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 چکیده

، فراهم نمودن کارا آب بازار شرایط الزم برای تشکیل و استمراریکی از 
بسترهای قانونی مناسب برای نظارت دقیق بر فرآیند مبادالت و حل 
مشکالت احتمالی است. روح حاکم بر ساختار حقوقی آب کشور، مشوق و 

 برخی از مستندات قانونیکننده تشکیل بازار آب است. با این حال حمایت
ه روند مبادله قانون توزیع عادالنه آب وجود دارند ک 22و  27چون مواد هم

دستورالعمل نحوه اجرای این مواد قانونی اند. هر چند که آب را محدود کرده
چنان ابهاماتی در استفاده از این توسط وزارت نیرو اصالح گردیده اما هم

همین منظور در این مقاله ابتدا به العمل در شرایط بازار آب وجود دارد.دستور
با نظام حقوقی آب کشور ضمن شناسایی  با مطالعه و بررسی قوانین مرتبط

های حقوقی مبادله آب قوانین مشوق و بازدارنده بازار آب، برخی از چالش
ارائه شده است. در ادامه با بررسی وضعیت مبادالت موجود در محدوده دشت 

ها و مالحظاتی که برای موفقیت این بازار وجود دارد، مشخص برخوار، چالش
دیدهای میدانی صورت گرفته در منطقه، عموماً شده است. براساس باز

طوری که صنایع وابسته به بخش بخشی مورد توجه است. بهمبادالت بین
صورت بالقوه و بالفعل، تمایل به خرید آب از کشاورزی و صنایع ساختمانی به

دهد که برای تشکیل بازار آب کارآمد های کشاورزی دارند. نتایج نشان میچاه
ا تقویت قوانین تشویقی و اصالح قوانین بازدارنده، مواردی الزم است ب

ها، اصالح و چون صدور سند جداگانه و مستقل از زمین برای برداشتهم
های منطقه به کنتورهای هوشمند برداری، تجهیز چاههای بهرهتعدیل پروانه

 بران زیرزمینی مورد توجه قرار گیرد.های آبو ایجاد تشکل
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Abstract 
The provision of appropriate legal instruments for precise 

oversight of trade process and resolution of possible issues is 
one of the requirements for establishment of an efficient water 

market. The dominant approach of Iran’s water legal system is 

the incentive of water market formation. However, there are 

some legal documents such as Articles 27 and 28 of the Fair 
Water Distribution Law that limit the water trade process. 

Although the guidelines for the implementation of these 

clauses have been amended by the Ministry of Energy but there 

are still the ambiguities in the water market conditions. In this 

paper along with the identification of the incentive and 

restrictive laws of the water market, some of the legal 

challenges of water trade are presented through the analysis of 

laws related to the Iran’s water legal system. Then, by 
examining the status of trades within the Borkhar pilot plain, 

the challenges and considerations for the success of this water 

market are identified. Based on field-level visits in the study 

area inter-sectional trades are of general interest. Accordingly, 
the agriculture-based industries and building industries have a 

potential and actual willingness to purchase water from 

agricultural wells. The results showed that the establishment of 

an efficient water market needs such considerations as issuance 
of a separate document and independence of the withdrawal 

permits from the lands, modification and adjustment of 

exploitation licenses, equipping wells with smart meters and 

establishments of groundwater users’ associations by 
strengthening incentive laws and amending barrier laws. 
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 مقدمه  -0

در حال افزایش و عرضه محدود و در حال کاهش، عدم تعادل تقاضای 
دنبال داشته های کشور بهمنابع و مصارف آب را در بسیاری از دشت

تعادل در منابع آب ناشی از محدودیت  ای از عدمبخش عمده است.
با  های بشر در ارتباططبیعی و بخش دیگر متأثر از اقدامات و فعالیت

یاب آب است که در قالب تخصیص غیربهینه و استفاده از منابع کم
بنابراین ضرورت  گردد.استفاده غیراقتصادی منابع آب ظاهر می

کنندگان مختلف، باعث شده تخصیص کارآمد منابع آب بین مصرف
 هایمحور به سمت سیاستهای عرضهها از سمت سیاستگیریجهت

ایش یابد دود آب گرـــت تقاضا و حفاظت از منابع محـــریــمدی
(Yousefi et  al., 2014; Ahmadi et al., 2016.)  برای اجرای

های مدیریت تقاضا ابزارهای مختلفی وجود دارند که از جمله سیاست
طورکلی بازار آب سازوکاری از بهتوان به بازار آب اشاره کرد. ها میآن

نه هیتواند استفاده بکه میها است آبهتخصیص آب برمبنای مبادله حق
تر از منابع آب را از طریق انتقال آب به مصارف با ارزش افزوده بیش

ن زمامکانیزم بازار آب هم (.Pujol et al., 2005) دنبال داشته باشدبه
 ه شده است.کار گرفتر مناطق دنیا بهبا تشدید کمبود منابع آب در بیشت

 
ترین موضوعات مطرح شده در خصوص استمرار و کارایی یکی از مهم

بازار آب، فراهم شدن بسترهای قانونی مناسب در نظام حقوقی آب 
ور و های موجود در یک کشباشد و باید به استناد قوانین و پتانسیلمی

رد. در نظام ریزی کالمللی برای آن برنامهنیز الگوگیری از تجربیات بین
به مالکیت آب، ارتباط بین انواع منابع آب با یکدیگر و با  حقوق آب

ی و گویوفصل تعارضات، پاسخویژه منابع خاک(، حلسایر منابع )به
شود. چگونگی بخش خصوصی و نظایر آن توجه میدامنه مشارکت 

تعریف حقوق آب، نحوه تشخیص افرادی که از این حقوق منتفع 
، موضوعات محوری هستند که شوند و چگونگی اعمال این حقوقمی

 نظام حکمرانی آب روشن شود. ها درباید تکلیف آن
 

های اقتصاددانان نهادگرا در خصوص شرایط موفقیت مطابق با دیدگاه
 ;Johansson, 2000; Coase, 1998, 2013بازار کاالهای مشترک )

Williamson, 2007 نظیر آب، ایجاد حقوق مالکیت شفاف و باثبات )
 طوری کهلیدی برای جلوگیری از شکست بازار است. بهعاملی ک

Coase (1998, 2013) توانداستدالل کرده که بازار رقابت کامل می 
ه های تولیدی یا مصرفی را به حد بهینهای جانبی ناشی از فعالیتهزینه

که حقوق مالکیت مدون بوده و هزینه قرارداد برساند، مشروط به این
ا هویژه در کشورهای در حال توسعه که در آنبه روصفر باشد. از این

ازار بسیار کننده بشکست بازار بسیار فراگیر بوده است و شروط تنظیم
اند، وجود نهادهایی که از حقوق مالکیت محافظت کنند، الزام به وسیع

اجرای قراردادها را تضمین نمایند و مانع از شکست بازار شوند، بسیار 
 (.Williamson, 2007ضروری و مهم است )

 
، مالکیت 1917کشور تا سال  آب ینظام حقوق پشتیبانی قانونی از در

ا اند ببرداری قرار دادهها را مورد بهرهبرای مشترکانی که آن منابع آب
ه شده است ــاختـــرسمیت شن، بهینایرـــوق ســحق حفــظ

(Zolfaghari, 2011.) با تصویب قانون ملی شدن آب  با این حال
مالکیت کامل منابع آب اعم از سطحی و زیرزمینی توسط ، (1917)سال 

رسمیت شناخته شد. در ادامه و بعد از استقرار دولت و ملی نمودن آن به
( 1961نظام اسالمی در کشور، قانون توزیع عادالنه آب )سال 

ن آب نون ملی شدتصویب رسید. این قانون تقریباً همان رویکرد قابه
لحاظ ماهیتی تغییر خاصی در وضعیت کند و در آن بهرا دنبال می

 برداری از منابع آب ایجاد نشده است.مالکیت و بهره
 

مطالعاتی در خصوص بررسی ساختارهای حقوقی و الزامات  تاکنون
قانونی مورد نیاز جهت استقرار بازار آب انجام شده است که از آن جمله 

 در عملکرد بازار قوانینو  معهاهای کالن جسیاستتوان به نقش می
(، تعریف شفاف و کامل حقوق آب و امکان Booker et al., 2012آب )

 ;Ranjan et al., 2004ها در کارایی بازار )هآبتضمین و مبادله حق

Liang, 2013های مستقیم(، ضرورت پویایی قوانین آب، حذف دخالت 
 وق آبـــود صاحبان حقــت به خــلیؤذاری مســـواگت و ـــدول

(Ainslie, 2002 بازنگری و تصویب مصوبات قانونی در مورد کیفیت ،)
هش ذخائر آب زیرزمینی محیطی و کاآب با توجه به معضالت زیست

(Easter et al., 1999; Young, 2014 ،)اصالح ساختار قوانین 
 Hearne and) اختالف حل مراجع و ظراهای نتشکیل نهادرای ــب

Easter, 1997مند کردن مسائلی مانند عوارض و چنین قانون( و هم
 ( اشاره نمود.Harris, 2003خسارات وارده به شخص ثالث )

 
دهد که بررسی نسبتاً دقیق موانع مرور مطالعات گذشته نشان می

قانونی موجود برای تشکیل بازار آب در یک مطالعه موردی واقعی 
وجه تر مورد تخصوص در داخل کشور( با توجه به شرایط منطقه کم)به

رسد که توجه به موانع قانونی موجود در نظر میبنابراین بهبوده است. 
ه عنوان نقطالعاتی منتخب قبل از تشکیل بازار بهیک محدوده مط

ا در این مقاله بتواند مورد توجه قرار گیرد. ضعف مطالعات گذشته می
ون تحلیلی، ابتدا با بررسی اسناد و مت-گیری از رویکرد توصیفیبهره

های چنین چالشقانونی موجود، قوانین تشویقی و بازدارنده و هم
در  ند.شونظام حقوقی آب کشور شناسایی میحقوقی ایجاد بازار آب در 

های صورت گرفته در محدوده مطالعاتی ادامه با استفاده از پیمایش
های موجود برای برخوار ضمن شناخت ابعاد و پتانسیل-اصفهان

ها و مشکالت قانونی که روند تشکیل بازار آب، برخی از محدودیت
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امکان مالحظاتی  اند مشخص و در صورتمبادله آب را محدود کرده
 گیری بازار آب کارآمد در این منطقه ارائه خواهد شد.برای شکل

 
اضر عبارتند از: ـــای مقاله حـآوردها و دستـهوآوریــترین نمهم

شناسایی قوانین مشوق و بازدارنده تشکیل بازار آب در نظام حقوقی  -1
ق نین مشوهای مورد توجه قوابندی از روشآب کشور و ارائه یک دسته

جایی محل چاه یا قنات و بازار برای انتقال آب )تغییرکاربری، جابه
اً های قانونی )خصوصبرانگیز، خالءشناسایی ابعاد چالش -2 ،دادوستد(

محیطی( و ابهامات قانون توزیع عادالنه آب در خصوص مسائل زیست
نجام نمایش تصویری از نحوه ا -9اطمینان، فرآیند مبادله کارا و قابل

در  محیطی موجودهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمبادالت و پتانسیل
تحلیل، بررسی و  -1بخشی و منطقه پایلوت برخوار برای بازار آب بین

دستورالعمل اصالحی نحوه تطبیق آخرین دستورالعمل وزارت نیرو )
لحاظ تسهیل ( به1951قانون توزیع عادالنه آب،  22و  27اجرای مواد 

بخشی با شرایط حاکم بر منطقه پایلوت اندازی بازار آب بیندر راه
ترین مالحظات قانونی و اجرایی مورد نیاز برای برخوار و ارائه مهم

 استمرار مکانیزم بازار.
 

 روش تحقیق -8

تحلیلی است -مقاله حاضر یک پژوهش توصیفی )غیرآزمایشی(
ها هدف آن هایی است کهطوری که شامل استفاده از مجموعه روشبه

های مرتبط با بسترهای تحلیل، بررسی و توصیف شرایط و پدیده
قانونی مورد نیاز برای تشکیل بازار آب است. بنابراین اجرای چنین 
پژوهشی در خصوص مسائل حقوقی بازار آب محلی صرفاً برای شناخت 

یری در گتر شرایط قانونی موجود و یاری دادن به فرآیند تصمیمبیش
اشد. در بوین و اصالح قوانین مرتبط با استقرار بازار آب میخصوص تد

این پژوهش برای تحلیل و توصیف شرایط حقوقی بازار آب محلی 
 ترتیب از دو شیوه اسنادی و پیمایشی استفاده شده است.به

 
 هدف هاآن در که شودمی گفته هاییروش کلیه به اسنادی شیوه

. شودمی برآورده متون و اسناد بررسی و تحلیل مطالعه، با پژوهش
 موجود و منابع میان از نیاز مورد اطالعاتاسنادی  روش بنابراین در

ل قرار گردآوری و مورد تحلی ای و اینترنتی(اسناد )نظیر منابع کتابخانه
منابع (. در این مقاله ابتدا اسناد و Sarmad et al., 2016گیرند )می

صوب )نظیر قانون توزیع عادالنه آب و ای شامل قوانین مکتابخانه
ها )نظیر دستورالعمل ها و دستورالعملنامهقانون ملی شدن آب(، بخش

ها و قانون توزیع عادالنه آب( و سیاست 22و  27نحوه اجرای مواد 
های توسعه )نظیر برنامه پنجم توسعه( مرتبط با بخش آب در برنامه

سپس به لحاظ بسترهای اند و آوری شدهنظام حقوقی کشور جمع

قانونی مورد نیاز تشکیل بازار آب )عمدتاً مطابق با تجارب جهانی( مورد 
 اند.تحلیل قرار گرفته

 
حضوری  مصاحبه قیطر از ازین مورد ی اطالعاتشیمایپ هویش در

 یبررس امکان یحضور مصاحبه. دنشویم یآورجمع نایافتهسازمان
 مفراه را دهندهپاسخ یسو از سؤال درک از نانیاطم و هاپاسخ ترقیعم

با  (. بنابراین در این مقاله،Sarmad et al., 2016) ساخت خواهد
های حضوری متعدد با کشاورزان و مراجعه به منطقه و انجام مصاحبه

 میمه، و شهرشاهین هایشهرستان کشاورزی صنفی نظام اعضای
های منابع اداره خبرگان و کارشناسان نفر(، 27اصفهان )تعداد  و برخوار
 و برخوار میمه، و شهرشاهین یهاشهرستان کشاورزی جهاد آب و

نفر( و تانکرفروشان  96، صاحبان صنایع )تعداد نفر( 11اصفهان )تعداد 
نفر(، وضعیت بازار آب موجود و مشکالت حقوقی که روند  9آب )تعداد 

م به ذکر است اند، شناسایی شده است. الزمبادله آب را محدود کرده
شوندگان سعی شده تا نفرات اصلی مرتبط با که برای انتخاب مصاحبه

 ها از شهریور تاچنین بازه انجام مصاحبهموضوع شناسایی شوند. هم
 ادامه داشته است. 1959آبان سال 

 

 مطالعه موردی -9

لوت های پاییکی از دشت به عنوانبرخوار -در این مقاله، دشت اصفهان
 برای( 1وزارت نیرو جهت انجام مطالعات استقرار بازار آب )شکل 

مقایسه کل آب موجود در محدوده  مطالعه موردی انتخاب شده است.
دهد نشان می 1925-50های منتهی به سال آبی با مصارف و خروجی

تر از آب موجود است میلیون مترمکعب بیش 7/69ها میزان خروجی
تر از میزان تغذیه آب برداری بیشکه این میزان مربوط به بهره

 7/69عبارت دیگر در دوره بیالن باشد. بهزیرزمینی از آبخوان می
تر از حد مجاز از آبخوان برداشت شده است میلیون مترمکعب آب بیش

(Zayandab Consulting Engineering Company, 2016.) 
 

بخوان آبرفتی محدوده مطالعاتی ، وضعیت کمی و کیفی آ2شکل 
دهد )براساس های مختلف نشان میبرخوار را در طی سال-اصفهان

ای اصفهان(. آوری شده از شرکت آب منطقههای جمعآخرین داده
افت دائمی در سطح آب زیرزمینی وجود شود طور که مشاهده میهمان

اده اتفاق افت هادارد و تقریباً روند افزایش شوری آب نیز در اکثر سال
( برابر با 1559-2011سال اخیر ) 15متوسط افت  طوری کهاست. به

تا  2002های که متوسط افت طی سالباشد، درحالیمتر می 62/0
دهنده افزایش افت طی باشد که نشانمتر می 76/0برابر با  2011
 2011تا  1551های در فاصله سالچنین باشد. همهای اخیر میسال

متر بر شوری آبخوان افزوده میکروزیمنس بر سانتی 1997ن میزابه
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این با توجه بنابر باشد.دهنده تنزل کیفی آب زیرزمینی میشده که نشان
های به کمبود ذخائر آب زیرزمینی در منطقه، حمایت از سیاست

گذاری اقتصادی آب و تشکیل بازار آب قابل توجیه است. ارزش
 10لعه حجم منابع آب سطحی حدود چنین در محدوده مورد مطاهم

درصد منابع آب زیرزمینی است، بنابراین فقط تشکیل بازار آب 
 زیرزمینی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

 نتايج و بحث -1

در این بخش به نتایج حاصل از مطالعه و تحلیل قوانین نظام حقوقی 
آب کشور از دیدگاه تشکیل بازار آب )شناسایی قوانین موافق و مخالف 

در  شود.های حقوقی پیشروی بازار آب( اشاره میچنین چالشو هم
های صورت گرفته در محدوده مطالعاتی و با استفاده از پیمایشادامه 

های متعدد با افراد مرتبط، وضعیت بازار آب در منطقه و انجام مصاحبه
ح گذار است، تشریمالحظات مربوط به آن که نیازمند توجه جدی قانون

شود.می

 
Fig. 1- The location of the Isfahan-Borkhar plain in the Gavkhooni basin and the licensed wells 

 برداریهای مجاز بهرهبرخوار در حوضه آبريز گاوخونی و چاه-موقعیت محدوده اصفهان -0شکل 

 
Fig. 2- Quantitative and qualitative status of the alluvial aquifer of the Isfahan-Borkhar study area 

 برخوار-آبرفتی محدوده مطالعاتی اصفهانوضعیت كمی و كیفی آبخوان  -8شکل 
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 قوانین مشوق و بازدارنده بازار آب -1-0

ام های نظبرخی از مستندات قانونی در مجموعه قوانین و دستورالعمل
حقوقی کشور، تقویت و توسعه بازارهای آب را مدنظر قرار داده و خرید 

اند. با این حال برخی از مستندات قانونی نستهو فروش آب را مجاز دا
اند. در این بخش قوانین نیز وجود دارند که مبادله آب را محدود کرده

اند، مشوق و بازدارنده بازار آب که با مطالعه اسناد موجود شناسایی شده
 شوند.تفکیک ارائه میبه
 
 قوانین تشويقی 

 ازارهای آب در یکنویس قانون جهت برپایی ببرای شروع یک پیش
کشور نیاز است که پایه و چارچوب قوانین مربوط به آب، منابع آبی را 

( و فقط حق استفاده از منابع آب Tan, 2004در مالکیت عمومی بداند )
قانون توزیع عادالنه آب  2و  1برداران قرار گیرد. مواد در اختیار بهره

ه مواد توان با استناد بنیز بر این مسأله تأکید ویژه دارند. از طرفی می
قانون توزیع عادالنه آب نقش نظارتی را به دولت )وزارت نیرو(  1و  9

نیز این امکان را دارد که حفر هر نوع چاه منتسب نمود و وزارت نیرو 
و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه و یا افزایش هرگونه برداشت از 

  7منابع آب هر منطقه را به نهادهای ناظر واگذار نماید. طبق ماده 
بردار این حق را دارد که آب مازاد خود قانون توزیع عادالنه آب، بهره
ای دریافت نماید. ل آن قیمت عادالنهرا به فروش برساند و در قبا

تواند حق احداث و تغییر مقطع و وزارت نیرو می 96چنین در ماده هم

مجرای آب و انشعاب جدید را به نهادهای ناظر محلی بسپارد. عالوه 
ترین قوانین طور خالصه به برخی از مهمبه 1بر موارد فوق، در جدول 

 شود.کشور اشاره میتشویقی بازار آب در نظام حقوقی آب 
 

، در مورد منابع آب 1طور کلی و مطابق با قوانین ارائه شده در جدول به
صورت کنترل شده و با هماهنگی های ممنوعه نیز بهزیرزمینی در دشت

کن ها و قنوات ممجایی چاهدولت شرایط دادوستد، تغییر کاربری و جابه
مهار نشده در  های استحصالی از منابع سطحیاست. از طرفی آب

وجود  هاصورت وجود تقاضا قابل مبادله هستند و منع قانونی برای آن
آبه حاصل از منابع سطحی مهار شده توسط چنین مبادله حقندارد. هم

پذیر صورت دائم یا موقت امکانوزارت نیرو به دولت نیز با موافقت
 باشد.می

 
 قوانین بازدارنده 

برداری از منابع آب برای آب، اجازه بهرهقانون توزیع عادالنه  21ماده 
مصارف گوناگون را تنها در اختیار وزارت نیرو قرار داده است. از طرفی 

های بازار آب تخصیص مجدد آب بین مصارف یکی از اهداف و ویژگی
ها و گوناگون است. بنابراین این ماده تنها باعث افزایش کاغذبازی

شود و بازار آب را ص مجدد میفرآیندهای پیچیده اداری جهت تخصی
 سازد.از پویایی و فعالیت خارج می

 

Table 1- Some incentive laws of water market in Iran’s water legal systems 

 برخی از قوانین مشوق بازار آب در نظام حقوقی آب كشور -0جدول 
Law Descriptions User Change  Displacement Exchange 

Iranian Civil Law (Article 152) 

Possibility of the private ownership 

and water sale if you have access to a 

common pool 

Wells and 

uncontrolled 

surface water 

resources 

- 

Wells and 

uncontrolled 

surface water 

resources 
Third Development Law (Article 
106),Fourth Development Law 

(matter 17), and Fifth 
Development Law (Article 142) 

Considering the economic value of 
water and necessity of strengthening 

regional markets and facilitating 
trade 

- - - 

Fair Water Distribution Law 

(Article 7) 

Possibility of consumption 
permission issuances by the Ministry 

of Energy for all wells applicants 
that have discharge volume more 

than reasonable uses 

Wells - Wells 

Fair Water Distribution Law 

(Article 16) 

Rehabilitation of abandoned wells or 
aqueducts based on social necessities 
by the Ministry of Energy and water 

sale 

- 
Wells and 

aqueducts 
- 

Fair Water Distribution Law 

(Article 29) 

Effective actions for meeting water 

requirement by the Ministry of 

Energy  

Surface and 

groundwater 

resources 

Wells and 

aqueducts 

Surface and 

groundwater 

resources 
Executive regulations (Articles 4 

and 8) and Adjustment of 
Government Financial 

Regulations Law Regarding 
Branch Right Surrendering 

(Article 63) 

Possibility of trading the surrendered 

branch right 

Surface and 

groundwater 

resources 

Wells and 

aqueducts 

Surface and 

groundwater 

resources 

Investment Incentive Law 

Give the sell water permission in 

agreed with the investor price of 

supplied/ transferred water 

Controlled surface 

water resources 
- 

Controlled surface 

water resources 
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گونه مانع و انجام های مجدد باید بدون هیچدر حالی که تخصیص
سهولت در بازار آب از یک نوع مصرف هرگونه فرآیندهای اداری و به

 به نوع دیگر مصرف انتقال داده شود.

 
هایی برای محدودیت قانون توزیع عادالنه آب نیز 22و  27در مواد 

خرید و فروش آب وجود دارد. یکی از پیش شرایط ایجاد بازار آب، 
به این  27باشد که در ماده جداسازی سند مالکیت آب از زمین می

موضوع اشاره شده که پروانه صادره برای آب مختص زمین و موارد 
ت تواند جهولی وزارت نیرو می ،مصرفی است که در آن ذکر شده است

تشکیل بازار آب تصمیمات دیگری را اتخاذ نماید تا امکان انتقال از 
یک نوع مصرف به نوع دیگر و انتقال از یک زمین به زمین دیگر وجود 

را  بردار این اختیارچنین در بازار آب نیاز است که بهرهداشته باشد. هم
ای کنندهراحتی به هر نوع مصرفداشته باشد که آب مازاد خود را به 

به فروش برساند یعنی این امکان باشد که آب از مصرف کشاورزی به 
صراحتاً  22مصرف صنعتی یا هر مصرف دیگری برسد ولی در ماده 

اشاره شده است که امکان انتقال آب به زمین و مصرف دیگری وجود 
 ندارد.

 
عادالنه آب مالکیت آب قانون توزیع  22و  27به این ترتیب طبق مواد 

رت ها با موافقت وزاآبهوابسته به زمین بوده و مبادله دائم یا موقت حق
باشد. هرچند به اعتقاد برخی کارشناسان مواد قانونی پذیر مینیرو امکان
آبه نشده و امکان خرید و فروش طور مطلق مانع دادوستد حقمذکور به

آبه و با اجازه وزارت احب حقآب در شرایط ویژه )عدم استفاده توسط ص
نیرو( وجود دارد. اما رفع تناقضات و موانع قانونی موجود جهت تشکیل 

 باشد.های آب ضروری میبازار
 

 های حقوقیچالش -1-8

طور که بیان شد چندین دهه از تصویب قوانین مربوط به گسترش همان
 ور لحاظتدریج در قوانین کشبهگذرد و حقوق عمومی آب در ایران می

دهی روند مبادالت مورد نمودن ارزش اقتصادی آب از طریق سامان
گیری یک بازار آب رسمی در شکل توجه قرار گرفته است. با این حال

های قانونی مناسب برخودار باشد، نیازمند بازنگری ایران که از حمایت
دقیق در قوانین مربوط به نظام حقوقی آب کشور است. بنابراین در این 

های حقوقی موجود در قانون توزیع عادالنه بخش به برخی از چالش
آب )قانون مادر در بخش آب کشور( از دیدگاه بازار آب پرداخته خواهد 
شد تا دولت در آینده بتواند با انجام اصالحات الزم در این قوانین 

 ترین پشتیبان بازارهای آب در نقش نظارتی بر مبادالت عنوان بزرگبه
 اهر شود.آبی ظ

 

 آبهتعريف حق 

قانون ملی  9قانون توزیع عادالنه آب با ایده گرفتن از ماده  12در ماده 
 رسد در آننظر میآبه ارائه شده است که بهشدن آب، تعریفی از حق

اشکاالت اساسی وجود دارد. نخست این که در قانون توزیع عادالنه 
“ انوناز تصویب این ق قبل”آب به تقلید از قانون ملی شدن آب، عبارت 

عیناً تکرار شده است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که 
ل حقی که قب منظور از این عبارت در قانون ملی شدن آب این بوده که

به محسوب و مورد حمایت آعنوان حقهب است ایجاد شده 1917از سال 
 دالنه آب باعثاستفاده از این عبارت در قانون توزیع عا اما قرار گیرد.

وجه قانونی  1961 تا 1917های به بین سالآحقشده است که ایجاد 
در واقع این اشتباه در نگارش قانون توزیع عادالنه آب  .داشته باشد

ود آبه به پروانه مصرف عملی نشباعث شده است که نه تنها تبدیل حق
های جدید ایجاد آبهقانون ملی شدن آب(، بلکه حق 5)مورد تأکید ماده 

 شود.
 

اشکال اساسی دیگری که وجود دارد این است که برخالف قانون ملی 
آبه فقط برای مالک ذکر شده است، در قانون توزیع شدن آب که حق
آبه عالوه بر مالک برای ملک نیز معتبر شناخته شده عادالنه آب حق

 مستقل ازتوانسته آبه میاست. در واقع در قانون ملی شدن آب، حق
حال آن که در قانون توزیع  وانتقال داشته باشد.ملک قابلیت نقل

آبه سابق( به زمین ال، پروانه مصرف )حقعادالنه آب با هدف عدم انتق
تقال توان نتیجه گرفت که قابلیت انو ملک وابسته شده است. البته می

د، اند وجود دارهایی که تاکنون به پروانه مصرف تبدیل نشدهآبهحق
زیرا در قانون توزیع عادالنه آب فقط انتقال پروانه مصرف منع شده و 

 ها وجود ندارد.آبهممنوعیتی در مورد انتقال حق
 
 هاخريد و فروش آب مازاد بر مصرف معقول چاه 

گذار این اجازه را به وزارت قانون توزیع عادالنه آب، قانون 7در ماده 
ها بیش از میزان هایی را که مقدار آبدهی مجاز آندهد چاهنیرو می

 مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن
برای امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد تا 

ن کنندگازمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند برای کلیه مصرف
اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادالنه آب به صاحب چاه پرداخت 

ه این است ک فتتوان دریاشود. از ایراداتی که با دقت در این ماده می
حق مالکیت برای کلیه صاحبان پروانه است و  گذار قائل بهقانون

های جدید آبیاری استفاده کند و درصورتی که مالک چاه از روش
چنین وزارت مقداری از آب او اضافه آید متعلق به صاحب چاه است. هم

تواند بدون پرداخت قیمت آب مازاد به صاحب چاه، میزان نیرو نمی
ماده کارگزاران حکومتی را پروانه او را کاهش دهد. از طرفی این 

 عریفد تــمسئول تشخیص ضرورت اجتماعی دانسته که این واژه فاق
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 روشن است.
 
 تفکیک منابع آب سطحی و زيرزمینی 

قانون آب و نحوه ملی شدن آن به لحاظ شکلی از توالی و ترتیب منظم 
عناوین برخوردار بود در حالی که قانون توزیع عادالنه آب از چنین نظم 

توان به عبارت مصرف نسجامی برخوردار نیست. برای نمونه میو ا
ذیل فصل سوم اشاره کرد که مربوط به  12معقول در تبصره ماده 

های های سطحی است در حالی که این عبارت در فصل دوم )آبآب
گذار در نگارش این مواد زیرزمینی( استفاده شده است. در واقع قانون

م ای از مواد قانونی را فراهبرداشت سلیقه توجه کافی نداشته و زمینه
ای که مسئولین و متولیان آب کشور مقرراتی را که گونهکرده است. به

های بعدی وضع شده به فصل دوم یعنی مقررات مربوط به در فصل
ان توطور قاطع نمیدهند، در حالی که بههای زیرزمینی تعمیم میآب

ها قابل تسری است. برای این آب گفت که این مقررات به کدام نوع از
قانون توزیع عادالنه آب  22و  27، 26توان به متن مواد منظور می

 مراجعه کرد.
 
 تخلفات و جرائم 

قانون توزیع عادالنه آب عمالً  19های تعیین شده در ماده نوع مجازات
جنبه بازدارندگی مؤثر نداشته و میزان مجازات مقرر در این ماده در 

ا سودی که متخلف از ارتکاب به جرم، مثالً حفر چاه غیرمجاز مقایسه ب
آورد بسیار ناچیز است. در کنار این موضوع دست مییا اضافه برداشت به

های مندرج در قانون تخلفات و جرائم شامل کلیه الزامات و ممنوعیت
تواند توزیع عادالنه آب و دیگر قوانین مرتبط نیست. بنابراین قاضی نمی

گذار فراتر رفته و دایره شمول موارد مندرج در دوده نظر قانوناز مح
های مندرج در مقررات قانون توزیع را به دیگر ممنوعیت 19ماده 

 عادالنه آب تعمیم دهد. 
 
 جامعیت قانون 

در قانون توزیع عادالنه آب موضوعات بسیار مهمی در راستای تشکیل 
جایگزین، افزایش نیاز به آب ها، حفر چاه جایی چاهبازار آب نظیر جابه

ها و مناقشات فراوانی را با مصارف جدید در آینده که هر کدام چالش
آورد مغفول مانده برداران و متصدیان حوزه آب به همراه میبرای بهره

ی های قانوناست. این امر باعث شده که مدیران دولتی درباره این خالء
نامه اداری بدون بخش نامه یابه وضع مقررات تحت عنوان آیین

( اقدام کنند. 22و  27پشتوانه قانونی )نظیر دستورالعمل اصالحی ماده 
ر ای و گاه ددر نتیجه این عدم جامعیت قانون راه برای برخورد سلیقه

تضاد کامل با شرع و قانون توسط کارگزاران و مسئوالن بدون در نظر 
ی ر منابع آب زیرزمینبرداران و دیدگاه توسعه پایداگرفتن حقوق بهره

 هموار شده است.

 وضعیت خريد و فروش آب در محدوده مطالعاتی -1-9

مصارف بخش کشاورزی و صنعت در محدوده  تأمینطور کلی به
گیرد. برخوار از دو راه قانونی و غیرقانونی صورت می-مطالعاتی اصفهان

آب شامل استفاده از منابع آب موجود و تحت  تأمینکارهای قانونی راه
آبه از سد یا رودخانه(، مراجعه به شرکت آب مالکیت )چاه، حق

ای، مراجعه به شرکت آب و فاضالب، خرید و فروش منابع منطقه
های دارای مجوز فروش کننده و خرید آب تانکری از چاهتأمین

، های غیرمجازر چاههای غیرقانونی نیز عبارتند از: حفباشند. روشمی
خارج از نوع مصرف مجاز و خرید آب  ایجاد انشعابات غیرمجاز، استفاده

هایی که دارای مجوز فروش نیستند. بنابراین با توجه به تانکری از چاه
آب در محدوده مطالعاتی، انواع مبادالت به اشکال  تأمینکارهای راه

 :شوندبندی میزیر دسته
 

سو ای از یک: شرکت آب منطقهبردارانبا بهره یاشرکت آب منطقه -1
کننده آب حیازت شده در سدهای احداث شده توسط وزارت نیرو عرضه

است و از سوی دیگر بر حجم برداشت از منابع آب زیرزمینی نظارت و 
برداران مراقبت دارد. بنابراین چگونگی تعامل بین این شرکت با بهره

چاه، اعطای مجوز عمیق کردن  صورت اعطای مجوز حفرمنطقه به
ها ها، اعطای مجوز توسعه قنوات و اعطای مجوز فروش آب چاهچاه
 باشد.می

یک  هشود کیاطالق م ینوع مبادله به حالت نیا: صنعت با صنعت -2
خشک شدن چاه  ایعلت فقدان، کم آب شدن و به یصنعت واحد

ا تقاض یرگیصنعت دواحد خود را از  یکارخانه، آب مصرف یاختصاص
مشاهده نشد. البته الزم به  مطالعه حالت در منطقه مورد نیکند. ایم

 زیرا ن گریصنعت د ابپس یتواند تقاضا برایتقاضا م نیذکر است که ا
محمودآباد توافقات  یحالت در شهرک صنعت نیشامل شود. که در ا

رت پگاه صو ریشهرک و شرکت ش یبرسنگ یهاکارخانه نیب هیاول
ارخانه در ک نین از پساب اابتو هیبعد از تصف کهی طورهب ،گرفته است

  استفاده کرد. یبرسنگ
اشد بیطرفه مکینوع ارتباط در منطقه  نیای: با کشاورز صنعت -9
 یهاهستند از چاهمواجه که با مشکل آب  یعیصنا کهی اگونهبه

 یداریرا خر یآب مصرف ،فروش آب هستند ی مجوزکه دارا یکشاورز
به  انتقال آب از صنعت یدانیم یهای. بررسبخشی()بازار بین کنندیم

 یاهیاز جمله گاودار یکشاورز عینداد. البته صنا نرا نشا یکشاورز
از مصرف  ریغ یدر منطقه مشاهده شد که چاه گاودار اسیبزرگ مق
ه حبکه مصا ،مجوز داشت زین عیفروش به صنا یبرا یدیواحد تول

تفاده به اس یواحد گاودار لیواحد نشان داد که تما چند صورت گرفته با
به  زمال از فروش به صنعت است. تربیش اریعلوفه بس هیته یچاه برا

 در منطقه نشان یکشاورز یهانامهپرسش لیاست که تکم حیتوض
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ت به فروش آب به بخش صنع یلیکشاورزان منطقه تما اکثر دهد کهیم
  ندارند. ندهیدر آ

 یهاکشاورزان از گذشته نیب معاملهنوع  نیا: با کشاورز کشاورز -1
د. شویمنطقه مشاهده م نیدر ا زیهنوز ن و دور مرسوم بوده است

ها میان خود آبهطوری که کشاورزان منطقه با اجاره و یا فروش حقبه
صورت بخشی را به)در بعضی مواقع آب و زمین با هم( بازارهای درون

غیررسمی داشته و دارند. البته این نوع مبادالت محلی زیر نظر نماینده 
 گیرد.چاه یا موتورچی صورت می

 
 ایاجارهو  یصورت دائم خرید و فروش آب بین عاملین بازار به دو

، فروشنده سهم آب خود را دائم. در مبادله است یبندقابل دسته
 قی نسبت به آنفروشد و دیگر حصورت همیشگی به خریدار میبه

آبه قافتد که حندارد. این نوع مبادله در بین کشاورزان وقتی اتفاق می
. فروشندیا سهم خود از چاه را طبق قراردادی مشخص به یکدیگر می

هایی است که مجوز البته نوع دیگر این نوع مبادله خرید آب از چاه
ود شاری میعنوان کاال خریدفروش دارند. در این حالت نیز چون آب به

 طور کلی این نوع مبادلهدیگر صاحب چاه نسبت به آن حقی ندارد. به
صورت فروش ملکی آب، فروش ملکی آب و زمین با هم و فروش به

 موقتشود. در منطقه برخوار مبادله حجمی یا تانکری آب انجام می
طوری که طبق یک تنها در بین کشاورزان مشاهده شد به (یا)اجاره

زبانی یا ثبت شده با نظارت سرپرست چاه یا صحرا، کل سهم قرارداد 
آب یا مقداری از آن را برای مدتی مشخص مثالً یک سال یا یک دوره 

صورت اجاره آب در مدت شود. مبادله موقت بهکشت اجاره داده می
مشخص، اجاره نقدی آب و زمین در مدت مشخص و اجاره غیرنقدی 

 شود.دوره کشت انجام میکاری( آب و زمین در یک )نصفه
 

های صنعتی منطقه برخوار، امکان خرید و فروش با توجه به ظرفیت
آب در بخش صنعت و خدمات وجود دارد. براساس بازدیدهای صورت 
گرفته در منطقه، بخش صنعت شامل صنایع وابسته به بخش کشاورزی 

ی انچنین صنایع ساختمها( و هم)واحدهای پروش دام و طیور و گلخانه
ترین ها( مهمبریها و سنگهای صنعتی )آجرپزیواقع در شهرک

ترین دالیل تمایل واحدهای خریداران آب تانکری هستند. یکی از مهم
ها پروش دام و طیور برای خرید آب تانکری، کیفیت نامناسب آب چاه

رغم نیاز باالیشان به استفاده از آب با کیفیت مناسب در محدوده علی
باشد. این موضوع پتانسیل خرید آب توسط ید محصوالت میبرای تول

 فروشیترین حجم آباین واحدها را افزایش داده است. از طرفی بیش
در منطقه در محدوده شهرک صنعتی محمودآباد و محدوده شهرک 

ها، گونه چاهمتقاضیان این گیرد.آباد صورت میصنعتی دولت
و  شهر()شهرستان شاهین بری محمودآبادهای سنگکارخانه
اد ــآبرپزی در محدوده شهرک صنعتی دولتـهای آجهـکارخان

ر علت رکود بازار ددر حال حاضر بهالبته  باشند.می)شهرستان برخوار( 
برای آب کاهش یافته است و اگر این روند صنعت سنگ و آجر تقاضا 

رای همین صورت ادامه یابد احتیاجی به صدور مجوزهای جدید ببه
ه با های صورت گرفتطور کلی و براساس صحبتبهفروشی نیست. آب

پذیری فروش آب از ترین دالیل موجود برای امکاناهالی منطقه مهم
بخش کشاورزی به صنعت عبارتند از امکان تغییر کاربری اراضی 
کشاورزی با توجه به نزدیکی به مناطق شهری و صنعتی، مهاجرپذیری 

ن بافت بومی منطقه، تغییر ساختار اشتغال منطقه، باال و از بین رفت
کمبود نیروی کشاورز متخصص، نظارت اجتماعی پایین و کیفیت پایین 

 ها در منطقه )شوری باال(.آب چاه
 

در محدوده مورد مطالعه بازار آبی  براساس بازدیدهای صورت گرفته،
 کهطوری صورت قانونی و هرچند محدود در حال فعالیت است. بهبه

های کشاورزی و قانون توزیع عادالنه آب، چاه 22و  27براساس ماده 
توانند برای فروش آب صنعتی مجاز و دارای پروانه با شرایط خاص می

چاه اعالم آمادگی نموده و طی مراحل مربوطه و متعهد شدن مالک 
چاه در رابطه با پذیرش قوانین موجود برای برداشت و پرداخت 

ی بردارتعریف شده، مجوز فروش مطابق با پروانه بهرههای النظارهحق
دلیل این که در منطقه مالکیت آب از زمین جدا از چاه دریافت نماید. به

پذیر است. در این بازارها مالک سختی امکاننیست، مبادالت دائمی به
تواند چاه کشاورزی که مجوز فروش آب را دریافت کرده است، می

تر طح زیر کشت و نیاز آبی محصوالت پایینهایی که سبرای دوره
شود، قرارداد فروش آب با است، یا به دالیلی اصالً کشت انجام نمی

ری تانک در حال حاضر در شهرستان برخوار، آب صنعت تنظیم نماید.
توسط شرکت آب و فاضالب شهری و از طریق تانکرداران دارای مجوز 

شود. ها فروخته میریها و گاوداداریبهداشت به واحدهای مرغ
دستورالعمل نحوه براساس شهر و میمه چنین در شهرستان شاهینهم

مجوز فروش آب برای  ،عادالنه آب عیقانون توز 22و  27اجرای مواد 
پنج چاه مجاز دارای پروانه مصرف کشاورزی توسط امور آب شهرستان 

خصوص ها خرید آب تانکری )بهصادر شده و در حال حاضر از این چاه
 گیرد.در محدوده شهرک صنعتی محمودآباد( صورت می

 

 ها و مالحظات مبادله آبمحدوديت -1-1

در راستای رفع موانع قانونی جهت تشکیل بازارهای آب، ابتدا 
قانون توزیع عادالنه آب در  22و  27دستورالعمل نحوه اجرای مواد 

ائه یرو اربخشی توسط وزارت نبرای تقویت بازار آب بین 1929سال 
های منظور تسهیل روند مبادله آب و جایگزینی چاهشد. در ادامه به

آب سایر مصارف، وزارت نیرو در  تأمینمجاز و فعال کشاورزی برای 
واسطه این اقدام به اصالح این دستورالعمل نمود. به 1951سال 
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دستورالعمل اصالحی برخی موانع قانونی در جهت ایجاد بازار آب مرتفع 
یط العمل در شراچنان ابهاماتی در استفاده از این دستورشده است اما هم

بازار آب وجود دارد. در این بخش ضمن توجه به ضوابط این 
ترین های صورت گرفته، مهمدستورالعمل اصالحی و براساس پیمایش

مالحظاتی که در خصوص تشکیل بازار آب در محدوده مورد مطالعه 
ائه تفکیک ارگذار قرار گیرد بهجدی بخش قانونالزم است مورد توجه 

 خواهد شد.
 
 حقوق مالکیت شفاف 

لی طور کیا بهحقوق مالکیت ) شرط الزم برای ایجاد یک بازار آب کارا،
حق استفاده( کامالً شفافی است که افراد بتوانند آن را درک کنند و 

 .(Garrick et al., 2009; Safari et al., 2016) قادر به مبادله باشند
یک بازار کارا نیاز به حقوق مالکیتی دارد که کامالً مشخص،  در واقع

چنین قابلیت اجرا، انتقال و تقسیم داشته و انحصاری باشد و هم امن
 .باشد

 
ازار دهد که بهای صورت گرفته در محدوده مطالعاتی نشان میپیمایش

ای تعهد آب قانونی و محدود منطقه با صدور مجوز فروش آب در از
النظاره، شکل مالک چاه در خصوص قوانین برداشت آب و پرداخت حق

های کشاورزی و صنعتی مجاز مطابق مجوز فروش برای چاه گیرد.می
شود. بنابراین با توجه به وابسته برداری از چاه صادر میبا پروانه بهره

برداری، های بهرهبودن مجوزهای فروش به مفاد مندرج در پروانه
 صورت شفاف تعریف شوند.برداری بههای بهرهورت دارد که پروانهضر
برداری از های بهرهعبارت بهتر الزم است موارد مندرج در پروانهبه

برداشت، دوره زمانی برداشت و  چون حجم، نقطههای مجاز همچاه
چنین متقاضیان فروش آب نیز دقیقاً مشخص شود و هم غیره

دریافت مجوز فروش آب به صنایع موجود در  های الزم برایتعهدنامه
دلیل عدم تفکیک به از طرفیمنطقه را دریافت و تکمیل نمایند. 

را پذیر است. زیسختی امکانمالکیت آب از زمین، مبادالت دائمی به
 یابد و حتیقیمت خرید آب با توجه به لزوم خرید زمین افزایش می

 ه بالاستفاده بماند )فروشخیز منطقبدتر از آن ممکن است خاک حاصل
 منظور افزایش کاراییبنابراین بهآب از بخش کشاورزی به صنعت(. 

بازار، الزم است تفکیک مالکیت آب از زمین و صدور سند مالکیت 
چنین تسهیل مبادالت موقتی )فروش آب ها و همآبهجداگانه برای حق

 گیرد. گذار قرارکشاورزی در مواقع عدم کشت( مورد توجه قانون
 
 كنترل برداشت 

 22و  27یکی از مخاطرات احتمالی اجرای دستورالعمل اصالحی مواد 
قانون توزیع عادالنه آب و تشکیل بازار آب، افرایش برداشت آب 

باشد. چرا که با تغییر کاربری چاه از کشاورزی به صنعت امکان می

 وجودبهاستفاده از آب در همه فصول )با توجه به مصارف صنعتی( 
که بازار آب در جهت حفظ منظور اطمینان از اینآید. بنابراین بهمی

منابع آب زیرزمینی است، ضرورت دارد همراه با تشکیل بازار آب، 
هایی برای ایجاد محدودیت در برداشت از منابع آب قوانین و سیاست

ها( های برداشت از چاهزیرزمینی )نظیر سیاست اصالح و تعدیل پروانه
های آب بخشی سفرهدر نظر گرفته شوند. از طرفی جهت تعادل

زیرزمینی و جلوگیری از هرگونه برداشت غیرمجاز، باید نصب 
برداران منابع آب زیرزمینی کنتورهای حجمی و یا هوشمند برای بهره

 مورد توجه قرار گیرد.
 

های ذکر شده جهت فروش در محدوده مطالعاتی با توجه به پتانسیل
بخش کشاورزی به صنعت، امکان افزایش مصرف آب توسط  آب از

عنوان نمونه مطالعات های کشاورزی فروشنده آب وجود دارد. بهچاه
های منطقه صنعتی محمودآباد دهد که یکی از چاهمیدانی نشان می

شهر( که دارای پروانه مصرف کشاورزی است و )شهرستان شاهین
زی های کشاورطور کلی فعالیتمجوز فروش آب دریافت نموده است به

را تعطیل و با استخدام چند تانکر حمل آب، به فروش آب به صنایع 
آوری سنگبری اطرف خود روی آورده است. براساس اطالعات جمع

های ای اصفهان، تعداد کمی از چاهده از شرکت آب منطقهـش
 یبرخوار مجهز به کنتورها-برداری در محدوده مطالعاتی اصفهانبهره

های مجاز حجمی هستند. اکثر کنتورهای حجمی بر روی چاه
د. انبرداری و دارای پروانه برداشت مصارف کشاورزی نصب شدهبهره

رسد که یکی از مالحظاتی که باید برای استقرار بازار نظر میبنابراین به
های مجاز به کنتورهای حجمی آب در منطقه صورت بگیرد، تجهیز چاه

با هدف ایجاد تعادل بین مقادیر عرضه و تقاضا شکل  است تا بازاری
(، باید 2چنین با توجه روند نزولی هیدورگراف آبخوان )شکل بگیرد. هم

 یاراض خصوص متوقف شوند. در های غیرمجاز از آبخوانکلیه برداشت
 واگذار غیرکشاورزی مصارف برای سایر هاآن آب که کشاورزی نیز

 حذف شود. قبلی آب منبع ازایبه ام زیرکشت سطح باید شودمی
 
 عدم انحصار در بازار 

که کلیه منافع و طوری الزم است بازار آب انحصاری نباشد، به
های ناشی از اجرای مبادله آب فقط به خریداران و فروشندگان هزینه

مربوط شود و نه به اشخاص ثالث. از طرفی الزم است که هر فرد 
میزان مبادالت تأثیرگذار باشد و کلیه  تنهایی نتواند بر قیمت وبه

خریداران و فروشندگان آب اطالعات کامل و متقارنی از قیمت آب، 
 اشند.آب داشته ب تأمینهای ها و هزینه سایر گزینهآبهقوانین بازار، حق

 
 برخوار نشان-های صورت گرفته در محدوده مطالعاتی اصفهانبررسی

ورت غیرمتمرکز توزیع شده و تعداد صها بهآبهدهد که مالکیت حقمی
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نظر واحدهای متقاضی شرکت در بازار نسبتاً زیاد است. بنابراین به
ی صورت مستقیم بر رورسد که خریداران و فروشندگان نتوانند بهمی

ای قیمت آب تأثیرگذار باشند. با این حال در منطقه مبادالت غیررسمی
شاورزی اغلب آب را به صنایع های کها صاحبان چاوجود دارد که در آن

فروشند. اما به جای موجود در محدوده شهرک صنعتی محمودآباد می
خرید و فروش بدون واسطه بین خریدار و فروشنده، اغلب آب به هیأت 

شود و در این میان آب در انحصار امنای شهرک صنعتی فروخته می
ی ان واقعکنندگگیرد و با نرخ متفاوت به مصرفاین هیأت قرار می

بنابراین یکی از اقدامات مهمی که باید برای استقرار  شود.فروخته می
کارآمد بازار در محدوده پایلوت برخوار صورت بگیرد، حذف افراد واسطه 
)نظیر هیأت امنای شهرک صنعتی محمودآباد( در چرخه فرآیند 

طوری که همه خریدارن و فروشندگان از میزان مبادالت بازار است. به
ف صورت مستقیم و شفاآب قابل خرید و فروش اطالع کامل داشته و به

 سازوکارهای قانونی جهتچنین ایجاد با یکدیگر وارد مبادله شوند. هم
جلوگیری از انحصار در خرید یا فروش آب اخذ جریمه یا مالیات برای 

 تواند مورد توجه قرار گیرد.نیز می
 
 ای دولتمداخلههای تعیین نوع و میزان سیاست 

در حال حاضر در مجموعه قوانین نظام حقوقی آب کشور )از جمله 
قانون توزیع عادالنه آب( روش  21قانون اساسی و ماده  19اصل 

مدیریتی باال به پایین حاکم است که کامالً مخرب و ضد بازار است. 
 نفعانامکان مشارکت همه ذیاین رویکرد دولت باعث خواهد شد که 

گری دولت در چنین تصدیهمگیری بازار آب محقق نشود. در شکل
گذاری های الزم برای سرمایهبخش آب سبب خواهد شد که انگیزه

بخش خصوصی کاهش یابد. بنابراین ضمن تعیین میزان دخالت دولت 
ته گری فاصله گرفدر فرآیند مبادالت، در بازار آب دولت باید از تصدی

 اشد.و صرفاً نقش نظارتی داشته ب
 

لف های مختدهد که با توجه به حضور صنفمطالعات میدانی نشان می
متقاضی خرید آب در محدوده پایلوت برخوار )واحدهای دام و طیور، 

های ها و مطلوبیتها و صنایع ساختمانی( الزم است که دیدگاهگلخانه
و  27ها در تدوین قوانین بازار از جمله دستورالعمل اصالحی مواد آن
د عنوان مثال کیفیت مورقانون توزیع عادالنه آب گنجانده شود. به 22

انتظار آب برای متقاضیان مختلف خرید آب، تفاوت دارد. واحدهای 
ری تپرورش دام و طیور برای تولید محصوالت خود حساسیت بیش

وص بری به خصنسبت به کیفیت آب دارند اما در مقابل واحدهای سنگ
تر های آجرچزی که بیشمرمیت و کارگاهواحدهای تولید سنگ مر

تری دارند. دهند، حساسیت کمحجم صنایع منطقه را تشکیل می
زار، گذاری آب در بابنابراین ضرورت دارد در مراحل تدوین قوانین قیمت

 محیطی آب نیز مورد توجه قرار گیرد.معیار کیفیت زیست

، بخشی آبخواندلرسد با توجه به هدف احیاء و تعانظر میچنین بههم
تواند شامل محدود کردن ای دولت میهای مداخلهبرخی از سیاست

گستره جغرافیایی مبادالت مثالً محدوده فعالیتی شهرک صنعتی 
ترین بری که مهمهای سنگمحمودآباد )محدوده فعالیت کارخانه

خریداران آب تانکری هستند(، فروش آب در سقف مجاز، اجبار در 
های مصرف آب هوشمند و اصالح و تعدیل پروانه نصب کنتورهای

باشد. محدود کردن گستره جغرافیایی مبادالت از آن جهت حائز اهمیت 
ازار محیطی تشکیل باست که ابتدا اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست

آب در سطح محدودی از دشت سنجیده شود و سپس در صورت 
ت مورد توجه قرار های دشموفقیت، این مکانیزم برای سایر قسمت

یابی به اهداف رسد که دولت برای دستنظر میچنین بهگیرد. هم
ها و برنامه صنعتی شدن محیطی باید ضمن توجه به ظرفیتزیست

محدوده برخوار و حفظ بخش کشاورزی در جهت امنیت غذایی، تأثیر 
های مصرف بر آبخوان را بررسی و براساس رویکرد تغییر کاربری پروانه

قانون توزیع عادالنه آب مشخص  22و  27تورالعمل اصالحی مواد دس
جویی نفع آبخوان صرفهها بهکند که به چه میزانی از حجم تخلیه پروانه

 شود.
 

 های مردمیايجاد و تقويت تشکل 

های بازار آب باید ضمن انطباق با ساختارهای قوانین و سیاست
ذیر پپذیر، نظارتعطافاجتماعی، فرهنگی و حقوقی خاص هر منطقه، ان

ای تدوین شوند که موجب آسیب گونهو دارای قابلیت اجرا بوده و به

ن نشوند. برای رسیدن به ای "اختیار"رساندن به روح کلی بازار یعنی 
های مردمی با دولت اهداف نیاز به همراهی نهادهای محلی و تشکل

ت مبادال های مردمی باعث تبادل اطالعات، تضمینوجود تشکلاست. 
ها، کاهش عوارض خارجی منفی ناشی از مبادالت و حل آبهدائم حق

 (.Kiani, 2016شود )برداران میمنازعات احتمالی بین بهره
ه دهد کهای صورت گرفته در محدوده پایلوت برخوار نشان میبررسی

برانی برای منابع آب متأسفانه در سطح محدوده هیچ تشکل آب
نهاد باعث شده که های مردمد. فقدان این تشکلزیرزمینی وجود ندار

نظارت مردمی بر فرآیند تخصیص آب و مشارکت در مبادالت بازار 
وجود نداشته باشد و امکان وقوع تخلفات و منازعات در بازار افزایش 

یرزمینی بران زهای آبیابد. بنابراین الزم است استقرار و تقویت تشکل
 اری ـــهای قانونی و ساخته و حمایتدوده مورد توجـح محـــدر سط

 قرار گیرد.
 
 ايجاد مشاغل جايگزين بخش كشاورزی 

پا توان رقابت با با تشکیل بازار آب ممکن است کشاورزان خرده
های با سودآوری باال )بخش صنعت( را مالک و فعالیتکشاورزان عمده

ن ترتیب ینداشته باشند و ناچار به خروج از فعالیت کشاورزی شوند. به ا
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فروش آب از بخش کشاورزی به صنعت ممکن است باعث کاهش و 
آن  دنبالهای کشاورزی )کاهش امنیت غذایی( و بهیا نابودی فعالیت

 نشینی در شهرها شود.افزایش نرخ بیکاری، مهاجرت و حاشیه

 
های صنعتی نسبت به بخش در محدوده مورد مطالعه حجم فعالیت

و درصد ناچیزی از منابع آب موجود توسط  تر استکشاورزی بسیار کم
 نظرشود )حدود چهار درصد(. بنابراین بهصنایع منطقه مصرف می

های کشاورزی دچار رسد با انتقال آب به بخش صنعت، فعالیتمی
های صورت گرفته با کشاورزان آسیب جدی نشوند. با این حال صحبت

 فرصت اشتغال ودلیل از دست رفتن منطقه حاکی از آن است که به
های الزم برای مشاغل دیگر، تمایل به فروش آب دارا نبودن مهارت

به بخش صنعت و تعطیل کردن کار کشاورزی در ازای دریافت پول 
آبه خود را در بخش کشاورزی مصرف تر نسبت به حالتی که سهمبیش

کنند، وجود ندارد. بنابراین الزم است مسأله امنیت شغلی و ایجاد 
جایگزین برای کشاورزان فروشنده آب مطابق با وضعیت مشاغل 

 اجتماعی و فرهنگی منطقه مورد توجه قرار گیرد.
 

 گیرینتیجه -0

ازار( ترین مؤلفه در تشکیل بوضعیت حقوق مالکیت منابع آب )کلیدی
دهد که حق مالکیت خصوصی در نظام حقوقی آب کشور نشان می

مشترکان( و نه مطلق، پذیرفته صورت مشروط )حفظ حقوق سایر به
چنین شناسایی و تحلیل شده و لذا امکان مبادله آب وجود دارد. هم

دهنده پذیرش مبادله منابع آب قوانین مشوق و بازدارنده بازار آب، نشان
صورت کنترل شده و با هماهنگی های ممنوعه بهزیرزمینی در دشت

 یندهای پیچیده اداری ودولت است، هر چند که موانعی نیز از قبیل فرآ
وابستگی مالکیت آب و زمین به یکدیگر وجود دارد. در این مقاله با 

های نظام حقوقی آب بررسی قانون توزیع عادالنه آب برخی از چالش
ترین کشور بر سر راه تشکیل و استمرار بازار آب معرفی شدند. از مهم

اد توان به پذیرش ایجده میـهای حقوقی شناسایی شچالش
های های جدید برای منابع آب زیرزمینی و وابستگی پروانهمالکیت

(، پذیرش مالکیت آب اضافی حاصل از 12مصرف به ملک )ماده 
 هایهای نوین آبیاری برای صاحب چاه و ابهام در تعریف ضرورتروش

 ( 19اده ـ( و عدم بازدارنگی مؤثر جرائم )م7اجتماعی مبادله آب )ماده 
 اشاره کرد.

 
 چنانای همز طرفی مطابق با نظرات کارشناسان شرکت آب منطقها

و  27ابهاماتی در اجرایی شدن دستورالعمل اصالحی نحوه اجرای مواد 
بخشی( وجود دارد. اندازی بازار آب بینقانون توزیع عادالنه آب )راه 22

قانون توزیع عادالنه آب اگرچه تخصیص  22و  27با این حال ماده 

ت زمین را محدود کرده است اما در هر دو حالت یک قید آب و مالکی

اگر وزارت نیرو "و  "مگر با اجازه وزارت نیرو"وجود دارد و آن این که 

واسطه . بنابراین اگرچه وزارت نیرو به"تصمیم دیگری بگیرد
های متعدد در سطح کشور مبادله آب را مشکل نامهها و آیینبخشنامه

که در مناطق پایلوت بازار آب این امکان  ساخته است اما در صورتی
فراهم شود که ضمن حفظ اهداف اصلی قانون توزیع عادالنه آب، 

های ویژه بازارهای آب محلی )خاص هر منطقه( ها و بخشنامهنامهآیین
ای تدوین و های آب منطقهای نظیر شرکتتوسط عوامل منطقه

موانع موجود رفع جایگزین این دستورالعمل شوند تا حدودی زیادی 
 خواهد شد و نیازی به اصالح قوانین نیست.

 
وار برخ-های صورت گرفته در سطح محدوده مطالعاتی اصفهانبررسی

دهد که با توجه به نوع متقاضیان و وضعیت مبادله آب در نشان می
امکان تغییر کاربری محدوده، معایب فروش آب در سطح منطقه شامل 

 امکان فروشو  ه توسعه صنعتی و شهریاراضی کشاورزی با توجه ب
باشد. این درحالی است که وجود می های آجرپزیخاک زراعی به کوره

توسعه  از طریق هاستفاده بهینه از منابع آب محدودبازار منجر به 
ت سمت کشت محصوالای و تغییر الگوی کشت بههای گلخانهکشت

رزی و ایجاد مصرف )زعفران و پسته( در بخش کشاوپربازده و کم
 درصورتیارزش افزوده باالتر در بخش صنعت خواهد شد. با این حال 

ا نظارت مند و بصورت قانونبخشی بهکه گسترش این نوع بازار آب بین
الزم است برخی اقدامات نظیر  تر جزو اهداف وزارت نیرو باشد،بیش

ری ردابهای بهره، اصالح و تعدیل پروانهتفکیک مالکیت آب از زمین
حذف افراد واسطه در بازار و محدود ها، نصب کنتورهای حجمی، از چاه

ی های قانونکردن گستره جغرافیایی مبادالت با برخورداری از حمایت
 مورد توجه قرار گیرد.

 
چون لحاظ نمودن معیار کیفیت شود مواردی همدر نهایت پیشنهاد می

جهت ایجاد  گذاری بازار، موظف نمودن وزارت نیروآب در قیمت
برای نظارت بر تخصیص آب در منطقه و مشارکت  های مردمیتشکل

 بینی الزامات قانونی جهتدر کنترل و یا اعالم وقوع تخلفات و پیش
های اختصاص بخشی از حجم مبادالت آب برای جلوگیری از آسیب

اند محیطی که در قانون توزیع عادالنه آب مغفول ماندهزیست
جا که نادیده ی(، مورد توجه جدی قرار گیرند. از آنهای قانون)خالء

ای حقوقی هگرفتن ابعاد اقتصادی مرتبط با بازار آب ممکن است تحلیل
تواند شامل بررسی را ناکارآمد سازد بنابراین ادامه تحقیقات می

مالحظات اقتصادی حاصل از تشکیل بازار آب نظیر میزان عرضه و 
 شرایط مبادله باشد.تقاضا و ارزش اقتصادی آب در 
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