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 المللی بازار آبهای بینمطالعه تطبیقی تجربه
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 چکیده

رشد جمعیت و تقاضای روزافزون آب در سراسر دنیا و کاهش میزان دسترسی 
ال ای بر منابع آب اعمهای فزایندهدلیل اثرات تغییر اقلیم، تنش به آب به

تجارت  کند.اند. این شرایط، مشکالت تخصیص منابع آب را تشدید میکرده
های عظیم برای ساخت تأسیسات ذخیره آب، گذاریآب، بدون نیاز به سرمایه
ب آای برای کاهش مشکالت ناشی از کمبود سازهبه عنوان رویکردی غیر

ه از برداران برای استفاده بهینتواند مطرح شود. با این رویکرد، انگیزه بهرهمی
آب بیشتر خواهد بود. در پی مصوبه شورای عالی آب در مورد ایجاد بازارهای 
آب در کشور، مشکالت قانونی مربوط به داد و ستد آب در ایران تا حد زیادی 

ای بر آب کشور، تأکید ویژهمرتفع شده است و مدتی است که مدیران بخش 
 با وجود اندازی بازارهای آب دارند.نگرش اقتصادی در زمینه توزیع آب و راه

گیری و توسعه بازارهای آب، عدم توجه به سایر ابعاد عزم موجود برای شکل
تواند منجر به شکست بازار شود. با توجه به تجربیات ناچیز بازار جانبی آن می

ن مقاله مروری تالش شده است تا با بررسی ساختار بازار آب در ایران، در ای
ها آب کشورهای استرالیا، آمریکا، شیلی، اسپانیا و چین و مقایسه عملکرد آن

 ها پرداختههای مختلف، به تحلیل عوامل مؤثر بر بازدهی این ابزارجنبه از
 شود.

 
 ازار.ببازار آب، اقتصاد آب، مطالعه تطبیقی، مکانیزم  :كلمات كلیدی

 

 
 9/1/58تاریخ دریافت مقاله: 

 86/3/58: مقاله پذیرش تاریخ

 
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران،   -1

 های فنی، دانشگاه تهران. پردیس دانشکده
مهندسی عمران، مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشجوی دکتری  -8

  های فنی، دانشگاه تهران.دانشکده
 ، دانشگاه تهران.های فنیاستاد، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده  -3
 نویسنده مسئول -*

 امکانپذیر است. 1352در مورد این مقاله تا پایان بهار  (Discussion)بحث و مناظره 

 

 

 

 
 

Comparative Study of International Water 

Markets 

 

S. Vahedi Zade*2, L. Forouhar2 and R. Kerachian3 

 

 
 

Abstract 
The growth of the world’s population, the increasing water 

demand all around the world and the reduction of available 

water due to climate change effects, have all to increasing 

water resources stresses. These conditions, as a result 
intensified the problems of water resources allocation. To 

decrease the problems of water shortage, the water trading can 

be considered as a non-structural approach, without need for 

huge investments in the installation of water supplies. With this 
approach, there would be boosted motivation among 

contributors to use water efficiently. According to the Act  

proceeded by the Supreme Council of Water to establish the 

water markets in Iran, the legal issues about markets are mostly 
solved and the water authorities are recently emphasizing on 

developing an economical approach to water distribution. 

Despite all the determination about developing the water 

markets, neglecting the impacts from the third-parties may lead 
to failure. Considering the little experiences about water 

markets in Iran, this review paper has tried to analyze the key 

parameters effecting the establishment of water markets. This 

was done through analyzing the institutions of water markets 
in Australia, Western USA, Chile, Spain and China, and 

comparing their performances from different aspects. 
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 مقدمه  -0

رود ولی مقدار آن شونده به شمار می هر چند آب یکی از منابع تجدید
محدود است. به عالوه رشد جمعیت، گسترش اراضی کشاورزی، صنایع 
و بهبود سطح بهداشت و رفاه عمومی محدودیت دسترسی به آب را 

ت مکانی و زمانی آب، عدم توازن تشدید کرده است. توزیع غیریکنواخ
بین عرضه و تقاضای آب، اتالف بیش از حد آب به ویژه در بخش 

 های شهریکشاورزی، زیاد بودن مقادیر آب به حساب نیامده در بخش
گذاری نامناسب از جمله مشکالتی هستند که مدیریت منابع و قیمت

، ت موجوداند. برای کاهش مشکالآب کشور را با مشکل مواجه ساخته
مللی الهای اخیر در سطح ملی و بیناستفاده از رویکرد بازار آب در سال

بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. مباحث قانونی تجارت آب از 
ترین مواردی هستند که باید در تشکیل و توسعه بازارهای آب مهم

ه (. در این زمینAlarcón and Juana, 2016مورد توجه قرار گیرند )
برخی از مستندات قانونی، تقویت و گسترش بازارهای آب را مدنظر 

اند و برخی دیگر مبادالت قرار داده و خرید و فروش آب را مجاز دانسته
اند. خوشبختانه در پی مصوبه شورای عالی آب در آب را محدود کرده

مورد ایجاد بازارهای آب در کشور، مشکالت قانونی مربوط به داد و 
تا حد زیادی کاهش یافته است و مدتی است که مدیران بخش ستد آب 

ای بر وجود نگرش اقتصادی در زمینه توزیع آب آب کشور، تأکید ویژه
چندین طرح آزمایشی  أچنین اخیراندازی بازارهای آب دارند. همو راه

ای آب، اندازی بازارهای منطقهملی با هدف انجام مطالعات الزم و راه
 باشد.میدر دست انجام 

 
ترین های مختلف قابل بررسی است. مهممزایای تجارت آب از جنبه

جنبه، استفاده بهینه از منابع آب و ارتقای ارزش اقتصادی آب است. به 
این ترتیب که خریداران آب با پرداخت قیمت واقعی آن به بهترین 

ز هی اها نیز با آگاحقآبهکنند و صاحبان شکل ممکن از آب استفاده می
جویی و کسب درآمد امکان فروش آب مازاد، انگیزه کافی برای صرفه

ها جایی که افزایش قیمت آب از طریق دولتبیشتر خواهند داشت. از آن
شود، تجارت آب امکان کنندگان همراه میمعموالً با مقاومت مصرف

کند. افزایش قیمت آب را بدون ایجاد چنین مشکالتی فراهم می
امکان تأمین آب بیشتر برای بخش محیط زیست و کاهش آلودگی و 

زیستی و اجتماعی تجارت آب جوامع انسانی نیز از منافع محیط
 ,.Dinar and Letey, 1991; Koopman et alشود )محسوب می

گیری بازارهای آب، عدم توجه به جوانب با وجود شکل .(2017
تواند منجر به شکست تمامی اهداف زیستی آن میاجتماعی و محیط

های انتقال آب، کاهش بنابراین مواردی همچون چالشبازار شود. 
های اقتصادی و میزان اشتغال در منطقه فروشنده آب، تغییر فعالیت

 کیفیت آب مبادله شده و تأمین الگوی کشت و نوع تولیدات منطقه،

 جریان حداقل برای محیط زیست باید به شکل جدی بررسی شود
(Wheeler et al., 2014). 

 
اجتماعی، های با توجه به ماهیت خاص آب و اهمیت آن  از جنبه

زیستی که آن را کامالً از سایر کاالهای اقتصادی سیاسی و محیط
های بسیاری همراه در عمل با چالشسازی بازار کند، پیادهمتمایز می

است. بنابراین الزم است عالوه بر عملکرد اقتصادی بازار، کارکرد آن 
های دیگر نیز بررسی شود و به این پرسش مهم پاسخ داده از دیدگاه

 های آن را پوشش دهد یا خیر.تواند هزینهشود که آیا منافع بازار می
 

دهد که شرایط و اقداماتی میبررسی بازارهای آب بزرگ دنیا نشان 
ستد آب در بازار از منظر قانونی قابلیت  و مورد نیاز است تا فرآیند داد

توسعه داشته باشد. در این مقاله مروری تالش شده است با بررسی 
های بازار در کشورهای استرالیا، آمریکا، شیلی، اسپانیا و چین و تجربه

ای هترین الزامات قانونی و مؤلفهچنین بازار آب مجن در ایران، مهمهم
الزم برای بسترسازی روند مبادله آب که نیازمند توجه جدی بخش 

لی چنین سعی شده است به مسائدولتی است، به تفکیک ارائه شود. هم
 های مختلف درها و مکانیزمها، رویکردحقآبهمانند وضعیت مالکیت 

در واقع مجموعه  های نهادی کهسازی اقتصادی بازار، ساختارمدل
های باشد و جنبههایی به منظور تشکیل و توسعه بازار آب میراهکار

 های آب پرداخته شود.زیستی ناشی از فعالیت بازاراجتماعی و محیط
 

 المللیهای بازار آب در عرصه ملی و بینتجربه -8

 بازار آب استرالیا -8-0

ابی باره ارزی دنیاست که درترین بازارهای آب بازار آب استرالیا از مطرح
عملکرد آن نظرات متعددی مطرح شده است. بازار آب در حوضه 

بخش اعظمی از بازار آب استرالیا را شامل  1دارلینگ جنوبی-موری
شود و از نظر تعداد معامالت، تعداد خریداران و فروشندگان بازار و می

در دارلینگ -حجم آب مبادله شده قابل توجه است. حوضه موری
بارش و نسبتاً خشک واقع شده است و در دهه گذشته ای کممنطقه

های خشکسالی شدیدی را تجربه کرده است. این حوضه بیش از دوره
شود. وجود یک سیستم مناسب برای چهار ایالت استرالیا را شامل می

ذخیره آب در رودهای اصلی منطقه منجر به کنترل و مدیریت نوسان 
 88611ست. به طوری که ظرفیت کل مخازن برابر در تأمین آب شده ا

میلیون متر مکعب و تقریباً دو برابر میانگین ورودی سالیانه به حوضه 
 1529دارلینگ از سال -(. بازار در موریABARES, 2016است )

تاکنون رشد چشمگیری داشته است و در طی سه دهه گذشته اصالح 
ن شــورای های مدیریتی منطقه تحت عنواشده است. بخش

اند. به عقیده روند این تغییرات را بررسی کرده 8های استرالیاییایالت
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Wheeler et al. (2014) توان در سه فاز این تغییرات را می
های مناطق مختلف بازار 1554تا  1529های بندی کرد. در سالدسته

این بازارها گسترش  8998با یکدیگر همسو شدند و سپس تا سال 
تا امروز نیز روند توسعه پایدار شکل گرفته و مسائل  8998از  یافتند.
ان تواند. از جمله این اصالحات میزیستی مورد توجه واقع شدهمحیط

های مرکزی و محلی و رفع های موجود، همکاری بخشحقآبهبه تغییر 
 ها اشاره کرد.حقآبهموانع خرید و فروش 

 
بازار  غییرات سیستم حقوقیترین تتفکیک مالکیت آب و زمین از مهم

بندی هر سهم آب به چند چنین دستهشود. هماسترالیا محسوب می
(. روش NWC, 2011بخش مجزا تأثیرات بسیار مثبتی داشته است )

به سه جزء اصلی شامل حق  حقآبهکار به این صورت است که هر 
تقسیم  9و مجوز استفاده از آب 4، میزان تخصیص آب3دسترسی به آب

است و هر جزء آن مقررات خاصی دارد. حق دسترسی به آب برابر  شده
حجم آبی است که برای یک سیستم انتقال آب در حوضه آبریز در نظر 
گرفته شده است که استفاده از آن تنها برای همان سیستم آبی میسر 

ستد نیز برای این جزء در نظر گرفته شده است.  و بوده و قابلیت داد
نیز سهمی از کل آب در دسترس سیستم آبی است میزان تخصیص آب 

که با توجه به شرایط حوضه آبریز در ابتدای هر فصل، به صورت 
شود. مجوز استفاده از آب نیز درصدی از کل سهم هر کاربر تعیین می

شود و به کاربر اجازه برای هر بخش، به صورت جداگانه تعریف می
شده در مجوز  خصدهد که از آب برای همان نوع مصرف مشمی

استفاده کند. مالکیت جزء دوم یا میزان تخصیص آب، از مالکیت زمین 
ستد در بازار را دارد. اما برای مصرف آن در  و جدا بوده و قابلیت داد

بخش کشاورزی الزم است حق دسترسی به آب و مجوز استفاده از آب 
 حقآبهبندی نظر نیز تأمین گردد. در این نوع دسته در سیستم آبی مورد

برداری برای سایر کاربران آن های بهرهبا انجام معامالت، هزینه
میزان  شود که درسیستم آبی تغییر نکرده و تنها مبادالتی انجام می

آب در دسترس کل منطقه تأثیر منفی نداشته باشد. از طرفی 
های موجود برای اثرات جانبی ناشی از انتقال آب به دلیل نگرانی

های استفاده از آب، ع و نحوه مصرف، در روند صدور مجوزبررسی نو
تا حدود زیادی برطرف شده است. از دیگر اصالحات اساسی بازار 

توان به توسعه بخش مدیریت و نظارت بر معامالت اشاره استرالیا می
  (.Wheeler et al., 2014کرد )

 
صورت  8و موقت یا فصلی 6در استرالیا معامالت در دو گروه دائمی

های موقت بسیار بیشتر از حقآبهگیرد. معموالً فعالیت در بازار می
دارلینگ جنوبی -های دائمی است. به طوری که در حوضه موریحقآبه

مبادله و  9311، تعداد و حجم معامالت دائمی برابر 8914-19در سال 

میلیون متر مکعب بوده است، درحالی که این آمار برای معامالت  859
میلیون متر مکعب گزارش  9968مبادله و  89298به ترتیب برابر  موقت

توان به های رایج در بازار آب استرالیا میشده است. از مکانیزم
اشاره کرد. در روش  5و مزایده دوطرفه 2رویکردهای تابلوی اعالنات

به صورت  حقآبهاول یا تابلوی اعالنات، خریداران و فروشندگان 
کنند و در صورتی معامله انجام های خود را ثبت میالکترونیکی پیشنهاد

ها از نظر حجم و قیمت با یکدیگر منطبق شود که این پیشنهادمی
ر اما د دهد.وری اقتصادی بازار را کاهش میشوند که این مسأله، بهره

های دربسته برای قیمت و رویکرد مزایده دوطرفه، کاربران پیشنهاد
کنند. کارگزاران بازار، قیمت نهایی آب یحجم مشخصی از آب ارائه م

کنند که بیشترین حجم آب ممکن مبادله شود. در را طوری تعیین می
این رویکرد، فروشندگانی که قیمتی باالتر از قیمت نهایی بازار پیشنهاد 

اند و خریدارانی با قیمت پیشنهادی کمتر از قیمت نهایی آب، از داده
ترین (. یکی از مهمBjornlund, 2003)شوند بازار کنار گذاشته می

وری اقتصادی به خصوص در شرایط دستاوردهای بازار، بهره
ری به گیشود که تصمیمخشکسالی است. این امر هنگامی محقق می

صورت فردی و براساس سودآوردی هر بخش انجام شود و 
االی مبادالت ــرسد. حجم بـه یک تعادل مطلوب بــگذاری بقیمت

وده و امکان ــودن هزینه معامالت بــالیا بیانگر مناسب بدر استر
کند ا سودآوری بیشتر را فراهم میــای بـهمصرف در بخش

(Connor and Kaczan, 2013 .) 

 
درصد از کل  29ترین مصرف در بازار است )نیاز کشاورزی، اصلی

 ،19مصارف(. طبق گزارش دفتر کشاورزی و علوم و اقتصاد منابع استرالیا
بیش از چهار میلیارد  8913-14ارزش خالص این تولیدات در سال 

عوامل مؤثر بر قیمت آب در  Hughes et al. (2016). دالر بوده است
ترین عامل را شرایط فصلی ذکر کردند. بازار را بررسی کردند و مهم

های مدیریتی بازار، مقررات مربوط اگرچه عوامل دیگری مانند سیاست
بران مشارکت انجمن آب وهای آتی به ذخیره آب برای دوره

قیمت در بازار  اند.در بازار نیز مؤثر بوده 11زیستیالمنافع محیطمشترک
استرالیا تقریباً ثابت است و اختالف زیادی بین مناطق مختلف وجود 

ای منجر به منطقههای معامالت بینندارند. البته برخی محدودیت
تفاوت اندکی در قیمت این معامالت شده است. در یک دوره چندساله 

افزایش قیمت موقت مشاهده شد  18نیز به علت وقوع پدیده ال نینو
(Grafton et al., 2011 میزان سرمایه بازگشتی در بازار .)هایحقآبه 

میلیون  399، معادل 8914-19موقت در بخش آب سطحی در سال 
دهد سود بازار در دالر تخمین زده شده است. مطالعات نشان می

خشک بیشتر از حالت عادی است. برای نمونه در سال های بسیاردوره
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های ناشی از خشکسالی را در یک دوره پنج توجود بازار، خسار 8918
 (.ABARES, 2016میلیارد دالر کاهش داده است ) 8به  13ساله از 

 
گیری و توسعه بازار، در صورت عدم توجه به سایر ابعاد با وجود شکل

جانبی آن تمامی اهداف بازار با شکست همراه خواهد بود. در اواخر دهه 
-ر بازار استرالیا، حوضه آبریز موریمیالدی با گسترش معامالت د 69

زیستی روبرو شد و به دنبال آن دارلینگ با مشکالت جدی محیط
منافع البران مشترکمسئولیت رسیدگی به این بخش به انجمن آب

زیستی واگذار شد. این انجمن با در نظر گرفتن نیازهای محیط
د وزیستی و مدیریت تخصیص بر مبنای اولویت مصرف به بهبمحیط

این بخش کمک شایانی کرده است. سایر مسائل جانبی بازار مانند در 
دسترس بودن اطالعات کافی از شرایط حوضه آبریز، کیفیت آب مبادله 

زیستی به تدریج طی اصالحاتی در شده و تأمین جریان حداقل محیط
های آبی در بازار در نظر گرفته شد. به تازگی برای احیای اکوسیستم

 راهکارهایی ارائه شده است. منطقه نیز
 

ایجاد بازار از طرفی تبعات اجتماعی مهمی نیز به دنبال دارد که باید 
مورد توجه قرار گیرند. این اثرات در بخش روستایی نمود بیشتری 

(. یکی از رویکردهای مدیریت Wheeler et al., 2014خواهد داشت )
که در قسمت  این تبعات جانبی، مجزا کردن سهم آب کاربران است

سازی این روش در استرالیا نتایج خوبی به همراه قبل اشاره شد. پیاده
داشته است. یکی دیگر از مباحث کلیدی در بازار، مشارکت عموم جامعه 

سازی و آگاهی دقیق مردم از وضعیت صورت شفاف است که در
شود. به همین منظور در استرالیا عملکردی و سازوکار بازار محقق می

یستم بازار آب ملی ایجاد شده است که به کاربران اجازه دسترسی به س
چه ها، معامالت و قیمت آب را خواهد داد. اگرحقآبهاطالعاتی مانند 

گیری این طرح کند بوده است، تأثیر بسزایی در بهبود شرایط روند شکل
 بازار داشته است.

 

 بازار آب آمريکا -8-8

غربی آمریکا نیز از پیشگامان بازار آب محسوب  یاالتهمانند استرالیا، ا
کننده اصلی مواد خشک، تأمینشوند. این مناطق خشک و نیمهمی

 ،درصد مصرف آب این مناطق 84غذایی آن کشور هستند. در حدود 
ست که میانگین سهم ا مربوط به بخش کشاورزی است. این درحالی

آمریکا است. درصد از کل مصارف آب  49مصارف کشاورزی، تنها 
های تگزاس، کالیفرنیا، آریزونا و کلرادو موجود سابقه بازار آب در ایالت

، از نظر تعداد مبادالت 13است و در این بین، بازار منطقه شمالی کلرادو
مربع مساحت  کیلومتر 8699ترین بازار است. این منطقه حدود فعال

و بخش  های کشاورزی، صنعتستد میان بخش و دارد و عمده داد

شهری است. منابع آب این بازار به طور عمده از طریق پروژه انتقال 
 1598شود. این طرح که در سال تأمین می 14بیگ تامسون-آب کلرادو

ه ب برداری رسید، آب را از منطقه غربی بخش کوهستانی راکیبه بهره
 (. Howe, 2015کند )خشک در شرق کلرادو منتقل میهای نیمهدشت

 
های شرقی آمریکا هنوز بر اساس قانون حریم منابع ها در ایالتحقآبه

شوند. به این ترتیب، استفاده از منابع آب، حق مالک تعیین می 19آبی
نتیجه تفکیکی بین  شود و درهای مجاور در نظر گرفته میزمین

 شود. اما در غرب آمریکا پس از رسمیمالکیت آب و زمین قائل نمی
شکل  16اصالحاتی انجام شد و قانون اولویت تملکشدن بازار آب، 

گرفت. بر اساس این قانون، به نخستین کاربری که ادعای استفاده 
گیرد. در این قانون تعلق می حقآبهمنبع آبی را داشته باشد، از  مفید

عالوه بر حجم آب، محل و نوع مصرف، نحوه دسترسی به منبع و 
 که منبع آب مورد ا زمانیشود و تتجهیزات موجود نیز مشخص می

(. Varghese, 2013پابرجا خواهد ماند ) حقآبهنظر در دسترس باشد 
های متداول بازارهای آمریکا بانک آب، تابلوی اعالنات، معامله مکانیزم
ندرت  ها بههستند و سایر مکانیزم 12و صندوق امانی آب 18اختیاری

آب  فروش و برای خریداند. بانک آب، مرکزی استفاده قرار گرفته مورد
های ناشی از امور مرتبط با آن در قیمت نهایی آب وارد است که هزینه

شده و پرداخت آن بر عهده خریدار است. این مراکز به دو شیوه موقت 
های کنند. برای مثال، بانک آب کالیفرنیا یکی از نمونهو دائم فعالیت می

. خشکسالی است موقت بانک آب، با هدف بازتخصیص آب در شرایط
گیرد بازار آب کلرادوی شمالی نیز از مکانیزم تابلوی اعالنات بهره می

شود. رویکرد سوم، های این سازوکار محسوب میترین نمونهو از موفق
مکانیزم معامله اختیاری است. در این نوع معامالت، کاربر برای خرید 

، مقدار شده در آیندهحجم مشخصی از آب با قیمت از پیش تعیین
دهد و در شرایط نیاز آتی مشخصی ودیعه در اختیار فروشنده قرار می

تواند برای خرید قطعی آب اقدام کند و یا اجازه دهد قرارداد منقضی می
 ماند. اینگردد که در اینصورت مبلغ ودیعه نزد فروشنده باقی می

 جدهد، اما کمتر رایرویکرد اگرچه ریسک معامالت را بسیار کاهش می
گیرد های خیلی خشک مورد استفاده قرار میبوده و معموالً در دوره

(Hadjigeorgalis, 2009 .) 
 

Brown (2006)  ایالت آمریکا در  14طی تحقیقی با بررسی آمار بازار
دست آورد. او نشان داد بیش  نتایج مهمی به 1559-8993های سال

ای مصارف درصد بر 83درصد مبادالت برای مصارف شهری،  99از 
زیست بوده است. این نکته درصد برای بخش محیط 11کشاورزی و 

های غربی آمریکا است که نیاز به مدیریت بیانگر رشد سریع ایالت
دهد. از نظر تعداد معامالت تر از همیشه نشان میتقاضا را ضروری



 

 

 

 

 0163، زمستان 1تحقیقات منابع آب ايران، سال چهاردهم، شماره 

Volume 14, No. 4, Winter 2019 (IR-WRR) 

152 

 

های دائمی و موقت، تفاوت چندانی ندارند حقآبهگرفته، دو گروه  صورت
 86/32 انگین حجم آب مبادله شده هر معامله در بازار موقت برابراما می

میلیون متر مکعب در بازار  18/8میلیون متر مکعب بوده که بیشتر از 
اختالف حجم مبادله شده به این دلیل است که در  دائمی است. این

تر، پذیری باالهای کمتر و اطمینانها اکثراً با هزینهحقآبه، بازار موقت
 199چنین، رشد شوند. همستد می و ساله دادهای کوتاه یکورهدر د

درصدی تعداد معامالت در بازار موقت در مقابل ثابت بودن معامالت 
 و ساله، نشان از تمایل کاربران به خرید14دائمی در یک دوره بررسی 

ودن ب ها نیز بیانگر کمترها دارد. بررسی قیمتحقآبهفروش موقت 
بازار موقت است. با بررسی عوامل مؤثر بر قیمت نهایی قیمت آب در 

 ها به شرح زیر بیانآب و هزینه معامالت در بازار، دالیل افزایش قیمت
. حجم پایین آب 8های بلندمدت خشکسالی، . دوره1شده است: 

لف بازار ــ. نرخ زیاد رشد جمعیت در مناطق مخت3شده، مبادله
(Brown, 2006در بازار منطقه .) برای کنترل قیمت،  شمالی کلرادو

گیرد. برای های مدیریت مصرف در بخش شهری انجام میبرنامه
نسبت به قبل  15درصدی جمعیت شهری دنور 19رغم رشد نمونه، علی

درصد داشته که  89، کاهش مصرفی برابر با 8999از خشکسالی سال 
قه منطمنجر به کاهش نسبی قیمت در بازار شده است. اگرچه در این 

اقتصاد تا حد زیادی به کشاورزی وابسته است، اما بسیاری از معامالت 
های انتقال آب با هدف تغییر کاربری به بخش شهری صورت و طرح

گرفته و به رونق اقتصادی بیشتر منطقه کمک کرده است. بنابراین 
توان گفت نه تنها کاهش فعالیت بخش کشاورزی اثرات منفی می

های داشته است، بلکه باعث گسترش فعالیتهمراه ن مهمی به
 (.Howe, 2015اقتصادی با سود بیشتر شده است )

 
زیستی شکل نگرفت، اما به مرور بازار آب در کلرادو با اهداف محیط

وری توجه قرار گرفت. از طرفی حفظ بهره زمان این ابعاد بازار نیز مورد
هری، ای سبز شکشاورزی و تولیدات منطقه در بلندمدت، مدیریت فض

ی نیز روززیست کنترل کیفیت منابع آب و مدیریت جریان حداقل محیط
 روز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. برای بهبود شرایط محیط به

زیستی و توسعه پایدار در بازار، از دو رویکرد استفاده شده است. رویکرد 
ق بهای بازگشتی از طریق وضع مقررات است. طاول مدیریت جریان

این مقررات، سازمان مدیریت منطقه شمالی کلرادو به کاربران اجازه 
 دهد و از آن برای مدیریت نیاز محیطتصرف آب بازگشتی را نمی

ازار از های مدیریت بکند. رویکرد دیگر نیز برنامهزیستی استفاده می
های امانی آب است که برای نخستین بار در طریق سازوکار صندوق

اجرا شده است. این مراکز با شرکت در  89ر ایالت اورگند 8991سال 
 زیست، به بهبود شرایط های مورد نیاز بخش محیطحقآبهبازار و خرید 

 (. Hadjigeorgalis, 2009کنند )این بخش کمک می

با وجود تغییرات کاربری گسترده، هنوز هم بخش کشاورزی، 
 های فرهنگیرو طرحایندهد. از ترین بخش بازار را تشکیل میبزرگ

آمده است تا عملکرد آن را  آموزشی متعددی در این زمینه به اجرا در
بهبود بخشند. از طرفی با گسترش مصارف شهری نسبت به گذشته، 

هایی نیز مانند اختصاص یارانه برای بهبود فناوری سیستم آب برنامه
درصد،  39شهری در نظر گرفته شده است. با کاهش سرانه مصرف تا 

جویی شده برای کاهش ریسک عدم تأمین توان از این آب صرفهمی
مناسب آب استفاده کرد. یکی دیگر از راهکارهای کاهش ریسک، 
 استفاده و مدیریت همزمان منابع آب سطحی و زیرزمینی است. به

های خشک از منابع زیرزمینی استفاده شود تا به طوری که در دوره
رای احیای مجدد داده شود. این امر منابع آب سطحی فرصتی ب

کند تا مدیریت هر دوی این منابع های متولی بازار را ملزم میسازمان
 (. Howe, 2015توسط یک بخش صورت گیرد )

 

 بازار آب شیلی -8-1

میالدی شکل گرفت و امروزه یکی  29بازار آب شیلی از ابتدای دهه 
آید. جهان به شمار می های بازار آب دربرانگیزترین نمونهاز چالش

هزار متر  93ریزی این کشور برابر میانگین موجودی آب قابل برنامه
باشد که بسیار بیشتر از میانگین میازای هر نفر در سال  مکعب به
مترمکعب( است. به علت شرایط ویژه جغرافیایی،  6699جهانی )

ع یمدیریت منابع آب در شیلی اهمیت فراوانی پیدا کرده است. توز
نامناسب این منابع و تفاوت در میزان تقاضای آب هر منطقه از دالیل 

درصد از مصارف آب شیلی  83اصلی این امر هستند. بخش کشاورزی 
گیرد و اغلب در مناطق مرکزی و خشک توسعه پیدا کرده را در بر می

درصدی از مصرف کل در  5است. بخش صنعت و معدن نیز با سهم 
فته است. این شرایط موجب شده تا خرید و شمال شیلی گسترش یا

های مختلف در شمال کشور صورت گیرد، ولی در فروش میان بخش
مناطق مرکزی و جنوب کشور معامالت تنها در بخش کشاورزی رواج 

 داشته باشد.
 

ای دارد. ها در شیلی، تاریخچه بسیار طوالنیحقآبهگیری و توسعه شکل
وجهه  1591شده است و در سال این روند با گذشت زمان اصالح 

 ، آب به1521قانونی پیدا کرد. سرانجام در قانون ملی آب در سال 
ه ستد در بازار به رسمیت شناخت و عنوان یک کاالی ملی با قابلیت داد

های مصرفی و غیرمصرفی حقآبهها در دو گروه حقآبهشد. در نتیجه 
نعت ی و پیشبرد صاندازهای غیرمصرفی برای راهحقآبهشکل گرفتند. 

برقآبی بوده است و الزم است آب بازگشتی آن بدون استفاده مجدد 
های هحقآبدیگری به منابع آب بازگردد. در صورتی که این شرط برای 

مصرفی برقرار نیست. بنا به گزارش وزارت کشاورزی شیلی در سال 
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های سطحی و درصد از آب 94مصرفی،  حقآبههزار  21، از بین 8918
تنها  8911کنند و در سال درصد از منابع آب زیرزمینی استفاده می 46

اند. امروزه بیش از درصد این تعداد در بازار مشارکت داشته 6حدود 
وجود دارد که هر کدام کاربران  81کنندگان آبانجمن مصرف 4999

ها با توزیع و مدیریت آب به شوند. این انجمنمتعددی را شامل می
اند و نقش مؤثری در کاهش هزینه مک شایانی کردهرونق بازار ک

 (.Hearne and Donoso, 2014اند )معامالت داشته
 

رایج در بازار، عموماً تابلوی اعالنات بوده است و کمتر از سایر  سازوکار
 (.Hadjigeorgalis, 2009شود )ستد استفاده می و سازوکارهای داد

ن از دو منظر قانون ملی آب تواقواعد و اصول بازار آب شیلی را می
ارزیابی کرد.  88و برنامه کلی مدیریت یکپارچه منابع آبی 1521سال 

های اهداف قانون ملی آب عموماً در بخش کشاورزی بوده و جنبه
اقتصادی بازار را مد نظر قرار داده است. شیلی در این بخش موفق بوده 

ابعاد  دگاه دستیابی بهو نتایج قابل توجهی به دست آورده است. اما از دی
مختلف برنامه مدیریت یکپارچه منابع آب، عملکرد مناسبی نداشته 

توان گفت به جز ابعاد اقتصادی، سایر ابعاد بازار مورد توجه است و می
قرار نگرفته است. در بازار شیلی، ارتباط خوبی میان خریداران و 

بی مناس فروشندگان شکل گرفته است اما در سطوح باالتر همکاری
های مدیریتی وجود ندارد و این عدم هماهنگی یکی از نقاط بین بخش

، 8999ضعف بازار شیلی است. آخرین اصالحات مقررات بازار در سال 
سال پس از تغییر نظام سیاسی در شیلی رخ داد که در آن مباحثی  19

 ها، مدیریت منابع آبحقآبهمانند افزایش شفافیت و دقت در تعریف 
ت. زیستی مورد توجه قرار گرف گرفتن شرایط محیط نظر ینی و درزیرزم

ترین این یکی از مهم 83مسأله جریمه عدم استفاده از منبع آب
ها، آبهحقاصالحات بود که با هدف جلوگیری از احتکار و سوء استفاده از 

های غیرمصرفی مطرح شد. طبق این مقررات، حقآبهخصوص  به
 ا بهجریمه آن ر بایدکاربرانی که از مجوز خود استفاده مفیدی نکنند 

 (.Bauer, 2008صورت سالیانه به دولت پرداخت نمایند )
 

به علت شرایط اقتصادی خاص، تجربه بازار آب در شیلی در میان 
ی های رسمحقآبهای ویژه است. امنیت توسعه تجربه کشورهای درحال

بازار و عدم اعمال محدودیت در معامالت است که باعث شده است تا 
آب در سودآورترین وضعیت اقتصادی ممکن به مصرف برسد. ایجاد 

ذب و منجر به جاست های غیرمصرفی نیز اثرات مثبتی داشته حقآبه
(. با بررسی بازار در Bauer, 2004گذاران خصوصی شده است )سرمایه

 2/4هزار مبادله برابر  84، ارزش کل حدود 8999-8992ای هسال
زار ها در باچنین، تفاوت قیمتمیلیارد دالر تخمین زده شده است. هم

وان تشیلی بسیار زیاد است که علت اصلی آن را می شمال و جنوب

ها و میزان اطمینان از عملکرد بازار، قیمت نبود اطالعات آماری قابل
ت. ها دانسعدم وجود بستر مناسب برای ثبت دقیق آنشده و  آب مبادله

. تواند از دالیل دیگر این تفاوت تلقی شودها نیز میحقآبهتفاوت در نوع 
چنین به دلیل مذاکرات شفاهی خریداران و فروشندگان، قیمت هم

نهایی بسیار به شرایط مذاکره و رفتار طرفین معامله وابسته است. با 
رغم های مناسب انتقال آب، علیانات و زیرساختاین حال به دلیل امک

های کشاورزی، هر کدام از بخش در ها، قیمت آبوقوع خشکسالی
 صنعت و معدن نسبتاً ثابت بوده است.

 
 ، مدیریت بازار آب در شیلی توجهی به بخش محیط1559تا سال 

زیست نداشت. با گسترش برداشت آب از منابع زیرزمینی برای تأمین 
های شهری در مناطق خشک ی صنعت و آب شرب بخشنیازها

ها دچار افت شده و در نهایت موجب تخریب شمالی، سطح آبخوان
 رفته با ایجاد سازمان بررسی اثرات محیطاکوسیستم گردید. رفته

ها، انهخزیستی و توسعه تصفیه محیط حقآبهشدن ، قانونی48زیستی
، 8911نک جهانی در سال شرایط بهتری ایجاد شد. اما به گزارش با

هنوز مشکالت کیفیت آب یکی از مسائل جدی در بازار آب شیلی 
 (.Hearne and Donoso, 2014شود )محسوب می

 
امروزه کشاورزان بسیاری در شیلی معتقدند تفکیک مالکیت آب و زمین 

شود. ها در بازار مینتایج مناسبی نداشته است و این امر مانع شرکت آن
گر با رشد بخش کشاورزی، ارزش آب بسیار زیاد شده و از سوی دی

ها ندارند. های خود به سایر بخشحقآبهها معموالً نیازی به فروش آن
مازاد خود، ریسک تأمین آب  حقآبهبرخی نیز تمایل دارند تا با حفظ 

مورد نیازشان را کاهش دهند. در نتیجه بازار عملکرد موفقی در این 
(. اگرچه تحقیقات بسیاری از بازار Bauer, 2008بخش نداشته است )

ا برند، امشیلی به عنوان یک نمونه موفق در بازارهای آزاد آب نام می
ریافت توان دبا شناخت دقیق شرایط شیلی و بررسی عملکرد بازار می

 ای درهپایتوان سهکه آنچنان الگوی موفقی نبوده است. این بازار را می
قتصاد آن بسیار محکم و استوار بوده اما دو پایه نظر گرفت که پایه ا

اند و در زیستی هستند موفق نبوده دیگر آن که ابعاد اجتماعی و محیط
 رود.مجموع یک مدل ناپایدار به حساب می

 

 بازار آب اسپانیا -8-1

 های اقتصادی در اسپانیا، اقتصاددر دو دهه گذشته به دنبال پیشرفت
 دهده پیدا کرده است. مطالعات گذشته نشان میرفته توسعآب نیز رفته

 8-14به میزان  8919-8949های در سالاین کشور میزان بارش 
درصد  99درصد کاهش خواهد یافت و در مناطق خشک این میزان تا 

نیز خواهد رسید. با توجه به این شرایط در اسپانیا، وجود یک مکانیزم 
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یط بحرانی ضــروری است پــذیر، منسجم و سازگار با شراانعطاف
(Rey et al., 2014بازار .) به  1555های آب در این کشور تا سال

آب  ونــا اصالح قانــاند. برسمی و محلی فعالیت داشتهصورت غیر
 رفت وــود گــه خــن سال، بازار آب اسپانیا شکل رسمی بــدر ای

 بپردازند ستد و توانند به دادمی حقآبهدگان ـر مبنای آن، دارنــب
(Palomo-Hierro et al., 2015 .) 

 
در قانون اسپانیا منابع آب متعلق به عموم جامعه بوده و هرگونه استفاده 
فردی باید زیر نظر یک سازمان دولتی و یا با مجوزهای قانونی الزم 

کننده اجازه پمپ کردن آب در اسپانیا به مصرف حقآبهصورت گیرد. 
دهد و به دو صورت های سطحی را میزیرزمینی یا برداشت از آب

های عمومی توسط دولت حقآبهشود. عمومی و خصوصی عرضه می
و تحت نظارت سازمان مدیریت  اندساله صادر شده 39های برای دوره

توانند تمدید، اصالح یا واگذار شوند. این مربوطه می 89حوضه آبریز
عدم قطعیت در پذیری و ایجاد اختیارات دولت باعث کاهش اطمینان

های خصوصی تاریخچه حقآبهشود. در مقابل، وضعیت بازار می
تری دارند و به عنوان یک کاالی شخصی قابل مبادله هستند. طوالنی

ه پایداری منبع و ثبات شرایط ــها منوط بحقآبهن ــالبته حفظ ای
میالدی،  1555ا قبل از اصالحیه سال ــر است. تــبرداری کارببهره
 Reyد )ـودنــازار بــه شرکت در بــای خصوصی مجاز بـهحقآبهتنها 

et al., 2014ها را به دو دسته مصرفی و حقآبهتوان چنین می(. هم
 حقآبهوع ن بندی کرد. قوانین بازار، مبادله بین این دوغیرمصرفی دسته

بندی مصرف نیز در معامالت درنظر گرفته را ممنوع کرده است. اولویت
ترین اولویت هستند و پس از در اسپانیا مصارف خانگی مهمشود. می

 آن، اولویت مصرف با بخش کشاورزی و صنعت است.
 

بعد از انجام یک معامله، سازمان مدیریت حوضه آبریز موظف است 
طی دو ماه احتمال بروز مشکل در حوضه را بررسی نماید. در صورت 

د بود. مسئولیت این عدم وجود مشکل معامله انجام شده، نهایی خواه
زیست بوده و دوره  ای با سازمان محیطامر در معامالت بین حوضه

زمانی ارزیابی آن چهار ماه خواهد بود. محدودیت دیگر بازار، حجم و 
دوره زمانی معامالت است که باید بررسی گردد. طول دوره معامله نباید 

ـاید شده نیز نبــ تجاوز کند. حجم آب مبادله حقآبهاز تـــاریخ قانونی 
از میانــگین مصـــرف در طول پنج سال گذشته بیشتر باشد 

(Palomo-Hierro et al., 2015 هر .)یات استفاده از منبع جزی حقآبه
کند. مواردی مانند محل برداشت و نوع مصرف امر را بیان می

بر کرده است و از دهی و مدیریت معامالت را دشوار و هزینهسازمان
(. Garrido et al., 2012رود )فی بازار آب اسپانیا به شمار مینقاط من

ها و رسمی در اسپانیا رایج هستند و گاهی شهرداریبازارهای غیر

های دولتی نیز برای تأمین نیاز بخش شهری و صنعت در آن سازمان
رسمی  هایکنند. اگرچه قیمت آب در این بازار بیشتر از بازارشرکت می

 است.
 

زیستی در بازار بر عهده سازمان محیط زیست  شرایط محیطمدیریت 
های حقآبههای آبریز بوده که عموماً از طریق خرید و مدیریت حوضه

گیرد. مقرراتی نیز در نظر گرفته شده است الزم از بانک آب صورت می
ستی زی که با وجود محدود کردن فعالیت بازار، به بهبود شرایط محیط

در حوضه  8913است. طی یک نظرسنجی در سال  کمک فراوانی کرده
ج توجهی به دست آمده است. نتای آبریزی در جنوب اسپانیا، نتایج قابل

درصد افراد نگران تغییر وضعیت  98دهد که این تحقیق نشان می
های خود پس از شرکت در بازار هستند و اطمینان کافی به حقآبه

داران نسبت به فروش حقآبه چنین میزان تمایلعملکرد آن ندارند. هم
درصد است.  33درصد و در معامالت دائمی  68آن در معامالت موقت 

 19نفر موافق و  89کننده در نظرسنجی، شرکت 44در نهایت نیز از 
نفر مخالف توسعه بازار آب بودند و مابقی نظر مشخصی نداشتند. این 

های زار و انجمننفعان با، ذیحقآبهافراد اکثراً از کشاورزان دارای 
موانع و . (Giannoccaro et al., 2013کنندگان آب بودند )مصرف
توان در نبود بستر مناسب برای های موجود در بازار اسپانیا را میچالش

دادوستد، عدم توجه به برنامه مدیریت یکپارچه منابع آب، ناعدالتی در 
صه کرد. های سیاسی در بازار خالهای اولیه و دخالت گروهتخصیص

 اها را تتوان اثرات منفی آنبرخی از این موارد قابل اصالح بوده و می
توان حد زیادی کاهش داد و با بررسی تخصصی عملکرد بازار می

 (. Honey-Rosés, 2009وری آن را بهبود بخشید )بهره
 

 بازار آب چین -8-0

ویکرد رچین از جمله کشورهایی است که بنابه دالیل متعددی نیاز به 
بازار در مدیریت منابع آب خود دارد. نخست به دلیل رشد جمعیت زیاد 
و توسعه صنعت، میزان مصارف آب شهری و صنعتی بسیار افزایش 

تیجه ن یافته است. از طرفی، کارایی مصرف آب بسیار پایین است و در
سوددهی اقتصادی مناسبی ندارد. برای کنترل این شرایط، دولت چین 

در هفت  86حقآبهنسبت به ایجاد یک سیستم تجارت  1489در سال 
ون بار به واسطه قانهای قانونی، نخستینحقآبهاستان خود اقدام کرد. 

 8998شکل گرفتند و در اصالحیه آن در سال  1522ملی آب در سال 
توسعه پیدا کردند و به کاربران یک میزان تخصیص اولیه داده شد. 

ای، معیارهایی طی مصوبه 8998سال  بخش مدیریت منابع آب نیز در
مانند عدالت میان کاربران، تاریخچه میزان مصرف و تمهیدات 

زیستی تعیین نمود. یکی از نقاط ضعف در بازار چین، مدیریت و محیط
های محلی است. گیری در نهاد مرکزی و اجرای آن در بخشتصمیم
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یریت بازار له منجر به بروز اختالف و عدم هماهنگی در مدمسأاین 
ی توان مقرراتشده است. زیرا هر منطقه شرایط به خصوصی دارد و نمی

 کلی برای همه مناطق تعمیم داد.
 

در بخش کشاورزی در چین وضعیت متفاوت است. در هر بخش، 
وجود دارد که تخصیص آب به افراد حقیقی  88مناطق آبیاری اشتراکی

ستفاده های اکند. نبود شفافیت در این بخش، انگیزهرا دچار مشکل می
های بازار، از فناوری بهینه را نیز از بین برده است. از دیگر چالش

تعارض و اختالفات میان بخش کشاورزی روستایی با بخش شهری و 
سیاسی نیز شده است صنعت است که گاهی موجب بروز مشکالت 

(Moore, 2015به دلیل فعالیت کم بازار نمی .)تی توان به ارزیابی درس
از منظر اقتصادی دست پیدا کرد. مشابه بازار اسپانیا، حجم مبادالت 
بسیار اندک بوده و اطالعات دقیقی از وضعیت بازار در دسترس نیست. 

ی گذارت قیمتتوان گفت به علالبته در مورد قیمت آب در بازار می
رای ای بتوسط دولت، وضعیت پایدار است. در این بازار، ضوابط ویژه

زیستی درنظر گرفته نشده است و دولت به تازگی تأمین نیازهای محیط
در این زمینه برنامه خاصی برای هر استان ارائه کرده است. زیرا 

 همناطقی با مشکالت جدی از نظر کیفیت آب روبرو هستند و این مسأل
 (. Grafton et al., 2011شود )از نقاط ضعف بازار محسوب می

 
-توان به پروژه دونگ یانگای میمنطقهدر ارتباط با بازارهای درون

دست از طریق اشاره کرد. در این طرح، شهر یی وو در پایین 82یی وو
گذاری در توسعه ظرفیت مخازن باالدست خود و بهبود شبکه سرمایه

میلیون یوآن نسبت به سناریوی تأمین آب مورد  199ود انتقال آب، حد
رین تنیاز خود بدون این طرح سود کرده است. این بازار یکی از موفق

 (. Moore, 2015بازارهای چین است )
 

 بازار آب ايران: استان سمنان، منطقه مجن -8-0

های آب موجود در ایران، بازار آب مجن است ترین بازاریکی از قدیمی
های اقتصادی و اجتماعی پیشرفت و ماندگاری با استفاده از مکانیزم که

کیلومتری شاهرود در استان  39خوبی داشته است. دشت مجن در 
متری سطح دریا واقع شده است. وسعت کل  8989سمنان و در ارتفاع 

سوم آن زیر هکتار است که حدود یک 6699اراضی قابل کشت آن 
یر کشت گندم و مابقی این مساحت پنجم ززمینی، یککشت سیب

واحد  9389گردد. این بازار شامل صرف کشت محصوالت بهاره می
درصد آن مربوط به برداشت آب سطحی و باقی  46ای است که حقآبه

 باشد.ها و منابع آب زیرزمینی میبرداشت از قنات حقآبهآن 
 

ر حصار دشود که پدیده انبا بررسی میزان رقابت در بازار مشاهده می
دار عمده در بازار، تنها حدود پنج درصد حقآبهبازار وجود ندارد و چهار 

ی بودن و دسترسها را در اختیار دارند. این میزان از رقابتیحقآبهاز کل 
درصد از کل  39آسان به اطالعات، منجر به مبادالت در بازار به میزان 

بازار مجن  (. درBohlolvand et al., 2014مصرف مجن شده است )
 هاینفعان، دامنه انتقال آب در شبکه در دورهطبق توافق جامعه ذی

که حداقل سه متقاضی در آن مسیر  گیردمختلف تا جایی صورت می
صورت هزینه کالً بر عهده شخص وجود داشته باشد. در غیراین

های انتقال آب منظور کاهش هزینهمتقاضی خواهد بود. این امر به
 گیرد.میصورت 

های دهد در سالنشان می Bohlolvand et al. (2014)مطالعات 
تعداد مبادله صورت گرفته  818و  892، 896ترتیب  ، به1323تا  1321

هزار  292و  664، 699ترتیب  ها بهشده در آن است که حجم مبادله
میلیون ریال بوده است.  998و  449، 381ها مکعب و ارزش آن متر

درصد نیاز  39دهد که حدود د این مبادالت نشان میبررسی رون
شود. در این بازار کشاورزی در منطقه با مشارکت در بازار تأمین می

های استحصال، انتقال و توزیع آب توسط انجمن تمامی هزینه
های مختلف، این انجمن . در دورهشودداران تأمین میحقآبه

مین آب، حفر چاه و های تأهای متعددی در بخشگذاریسرمایه
وری شبکه انتقال آب انجام داده است که ماحصل آن افزایش بهره

درصد آب موجود در منطقه  8/6رفت حجم آبی معادل جلوگیری از هدر
 اند.مخازن ذخیره آب نیز توسعه یافتهچنین بوده است و هم

 

رویکرد بازار به اینصورت است که آب را در بهترین حالت از دیدگاه 
رساند. در بازار مجن، اولویت تخصیص آب به تصادی به مصرف میاق

زمینی و پس از آن به کشت گندم داده شده است. برای کشت سیب
 به 1323و  1328سال  زمینی در دومثال میزان ارزش افزوده سیب

که این مقدار برای حالی ریال بوده است. در 1883و  1928رتیب ـــت
ها در این دوره حاکی از باشد. بررسیمیریال  998و  124دم ـــگن

رشد عملکرد بخش کشاورزی و گسترش سطح زیر کشت است 
(Bohlolvand et al., 2014 .) 

 

 بندیجمع -1

های آب، بررسی و های بهبود عملکرد بازاریکی از بهترین راهکار
المللی در این زمینه و ارزیابی نقاط های ملی و بینآموزی از تجربهدرس

های موجود است. در این مقاله مروری سعی شد تا با عف و چالشض
بررسی ساختار بازار آب کشورهای استرالیا، آمریکا، شیلی، اسپانیا، چین 

ها و بازار آب مجن در ایران به بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی این بازار
حل مسائل مرتبط  دهدشده نشان می های انجام. بررسیپرداخته شود
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ازار آب و رسیدن به یک رویکرد کارآمد و پایدار تنها توسط با ب
متخصصین مدیریت منابع آب و علوم اقتصادی میسر نخواهد بود، بلکه 

محیطی نیازمند مشارکت کارشناسان مسائل حقوقی، اجتماعی و زیست
های آب وجود اصوالً یک چهارچوب واحد برای مدیریت بازاراست. 

ها و شرایط هر منطقه الزم است بر اساس نیازندارد و این چهارچوب 
گیری بازار لزوماً توسعه پیدا کند. گاهی ممکن است هدف از شکل

های اندازوری اقتصادی منطقه نباشد و چشمافزایش بهره
محیطی و عدالت اجتماعی را بتوان به عنوان هدف اصلی این زیست

ای ازار آب در آفریقرویکرد در یک منطقه در نظر گرفت )مانند تجربه ب
 جنوبی(.

 
های آب، انتخاب و ایجاد یکی از اصول کلیدی موفقیت بازار

های نهادی با های نهادی مناسب است. در بررسی ساختارساختار
های یک بازار آب کارآمد، موانع و ارزیابی عملکرد و بررسی ویژگی

د مورهای موجود شناسایی  شده و اثرات جانبی ناشی از آن محدودیت
توان های آب در آمریکا، میگیرد. با بررسی تجربه بازاربررسی قرار می

پذیری الزم برای مطابقت های نهادی باید انعطافدریافت که ساختار
هوایی منطقه را داشته باشند. انتخاب وبا شرایط تقاضا و وضعیت آب

تواند باعث افزایش هزینه یک ساختار نامطلوب برای بازار آب می
معامالت و کاهش فعالیت بازار، افزایش تبعات جانبی نامناسب و در 

ترین مسائل نهایت عدم تحقق اهداف مورد انتظار گردد. یکی از مهم
های آب، بررسی قوانین و مقررات حاکم در خصوص بهبود عملکرد بازار

های قانونی به منظور افزایش در کشور است. فراهم کردن این بستر
ام های بازار، گو تسهیل در مدیریت و نظارت بر فعالیت کارایی بازار

مهمی است که باید با استناد به مقررات حقوقی و با توجه به 
ریزی کرد. بستر های موجود در هر منطقه برای آن برنامهپتانسیل

برداری و نگهداری های بهرهقانونی مناسب شامل اجازه حضور شبکه
های ادالت دائمی و موقت آب در دورهکردن مبآب در بازار و قانونی
های برداران دیگر است که با الگوگیری از تجربهزمانی مختلف با بهره

توان به این مهم دست یافت. برای نمونه در استرالیا، ها میسایر کشور
توان به اصالح قوانین مالکیت ترین اقدامات مدیریتی بازار میاز مهم

 یر بسیاری در فعالیت بازار داشته است. آب و زمین اشاره کرد که تأث
 

های رسمی و غیررسمی های آب را در دو گروه بازارمحققین بازار
در بازارهای آب رسمی مبادالت با نظارت کامل کنند. بندی میدسته

. در صورتی که کاربران بازار خود مبادالت را گیرددولت صورت می
یید سیستم حقوقی وجود رسمی و مورد تأ حقآبهانجام دهند و هیچ 

های رسمی در مناطقی که بازار نداشته باشد، بازار آب غیررسمی است.
های مختلف است، توسعه اغلب معامالت از نوع دائمی و میان بخش

های گیرد که نیازهای غیررسمی در شرایطی شکل مییافته و بازار
ی زیاد های رسمموقتی افزایش پیدا کرده است و هزینه ایجاد بازار

خواهد بود. درک درست از تفاوت این دو رویکرد و شناخت کافی از 
گیری در سطوح کالن مدیریتی بازار کمک وضعیت منطقه به تصمیم

شده نشان داده است زمانی که  های انجامبررسیشایانی خواهد کرد. 
رسمی های رسمی و قانونی مشکل باشد، یک بازار آب نیمهحقآبهایجاد 

در  برای مثالستد آب ایجاد کند.  و شرایط مناسبی برای داد تواندمی
های غیررسمی فعالیت بیشتری دارند، ممکن است اسپانیا که بازار

های رسمی نتیجه مطلوبی در پی نداشته باشد سازی و توسعه بازارپیاده
های غیررسمی به دهی بازارو بتوان با اصالحات مورد نیاز و سازمان

یافت. یکی دیگر سبت به ایجاد یک بازار رسمی دستوضعیت بهتری ن
از مسائل مهم در سطح مدیریت بازار، حفظ انسجام و یکپارچگی در 

به  کهریزی منابع آب منطقه است به طوریمدیریت بازار آب و برنامه
کنندگان در بازار و گسترش فعالیت بازار افزایش سطح اعتماد شرکت

 کمک کند.
 

های آب به ویژه در مناطق روستایی، در مورد بازارها یکی از نگرانی
ری بازار گیتغییر ساختار اجتماعی و الگوی توسعه منطقه پس از شکل

ن های بازار، ممکهای زمانی بلندمدت است. با افزایش فعالیتو در دوره
کنندگان آب برای کسب سود بیشتر به فروشنده آب تبدیل است مصرف

ا توان رقابت نداشته و مجبور به کنار گذاشتن پشده یا کشاورزان خرده
فعالیت کشاورزی یا فروش زمین خود شوند. گروهی از کارشناسان 
معتقدند با توسعه بازار، به تدریج الگوی کشت و ساختار اجتماعی در 

ها شهر نشینی درکند و نرخ بیکاری، مهاجرت و حاشیهمنطقه تغییر می
ب های مناسبا مدیریت صحیح و سازوکاریابد. در این مورد، افزایش می

منفی بازار را به حداقل رساند. بررسی بازار آب  85توان تبعات جانبیمی
ن دهد که با در نظر گرفتدارلینگ در استرالیا نشان می-در حوضه موری

ای رویه معامالت بین حوضهتوان از افزایش بیهای اضافی میهزینه
 چنین در بازارشنده جلوگیری کرد. همو خروج منابع آب از منطقه فرو

ی هاآب کلرادو در آمریکا برای حفظ الگوی توسعه منطقه محدودیت
های مختلف کشاورزی، اقتصادی مشابهی برای معامالت میان بخش

 صنعت و غیره در نظر گرفته شده است.
 

دهد که این رویکرد المللی بازار آب نشان میهای بینمطالعه تجربه
رغم هر منطقه، علی زیستیهای محیطنظر گرفتن جنبهبدون در 

دستیابی به اهداف اقتصادی مطلوب، راهکار پایدار و موفقی نخواهد 
تغییر  محیطیکاهش جریان زیستتوان به ها میبود. از جمله این پیامد

در چرخه آب بازگشتی به لحاظ کمی و کیفی و برداشت بیش از حد از 
بنابراین شیوه مدیریت و برخورد با این  ه کرد.منابع آب زیرزمینی اشار
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مسأله، امری مهم در عملکرد بازارهای آب است. هر چند حذف این 
های وضع سیاستاثرات منفی به صورت کامل ممکن نیست، اما 

های های مناسب برای کاهش این اثرات در بازارمدیریتی و سازوکار
خی از این مقررات سازی شده است. برهای مختلف پیادهآب کشور

 ای، تعیین مالیات یا اخذعبارتند از: محدود کردن دادوستد برون منطقه
 هایجریمه برای کاربران متخلف، اعمال محدودیت بر میزان برداشت

باید  .های مصرفیحقآبهتعیین سقف برداشت و  باالدست حوضه آبریز
اد همواره در تض زیستیتوجه داشت که در نظر گرفتن تمهیدات محیط

ظارتی های نتوان با استفاده از ابزاربا اهداف اقتصادی نیست، بلکه می
های پایش مناسب، تمامی جوانب مختلف بازار در منطقه را و سیستم

هایی مانند بازار آب در شیلی و چین چنین بررسی بازارمدیریت کرد. هم
اند، تهشکل گرف تری نسبت به بازار آب استرالیاکه در مقیاس کوچک

 محور، قابل توسعه در مناطقی با شرایطبیانگر آن است که رویکرد بازار
ها مستلزم مدیریت جامع بازار باشد. عملکرد موفق این بازارمختلف می

 محیطی و حقوقیهای اجتماعی، اقتصادی، زیستسازی ساختارو پیاده
  مناسب در آن منطقه است.

 
هایی تحت در بخش شده در این مقالههای انجامبررسی 1در جدول 

های مهم ساختار بازار، مکانیزم بازار، مسائل اقتصادی، عنوان جنبه
بندی شده است. زیستی جمعاجتماعی و محیط

 

Table 1- Comparison of main aspects of some important water markets in the world 
 مهم  آب در دنیا های اصلی چند بازارمقايسه جنبه -0جدول 

 زيستیهای محیطجنبه های اجتماعیجنبه های اقتصادیجنبه aبازار مکانیزم های مهم ساختار بازارجنبه 

لیا
را

ست
ا

 

 زمینتفکیک مالکیت آب و  -
تفکیک هر سهم آب به سه بخش حق  -

دسترسی به منبع آب، مجوز مصرف و میزان 
 تخصیص آب

میالدی  1529شروع اصالحات از سال  -
 زیرنظر شورای دولتی استرالیا

 یهای موقتحقآبهفعالیت بیشتر در بازار  -
 گیری در سطوح پایین بازارتصمیم -

 تابلوی اعالنات -
 طرفهمزایده دو -

  

 هزینه مناسب معامالت -
 قیمت تقریباً ثابت در مناطق مختلف -
های خشک افزایش سود بازار در دوره -

نسبت به حالت عادی و کاهش خسارات 
 های خشکسالیدر دوره

 

کنترل مناسب آثار اجتماعی بازار با  -
 بندی سهم آب کاربراندسته

ایجاد سیستم بازار ملی آب برای  -
 و عملکرد بازاررسانی سازوکار اطالع

مناسب در بخش اثرات جانبی نا -
 روستایی

زیستی و مدیریت توجه به نیازهای محیط -
 تخصیص بر مبنای اولویت مصرف

زیستی توسط انجمن مدیریت بخش محیط -
 المنافعبران مشترکآب
ارائه راهکارهایی جدید برای احیای  -

 در منطقه های آبیاکوسیستم

کا
ري

آم
 

 های غربی واولویت تملک در ایالتقانون  -
 تفکیک مالکیت آب و زمین

ی های شرققانون حریم منابع آبی در ایالت -
 و عدم تفکیک مالکیت آب و زمین

تمایل بیشتر کاربران به شرکت در بازار  -
 های موقتیحقآبه

 

 تابلوی اعالنات -
 معامله اختیاری -
 بانک آب -
 آب صندوق امانی -

 قیمت آب در بازار موقتکمتر بودن  -
های مدیریت مصرف در بخش برنامه -

شهری برای کنترل قیمت در بازار منطقه 
 شمالی کلرادو

تغییر کاربری به بخش شهری و رونق  -
اقتصادی منطقه شمالی کلرادو با استفاده 

 از بازار

اختصاص یارانه برای بهبود فناوری  -
سیستم آب شهری با گسترش نیاز 

رای کاهش سرانه بخش شهری ب
 مصرف

های آموزشی سازی و طرحفرهنگ -
های مدیریت مصرف آب برای گروه

 مختلف
 

وری کشاورزی در توجه به حفظ بهره -
بلندمدت، مدیریت فضای سبز شهری، کنترل 
کیفیت منابع آب و مدیریت جریان حداقل 

 زیستی به مرور زمانمحیط
 هایاستفاده از دو رویکرد مدیریت جریان -

های امانی آب برای بهبود بازگشتی و صندوق
زیستی و حرکت در راستای شرایط محیط

 توسعه پایدار

ی
شیل

 

به رسمیت شناخته شدن آب به عنوان  -
کاالی ملی با قابلیت دادوستد به موجب 

 1521قانون ملی آب در سال 
  8999اصالح قوانین بازار در سال  -
 وها به دو شکل مصرفی حقآبهتعریف  -

 غیرمصرفی
موفقیت بازار در زمینه اهداف قانون ملی  -

آب و عدم عملکرد مناسب بازار در راستای 
 مدیریت یکپارچه منابع آب

به مصرف رسیدن آب در سودآورترین  - تابلوی اعالنات  -
وضعیت اقتصادی ممکن به علت امنیت 

های رسمی بازار و عدم اعمال حقآبه
 محدودیت در معامالت

 نسبتاً ثابت در هر بخش بازارقیمت  -
تفاوت قیمت بازارهای شمال و جنوب  -

 مدیریت کشور به علت شرایط متفاوت
 منابع آب

تعریف جریمه برای عدم استفاده  -
 مناسب از آب

خودداری گروهی از کشاورزان از  -
تفکیک مالکیت آب و زمین و 

چنین رشد زیاد بخش کشاورزی هم
کت که منجر به کاهش انگیزه شر

 شود.ها در بازار میآن
گذاران خصوصی در جذب سرمایه -

بخش صنعت و معدن به واسطه ایجاد 
های غیرمصرفی و توسعه و حقآبه

 هازایی در این بخشاشتغال

 زیستیایجاد سازمان بررسی اثرات محیط -
 زیستیمحیط حقآبهقانونی شدن  -
 ها برای بهبود وضعیتخانهتوسعه تصفیه -

که هنوز هم به عنوان مشکلی  کیفیت آب
 جدی مطرح است.

 

نیا
سپا

ا
 

به رسمیت شناخته شدن بازار آب به موجب  -
 1555اصالح قانون آب در سال 

ها به دو شکل عمومی حقآبهواگذاری  -
 )توسط دولت( و خصوصی

ها به دو شکل مصرفی و حقآبهتعریف  -
 هاغیرمصرفی و ممنوعیت تبادل آن

 های غیررسمی فعالیت بازار -
آبی در های خشکسالی و کمبینی دورهپیش -

 آینده

بیشتر بودن قیمت آب در بازارهای غیر  - بانک آب -
 رسمی نسبت به بازارهای رسمی

پیچیدگی ارزیابی اقتصادی وضعیت  -
بازار به علت تنوع مصارف آب، 

 هایکنندگان در بازار، زیرساختشرکت
 زیستیرایط محیطانتقال آب و ش

بر بودن معامالت به دلیل در نظر هزینه -
 هاحقآبهگرفتن جزئیات کامل 

عدم اطالع و آگاهی کافی کاربران  -
 در مورد عملکرد بازار

 های اولیهناعدالتی در تخصیص -
پذیری و ایجاد عدم کاهش اطمینان -

قطعیت در وضعیت بازار به سبب 
و  اختیارات دولت در تمدید، اصالح

 هاحقآبهواگذاری 
 

های الزم و مدیریت شرایط حقآبهخرید  -
زیستی در بازار توسط سازمان محیط محیط

 های آبریززیست و مدیریت حوضه
وضع مقرراتی در بازار برای بهبود شرایط  -

هایی برای زیستی مانند محدودیتمحیط
 حجم و دوره زمانی معامالت در بازار

 

ن
چی

 

های رسمی در سال حقآبهگیری شکل -
1522 

ان در هفت است حقآبهایجاد سیستم تجارت  -
 8914چین در سال 

اختالف و عدم هماهنگی در مدیریت بازار  -
گیری در نهاد مرکزی و به علت تصمیم

 های محلیاجرای آن در بخش

پایدار بودن قیمت آب به علت قیمت - تابلوی اعالنات -
 گذاری توسط دولت

 کافی به دلیل فعالیت کم نبود اطالعات -
 بازار

حجم اندک مبادالت و مبادالت  -
 ای بسیار کمحوضهبین

ایجاد مشکل در تخصیص آب به  -
افراد حقیقی به علت وجود سیستم 

 مناطق آبیاری اشتراکی
کاهش تمایل به استفاده از فناوری  -

بهینه به علت نبود شفافیت در عملکرد 
 سیستم

کشاورزی اختالفات میان بخش  -
 روستایی با بخش شهری و صنعت

ای خاص در هر استان توسط ارائه برنامه -
 دولت برای رفع مشکالت کیفی

عدم وجود ضوابط مناسب برای تأمین  -
 زیستینیازهای محیط

a اند.های بازار در متن مقاله شرح داده شدهمکانیزم 
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بازارهای آب از طریق افزایش کارایی مصرف آب، به طور خالصه، 
های افزایش درآمد خریداران و فروشندگان، کاهش ریسک فعالیت

گذاری در بخش آب، افزایش مشارکت مردم کشاورزی، افزایش سرمایه
در مدیریت و توزیع منابع آب و در نظر گرفتن سایر جوانب اجتماعی و 

سازوکاری مؤثر در حفاظت از منابع آب و افزایش بهره زیستیمحیط
عوامل مؤثر بر عملکرد بازارهای آب  چنیندهند. همارائه میوری آن 

 توان به صورت زیر خالصه کرد:را می
های ها به شکل واضح و رعایت عدالت در تخصیصحقآبهتعریف  -

 اولیه،
یت ( و به رسماصالحات قوانین )مانند تفکیک مالکیت آب و زمین -

 ستد آب، و شناختن داد
اصالحات نهادی و سازمانی به منظور تأمین ضمانت اجرایی مبادالت  -

 بازار،
 ایجاد مراجع محلی حل اختالف، -
تبادل شفاف اطالعات برای حفظ رقابتی بودن بازار و جلوگیری از  -

 انحصار،
 های معامالت،داشتن هزینهپایین نگه -
بران در های آبدر مدیریت بازار و ایجاد تشکل نفعانمشارکت ذی -

 منطقه،
 سازی و انتقال آب،ایجاد تأسیسات مناسب برای ذخیره -
 زیستیهای محیطتوجه به جنبه -
 

 هانوشتپی

1. Southern Murray-Darling Basin (SMDB) 

2. Council of Australian Governments (COAG) 

3. Delivery Share 

4. Water Allocation 

5. Water-Use License 

6. Water Entitlement 

7. Water Allocation 

8. Bulletin Board 

9. Double Action 
10. Australian Bureau of Agricultural and Resource 

Economics and Sciences (ABARES) 

11. Commonwealth Environmental Water Holders 

(CEWH) 

12. El Niño 

13. Northern Colorado Water Conservation Districts 
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14. Colorado-Big Thompson Project 

15. Riparian Law 

16. Prior Appropriation Law 

17. Option Market 
18. Water Trust 

19. Denver City 

20. Oregon State 

21. Water Use Associations (WUs) 

22. Integrated Water Resources Management (IWRM) 

23. Fees for Non-Use 

24. System of Environmental Impact Assessment 

(SEIA) 

25. River Basin Authorities (RBA) 

26. Water Rights Trading 

27. Communal Irrigation Districts (IDs) 

28. Dongyang-Yiwu Project 

29. Third-Party Impacts 

 

 مراجع -1

ABARES (2016) Australian water markets report 2014-

15. Australian Bureau of Agricultural and Resource 

Economics and Sciences ,Canberra 

Alarcón J and Juana L (2016) The water markets as 

effective tools of managing water shortages in an 

irrigation district. Water Resources Management 

30(8):2611–2625 

Bauer CJ (2004) Results of Chilean water markets: 

Empirical research since 1990. Water Resources 

Research 40(9) 

Bauer CJ (2008) The experience of Chilean water 

markets. Management 3:146–165 

Bjornlund H (2003) Efficient water market mechanisms 

to cope with water scarcity. International Journal of 

Water Resources Development 19(4):553–567 

Bohlolvand A, Sadr SK and Hashemi A (2014) The role 

of agricultural water markets in the allocation and 

pricing of water resources (Case study: Mojen Water 

market). Iranian Journal of Agricultural Economics 

and Development Research 45(4):761–773 (In 

Persian) 

Brown TC (2006) Trends in water market activity and 

price in the western United States. Water Resources 

Research 42(9) 

Connor JD and Kaczan D (2013) Principles for 

economically efficient and environmentally 

sustainable water markets: The Australian 

experience BT - drought in arid and semi-arid 

regions: A multi-disciplinary and cross-country 

perspective. In: Schwabe K, Albiac J, Connor JD, 

Hassan RM and Meza González L (eds) Dordrecht: 

Springer Netherlands, 357–374 

Dinar A and Letey J (1991) Agricultural water 

marketing, allocative efficiency and drainage 

reduction. Journal of Environmental Economics and 

Management. Academic Press 20(3):210–223 

Garrido A, Rey D and Calatrava J (2012) Water trading 

in Spain. Water, Agriculture and the Environment in 

Spain. CRC Press, 205–216 



 

 

 

 

 0163، زمستان 1تحقیقات منابع آب ايران، سال چهاردهم، شماره 

Volume 14, No. 4, Winter 2019 (IR-WRR) 

899 

 

Giannoccaro G, Pedraza V and Berbel J (2013) Analysis 

of stakeholders’ attitudes towards water markets in 

southern Spain. Water 5:1517-1532 

Grafton RQ, Libecap G, McGlennon S, Landry C and 

O’Brien B (2011) An integrated assessment of water 

markets: A cross-country comparison. Review of 

Environmental Economics and Policy 5(2):219–239 

Hadjigeorgalis E (2009) A place for water markets: 

Performance and challenges. Review of Agricultural 

Economics 31(1):50–67 

Hearne R and Donoso G (2014) Water markets in Chile: 

Are they meeting needs? BT -Water markets for the 

21st century: What have we learned? In: Easter KW 

and Huang Q (eds) Springer Netherlands, 103–126 

Honey-Rosés J (2009) Reviewing the arguments for 

market based approaches to water distribution: a 

critical assessment for sustainable water 

management in Spain. Sustainable Development. 

John Wiley & Sons, Ltd. 17(6):357–364, Available 

at: http://dx.doi.org/10.1002/sd.391 

Howe CW (Chuck) (2015) The development of an 

efficient water market in northern Colorado, USA 

BT - Use of economic instruments in water policy: 

Insights from international experience. In: Lago M, 

Mysiak J, Gómez CM, Delacámara G and Maziotis 

A (eds) Cham: Springer International Publishing, 

301–315 

Hughes N, Gupta M and Rathakumar K (2016) Lessons 

from the water market: The southern Murray–

Darling basin water allocation market 2000–01 to 

2015–16. Australian Bureau of Agricultural and 

Resource Economics and Sciences ,Canberra 

Koopman JFL, Kuik O, Tol RSJ and Brouwer R (2017) 

The potential of water markets to allocate water 

between industry, agriculture and public water 

utilities as an adaptation mechanism to climate 

change. Mitigation and Adaptation Strategies for 

Global Change 22(2):325–347 

Moore SM (2015) The development of water markets in 

China: progress, peril and prospects. Water Policy 

17(2):253 LP-267 

NWC (2011) Water markets in Australia: a short history. 

National Water Commission ,Canberra 

Palomo-Hierro S, Gómez-Limón AJ and Riesgo L 

(2015) Water markets in Spain: Performance and 

challenges. Water, 7:652-678, doi: 

10.3390/w7020652 

Rey D, Garrido A and Calatrava J (2014) Water markets 

in Spain: Meeting twenty-first century challenges 

with twentieth century regulations BT - Water 

markets for the 21st century: What have we learned? 

In: Easter KW and Huang Q (eds), 127–147 

Varghese S (2013) Water trading in the U.S. and 

Australia: Lessons for water governance in the 21st 

century. The Institute for Agriculture and Trade 

Policy 

Wheeler S, Bjornlund H and Loch A (2014) Water 

trading in Australia: Tracing its’ development and 

impact over the past three decades. In: Easter KW 

and Huang Q (eds) Water Markets for the 21st 

Century: What Have We Learned?. Springer 

Netherlands, 179–202 

 

 
 

 
  


