصاد منطقه ،مشارکت اجتماعی ،دولت ،جمعیات و در نهایات
تبادل آب جای می گیرناد .ایان پارامترهاا و در نتیجاه نماهاای در نظار گرفتاه شاده مساتقل از هام نیساتند و بار یکادیگر
تاثیرگذارند .تعدد عوامل تاثیرگذار بر بازار آب و روابط میان این عوامل نشان دهنده پیچیدگی سیستم و پتانسیل تاثیر هار
ی

از پارامترها در موفقیت و یا عد موفقیت رسمیسازی بازار آب در رفسنجان است.
در این مرحله از مطالعه ،سعی شده تا با نگاهی جامع به مسائله باازار آب و همچناین در نظار گارفتن وییگایهاا و

پارامترهای موثر بر آن با توجه به خصوصیا اقتصادی ،اجتماعی و منابع آبی در دشت رفنسجان مدل مفهومی دیناامیکی
برای دشت مطالعاتی رفسنجان توسعه داده شود تا در مراحال بعادی ،بار اسااس جماعآوری اطالعاا تکمیلای از منطقاه
مطالعاتی و به تبع آن کالیبراسیون و صحتسنجی مدل توسعه داده شده ،به خروجی کمی دست یافت .منظور از خروجای
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کمی از اجرای این مدل (پس از انجا کالیبراسیون و صحتسنجی آن) ،سنج

تاثیر تاییار در پارامترهاای ورودی مادل

بر وضعیت آب رفسنجان و سایر پارامترهای مورد توجه در مدل است.
به طور کلی انتظار میرود که این مدل دیدی جامع از وضعیت منابع آبی ،اقتصادی و اجتمااعی را در ساناریوهای
مختلفی از ترکیب وضعیت منابع آب ،اقتصاد ،مشارکت اجتماعی ،سیاستها و عملکرد دولت و جمعیات ،و همچناین در
قالب مکانیز هاای تباادل آب در اختیاار قارار دهاد .از ایان رو از ایان مادل انتظاار مایرود تااثیر مکاانیز هاای مختلا،
رسمیسازی بازار آب را بر شاخصهای مورد نظر در سناریوهای مختل ،نشان دهد .با توجاه باه افات مساتمر ساطح آب
زیرزمینی در دشت رفسنجان در چند دهه اخیر ،مهم ترین موضوع در بحث اجرای باازار آب تااثیر آن بار پایاداری مناابع
آب زیرزمینی در درازمد است؛ چرا که یکی از مهمترین دغدغهها در بحث بازار آب این است کاه آیاا ایان رویکارد
میتواند ب ه کاه
دینامی

میازان مصار

و در نتیجاه پایاداری مناابع آب زیرزمینای مناتج شاود یاا ایان کاه برخای پارامترهاا و

های موجود در سیستم ،مانع از اجرای موفقیتآمیز بازار آب در راستای پایدارسازی منابع آب زیرزمینی خواهاد

شد .در این مدل سنج

پایداری منابع آب بر اساس مقایسه ورودی و خروجی منابع آب رفسنجان در نمای "مناابع آب"

امکانپذیر است .نتیجهگیری درباره تاثیر آزادسازی تبادن آب بر مولفههای مختل ،از جمله پایداری منابع آب دشات
رفسنجان در گا های بعدی پروژه و پس از خروجی گرفتن از مدل انجا خواهد شد .ولی با ایان حاال بار اسااس رواباط
تنظیم شده در این مدل ،به نظر میرسد وضعیت پایداری آبخوان رفسنجان تحتتاثیر عوامل نسبتا ایستایی است و افزای
تبادن آب نیز تاثیر خاصی بر آن نخواهد داشت.
سوال دو که انتظار میرود مدل پاسخگوی آن باشد این است که آیا آزادسازی تبادن آب در دشت رفسنجان
بر بهره وری مصر
سنج

آب تاثیر خواهد داشت یا خیر؟ در این مدل نسبت درآمد خالص به آب مصر

تاثیر تبادن آب بر بهره وری آب خواهد باود .از آنجاا کاه باا افازای

کشاورزی افزای
بهرهوری افزای

پیدا میکند ،انتظار میرود آب صر

مصار

شده شاخصی برای

تباادن  ،هزیناه فرصات آب در بخا

با تاوان خلاق ارز

اقتصاادی بیشاتر شاود و در نتیجاه

یابد.

سومین معیاری که انتظار میرود مدل دینامیکی بتواند به آن پاسب دهد تاثیر آزادسازی تباادن آب بار وضاعیت
اشتاال و معیشت اهالی رفسنجان است .در این راستا شاخصهایی همچون درآمد سرانه کشاورزی ،اشتاال نیروی کاار در
بخ

کشاورزی و غیرکشاورزی ،امکان تاییر شال از کشاورزی به بخ

دیگر و جمعیت بیکار در منطقه بارای سانج

وضعیت اشتاال و معیشت در نظر گرفته شده است.
یکی از دغدغههای دیگری که در بحث بازار آب مطرح است و انتظار مایرود ایان مادل باه آن پاساخگو باشاد،
ارزیابی تاثیر بازار بر تاییر وضعیت عدالت اجتماعی بین بهرهبرداران و سایر آحاد جامعه است .به طور قطع بارای ارزیاابی
وضعیت عدالت ،نمی توان تنها به سنج

ی

شاخص بسنده کرد و حتی تعاری ،از عدالت ممکن است از دیادگاههاای

مختل ،،تفاو کند .بر این اساس در مدل دینامیکی طراحی شده عاالوه بار شااخصهاای مارتبط باا اشاتاال و معیشات،
عدالت با شاخص هایی همچون مهاجر  ،پایداری کشاورزی و پایاداری کمای وکیفای مناابع آب ،محادودیت مصار
آب ،مشارکت ،نسبت برداشت به نیاز آبی ،درآمد سرانه در بخ های کشاورزی و غیار کشااورزی ،اعتمااد متقابال باین
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افراد جامعه ،اختال

پاییندست و باندست ،اختال

بین خرده مالا

و بازر

مالا

استفاده از وا های آبیاری قطرهای و نسبت برداشت به نیاز آبی توصی ،شده است.
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