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چكيده
افت كمي و كيفي محسوس آب زيرزميني ،تأمين آب شرب و كشاورزي را در بسياري از مناطق با بحران مواجه
ساخته است .از اين رو مديريت مصرف منابع آب زيرزميني از اهميت قابل توجهي برخورداراست .ابزارهاي
اقتصادي با تاكيد بر قيمت و ديگر روشهاي ميتني بر بازار ،انگيزه هايي به منظور استفاده موثر و كارا از آب را
براي تمام مصرف كنندگان فراهم مي كند .عليرغم اينكه قيمت گذاري ،يكي از ابزارهاي مهم اقتصادي براي
مديريت منابع آب است ،اما به سبب مالكيت بخش عمده آب زيرزميني توسط بخش خصوصي ،قيمت گذاري
مستقيم كه اساس آن بر تعيين حجم آب مصرف شده مصرف كنندگان مي باشد در ايران ميسر نمي باشد .با توجه
به پيوند قوي آب انرژي در خصوص آب زير زميني ،روش هاي قيمت گذاري غيرمستقيم مي تواند ابزار
اقتصادي كاراتري جهت مديريت منابع آب زيرزميني باشد.

كليدواژه ها :آب زيرزميني ،قيمت گذاري غيرمستقيم ،ابزارهاي اقتصادي ،پيوند آب-انرژي.

-0مقدمه و اهميت مسئله
منابع آب ايران از دو منبع آبهاي سطحي و زيرزميني تامين مي شود .بر اساس آمار و اطالعات ارائه شده توسط وزير
محترم نيرو در برنامه پيشنهادي خود ،آب زيرزميني حدود  %75از نياز آب شرب شهري و حدود  %38از نياز آب شرب
روستايي و حدود  %75آب کشاورزي کشور را تأمين مي کند .در سالهاي خشک نسبت تامين آب از اين منبع براي
مصارف مختلف افزايش مي يابد .اين آمار و اطالعات نشان مي دهد که تامين نيازهاي مختلف آبي در کشور وابسته به
استحصال آب هاي زيرزميني است .لذا افت کمي و کيفي محسوس اين منابع ،تأمين آب شرب و کشاورزي را در
بسياري از مناطق کشور با چالش مواجه نموده است.
کاهش بارش ،تداوم خشکسالي سال هاي اخير و مهمتر از همه برداشت بي رويه از سفره هاي آب زيرزميني در چند دهه
ي اخير منجر به کاهش قابل مالحظه ي سطح ايستابي شده است به طوري که در حال حاضر بيالن آبهاي زيرزميني در
سطح کشور منفي است] [1تعداد دشتهاي ممنوعه کشور از  17دشت در سال  1835به  813دشت در سال  1838گزارش
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شده است ] [5که بيشتر جمعيت کشور و عمده زيربناها و فعاليت هاي اقتصادي کشور در محدوده اين دشتهاي ممنوعه
واقع شده است که اين به خوبي گوياي اهميت بحران آب زيرزميني در کشور مي باشد.
هم اکنون درکشورکسري مخزن و افت شديد سطح آب باعث کمبود آب و عدم قطعيت درتأمين آب کالن شهرهاي
کشور از جمله تهران است .عالوه بر آن به استناد گزارش سازمان زمينشناسي کشور پديده ناگوار فرونشست زمين
دربسياري از دشتهاي ايران مرگ آبخوان ها و خطرات و خسارات جبران ناپذيري به زيرساختهاي کشورواردکرده است.

-2راه حل سياستي براي حل مسئله
مديريت منابع آب زيرزميني به همان اندازه که به مديريت منابع آب مربوط است ،به مديريت مصرف کنندگان اين منابع
نيز بستگي دارد] .[8ايجاد تغيير در رفتار مصرف کنندگان ،نيازمند تغيير در انگيزه هاي آنها مي باشد .در دنيا براي مديريت
منابع آب زيرزميني سه گروه ابزار براي تغيير انگيزه ها در نظر گرفته مي شود]:[3
 .1قوانين و مقررات
 .5مشوقها و بازدارنده هاي اقتصادي
 .8مشوقها و بازدارنده هاي فرهنگي و اجتماعي
ابزارهاي قانوني شامل حقوق آب ،قواعد تنظيمي و قوانين مربوط به آب از ابزارهاي اعمال سياستها هستند که به شيوه
دستور و نظارت به صورت اجبار و بيروني ايجاد انگيزه مي کنند .از مشوقها و بازدارنده هاي فرهنگي و اجتماعي براي
اعمال توصيه ها در تغييرات رفتاري بهره برداران آب به صورت دروني ،داوطلبانه و خودجوش (يعني بدون حکم قانوني
و انگيزه هاي مالي) استفاده مي شود .اين موارد شامل مشارکت ذي نفعان و آموزش و آگاهي رساني مي باشد.
براي اعمال سياستهامي توان از ابزارهاي اقتصادي استفاده کرد .ابزارهاي اقتصادي با تاکيد بر قيمت و ديگر ابزارهاي ميتني
بر بازار ،انگيزه هايي به منظور استفاده موثر و کارا از آب را براي تمام مصرف کنندگان فراهم مي کند .از جمله مهمترين
ابزارهاي اقتصادي مي توان به ابزارهاي قيمت گذاري بر اساس تعيين ارزش اقتصادي ،هزينه تمام شده و توان پرداخت
مصرف کنندگان؛ ابزارهاي نهادي مثل شکل دهي بازار آب و ابزارهاي تشويقي و تنبيهي مانند ماليات و يارانه ها ،تسهيالت
و اعتبارات براي ايجاد پايداري مالي اشاره کرد ].[7

 -8توصيههايي در مورد بهترين گزينه يا گزينه ها
در کشور ما جهت حل مشکالت مربوط به مديريت آبهاي سطحي و زيرزميني به طور عمده تمرکز بر تصويب قوانين و
مقررات بوده است اماتاکنون-به خصوص در مورد آب زير زميني -توفيق چنداني در حل اين مشکالت به دست نيامده
است .بررسي ها نشان ميدهد که در برنامه ها و تجربيات جديد جهاني هيچ يک از اين ابزارها نمي تواند به تنهايي تاثير
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الزم را بر روي مديريت منابع آب زيرزميني داشته باشد .لذا استفاده توامان از اين ابزارها بهترين روش جهت اثربخشي
بيشتر مديريت منابع آب زيرزميني است .از اين رو نمي توان يکي از اين دسته ابزارها را به عنوان بهترين گزينه معرفي نمود.
اين بررسي بر ابزارهاي اقتصادي متمرکز بوده و بديهي است در کنار اين ابزار توجه به ساير ابزارها ضروري است.
بر اساس تقسيم بندي بانک جهاني ] [6ابزارهاي اقتصادي به دو گروه قابل طبقه بندي هستند ،آنهايي که منجر به تغيير در
هزينه هاي برداشت آب زيرزميني مي شوند شامل:
قيمت گذاري مستقيم از طريق بهاي برداشت از منبع
قيمت گذاري غيرمستقيم از طريق افزايش تعرفه برق يا گازوئيل
بازارهاي آب زيرزميني
ماليات و جريمه
و آنهايي که انگيزه هاي مثبت اقتصادي در افراد ايجاد مي کنند شامل:
اصالح سياستهاي کشاورزي و تجارت محصوالت غذايي
پرداخت يارانه/تسهيالت و اعتبارات براي راهکارهاي واقعي صرفه جويي
پرداخت يارانه /تسهيالت و اعتبارات براي استفاده از تکنولوژي هاي کاراتر آبياري براي کاهش نشتاب مواد
شيميايي کشاورزي
پرداخت يارانه /تسهيالت و اعتبارات براي صنايع و مراکز شهري به منظور پياده سازي تکنولوژي هاي مناسب
تصفيه آب
عليرغم اينکه قيمت گذاري ،مستقيم ترين ابزار اقتصادي براي مديريت منابع آب است ،اما به سبب مالکيت بخش عمده
آب زيرزميني توسط بخش خصوصي ،قيمت گذاري مستقيم که اساس آن بر تعيين حجم آب مصرف شده مصرف
کنندگان مي باشد در ايران ميسر نمي باشد .با توجه به پيوند قوي آب انرژي 1در خصوص آب زير زميني ،روش هاي
قيمت گذاري غيرمستقيم از طريق افزايش تعرفه انرژي (برق يا گازوئيل) مي تواند ابزار اقتصادي کاراتري جهت مديريت
منابع آب زيرزميني باشد.
-4تشريح دليل انتخاب گزينه

1آب و انرژي از جنبه هاي مختلف به هم پيوند دارند .در بخشهاي نفت و گاز و نيرو در صنعت انرژي ،آب هميشه نقش مهمي ايفا کرده است .نيروگاهها اعم از
زغال سنگي ،هستهاي ،گاز طبيعي يا نفتي براي خنککردن به آب نياز دارند .صنعت نفت و گاز براي راندن نفت به چاههاي توليد و بازکردن شکاف سازندهاي
سنگي براي خارجشدن نفت ،آب يا بخار را به زيرزمين پمپاژ ميکند .توليد نفت از ذخاير بزرگ باقيمانده سوختهاي فسيلي ،مانند ماسههاي نفتي و گاز طبيعي
نامتعارف به آب فراواني نياز دارد .بدون صرف انرژي استحصال آب زير زميني ،شيرين سازي آب دريا ،انتقال آب و تصفيه بهداشتي آب غيرممکن خواهد بود .به
همين سبب ،در مديريت منابع آب زير زميني به پيوند آب_انرژي بايد توجه ويژه اي داشت.
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بررسي نظام يارانه کاال و خدمات در ايران نشان مي دهد که اگرچه سهم مصرف انرژي بخش کشاورزي از تقاضاي نهايي
انرژي بخشهاي اقتصادي ناچيز است] ، [5اما بيشتر پرداختي هاي دولت در بخش کشاورزي مربوط به حاملهاي انرژي
است] .[3بخش کشاورزي همانند ديگر بخشهاي فعال اقتصادي ،به منظور توليد ،عرضه و توزيع محصوالت توليدي
خود با انرژي پيوند نزديکي دارد .در ايران گازوييل و برق به عنوان دوحامل انرژي مهم در بخش کشاورزي مورد استفاده
قرار مي گيرند .در حال حاضر بيش از  75555حلقه چاه کشاورزي برقدار در سطح کشور موجود و در حال بهره برداري
ميباشند  .مجموع مصرف انرژي الکتريکي ساالنه چاههاي برقدار حدود  3ميليارد کيلووات ساعت با ديماند مصرفي
حدود  1755مگاوات است .همچنين مقدار تقريبي 585555حلقه چاه بدون برق در سطح کشور وجود دارد که توسط
موتور ديزل بهره برداري ميشوند و ساالنه معادل  3ميليارد ليتر گازوئيل مصرف مينمايند ] .[3از آنجا که يارانه انرژي
نشانه هاي قيمتي را تحريف کرده و کارايي و تخصيص بهينه منابع را به طور جدي تحت تاثير قرار مي دهد ] .[15قيمت
حاملهاي انرژي اثر اساسي بر کارايي مصرف آب و تخصيص هر منطقه به محصوالت مختلف دارد.

-5شرح ساز وكار عملي سياست مشخص
اجزا هزينه تمام شده آب زيرزميني را مي توان در دوگروه دسته بندي کرد .دسته اول هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه
شامل حفر چاه و تهيه تجهيزات پمپاژ آب بوده و دسته ديگر هزينه هاي نگهداري و بهره برداري مي باشد .در ميان هزينه
هاي نگهداري و بهره برداري هزينه هاي انرژي (گازوئيل و برق) از مهمترين هزينه هاي تامين آب زيرزميني است .هزينه
انرژي نه تنها به عمق تراز آب زيرزميني ،خصوصيات آبخوان و آبدهي چاه بستگي دارد بلکه به قيمت انرژي نيز مربوط
است].[6
با توجه به اين موضوع که واحدهاي توليدي کشاورزي بر مبناي هدف اوليه خود يعني بيشينه سازي سود در برابر تغيير
متغيرهاي اقتصادي واکنش نشان ميدهند ،با افزايش قيمت حاملهاي انرژي ،هزينه نهايي استفاده از اين نهاده ها افزايش
مي يابد .با افزايش هزينه به کارگيري نهاده آب آبياري به سبب قيمت گذاري باالتر حاملهاي انرژي ،با فرض ثابت
بودن ديگر عاملها ،اين امکان وجود دارد که کشاورزان در راستاي کاهش هزينه توليدات محصوالت کشاورزي ،با
جايگزيني يا حذف توليد برخي از اقالم محصوالت کشاورزي از الگوي کشت )محصوالتي که قابليت رقابت خود را
در شرايط جديد از دست ميدهند) ] [11و همچنين به کارگيري تکنولوژيهاي نوين آبياري ،برداشت از آبهاي زيرزميني
را کاهش دهند.
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-1مرور گزينه هاي منتخب در سياستهاي قبلي
ابزارهاي اقتصادي دربخش آب بيشتر در آب هاي سطحي به کار برده شده است .قيمت گذاري آب در خصوص آبهاي
تنظيمي توسط دولت بر اساس قانون آب بهاي زراعي در جريان است .اما درخصوص آبهاي زيرزميني صرفا استفاده از اين
ابزار در خصوص فروش آب زيرزميني شرکتهاي آب منطقه اي به شرکت هاي آب و فاضالب است .دريافت حق النظاره
از چاهها با مصارف کشاورزي نيز از جمله ديگر سياستهايي بود که از سال  1833متوقف شده است .در طرح تعادل بخشي
آب نيز از دو ابزاراقتصادي براي کمک به اهداف طرح استفاده شده است .ايجاد بازار هاي محلي آب و خريد چاه هاي
کم بازده از جمله اين ابزارها هستند .در عين حال آلودگي آب در ايران جرم تلقي شده و جريمه هايي بابت آن از آلوده
کنندگان دريافت ميشود.

-7بررسي گزينه هاي منتخب سياستي در كشورهاي ديگر
برخي از اقتصاددانان معتقدند که سياستهاي نا کارامد نظير قيمت پايين نهاده هاي توليد در بخش کشاورزي از جمله
هزينه پايين بهره برداري از آب يکي از داليل عمده بهره روي اندك آب در بخش کشاورزي و در نتيجه تخريب اين
منبع با ارزش است] .[15دليل عمده پايين بودن هزينه بهره برداري از آب کشاورزي سياست پرداخت يارانه به حاملهاي
انرژي براي پمپاژ آب در بخش کشاورزي است .در سال  1333يارانه سوخت در سوريه  %35قيمت خريد بوده است و
چون قيمت داخلي گازوئيل به همراه قيمت جهاني نفت تغيير نکرده بنابراين در برخي دوره ها يارانه سوخت حتي به %185
در شرايط قيمتهاي باالي جهاني نيز رسيده است که گول و همکاران آن را عامل اصلي برداشت بي رويه از آبهاي
زيرزميني در کشور سوريه و بروز بحران در اين زمينه دانسته اند].[18
هند و مکزيک از جمله مصرف کنندگان بزرگ آب زيرزميني در جهان به شمار مي آيند و هر دو کشور نيز مواجه با
بحران مازاد برداشت از اين منابع مي باشند .اسکات و شاه در مطالعه اي نشان دادند هزينه هاي پايين انرژي و سهولت
دسترسي کشاورزان به انشعابات برق دليل اصلي مازاد برداشت از آب زيرزميني در اين کشورها مي باشد].[13
مطالعات متعدد ديگري در زمينه مشکل استخراج بي رويه آبهاي زيرزميني در هند انجام گرفته است که عموما به بيان اين
مساله مي پردازند که قيمتهاي پايين برق بخش کشاورزي در هند عامل اصلي اين مشکل است و بين  17تا  57درصد
کشاورزي اين کشور را تحت تاثير قرار مي دهد]. [17
گول و همکاران ارتباط بين يارانه سوخت و افزايش برداشت از آب زيرزميني را در سطح کالن و تخصيص آب به
محصوالت مختلف در سطح خرد ،همچنين عوامل محرك شدت باالي مصرف آب زيرزميني را در کشور سوريه مورد
مطالعه قرار دادند .بر اساس نتايج ،سهم باالي سوخت در هزينه آبياري نشان دادکه کاهش يا حذف يارانه انرژي مي تواند
اثر قابل توجهي بر سودآوري محصوالت آبياري شده و استراتژي هاي تخصيص کشاورزان داشته باشد .اين مطالعه نشان
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مي دهد اگرچه سوخت با يارانه اثر مثبت و معني داري بر توليد غالت دارد ولي منجر به شدت استفاده از آب زيرزميني و
تخليه آبخوانها در مناطق کم آب مي شود ].[18
باللي و منتشلو تاثير سياست آزادسازي قيمت انرژي بر شاخص هاي زيست محيطي با تاکيد بر منابع خاك و آب در بخش
کشاورزي را بررسي کرده و نشان دادند سياست کاهش يارانه انرژي تاثير مثبتي در بهبود شاخص هاي زيست محيطي
همچون ميزان آب مصرفي ،کود ازته و پتاس مصرفي بازاي واحد سطح به همراه داشته است].[16
-8بررسي داده هاي مهم و حساس براي لحاظ كردن در گزينه هاي سياستي
از آنجا که عواملي چون عمق تراز آب زيرزميني ،خصوصيات آبخوان و آبدهي چاه در ميزان مصرف انرژي و در نتيجه
هزينه هاي مربوط به آن موثر مي باشند ،لذا از داده هاي مهم براي لحاظ کردن در اين گزينه سياستي مي باشند .در عين
حال اعمال هر ابزار اقتصادي بدون توجه به مسائل فرهنگي و اجتماعي نظير اطالعات جمعيتي ،سطح معيشت ،انواع نظام
بهره برداري و عواملي از اين دست ،نمي تواند کارايي الزم را داشته باشد .در کنار عوامل فوق داده هايي نظير ميزان انرژي
مصرفي جهت استحصال آب زيرزميني از ديگر داده هاي مهم و حساس مي باشد.
-3تحليل ملزومات اتخاذ و اجرايي كردن سياست مشخص
 -1ايجاد/استفاده از ظرفيت هاي قانوني و نهادي مرتبط
 -5انجام مطالعات الزم به منظور جمع آوري داده هاي مربوط به مسائل اجتماعي و فرهنگي نظير مطالعات جمعيتي،
بررسي توان بهره برداران کشاورزي در مناطق مختلف در قالب تحليل مالي بهره برداران ،مطالعات مربوط به
نظام هاي بهره برداري و مطالعات مربوط به اطالعات پايه شامل ارزيابي کمي منابع ،ارزشيابي کيفي منابع ،پايش
آبخوان و تهيه معيارها و استانداردهاي الزم جهت ارزشيابي آثار مختلف سياست اتخاذ شده
 -8تامين تجهيزات و ابزارهاي الزم به منظور اندازه گيري ميزان مصرف انرژي
 -3تامين منابع مالي مورد نياز
 -7پايش و ارزشيابي آثار سياست اتخاذ شده با هدف سنجش آنها و انجام اصالحات احتمالي در سياستگذاري،
اهداف و برنامه ها در يک منطقه پايلوت

-01تحليل پيامدهاي محتمل اجراي هر سياست مشخص
با توجه به پيوند آب -انرژي و ارتباط آن با تامين مواد غذايي ،اجراي سياست کاهش يارانه حاملهاي انرژي در بخش آب
زيرزميني اگر چه با هدف کاهش مصرف آب زيرزميني اتخاذ مي شود ،مي تواند پيامدهاي مثبت و منفي ديگري نيز داشته
باشد .اين پيامدهاي محتمل به شرح زير مي باشند:
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آثار مثبت بر بودجه دولت با افزايش درآمدهاي حاصل از دريافت قيمت واقعي انرژي



افزايش هزينه هاي استحصال آب زيرزميني به عنوان يکي از نهاده هاي کشاورزي و تاثير آن بر اقتصاد خانوار
کشاورز و لزوم توجه به سياستهاي حمايتي



افزايش قيمت محصوالت کشاورزي در بازار به عنوان اصلي ترين منشا تامين غذا براي جامعه



جايگزيني يا حذف توليد برخي از اقالم محصوالت کشاورزي از الگوي کشت و همچنين به کارگيري
تکنولوژيهاي نوين آبياري
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