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 مالیدر استان خراسان ش بررسی بازارهای محلی آب 

 )مطالعه موردی اراضی پايین دست سد بارزو شیروان(

 

 
  0و مصطفی عربی*5زادهعلی كرامت

 
 چکیده

مکانیسم بازار برخالف نقش و سابقه طوالنی که در تخصیص منابع و کاالها 
گذاران و توجهی سیاستایفا کرده در حوزه تخصیص منابع آب مورد کم

در  در شرایط کنونی با تشدید کمیابی آبریزان قرار گرفته است. البته برنامه
ر کارگیری این ابزار سیاستی بیش از پیش مورد توجه قراهبیشتر مناطق دنیا ب

در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی وضعیت موجود مبادله  .گرفته است
آب در اراضی زیر سد بارزو شیروان از استان خراسان شمالی پرداخته است. 

دهد که در شرایط کنونی مبادالت غیر رسمی و نشان می نتایج این مطالعه
برداران درصد بهره 02برداران وجود دارد و بیش از پراکنده آب در بین بهره

درصد آنها به عنوان  71اند که حدود مصاحبه شده اقدام به مبادله آب نموده
أمین ه تاند. هزیندرصد به عنوان فروشنده در بازار مشارکت داشته 08خریدار و 

ریال به  075آب از سد در بین مناطق مختلف نیز به طور میانگین معادل 
برداران تمایل به درصد بهره 25طور متوسط هباشد. بازای هر مترمکعب می

برداران تمایل به درصد بهره 08ریال و  0251فروش آب در میانگین قیمت 
کعب دارند. همچنین، ریال به ازای هر مترم 0058خرید آب در میانگین قیمت 

برداران منطقه تمایل به ایجاد بازار آب درصد بهره 91در مجموع بیش از 
 یریلوگو ج منابع آب نهیشود جهت استفاده بهیم هیاساس توص نیبر ادارند. 

آب مشابه نمونه موفق آن در  یمحل یاز شدت بحران آب در منطقه، بازارها
 .گردد تیو تقو جادیمنطقه مجن شاهرود ا

  

بازار محلی آب، مبادله آب، هزینه تأمین آب، سد بارزو  :كلمات كلیدی

   شیروان.
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  استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. -1
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Abstract 
Unlike the role and long history of the market mechanism in 

allocating resources and commodities, the role of market 

mechanism has been less considered by policymakers and 

planners in the allocation of water resources. But, in the current 
situation, with the increasing scarcity of water in most parts of 

the world, the use of this policy has been increasingly taken 

into consideration. In this regard, this study investigates the 

current status of water exchange on the downstream of Shirvan 

Barzoo dam in North Khorasan province. The results of this 

study show that in the current situation there are unofficial and 

dispersed water exchanges among the farmers, and more than 

45% of the interviewees exchanged water that about 70% of 
them as buyers and 38% as seller have contributed. The cost of 

used water from the dam across different areas is also 

equivalent to 472 Rials per cubic meter. On average, 56% of 

the farmers tend to sell water at an average price of 3560 Rials 
and 48% of the farmers tend to buy water at an average price 

of 3328 Rials per cubic meter. In total, more than 91 percent 

of the farmers tend to create a local water market. Accordingly, 

it is recommended that local water markets, similar to its 

successful example in Mojahedin Shahroud, be established and 

strengthened to optimally use water resources and prevent the 

severity of the water crisis in the region. 
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 مقدمه  -5

با نزوالت جوی بسیار کم و خشک ایران سرزمینی خشک و نیمه
 501طوریکه از مقایسه میانگین بارندگی ساالنه کشور )هد، بباشمی

متر( میلی 851متر( با میانگین بارندگی ساالنه در سطح کره زمین )میلی
ارندگی در ایران کمتر از یک سوم متوسط د که بشومیمالحظه 

ست، عالوه براین زمان ریزش نزوالت جوی و ا بارندگی در سطح دنیا
 کننده اصلی آب درمحل ریزش آنها نیز با بخش کشاورزی که مصرف

(، بنابراین باید Alizadeh, 2003د، مطابقت ندارد )باشمیکشور 
ای از عدم ش عمدهای و ملی بخد محلی، منطقهابعادر پذیرفت که 
آب ناشی از محدودیت طبیعی آن و بخش دیگر متأثر  عتعادل در مناب
و کم  منابع کمیابارتباط با استفاده از  در های بشرالیتعاز اقدامات و ف

که در قالب تخصیص غیربهینه و استفاده  ،باشدنظیر آب می
 و مناسب بارندگی عگردد. عدم توزیغیراقتصادی منابع آب ظاهر می

جوی و نیاز شدید به  نزوالتعدم تطابق نیاز مصرف با زمان 
گذاری در بخشهای ذخیره، پایش و حفاظت از منابع آب، ابعاد سرمایه

 نگناهایتلذا با توجه به  نماید.تر میتر و گستردهچالش آب را سنگین
استفاده بهینه و جلوگیری از  ،برداریبهره ،موجود، برای تخصیص

 خصوص دربه ،آبیبع ارزشمند و مبارزه با مشکل کماتالف این من
های شیرین، آب هکنندترین مصرفعنوان عمدههبخش کشاورزی ب

که از لوازم  ،مدت مربوط به آن اتخاذ سیاستها و راهبردهای دراز
ها ها، تخفیف تضادآمد منابع آب برای مقابله با محدودیتمدیریت کار

ب آافزایش ارزش اجتماعی و اقتصادی  باالخره و و تعارضات اجتماعی
، تا با تأمین آب با کیفیت مشخص باشد،میشوند، ضروری محسوب می

یکی از ارکان توسعه پایدار ، در زمان و مکان معین برای مصرف معین
  جهانی محقق گردد.

 
ی ردارببهرهبنابراین یکی از مسائل مهم و نیازهای اساسی مدیریت و 

نیاز  ه بر مدیریت عرضه و تأمین آب موردمنابع آب کشور عالو
عنوان رویکرد جدید ههای مختلف، مدیریت تقاضای آب ببخش

 ریزان بخش آب بهد که اخیراً تالش برنامهباشمیمدیریت منابع آب 
آن معطوف گشته است. برای اجرای سیاستهای مدیریت تقاضای آب 

به بازارهای آب و  توانمیابزارهای مختلفی وجود دارد که از آن جمله 
تعیین قیمت و ارزش اقتصادی نهاده آب در بخش کشاورزی اشاره 

که منجر به تخصیص بهینه آب بین متقاضیان و مصارف مختلف  ،نمود
جویی در مصرف و جلوگیری از اتالف آن و ایجاد انگیزه برای صرفه

 شود.می

 

که نایعلت هبا توجه به طبیعت همگانی بودن منابع آب و همچنین ب
ای برای افرادی که مصرف و استخراج زیادی گونه جریمه و هزینههیچ

مانع استخراج بیش از حد  توانمیلذا ن ؛از منابع آب دارند، وجود ندارد
بایستی منابع آب بر اساس هزینه اجتماعی  بنابراینمنابع شد. 

و  ای در جهت استفاده بهینهکه بتواند انگیزهگذاری شود تا اینقیمت
های روش (.Brown et al., 2006محافظت از منابع آب را ایجاد کند )

گذاری موجب تشویق کشاورزان به انتخاب و کشت مختلف قیمت
شود ولی سیاست محصوالتی با سازگاری بیشتر با کم آبی می

د باشیمگذاری به تنهایی ابزار معتبری برای اصالح بازده آبیاری نقیمت
(Molle et al., 2008 .) 

 
وری و رسیدن به توسعه پایدار، ها و افزایش بهرهبرای گذر از این چالش

از  کنند که یکیمدیران از رویکردهای مختلف مدیریتی استفاده می
لی طور کهد. بباشمیاین رویکردها ایجاد و تقویت بازار های آب محلی 

وط که در آن با تعیین قیمت اطالعات مرب بازار یک نهاد مبادله است
و  های بهینه به تولیدکنندگانبه عرضه و تقاضا جهت تعیین انتخاب

(. Zekri and Eeaster, 2005)شود کنندگان منتقل میمصرف
بازارهای آب پاسخی به افزایش تقاضا در برابر عرضه محدود آب است 

.  (Easter et al., 1999)پردازد که به تخصیص مجدد و بهینه آب می
ی یشود مربوط به اصل کارآوری بازار آب گرفته میانتقادی که بر تئ

یی اقتصادی به د، که در بحث کارآباشمی 5و عدالت 1اقتصادی
های وسیع انتقال آب های باالی مبادالت و مخارج زیاد سیستمهزینه

که منجر به تولید  دالت به تخصیص آب برای مزارع کارآو در بحث ع
دازه ـود. لذا تعیین انــشد، اشاره میردـگمیمحصوالت خاص 

 دباشمیبازارهای آب در بهبود کارایی آب از اهمیت خاصی برخوردار 
(Pujol et al., 2005یک بازار زمانی کارآ  .) د که منابع را به باشمی

نحوی بین کاالها و خدمات تخصیص دهد که با تخصیص مجدد نتوان 
دون فزایش داد، بکننده و یا مازاد یک تولیدکننده را ارفاه یک مصرف

که از رفاه یا مازاد دیگری کاسته شود. چنین بازاری بازار رقابت این
ی د یعنباشمیمد و قیمت تعیین شده در آن قیمت کارآکامل است 

کاال  ، هزینه تولیددهدمیکه منابع را به بهترین مصرف تخصیص این
د. ولی مایند و با کمترین هزینه کاال را قابل عرضه میکنمیرا تأمین 

ی هاهزینهعادالنه بودن آن بستگی به قانون تصویب شده در مورد 
بازار و  یدی یا مصرفی دارد. بنابراین کارآیجانبی ناشی از فعالیت تولی

لت در حالی که عدا ،ای است تجربی و عینیقیمت تعیین شده پدیده
 (.Sadr, 1996ای است ارزشی )بازار مقوله

 

نقش و سابقه طوالنی که در تخصیص منابع و مکانیسم بازار برخالف 
توجهی کاالها ایفا کرده در حوزه تخصیص منابع آب مورد کم

 ان قرار گرفته است. البته با تشدید کمیابیریزبرنامهگذاران و سیاست
وجه کارگیری این ابزار سیاست بیشتر مورد تهآب در بیشتر مناطق دنیا ب

برداری از منابع آب در یخی بهرهقرار گرفته است. ولی از لحاظ تار
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ای شکل گرفته است که باعث شده بازار مناسبی برای گونهکشور به
این نهاده توسعه پیدا نکند، تا بتواند قیمت اقتصادی آب را معین و 

ر برداران دمبنای معامله قرار دهد، در عمل نیز تخصیص آب بین بهره
 -سیبر اساس ضوابط سیا اکثر نقاط کشور تحت مدیریت دولت و غالباً

گیرد. لیکن این نوع جای معیارهای اقتصادی صورت میهاجتماعی ب
مدیریت منابع آب منجر به تخصیص غیربهینه آن در سطح کشور شده 

(. به همین دلیل برای رهایی Keramatzadeh et al., 2007است )
توان در بخش کشاورزی که باالترین حجم تقاضای از این مشکل می

درصد آب استحصال شده کشور را به خود اختصاص  91یعنی حدود  آب
(، با ایجاد بازار و تعیین Keramatzadeh et al., 2007داده است )

قیمت تعادلی آب با مالک قرار دادن ارزش اقتصادی آن موجبات بهبود 
برای  مناسبیاگر قیمت  مدیریت تقاضای آب کشاورزی را فراهم نمود.

اورزان نسبت به آن به طور کامل حساس خواهند آب تعیین شود، کش
ری ثی برای مقابله با بحران آب روش مؤگذاربود و این سیاست قیمت

 (.Hong et al., 2006) دباشمی
 

جویی در مصرف آب، های آب موجب افزایش انگیزه صرفهایجاد بازار
ی، مدیریت مصرف آب و تخصیص بهینه مصرف آب بهبود کارآی

د به عنوان کاالی نهایی یا به عنوان توانمینجا که آب آ شود و ازمی
اشد و از منابع مختلف ای )کشاورزی و صنعت( مطرح بنهاده واسطه

مین گردد، لذا ساختار و ارکان بازار آب و نحوه زمینی تأسطحی و زیر
ی یواهد بود. از طرفی استمرار و کارآتشکیل آن در هر حالت متفاوت خ

اهم بودن یکسری بسترهای قانونی و اجرایی بازار آب نیازمند فر
ستفاده المللی ااز تجربیات ملی و بین توانمید که در این میان باشمی

 نمود.
 

تدوین و تثبیت حقوق مالکیت و دادوستد آب یکی از شرایط الزم 
ت، توسعه و اجرای (. تقویSadr, 2003د )باشمیتشکیل بازار آب 

ر آب درویکردهای جدید مدیریت منابع عنوان یکی از بازارهای آب به
روی مدیریت منابع آب کشور ضروری  های پیشراستای گذر از چالش

گذاری آب از طریق بازار آب سبب (. قیمتJafari, 2004د )باشمی
اصالح الگوی تخصیص آب گردیده و ضمن ایجاد انگیزه کافی برای 

 رسانی سببگذاری و تأسیسات آببران جهت مشارکت در سرمایهآب
 ,Bohloolvand and Sadrگردد )کاهش هدررفت آب نیز می

ابل های قیت آب از زمین، تعریف شفاف حقابه(. تفکیک مالک2006
ی، تشکیل یک نهاد اجرایی، تأسیسات زیربنایی مناسب جهت گیراندازه

انتقال آب، هزینه مبادله اندک، ضمانت اجرایی مبادالت، رفع انحصار 
ارجی منفی در تشکیل و عملکرد مطلوب بازار آب و رفع عوارض خ

(. اصالحات قانونی و Kiani and sadr, 2008ند )باشمیموثر 
ریزی نقش اساسی در بهبود وضعیت بازار آب و نهادسازی و برنامه

(. ایجاد بازار آب و Aryan, 2008د )کنمیکاهش هزینه مبادله ایفا 
ث افزایش رفاه کشاورزان افزایش قیمت آب تحت شرایط بازار آب باع

ولی افزایش قیمت آب بدون ایجاد بازار آب منجر به کاهش  ،دگردمی
 ,Keramatzadehگردد )درآمد کشاورزان و افزایش درآمد دولت می

 پیامدهای مثبتی مانند افزایش(. تشکیل بازار آب همچنین دارای 2010
رکت مشا یی مصرف آب، افزایش درآمد و کاهش ریسک درآمدیکارآ

 گذاری بخش خصوصی، افزایشپذیری سرمایهکنندگان در بازار، توجیه
ها و کاهش ها و تعاونیمشارکت مردمی به واسطه تشکیل تشکل

(. برقراری Jefreh and Alizadeh, 2010باشد )ی دولت میهاهزینه
بازار آب باعث تغییر تخصیص بهینه زمین بین محصوالت مختلف و 

روش مازاد بر نیاز و یا خرید آب مورد نیاز در اختصاص بهینه آب و ف
 دهدمیان را افزایش برداربهرهبین کشاورزان می شود که در کل رفاه 

(Nikouei and Najafi, 2011با ایجاد بازار آب گروه .) های مختلف
های متفاوتی در العملعکس ،بهاکشاورزان در مقابل افزایش نرخ آب

دهند کاهش مصرف آب نشان می مورد ترکیب کشت محصوالت و
(Shajari and Torkamani, 2011 برقراری بازار آب و مبادله آب .)

به صورت دایم، ساالنه و موقت در بازارهای محلی باعث افزایش درآمد 
با برقراری (. Kiani and Bagheri, 2016گردد )کشاورزان می

و تقاضای ای، افزون بر ایجاد تعادل بین عرضه بازارهای آب منطقه
ح سطبا کاهش شدن داد و ستد آب بین مناطق،  آب آبیاری و متعادل

بر و افزایش سطح زیرکشت محصوالت آب زیرکشت محصوالت
 ,.Badi Barzin et alیابد )افزایش می سود ناخالص کشاورزانآب کم

2018; Ahmadi et al., 2016.)   برقراری بازار آب بین بخشی باعث
سودآور و  مزارع با کاشت محصوالتورزی، شود در بخش کشامی

را در پی داشته  فروش آب مازاد خود افزایش تولید در بخش صنعت
 تخصیص آب ازارب (. Zolfagharipoor et al., 2020) باشد

 را نسبی کاهش و یکسان سهمیه توسط قوانین شده ارائه بهینهنیمه

 Alarcónاشد )ب باال آب مبادله هایاگر هزینه حتی بخشد؛می بهبود

and Juana, 2016 ،عامل کلیدی تعیین سودآوری بازارهای آب .)
های د، در مواردی که تخمینباشمیی مبادالت هاهزینهسطح واقعی 

 اعتمادی از هزینه مبادالت وجود ندارد از طریق تحلیل حساسیتقابل
شود باالترین حد آن که منجر به عدم ایجاد بازار از لحاظ اقتصادی می

 یکارآ باعث تخصیص بازار (. مکانیزمPujol, 2005گردد )تعیین می
 اهداف و آب بین تجارت تبادل خصوص در مؤثر بینش و آب منابع

(. بنابراین عوامل مختلفی Zeng et al., 2016د )گردمی اقتصادی
نظیر عوامل محلی مرتبط با محیط فیزیکی از قبیل آب، هوا و خاک، 

ننده کهای اجتماعی و اقتصادی مصرفیژگیدسترسی به منابع آب، و
ها و چارچوب نهادی ای کالن جامعه، قوانین و بخشنامهآب، سیاسته

 Rinaudoباشد )گذار میبخش آبیاری بر عملکرد بازارهای آب تأثیر

et al., 1997ثری برای تخصیص مجدد (. تشکیل بازار آب روش مؤ
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یجاد بازار آب ممکن است ا (.Viliam et al., 1999د )باشمیمنابع آب 
محیطی را تحت تأثیر قرار دهد که بایستی با برخی از منافع زیست

تدوین قوانین الزم از اثرات منفی جلوگیری شود. بنابراین بایستی تبادل 
ق طور دقیهبین نیازهای زیست محیطی و درآمد حاصل از مصرف آب ب

دهد در ی(. مطالعات مختلف نشان مTisdell, 2001) مشخص گردد
ی ها نتوانند پاسخگوآبی وجود دارد یا وقتی که دولتشرایطی که کم

تغییرات سریع تقاضای آب باشند بازارهای غیررسمی آب ایجاد 
شوند، چنین بازارهایی شامل فروش آب سطحی و زیرزمینی به می

 باشدمیمزارع و شهرهای همجوار برای یک دوره زمانی مشخص 
(Dudley, 1992; Rosegrant & Binswanger, 1994; 

Rosegrant et al., 1995; Rosegrant & Min Zen Dick, 

1996; Dinar et al., 1997; Gallego-Ayala, 2012; 

Alarcónand & Juana, 2016.) 
 

وق یک سیستم حقدانان کشاورزی معتقدند که در صورت وجود اقتصاد
ه بازار آب توسع مالکیت خصوصی با قابلیت انتقال منابع آبی، ایجاد و

سبب افزایش ضریب اطمینان در دسترسی به آب و کاهش ریسک 
یت و تخصیص بهینه آب را نحو مطلوبی مدیرهکشاورزان گردیده و ب

(. بازارهای ;Garrido, 1998 Johansson, 2002کند )منعکس می
یی بخش جهت افزایش کارآل امیدآب در بخش کشاورزی یک راه ح

های ایجاد شده در آن از که کشاورزان با فرصتد باشمیاقتصادی آب 
های مدیریت تأمین آب، برای اجاره و فروش آب طریق بهبود شیوه

های سطحی و نفوذهای عمیق اقدام نموده و در جهت تبدیل جریان
آن در راستای تأمین آب قابل فروش در بازار تالش خواهد نمود که 

د وشمیهای زیرزمینی منجر به کاهش فشار کشاورزان به منابع آب
(Wichelns, 1999 .) در پی مصوبه شورای عالی آب در مورد ایجاد

آب در کشور، مشکالت قانونی مربوط به داد و ستد آب در  بازارهای
مرتفع شده است و مدتی است که مدیران بخش  ایران تا حد زیادی

وزیع آب و ــنگرش اقتصادی در زمینه ت ای برآب کشور، تأکید ویژه
گیری و عزم موجود برای شکل اندازی بازارهای آب دارند. با وجودراه

تواند منجر جانبی آن می توسعه بازارهای آب، عدم توجه به سایر ابعاد
که با توجه به این(. Vahedi Zade, 2019ود )به شکست بازار ش

د باشمیبر یک فرایند پرهزینه و زمان طراحی و اجرای مکانیزم بازار
فاهی که آیا منافع رهای اساسی در مورد اینرسی و ارزیابی فرضیهلذا بر
 (.Garrido, 2000د )باشمییافتنی است یا نه؟ بسیار ارزشمند دست

بر همین اساس، در این مطالعه به بررسی بازار آب در استان خراسان 
شمالی با هدف بررسی وضعیت موجود بازارهای محلی آب )مبادالت 

ی، سهم آب برداربهرههای مختلف رد مطالعه در نظامآب( در منطقه مو
مبادله شده از طریق بازار و میزان مشارکت کشاورزان در بازار آب 

 .ای در این استان انجام نشده استپرداخته شد که تاکنون چنین مطالعه

همچنین این مطالعه عالوه بر بررسی وضعیت موجود بازار آب در 
ت ویت بازارهای محلی آب نیز پرداخته اسمنطقه به بررسی پتانسیل تق

 د.گردمیکه به عنوان نوآوری مقاله محسوب 
 

 تحقیقمطالعه  منطقه مورد -0

د که باشمنطقه مورد مطالعه در این تحقیق استان خراسان شمالی می
در شمال شرق ایران واقع گردیده است. این استان با میانگین بارندگی 

های مترمکعب در سال از دشت 0111ه آب متر و سرانمیلی 520ساالنه 
سد  2آیند. این استان دارای حساب میهممنوع و ممنوع بحرانی ب

 150ی با حجم آب قابل تنظیم سالیانه برداربهرهمخزنی در دست 
 5502حلقه چاه،  0185هکتار اراضی پایاب،  7980میلیون مترمکعب و 

ه سهم آبهای طوریکهد بباشمیرشته قنات  557دهنه چشمه و 
 05یب ترتهزیرزمینی و سطحی از کل منابع آب تجدیدشونده استان ب

ی صورتهد. ساختار مصرف آب نیز در این استان بباشمیدرصد  58و 
درصد به بخش شرب و  7درصد به بخش کشاورزی،  2/89است که 

درصد نیز به بخش صنعت و خدمات اختصاص یافته  2/0بهداشت و 
 (.Regional Water Company, 2018است )

 

اراضی زیر سد بارزو شیروان بر  در این پژوهش، مورد مطالعه محدوده
 باشد که درهای رودخانه اترک میاز سرشاخه روی رودخانه قلجق

گرفته است. اراضی آبی  شمال و شمال غربی شهرستان شیروان قرار
ه )منطق قلجق صورت نوار باریکی در حاشیه رودخانههاین منطقه ب

)منطقه قلجق در سمت چپ رودخانه  ،ای رودخانه قلجق(حاشیه
منصوران(  -)منطقه زیارت قلجق آب( و سمت راست رودخانهیکسه

 قرار دارد.
 

های بخش از نظر تقسیمات کشوری جزء دهستان یحدوده مطالعاتم
محدوده  باشد که روستاهای واقع درمرکزی شهرستان شیروان می

 جق،فیروزه، قلی هاعبارتند از: روستاو شیروان سد بارزشبکه آبیاری 
و  زیارت ،آبیکسه خانلق، قلندرآباد، آباد،امان، خانمحمدعلی
د. آب مورد نیاز بخش کشاورزی منطقه از سد بارزو باشمی منصوران

 00متوسط آبدهی ساالنه حدود شیروان که بر روی رودخانه قلجق با 
، آن در بهار درصد 02حدود ) سد مخزنیمیلیون مترمکعب در محل 

 (زمستاندر  درصد 50پاییز و در  درصد 10تابستان، در  درصد 18حدود 
 سد گردد.است تأمین می مترمکعب در ثانیه 0/1ای متوسط لحظهو 

میلیون متر  90با حجم کل مخزن  بتنی قوسی بارزوی شیروان که
ر و عمر مت 2/81متر، ارتفاع  0متر، عرض تاج  021مکعب، طول تاج 
سال با اهداف تنظیم و تأمین آب کشاورزی،  111مفید پیشنهادی 

شرب شهر شیروان و کنترل سیالب احداث شده است، مهمترین منبع 
باشد.تأمین آب سطحی اراضی کشاورزی منطقه می
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Fig. 1- North Khorasan Province map and location of the study area 

 تان خراسان شمالی و موقعیت منطقه مورد مطالعهنقشه اس -5شکل 

توسط مهندسین مشاور مهاب قدس  1055مطالعات اولیه آن از سال 
با عنوان طرح مطالعات آبیاری و احداث سدهای مخزنی و انحرافی بر 

با شبکه آبیاری  1081که در سال روی رودخانه قلجق شروع شده تا این
 0خط لوله انتقال و  کیلومتر 10ی، کیلومتر کانال اصل 50مشتمل بر 

حت . اراضی تی رسیده استبرداربهرهبه های ارتباطی کیلومتر کانال
 1121پوشش شبکه آبیاری شامل سه ناحیه، حاشیه رودخانه قلجق با 

 5052هکتار و ناحیه زیارت منصوران  805آب یکهکتار، ناحیه سه
 د. باشمیهکتار 

 

 روش شناسی تحقیق -5

ی این تحقیق بررسی وضعیت موجود بازارهای محلی آب در هدف اصل
منطقه، قیمت آب مبادله شده از طریق بازار و نتایج حاصل از ایجاد 

د بازار محلی آب و عدم وجو باشد. در واقع وجود یابازار محلی آب می
مین آب مورد نیاز کشاورزان منطقه مورد بررسی قرار تاثیر آن در تأ

ری این تحقیق کل کشاورزان اراضی زیر سد بارزو گیرد. جامعه آمامی

 که اراضی زیر سد بارزوباشد. با توجه به اینمنطقه می 5شیروان شامل 
ری گیلذا از روش نمونه ؛منطقه متفاوت پراکنده هستند 5شیروان در 

ای تصادفی استفاده شده است که با کران خطای پنج درصد تعداد طبقه
نیاز به صورت حضوری  مار و اطالعات موردامه تکمیل و آپرسشن 017

ای هآوری گردید. پرسشنامه این مطالعه شامل بخشاز کشاورزان جمع
اطالعات کشاورزان، اطالعات منابع آب، وضعیت موجود بازارهای آب 

 د.باشمیو پتانسیل ایجاد و تقویت بازارهای محلی آب 
 

 زار آب در هر منطقهمکانیزم مبادله آب و نحوه مشارکت کشاورزان در با
در یک منطقه دو )گروه( د. اگر فرض کنیم باشمی 5بر اساس شکل 

واحد سهم آب از منابع آبی  BWو  AWبه ترتیب دارای  Bو  Aزارع 
مختلف باشند. در صورتی که امکان مبادله آب بین این دو زارع وجود 

ت نداشته باشد، هریک از دو زارع سهم آب خود را جهت تولید محصوال
 Aدهند. در این حالت ارزش کل تولید زارع خود مورد استفاده قرار می

و ارزش تولید  BNDWو  AMFWهای ترتیب معادل مساحتهب Bو 
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د. تفاوت در ارزش تولید باشمی DWو  FWترتیب معادل هنهایی آنها ب
نهایی این دو )گروه( زارع به سطح تکنولوژی تولید آنها بستگی دارد 

 ربه، دانش فنی، سطح زیر کشت و غیرهبه سطح مهارت، تج که وابسته
د. تفاوت در سطح ارزش تولید نهایی نهاده آب زمینه مبادله آب باشمی

 د. کنمیرا بین این دو گروه فراهم 
 

حال اگر فرض کنیم که در این منطقه بازار تشکیل شده و امکان مبادله 
ای وجود داشته باشد. در آب بین دو زارع بدون هیچ گونه هزینه مبادله

نسبت به  Bاین حالت با توجه به ارزش تولید نهایی آب بیشتر زارع 
ند سود خود توانمیبا فروش آب  Aبا خرید آب و زارع  B، زارع Aزارع 

 Aواحد آب از زارع  *WWاقدام به خرید  Bرا افزایش دهند. اگر زارع 
حد پولی افزایش وا *WDEWنماید، ارزش تولید کل خود را به میزان 

واحد پولی هزینه  WHEWکه برای خرید این میزان آب * دهدمی
واحد پولی سود  HDEنموده است و در نهایت از این مبادله میزان 

واحد به میزان  *WWنیز با فروش آب به میزان  Aبرد. زارع می
*WHEW  واحد پولی درآمد کسب نموده و در اثر خارج کردن این

واحد پولی از ارزش  *WFEWان تولید تنها به اندازه میزان آب از جری
 FHEنیز از این مبادله به میزان  Aتولید وی کاسته شده است، زارع 

برد. بنابراین در نتیجه تشکیل بازار آب و فراهم واحد پولی سود می
شدن امکان مبادله بین دو زارع، با فرض عدم وجود هزینه مبادله، هر 

د. باشمیواحد پولی  FDEود کل مبادله معادل دو زارع سود برده و س
یابد که ارزش تولید نهایی نهاده آب برای این مبادله تا زمانی ادامه می

ادله نتیجه گرفت که مبنای مب توانمیهر دو زارع یکسان شود. بنابراین 

یزم د که مکانباشمیدر بازار آب تفاوت در ارزش تولید نهایی نهاده آب 
یق انتقال آب از مصارف با ارزش تولید نهایی کمتر به بازار آب از طر

ه آب دمصارف با ارزش تولید نهایی بیشتر منجر به تخصیص بهینه نها
 د. کنمیگان را نیز حداکثر کنندگردیده و سود کل مصرف

 

 نتايج و بحث -0

ای تحقیق شامل سطح زیرکشت محصوالت زراعی نتایج بررسی نمونه
ان منطقه، حجم نمونه و نمونه برداربهرهو باغی منطقه، تعداد 
ارائه گردیده است.  1د که در جدول باشمیتخصیصی به هر منطقه 

د کل سطح زیرکشت گردمیگونه که در این جدول مالحظه همان
هکتار  2559محصوالت زراعی و باغی منطقه زیر سد بارزو شیروان 

والت زراعی درصد( محص 82هکتار ) 0071د که از این میزان باشمی
د. عمده محصوالت باشمیدرصد( محصوالت باغی  12هکتار ) 729و 

د، ای، چغندر قنزراعی و یک ساله منطقه نیز شامل گندم، جو، ذرت دانه
زمینی، خیار و گوجه فرنگی و عمده محصوالت باغی و چند پیاز، سیب

وع مد. در مجباشمیساله نیز شامل انگور، سیب، زردآلو، گردو و یونجه 
وجود دارد که از  برداربهره 1205در کل اراضی زیر سد بارزو شیروان 

آوری جهت تکمیل پرسشنامه و جمع برداربهره 017این میزان تعداد 
تا هر روس برداربهرهاطالعات انتخاب گردید و این میزان بر حسب سهم 

بین روستاهای مختلف بر حسب اصل تسهیم به نسبت به روستاهای 
 صیص یافته است.مختلف تخ

 

 

 
Fig. 2- Water market mechanism in a water market in the absence of transaction costs 

مکانیزم مبادله آب در يک بازار آب در حالت عدم وجود هزينه مبادالت -0شکل   
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ه شش منطقه ــر سد بارزو شیروان بــن مطالعه اراضی زیــدر ای
)فیروزه، قلجق و  FGMه شامل منطقه ــگن تقسیم گردید کهم

)باغات شیروان و  BSG)امان آباد و خانلق(،  AKGخان(، علیمحمد
)زیارت و زمینهای میرزابیگ( و  ZAM)سه یک آب(،  SYAگره زو(، 

MAN  )گذاری هر منطقه بر اساس ند که نامباشمی)منصوران
 . دباشمیروستاهای موجود در آن منطقه 

 
که در منطقه مورد مطالعه مبادالت آب بصورت غیر رسمی و از آنجایی

ه از االتی در این زمین؛ لذا در پرسشنامه سؤشودبطور پراکنده انجام می
 5ان پرسیده شده که نتایج بررسی حاصل از آنها در جدول برداربهره

 د بیشگردمیگونه که در این جدول مالحظه ارائه گردیده است. همان
شده اقدام به مبادله آب نموده که ان مصاحبهبرداربهرهدرصد  02از 

درصد به عنوان فروشنده  08درصد آنها به عنوان خریدار و  71حدود 
اند. اطالعات این جدول همچنین نشان در بازار آب مشارکت کرده

ای که در منطقه مورد مطالعه بر اساس اطالعات پرسشنامه دهدمی

صورت ساعتی در هر دور آبیاری و بیش از هبادالت بدرصد م 21حدود 
صورت ساالنه برای کل دوره آبیاری انجام یافته است، هدرصد نیز ب 21

و بیشترین مبادالت  BSGکه بیشترین مبادالت ساعتی در منطقه 
ه پرداخت هزینه آب نیز انجام یافته است. نحو SYAساالنه در منطقه 

ال قرار گرفته که نتایج نشان رد سؤبه دو صورت نقدی و محصولی مو
درصد به  00صورت نقدی و هان ببرداربهرهدرصد  27حدود  دهدمی

 صورت سهمی از محصول تولیدی به فروشنده آب پرداخت شده است.
ادامه نتایج اطالعات وضعیت موجود مبادالت بازار آب  0نتایج جدول 

. دهدمیان در مناطق مختلف اراضی زیر سد بارزو شیروان را نش
طور متوسط هد در نمونه مورد بررسی بگردمیهمانگونه که مالحظه 

بر اساس  مبادالت آب در ماههای خرداد و تیر صورت گرفته است.
اند که ان بیان نمودهبرداربهرهدرصد  21اطالعات این جدول بیش از 

آوری اطالعات خریداران و یی نظیر جمعهاهزینهانجام مبادله دارای 
وشندگان، انجام توافق، هزینه تأمین اطمینان، هزینه ثبت و هزینه فر

د.باشمیفسخ قرارداد مبادله آب 
 

Table 1- Area under cultivation, number of farmers and sample size in the areas under Barzoo-Shirvan 

Dam 

ی زير سد بارزو شیروانان و حجم نمونه در اراضبرداربهرهسطح زيركشت، تعداد  -5جدول   

Sample (No.) 
Sample 

(%) 

Farmers 

No. 

Horticulture 

(ha) 

Irrigated 

crops (ha) 

Total Acreage 

(ha) 
Village Regions 

10 0.03 50 18 72 90 Firooze 

FGM 16 0.05 82 63 113 176 Gholjogh 

10 0.03 51 25 155 179 Mohamadababd 

4 0.01 22 7 139 146 Amanabad 

AKG 52 0.17 257 190 70 260 Khanlogh 

25 0.08 125 0 370 370 Ghalandartape 

15 0.05 74 33 0 33 Baghat-Shirvan 
BSG 

17 0.05 83 0 80 80 Garazov 

21 0.07 103 18 1025 1042 Seyekab SYA 

111 0.36 555 344 1351 1695 Ziarat 
ZAM 

3 0.01 13 0 323 323 Mirzabeig 

23 0.08 117 62 772 834 Mansooran MAN 

307 1 1532 759 4470 5229 Total 

 

Table 2- Current status of water market exchanges in different areas under Barzou Shirvan Dam 

 اناطالعات وضعیت موجود مبادالت بازار آب در مناطق مختلف اراضی زير سد بارزو شیرو -0جدول 

R
eg

io
n

 

trade action 
Type of participation Type of exchange Volume of 

transactions 

Payment method 

buyer seller Hour Yearly Cash Product 

NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % Hour *CM NO. % NO. % 

FGM 12 33.3 10 83.3 2 16.7 4 33.3 8 66.7 233 23209 7 58 5 42 

AKG 35 43.2 35 100 13 37.1 17 48.6 18 51.4 311 26569 24 69 11 31 

BSG 16 50 12 75 4 25 10 62.5 6 37.5 321 35750 9 56 7 44 

SYA 8 38.1 6 75 2 25 3 37.5 5 62.5 298 108449 6 75 2 25 

ZAM 55 48.2 30 54.5 24 43.6 29 52.7 26 47.3 452 130230 24 44 31 56 

MAN 13 56.5 4 30.8 8 61.5 6 46.2 7 53.8 453 109541 9 69 4 31 

Total 139 45.3 97 69.8 53 38.1 69 49.6 70 50.4 2068 433748 79 57 60 43 

CM*: Cubic Meter 
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آوری اطالعات، هزینه انجام بنابراین هزینه مبادله شامل هزینه جمع
ادله است ینه فسخ مبتوافق یا کمیسیون مبادله، هزینه ثبت مبادله و هز

 د و سهمی ناچیزیباشمیکه محاسبه دقیق آن در بازارهای آب مشکل 
 در مبادله آب دارد.

 
درصد مشارکت در بازار آب به عنوان خریدار یا فروشنده آب  0شکل 

گونه که در این نمودار مالحظه همان .دهدمیبرای هر منطقه را نشان 
قه ن خریداران آب مربوط به منطد در بین مناطق مختلف بیشتریگردمی

AKG  و کمترین مربوط به منطقهMAN د، به عبارت دیگر باشمی
به  ،اندانی که اقدام به مبادله آب نمودهبرداربهرهتمام  AKGدر منطقه 

اند برخی از آنها نیز در مواردی عنوان خریدار آب در بازار مشارکت داشته
اند. ها چنین شرایطی را داشتهدرصد آن 1/07اند که فروشنده آب بوده

درصد افرادی که اقدام به مبادله آب  01حدود  MANولی در منطقه 
ه عنوان فروشنده ــدرصد ب 51نموده اند به عنوان خریدار آب و بیش از 

 درصد نیز هم در نقش خریدار و  8دود ــد و حــانآب مشارکت داشته

 اند.شتههم به عنوان فروشنده در بازار آب مشارکت دا
 

لف االت مختعات پتانسیل بازار آب بر اساس سؤنتایج بررسی اطال
 0پرسشنامه در مناطق مختلف اراضی زیر سد بارزو شیروان در جدول 

ان برداربهرهدرصد  25بیش از  دهدمیارائه گردیده است. نتایج نشان 
ت های زراعی کافی اساند که حقابه تعیین شده جهت فعالیتبیان نموده

درصد و کمترین  0/90با  FGMکه بیشترین آن مربوط به منطقه 
در مناطق  (.0د )نمودار باشمیدرصد  2/00با  MANمربوط به منطقه 

انی که آب کافی دارند به طور متوسط برداربهرهمورد مطالعه از بین 
 روشف درصد تمایل به فروش آب دارند که بیشترین تمایل به 1/25

 انی که آببرداربهرهد که در آن تمام باشمی MANمربوط به منطقه 
اند ولی در سایر مناطق کافی دارند تمایل به فروش آب نیز داشته

FGM ،AKG ،BSG ،SYA  وZAM  انی که آب برداربهرهاز بین
درصد تمایل به  21و  5/01، 5/01، 7/72، 1/07کافی دارند به ترتیب 

(.0فروش آب دارند )شکل 
 

Table 3- Continued Current status of water market exchanges in different areas under Barzou Shirvan Dam 

 اطالعات وضعیت موجود مبادالت بازار آب در مناطق مختلف اراضی زير سد بارزو شیروان ادامه -5جدول 

R
eg

io
n

 Exchange 

time 
Exchange 

Value 

Transaction 

Cost 

. Type of Transactiont Cost 
Transaction 

Cost Data 

collection 

Transaction 

Cost 
Confidence Registration Termination 

(Month) (1000 Rials) NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % 
(1000 

Rials) 

FGM 1.8 974793 5 41.7 3 25 0 0 2 16.7 5 41.7 2 16.7 30056 

AKG 2.3 983058 19 54.3 5 14.3 7 20 7 20 5 14.3 8 22.9 49153 

BSG 2.6 1608770 6 37.5 2 12.5 2 12.5 4 25 6 37.5 2 12.5 70786 

SYA 3.6 4880201 6 75 2 25 1 12.5 1 12.5 2 25 2 25 292812 

ZAM 2.5 5469642 30 54.5 8 14.5 11 20 9 16.4 12 21.8 14 25.5 223995 

MAN 2.5 4053006 4 30.8 2 15.4 4 30.8 0 0 4 30.8 3 23.1 197173 

Total 2.6 17969469 70 50.4 22 15.8 25 18 23 16.5 34 24.5 31 22.3 863975 

 

 

Fig. 3- Percentage of water market (buyer and seller) participation in different areas under Barzou 

Shirvan Dam 

 ن مناطق مختلف اراضی زير سد بارزو شیرواندرصد مشاركت در بازار آب در بی -5شکل 
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که قیمت تمایل به فروش  دهدمیهمچنین نشان  0اطالعات جدول 
ریال به ازای هر  20801طور میانگین برابر با هآب نیز در این مناطق ب

د. باالترین قیمت باشمیریال به ازای هر مترمکعب  0251ساعت یا 
ریال به ازای  72581با حدود  BSGتمایل به فروش مربوط به منطقه 

ترین قیمت ریال به ازای هر مترمکعب و پایین 2527هر ساعت یا 
ریال به ازای هر  52511با  FGMتمایل به فروش مربوط به منطقه 

د. این اختالف در باشمیریال به ازای هر مترمکعب  1290ساعت یا 
 قیمت تمایل به فروش آب بین مناطق بستگی به الگوی کشت و

د. مناطقی که با محدودیت باشمیمحدودیت منابع آب در آن مناطق 
بیشتر آب مواجه هستند قیمت تمایل به فروش باال دارند و مناطقی که 

یا آب مازاد بیشتری دارند قیمت  ،با محدودیت کمتری مواجه هستند
بر اساس نتایج حاصل از اطالعات  تمایل به فروش کمتری دارند.

طور متوسط حدود هارائه گردیده است، ب 2ر جدول ای که دپرسشنامه
نیاز خود تمایل به خرید  ان جهت تأمین آب موردبرداربهرهدرصد  08

 مایل به خرید آب از سد بارزو ــدرصد آنها ت 20که بیش از  آب دارند.

 شیروان دارند.
 

ند که در کنمیبیان  FGMان منطقه برداربهرهدر بین مناطق نیز تمام 
مواجهه با کمبود آب تمایل به خرید آب از سد بارزو شیروان صورت 

ترتیب هنیز ب MANو  AKG ،BSG ،SYA ،ZAMدارند. در مناطق 
ند که کنمیان بیان برداربهرهاز  0/20و  7/05، 2/02، 7/02، 9/55

 (.2تمایل به خرید آب از سد بارزو شیروان دارند )شکل 
 

یانگین قیمت تمایل به خرید م دهدمیهمچنین نشان  2نتایج جدول 
ریال به ازای  075558نیز در کل مناطق زیر سد بارزو شیروان معادل 

د. که باالترین باشمیریال به ازای هر مترمکعب  0058هر ساعت یا 
 ریال به 505557با  MANقیمت تمایل به خرید مربوط به منطقه 

 تترین قیمنریال به ازای هر مترمکعب و پایی 0270ازای هر ساعت یا 
ریال به ازای هر  51710با  BSGتمایل به خرید مربوط به منطقه 

 د.باشمیریال به ازای هر مترمکعب  057ساعت یا 
 

 

Fig. 4- Percentage of willingness to sell water in different areas under Barzou Shirvan Dam 
 تلف اراضی زير سد بارزو شیرواندرصد تمايل به فروش آب در بین مناطق مخ -0شکل 

 
Table 4- Potential water market information (willingness to sell) in different areas under Barzou Shirvan 

Dam 

 اطالعات پتانسیل بازار آب )تمايل به فروش( در مناطق مختلف اراضی زير سد بارزو شیروان -0جدول 

R
eg

io
n

 

Sufficiency of 

water 

Willingness to 

sell 

Willingness 

to sell 

Willingness 

to sell 

Deficiency of 

water 

Water supply source 

Dam Well Aqueduct Other 

NO. % NO. % (10 Rials/h) (10 Rials /CM) NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % 

FGM 34 94.4 16 47.1 25611 159 2 5.6 32 88.9 1 2.78 3 8.3 0 0.0 

AKG 37 45.7 28 75.7 38321 255 44 54.3 34 42 25 30.9 17 21.0 5 6.2 

BSG 17 53.1 7 41.2 75286 566 15 46.9 16 50 16 50 0 0.0 0 0.0 

SYA 17 81 7 41.2 61286 292 4 19.0 10 47.6 10 47.6 0 0.0 1 4.8 

ZAM 58 50.9 29 50 58552 380 56 49.1 51 44.7 59 51.8 0 0.0 4 3.5 

MAN 10 43.5 10 100 57900 358 13 56.5 11 47.8 11 47.8 0 0.0 1 4.3 

Total 173 56.4 97 56.1 52826 356 134 43.6 154 50.2 122 39.7 20 6.5 11 3.6 
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زیر  ان اراضیبرداربهرهنتایج بررسی تمایل به ایجاد بازار آب در بین 
گونه که ارائه گردیده است، همان 2سد بارزو شیروان نیز در جدول 

ان منطقه برداربهرهدرصد  91د در مجموع بیش از گردمیمالحظه 
تمایل به ایجاد بازار آب دارند که بیشترین تمایل ایجاد بازار مربوط به 

درصد( و کمترین تمایل ایجاد بازار  5/95) AKGان منطقه برداربهره
(. 5د )شکل باشمیدرصدSYA (7/82  )ان منطقه برداربهرهمربوط به 

 که اکثر قریب به اتفاق دهدمیبنابراین نتایج این بررسی نشان 
ان تمایل دارند جهت تأمین آب مورد نیاز خود سیستم بازار برداربهره

آب ایجاد شود تا در شرایط وجود آب مازاد بتوانند سهم آب خود را به 
انند ط کمبود آب بتوفروش برسانند و مهمتر از آن این است که در شرای

 ان یا شرکت آب منطقه ای را خریداری نمایند.برداربهرهآب مازاد سایر 
 

 و پیشنهاداتگیری نتیجه -0

 گیریآوری اطالعات به روش نمونهنتایج این تحقیق از طریق جمع
ای تصادفی از اراضی زیر سد بارزو شیروان استخراج گردیده است، طبقه

زراعی و باغی منطقه زیر سد بارزو  کل سطح زیرکشت محصوالت
درصد(  82هکتار ) 0071د که از این میزان باشمیهکتار  2559شیروان 

 د.باشمیدرصد( محصوالت باغی  12هکتار ) 729محصوالت زراعی و 

عمده محصوالت زراعی و یک ساله منطقه نیز شامل گندم، جو، ذرت 
گوجه فرنگی و عمده زمینی، خیار و ای، چغندر قند، پیاز، سیبدانه

ساله نیز شامل انگور، سیب، زردآلو، گردو و محصوالت باغی و چند
د. نتایج بررسی مبادالت آب غیر رسمی و پراکنده در باشمییونجه 

که در شرایط کنونی مبادالت غیر رسمی و  دهدمیمنطقه نشان 
 درصد 02ان منطقه وجود دارد و بیش از برداربهرهپراکنده آب در بین 

 71اند که حدود شده اقدام به مبادله آب نمودهان مصاحبهبرداربهره
درصد به عنوان فروشنده در بازار  08دار و ـــدرصد آنها به عنوان خری

برخی نیز هم به عنوان خریدار و هم به عنوان  .اندمشارکت داشته
های مختلف آبیاری مشارکت هفروشنده در یک سال زراعی ولی در دور

اند. این نتایج بیانگر آن است که در منطقه بیشتر کشاورزان با داشته
محدودیت آب مواجه هستند و بیشتر تمایل به خرید آب دارند که 

 د سیگنال مناسبی برای ایجاد و تقویت بازار محلی آب وتوانمی
گذاری بخش خصوصی جهت تأمین منابع آب به ویژه از طریق سرمایه

 صول غیر زراعی باشد. نتایج بررسی اطالعاتبندان و ذخیره آب در فآب
االت مختلف پرسشنامه در مناطق پتانسیل بازار آب بر اساس سؤ

درصد  25که  دهدمیمختلف اراضی زیر سد بارزو شیروان نشان 
اند که تمایل به فروش آب دارند.ان بیان نمودهبرداربهره

 

 

Table 5- Percentage of willingness to buy water between different areas under Barzou Shirvan Dam 

 درصد تمايل به خريد آب در بین مناطق مختلف اراضی زير سد بارزو شیروان -0شکل 

 
Table 5- Water market potential information (willingness to buy) in different areas under Barzoo Shirvan Dam 

 سیل بازار آب )تمايل به خريد( در مناطق مختلف اراضی زير سد بارزو شیرواناطالعات پتان -0جدول 

R
eg

io
n

 

Willingness 

to buy 

Willingness 

to buy from 

Dam 

Willingness 

 to buy 

Willingness 

 to buy 

Non-cultivation 

history 
Non-

cultivation 
Willingness 

*to buy 

Willingness 
**to buy  

Willingness to 

create a water 

market 

NO. % NO. % (10 Rials/h) 
(10 Rials 

)3/m 
NO. % NO. NO. % NO. % NO. % 

FGM 11 30.6 11 100 23363.64 206.02 8 22.2 1.9625 12 33.3 7 19.4 32 88.9 

AKG 35 43.2 22 62.9 27120 204.69 30 37 2.0133 29 35.8 16 19.8 75 92.6 

BSG 14 43.8 5 35.7 6171.429 46.672 15 46.9 2.1533 7 21.9 5 15.6 28 87.5 

SYA 11 52.4 5 45.5 42727.27 343.11 7 33.3 2.1714 4 19 2 9.52 18 85.7 

ZAM 60 52.6 28 46.7 59933.33 393.31 60 52.6 2.915 35 30.7 26 22.8 106 93 

MAN 15 65.2 8 53.3 64266.67 457.28 11 47.8 3.3273 7 30.4 4 17.4 21 91.3 

Total 146 47.6 79 54.1 37226.8 332.77 131 42.7 2.3968 94 30.6 60 19.5 280 91.2 

 *water price between 1000 -2000 Rials per CM    ** more than 2000 Rials per CM     
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Fig. 6- Percentage of willingness to creat a water market between different areas 

 درصد تمايل به ايجاد بازار آب در بین مناطق مختلف -8شکل 

 

طور هکه قیمت تمایل به فروش آب در این مناطق ب دهدمینتایج نشان 
ریال به ازای  0251ریال به ازای هر ساعت یا  20801میانگین برابر با 

 08 ان مصاحبه شدهبرداربهرهد. همچنین از بین باشمیهر مترمکعب 
درصد تمایل به خرید آب دارند. میانگین قیمت تمایل به خرید نیز در 

ریال به ازای هر ساعت  07557کل مناطق زیر سد بارزو شیروان معادل 
 د. این نتایج بیانگر آن استباشمیریال به ازای هر مترمکعب  0058یا 

که قیمت تمایل به فروش و تمایل به خرید نزدیک به هم بوده و 
د شرایط ایجاد بازار آب منسجم را ایجاد نماید و همچنین به انتومی

ی اعلت باالبودن قیمت تمایل به خرید از قیمت تحویلی آب منطقه
د زمینه مشارکت دولت در توانمیریال به ازای هر مترمکعب(  211)

ر جویی دبازار آب را نیز فراهم نموده و باعث ایجاد انگیزه جهت صرفه
نتایج بررسی تمایل به ایجاد بازار آب در بین  کشاورزان گردد.

که در مجموع  دهدمیان اراضی زیر سد بارزو شیروان نشان برداربهره
ان منطقه تمایل به ایجاد بازار آب دارند که برداربهرهدرصد  91بیش از 

 AKGان منطقه برداربهرهه ــبیشترین تمایل ایجاد بازار مربوط ب
نطقه ان مبرداربهرهمایل ایجاد بازار مربوط به درصد( و کمترین ت 5/95)

SYA (7/82  )ه که مناطقی ک دهدمید. این نتایج نشان باشمیدرصد
با کمبود آب مواجه هستند بیشتر تمایل به ایجاد بازار آب دارند و در 
مناطقی که محدودیت آب کمتر است تمایل به ایجاد بازار آب به مراتب 

د باشیمشرط ایجاد بازار آب کمبود منابع آب د، بنابراین باشمیکمتر 
 د جهت رفع مشکل کمگردمی که با توجه به شرایط کشور پیشنهاد

آبی و استفاده بهینه زمینه ایجاد و تقویت بازارهای محلی آب فراهم و 
 مورد حمایت قرار گیرد. 

 
از آنجایی که نتایج بررسی شرایط موجود مبادله آب در منطقه و تمایل 

ن به ابرداربهرهان به ایجاد بازار آب در منطقه بیانگر تمایل برداربهره
شود در راستای استفاده ایجاد بازار اب در منطقه است لذا توصیه می

بهینه از این منبع ارزشمند و کمیاب و جهت جلوگیری از شدت بحران 
آب در منطقه ایجاد بازار آب مشابه نمونه موفق آن در منطقه مجن 

 نیز در اولویت قرار گیرد.شاهرود 

 قدردانی و تشکر -8

 آب صاداقت دوساالنه ملی کنفرانس دومین منتخب مقاالت از مقاله این
 حمایت با مجدد داوری و ویرایش تکمیل، از پس که است( 1097)

 اهبردیر مطالعات ملی مرکز در مستقر کنفرانس، دائمی دبیرخانه مالی
 .است شده منتشر ایران، اتاق آب و کشاورزی
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