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 چکيده 
آب بةين عدم امکان مبادلةةباعث اراضي آب به مالکيتقوانين و سياستهای اداره آب کشور بويژه وابستگي مالکيت

 معةادالتدر  اغلب نشده وآب بعنوان يک کاالی اقتصادی ارزشمند محسوباست لذاسازی ارزش آن شدهکاربران و واقعي

در حةوز  آب  بةازار محةورهةای بةه روشبحةران آب بةه منظةور مةديريت گردد. برخي از کشةورها مياقتصادی وارد ن

-تجارت آب در حوضة آبريز مةوری ،آنهاترين است که از موفقگرفتههای آب شکل اند و در همين راستا بازارآوردهروی

در  "فرآينةد مبادلةة تجةاری آب"طراحةي کشةور  هایبا توجه به بيالن منفي آب در اغلةب دشةت. استدارلين استراليا 

هةای پيشةنهادها و گزارهو شةده پرداخته طرحيهای چنين مزايا، موانع و چالشبه  اينجالذا در  دارد ضرورت مان نيزکشور

 هاموجود تخصيصپارامترهای بيالن و وضع بربا تکيه طراحي چنين فرآيندی .شودميطرح  آنسازی مهم درخصوص پياده

نظارت عمومي در خصوص ارزش اقتصادی آب خواهدتوانست  خواهد بود و با تقويت باور Cap and Tradeالگوی تحت  و

 نمايد.مجاز پيادههای غيربرداشتبر مردم را برمردم

 

 ارزش اقتصادی آبتجارت آب، بازار آب، فرآيند مبادله تجاری آب،  ها:کليد واژه

 

 مقدمه -1

اسد  کد  شه  باعد اسد  و پیچیده  روبدرو کرد  و مشکالت هابحران آبی موجود در سطح دنیا اغلب کشورها را با چالش

کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی، حقوق، سیاسی، محیط زیس  و غیر  بدا متخصصدین های مختلف از جمل  متخصصین متخصصین حوز 

مفاهیمی نظیر حقدوق آب، حکمراندی آب، گیری های از این نوع باع  شکلآب برای مهیری  مباح  آبی همکاری نماینه. همکاری

علیدرغ  اینکد  آب بوندوان تداکتور کلیدهی . امروز  اس اقتصاد آب، حسابهاری آب، بازار آب، بورس آب و تجارت آب و غیر  شه 

کننهگان قرار اما همچنان جایگا  و ارزش اقتصادی خود را نیاتت  اس  لذا با مبلغ ناچیز در اختیار مصرف اس توسوة جوامع شناخت  شه 

و بدرای انگیدزدا بدر میهای اجتماعی ررویة منابع آب کمتر حساسی . بنابراین در چنین شرایطی، مصرف غیرمجاز و مصرف بیگیردمی

و وارد نمودن آن در موادالت اقتصادی وجود نهارد. در ایدن  "سازی ارزش آبواقوی"ای جز مهیری  و مقابل  با چنین مصارتی، چار 
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اد با رتع موانع بر سر را  آن بونوان یک پیشنهاد برای مهیری  منابع آب کشدور پیشدنه "ترآینه مبادلة تجاری آب"متن سیاستی طراحی 

 گردد.می

 و پيامدها ها، مزايا و چالششرح مختصری از مسئله -2

امروز  مفاهیمی نظیر بورس آب، بازار آب، کارگزار آب و غیر  در بین صاحبنظران بخش آب بسیار مطرح اس . شایه دلیل 

ارزش  سازیدر چرخ  تولیه اس  ک  خود زاییهة عهم واقوی مغفول ماندن ارزش اقتصادی آبعمه  بر توج  ب  چنین مفاهیمی، 

هدای مختلدف و وقدوع بحدران آبدی حاعدر و عدهوا از شدرایط پایدهاری بلنهمدهت بخش آب در روید آب بود  و منجر ب  مصدرف بی

یک تههیده جدهی بدرای بونوان های مصرف، . این مه  در کنار عواملی نظیر اتزایش جموی ، تغییرات اقلیمی و اتزایش سران اس شه 

لدذا اسد  از آنجا ک  توسوة پایهار اجتماعی و اقتصادی با تخصیص کارآمه منابع محهود آبی گدر  خورد  شود.منابع آب محسوب می

 "بازار محةور"طراحي فرآيندهای سازی ارزش آب از طرید  در راستای مهیری  منابع آب ناگزیر ب  واقوی های مختلفدول 

توانده میاسد  و اس  اما یک تجربة بسیار موت  در کشور استرالیا شدکل گرتت آمیز نبود برآمهنه. هر چنه اغلب این تجربیات موتقی 

 الگوی مناسبی برای کشورمان باشه.

کد  از یدک توزیدع مکدانی نامناسدب  متدرمیلی 052 کمتر از خشک و متوسط بارش ساالنةکشورمان ایران با توج  ب  اقلی  خشک و نیم 

روید  و غیرمجداز بارش نیز برخوردار اس ، ناگزیر اس  برای مقابل  با رونه نزولی کمی  و کیفی  منابع آبی کد  ماحصدل برداشد  بی

لةة فرآينةد مباد"طراحةي گدردد . در این متن سیاستی بطور خالص  و بونوان یک راهکار پیشدنهاد میاس ، تمهیهاتی را بیانهیشه

در دستور کار وزارت نیرو قدرار بگیدرد تدا از  های اجرايي حوز  آبسياستقوانين و  با انجام اصالحات در "تجاری آب

 .تشکیل شود ی ذینفع و با نظارت دول هااین طری  بازارهای محلی آب تح  مهیری  اتراد و شرک 

اجزای آن در های قانونی، مان خواهه بود و بایه عمن ایجاد ظرتی دقی  این ترآینه قطواً مستلزم صرف هزین  و زسازی طراحی و پیاد 

نماینهگان ، اجتماعی و یهای تخصصی آب، کشاورزی، اقتصادگیری از خرد جموی متخصصین حوز های تخصصی و با بهر کارگرو 

هدای آب با شرح و بسطی کد  در بخشسازی ترآینه مبادلة تجاری گردد پیاد بینی میو ذینفوان طراحی گردد. پیش های مردمیتشکل

 باشه:را بهنباا داشت ی نظیر موارد زیر بوهی ارائ  خواهه شه، آثار مثبت

  نهادین  شهن آب بونوان یک کاالی اقتصادی ارزشمنه بین آحاد جامو 

 سازی ارزش اقتصادی آبواقوی 

 گیری بازار آبشکل 

 اتزایش تولیه ناخالص داخلی 

 هاگیریدر تصمی  "هزین  ترص "گیری رویکرد سط مصرف کننهگان و شکلاهتمام ب  مصرف بهین  تو 

  ایهای گلخان های کنترا شه  از قبیل کش گسترش کش 

 امکان ذخیر  آب و کش  در تصوا مختلف 

 های تحویل حجمی آبتوسوة روش 
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  و محصوالت با صرت  اقتصادی باال برآبهای ک جایگزینی کش 

 بر پتانسیل مصرف و صادرات جلوگیری از تولیه مازاد 

  غیردولتی و کاهش بار مالی توسوة زیرساختهای انتقاا و توزیع آبهای توسوة زیرساختهای مهیری  محلی آب با هزین 

 تراه  شهن ابزار جهیه برای مهیری  ریسک دسترسی ب  آب در مواقع حساس 

  در حوزة آب و کشاورزیپذیر ریزی انوطافبرنام 

  های محلیها در قالب اتحادی های یکپارچ  و توسو  کش  و صنو و روی آوردن ب  کش  اصالح الگوی کش 

  گذاری در بخش کشاورزیپذیری سرمای کاهش ریسک عهم برگش 

  در خریه و تروش محصوالت کشاورزی بهلیل اثر طرح بر واقوی شهن قیم  محصوا و ها حذف شرایط حضور واسط

 بازارحذف شکاف قیمتی بین مزرع  و 

 های آبها و کارگزاریگیری مؤسسات و بنگا شکل 

 ایجاد اشتغاا 

  ب  منظور جلوگیری از کاهش قیم  آب  مجاز برانهای غیرمجاز توسط حقاب برداریجلوگیری از بهر 

  بران و بومیانکنترا کیفی  منابع آب و جلوگیری از آالینهگان منابع آب توسط حقاب 

 جویی آب تگیری ترهنگ صرکمک در شکل 

 توسوة پایهار منابع آب 

  مهیریتی منابع آبهای توالی گذاران ب  ورود سرمای 

 روی آوردن ب  بازچرخانی آب 

 های پایش آب و هوا ب  منظور مهیری  بهین  و ساخ  ایستگا  گیری آبگیری صنایع وابست  نظیر تولیه ابزار انهاز شکل

 جوی هایبینیو پیش مصرف با الگوگیری از وقایع

 سازی چنین طرحی متصور اس  ک  عبارتس  از:در کنار مزایای توق، چالشهایی نیز برای پیاد 

 کمبود اطالعات پای  مورد نیاز در حوزة آب و کشاورزی برای طراحی ترآینه مورد نظر 

 گیری ماتیای آبشکل 

 مناقشات آبی بین نواحی 

  آب و کشاورزیهای اقتصادی، تقهان نیروی انسانی آشنا ب  جنب 

 گیری تساد اداریشکل 

 و ملزومات اتخاذ و اجرايي کردن سياست راه حل های سياستي برای حل مسأله -3

های قانونی در این حوز  ایجاد شود. در همین راسدتا ابتدها سازی ترآینه مبادلة تجاری آب در وهلة اوا نیاز ب  این دارد ک  ظرتی پیاد 

، لغو اس قانون توزیع عادالنة آب تصریح شه  02و  02وابستگی حقوق مالکی  آب و زمین ک  در مواد بایه ماهی  نفی تروش آب و 

بر مصوب و اجرایی گردد. بدهیهی اسد  بد  منظدور حقوق مالکی  آب از حقوق مالکی  زمین یا توالی  آب گردد و سیاس  تفکیک
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بینی تبوات احتمالی تهوین و ابالغ گردد و های اجرایی مربوط  با پیشام نها و آیینجلوگیری از تبوات اجرای این مصوب ، دستورالومل

 ها نیز با اطالع نماینهگان دول  و تح  نظارت دول  صورت بگیرد.تمام توالی 

های گزار با در نظر گرتتن  "ترآینه مبادلة تجاری آب"گردد های اجرایی، پیشنهاد مینام  و دستورالوملبا توج  ب  اهمی  تهوین آیین

 ذکر اس ، طراحی گردد:زیر ک  در این مرحل  قابل 

 آنها الگوبرداری شود.المللی مورد ارزیابی قرار بگیرد و از تجربیات موت  و ناموت  ملی و بین -1

 در وهلة اوا این طرح در چنه دش  از کشور بونوان پایلوت مورد اجرا قرار بگیرد. -0

های تدهوین نیه و این نماینهگان مجریان وظدایف دولد  بدر اسداس دسدتورالوملدول  نماینهگان خود را در دش  مورتی ک -3

 باشه. ،شه 

 اجار  داد  شود. یا حقاب  خریه و تروش شود وتخصیص یا حقاب  بران مصرف شود، آب میتوانه در این ترآینه توسط حقاب  -4

 ،پایدة از پدیش تویدین شده  تورتدةر اسداس یدک توانه حقابة آنها را بد، دول  میبراندر صورت مواتق  و اعالم رسمی حقاب  -5

اتته. مبلغ تورتدة پاید  بدر اسداس ها اتفاق میین اقهام در جه  کاهش برداش  و مصارف و احیای آبخوانخریه نمایه. اپیش

احیدا و مواتقتنامة طرح های مترتب بطور ساالن  در پارامترهای بیالن آب در هر دش  متغیر خواهه بود و محل پرداخ  هزین 

 بینی خواهه شه.بخشی پیشتوادا

توسوة هرگون  زیرساخ  برای انتقاا آب با نظارت و تأییه نماینهة دول  و بهون خسارت ب  مصالح سایرین و با صرف هزینة  -6

 شخصی خواهه بود.

ابدزار کنتدرا اس ، وجدود نخواهده داشد . بر تخصیص داد  شه هیچگون  ح  برداش  و تروش آب بیش از آنچ  ب  حقاب   -2

های گش  برداش ، ادوات تحویل حجمی آب خواهه بود و وظیفة نظارت و کنترا بر آنها بر عههة نماینهگان دول  )گرو 

 و بازرسی( خواهه بود.

 Capها برابر باشه لذا مصرف مازاد بایه از الگدوی میزان کل آب مصرتی )در محل و مبادل  شه ( بایه با میزان کل تخصیص -2

and Trade .تبوی  کنه 

ایدن  با قیم  مبادالت آزاد بد  تدروش برسدانه. را خریه شه ، مجاز اس  آب پیشهادول  برای تنظی  قیم  آب و ترآورد  -9

 اقهام زمانی میسر خواهه بود ک  مصرف آب خریهاری شه  مناتاتی با پایهاری اکوسیست  و منابع آبی نهاشت  باشه.

در ها تویین خواهده شده و دولد  آب، ارزش آب در موامالت بین اشخاص و شرک ب  منظور واقوی سازی ارزش اقتصادی  -12

توسط دول ، بر اساس پارامترهای بیالن هر دشد  خریه این ترآینه دخالتی نخواهه داش . تویین مقهار تورتة پای  برای پیش

بحران آب در دشد ، بدر اسداس میدزان توسط وزارت نیرو تویین و ابالغ خواهه شه. نرخ تورتة پای  ارتباط مستقی  با شاخص 

 مصرف آب تجهیهشونه ، خواهه داش .

 دسترس بودن منابع آب و وجدود محدل مصدرفتاکتورهای در بران نهارد و دول  هیچ توههی در پوشش کامل حقابة حقاب  -11

 آن تویین کننه  میزان سه  برداش  آب برای پوشش برداش  کامل حقاب  تخصیصی اس .یا خریهار  آب

عالو  بر انسهاد منبع، ب  میزان آب مصرتی و بر اساس قیم  متوسط آب در غیرمجاز،  مازاد و هایصورت کشف برداش در  -10
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 گردد، هزینة آب از خاطیان دریات  خواهه شه.موامالت منطق  ک  توسط کارشناس ذیصالح تویین می

 ارزش اتزود  خواهه بود. برای ترویج و توسوة طرح پیشنهادی، خریه و تروش آب مواف از مالیات و -13

گیری ب  ابزار اندهاز با هزینة شخصی کننهگان حقیقی و حقوقی بایه منبع برداش  آب تح  مالکی  خود را تمامی مشارک  -14

 مورد تأییه وزارت نیرو تجهیز نماینه.

 خریه و تروش آب بین کشاورزی و صنایع آزاد اس . -15

ساا خود را نهارنه. این سازی آب بیش از میزان مصرف یکو ذخیر  کننهگان حقیقی و حقوقی اجازة احهاث مخزنمصرف -16

 میزان بر اساس میزان اراعی و مصرف صنایع توسط وزارت نیرو تویین خواهه شه.

خریه و تروش آب بهون تویین محل مصرف در داخل هدر دشد  امکانپدذیر نیسد  و مبادلدة آب بدین دشدتها توسدط دولد   -12

 ها را نهارنه. دش ح  مبادلة بین هارک صورت خواهه گرت  و اشخاص و ش

بران توزیع نمایه و خریه و های اعتبار آبی تهی  و بین حقاب تر برای اجرای طرح، کارتتوانه در جه  نظارت قویدول  می -12

 های وزارت نیرو صورت بگیرد.و با ثب  در دتاتر و نماینهگی هاتروش آب از طری  این کارت

پدذیر خواهده بدود و ها نسب  ب  تغییرات وعوی  منابع و مصدارف آب انوطافة تجاری آب در دش چارچوب ترآینه مبادل -19

 باشه.ای قابل تغییر توسط وزارت نیرو میبصورت دور 

 ها خواهه بود.برداری شبک های توسو  یاتت  با مهیری  و نظارت دتاتر بهر مهیری  مبادلة آب بین کشاورزان در شبک  -02

مرتبط از جمل  وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنو ، موهن و تجارت و سازمان محدیط زیسد   هایو سازمانها وزارتخان  -01

 اجرای طرح با وزارت نیرو بومل آورنه. های الزم را دربایه همکاری

 ی ديگربررسي گزينه های منتخب سياستي در کشورها -4

اسدترالیا اسد .  Murray-Darlingاس ، تجدارت آب در حوعدة ب شه گیری بازار آهای موت  تجارت آب ک  منجر ب  شکلاز نمون 

 توان برای ورود ب  طراحی ترآینه از صاحبنظران استرالیایی بهر  برد.گردد، میبنابراین با توعیحاتی ک  در ادام  از این تجرب  ارائ  می

ای کارآمده و ورزان ب  ایجاد یک بازار و طراحی نظام مبادلد تمرکز خود را از ساختن سه و دادن یاران  ب  کشا 92 دول  استرالیا از ده 

بد  ترآینده ز ریددر یک زمان مودین و بدرای یدک حوعد  آبای تویین سقف مقهار آب مبادل و با  تویین قیم  برای آب تغییر داد ترآینه

حقدوق مالکید  آب از حقدوق مالکید  بدا تفکیدک کمیسیون ملدی آب اسدترالیا  1994در ساا تجارت آب ب  شکل جهی ورود کرد. 

اراعی، امکان مبادلة تجاری آب را تسهیل نمود. این اتفاق باع  شه تا بازار آب تا جایی رشه نمایه ک  ارزش مودامالت بدازار آب در 

ن بدازار آب، کدارگزارانظیر متنوعی  . در همین راستا مؤسسات واسط سهمیلیارد دالر بر 3ب  حهود  0212در ساا دارلین -حوعة موری

در بازار خریده و تدروش آب شدهنه. در  بازد  اقتصادیدر استرالیا شکل گرت  ک  همگی سبب اتزایش  بازارهای مبادالت آب و غیر 

 29ولز بد  میدزان ایالد  نیوسدات کد میلیون دالر شه  322بازار آب سبب اتزایش تولیه ناخالص داخلی استرالیا ب  میزان  0222-29ساا 

 . (NWC, 2011) در این رشه سهی  بودنه میلیون دالر 021میلیون دالر و ایال  ویکتوریا  16ر، استرالیای جنوبی میلیون دال



 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 

 1396اسفند  10وزارت نيرو، 
 

 بطرویکد  اثری ک  بازار آب استرالیا در حمای  از بخش کشاورزی داشت  قابدل توجد  بدود  اسد  آمار استرالیا براساس اطالعات ادار 

درصه کاهش یات  ولدی تولیدهات کشداورزی اسدترالیا کد  از  53ب  میزان  0229تا  0225های میزان آب موجود در این کشور بین ساا

 میلیارد دالر ات  کرد.  3/4میلیارد دالر ب   5/5دهه و از درصه کاهش را نشان می 09آیه تنها ب  دس  می کش  آبیطری  

 توصيه هايي درباره بهترين گزينه يا گزينه ها -5

بومی با های گیری از تجربیات موت  استرالیا و سایر بازارهای محلی آب در سطح دنیا، دستورالوملگردد با بهر می در این بخش پیشنهاد

سازی ترآینه مبادلة تجاری آب در چنه دش  کشور های مختلف تهوین گردد و نسب  ب  پیاد استفاد  از خرد جموی متخصصین حوز 

های کشاورزی و صنوتی در یک شرایط مناسبی بود  و از نظر زیرساختها طالعات پایة آب و توالی ها بایه از نظر ااقهام شود. این دش 

بیندی میگدردد در صدورت موتقید  آمیدز بدودن ایدن ترآینده، جدایگزین مناسدبی بدرای پدیشیاتتگی مناسب باشنه. در یک سطح توسو 

 هایی نظیر طرح نکاش  حوع  دریاچ  ارومی  شکل بگیرد. طرح

در سدایة تغییدر نگدرش عمدومی نسدب  بد  ارزش اقتصدادی آب، و  ایجداد خواهده نمدود مندابع آبدیدر وعدوی  رح اثرات مثبتی این ط

در جه  اههاف حاکمیتی وزارت نیرو در کنترا خواهه نمود بنابراین  "نظارت مردم بر مردم"طری  ترآینه  های غیرمجاز را ازبرداش 

بیندی و بخشدی پیشی از جمل  طرح احیا و تواداعمران هایدر قالب طرح راهای مترتب هزین  بایه بود  و این وزارتخان حوزة منابع آب 
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