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 های آن برای مدیریت تقاضای آببازار آب و وعده

 
 2فاطمه عسکری بزایه و 1اصغر طهماسبی

 

 چکیده
های شدید برای بسیاری از جنبه خطرهای احتمالیآب، ایجاد  کمیابیهای فراوانی در مدیریت مدیآهای موجود حکمرانی آب حاکی از ناکارسیستم

 آب، داوطلباناه تبااد    هاا آن .استهای آب ای محبوب برای مقابله با چالشفزاینده طوربهجدید و  نسبتاً، ابزاری های آببازارها هستند. جوامع و اقتصاد
مدیریت مبتنای  -تحلیلی ضمن معرفی پارادایم جدید مدیریت منابع آب-با رویکرد مروری این مقاله نمایند.پذیر میرا امکانخریداران و فروشندگان  بین

کمیاابی  های ل این رهیافت برای مقابله با چالشیاندازی از پتانسهای آن و ارائه چشم، مفاهیم و ویژگیبر بازار آب مبتنییریت تقاضای مد بر -بر تقاضا
 وریبهاره  و آب وریبهاره  بهباود  جامعه؛ در پذیریانعطاف بهبود آب؛ به دسترسی افزایش جویی در آب؛تقویت و تحریک صرفهآب تمرکز نموده است. 

ها و مزایای رهیافت باازار آب بارای مادیریت    پذیری آب از جمله وعدهدسترس و استفاده برای حسابداری طبیعت؛ و بهبود به آب بازگرداندن تخصیص؛
 .هستهای کمیابی موجود و مقابله با چالش آنتقاضای 

 گذارییمتق ، حکمرانی آب،بازار آب، مدیریت تقاضا های کلیدی:واژه

 

 

 1مقدمه
ای اندازهای منطقاه آب منبع طبیعی ضروری است که چشم

ها و زنادگی مطلاوب   دهد و برای کارکرد اکوسیستمرا شکل می
در حا  حاضر، این منبع حیاتی، تحت فشار  .استانسانی حیاتی 

های هیدرولوژیکی باه دلیال   تغییرات رژیم ای قرار دارد.فزاینده
جمعیتی و اقتصادی پیامادهای جادی را بارای     اقلیمی،تغییرات 

بر  (.5931بزایه، )عسکری است بار آوردهزیست به مردم و محیط
المللای، باین   ای اعالم شده از سوی نهادهای باین اساس آماره

و شدت تقاضا برای آب در جهان شکافی وجاود دارد   تأمینتوان 
که بحران آفرین است. مطالعات سازمان ملل متحد حاکی از آن 

)افراختاه و   است که کمبود آب مشکلی جدی در خاورمیانه است
 (.5931همکاران، 

نتیجه مصرف بیش از حد آن نسبت باه عرضاه    کمبود آب،
می که مصرف آب قابل تجدید و مقرون به صرفه آن است. هنگا

 دساترس قابال های عرضاه  شروع به نزدیک شدن به محدودیت
ها با خطر عظیمی از کسب و کارها و اکوسیستم ؛ جوامع،کندمی

 شوند. امروزه، مشاکل آور مواجه میکمبود آب با پیامدهای زیان

                                                             
دانشگاه  ، دانشکده جغرافیا،ییروستا یزیربرنامهو  ایجغراف اریاستاد 5

 ، تهران، ایران.یخوارزم
مرکز  ،بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی محقق2

تحقیقات،  سازمان ،النیگ یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیتحق
 آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.

 51/55/31: افتیدر خیتار
 21/55/31: رشیپذ خیتار

مناابع آب   باروز نماوده اسات؛    ایسایاره  مقیااس  در آب کمبود
کره زمین  هایآبخوان، هادریاچه ها،رودخانه از سوم یک حداقل

 مصرف از درصد 31 از بیش. در حا  تهی شدن هستند شدت به
 .یاباد اختصاا  مای   آبیاری کشاورزی به آب، کم مناطق در آب

 جهاان  تعاداد محادودی منااطق در   این در حالی است که فقط 
 کااهش  را بادون  تاوان کمیاابی آب  آنجاا مای   در که دارد وجود
 .کشاورزی تا حدی حال نماود   در نیاز مورد آب حجم توجهقابل
 بیش. کندمی تهدید را ما غذایی مواد تأمین همچنین آب مبودک
 نسابت باه کمباود آب    آبای  کشااورزی  هایزمین چهارم سه از

استفاده  با محصوالت آبیاری شده پنجم یک پذیر هستند وآسیب
طبیعات   .شاود مای  تولیاد  بازیافت غیرقابل زیرزمینی هایآب از

 از آب حاد  از بایش  . برداشات استآب  بودکم صداییبیقربانی 
 پاذیری آسایب  اصالی  دالیل از یکی شیرین آب هایاکوسیستم

سایاره   گازارش  بار اسااس   و است شیرین آبگیاهی  هایگونه
 باه  هاا آن جمعیات  2151 تاا  5391 هایسا  بین قابل زندگی،

؛ (Richter, 2016) است یافتهکاهش جهان در درصد 91 میزان
که  بنابراین زمان رویکرد جدید به مدیریت آب فرار رسیده است

 .استهمان مدیریت تقاضا 
توافق عمومی وجود دارد که بحران آب، در واقاع عباارت از   

یاک   ،ی کاه مادیریت کاراماد   طوربه بحران مدیریت آب است.
عنصر کلیدی جهت مقابله با بحران آب و توسعه پایدار به شامار  

هاایی  الزمه این پارادایم، عبارت از اقادامات و سیاسات   رود.می
است که مشارکت بخش عمومی و خصوصای را تساهیل ساازد،    

فاروش آب را باه رسامیت    و  یک چهارچوب قانونی کاه خریاد  
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حفاظات از مناابع   پذیری و مشارکت را برای ولیتبشناسد و مسئ
  (.5935 )سلطانی، آب میسر سازد

بوده در گذشته تمام توجهات معطوف به افزایش عرضه آب 
آب را از گذشاته   مسئلهاما آنچه که امروز روش برخورد با ؛ است

 عدم امکان افازایش استحصاا  مناابع آبای اسات.      کند،جدا می
-تصمیم ، رفتار با آب به عنوان کاالیی اقتصادی برایطورکلیبه

های مختلف، به ویاژه در  گیری درباره تخصیص آب میان بخش
پااور، )تهااامی شارایط کمیااابی منااابع آب، اهمیاات اساساای دارد 

5931.) 
باه   ناه  آب مناابع  توساعه  هاای طرح پایدار، مدیریت نگاه از
ی یا حتا  و مدت کوتاه ذخیره و آوریجمع برای هاییطرح عنوان
اساتفاده   بارای  هاایی طارح  عناوان  باه  بلکاه  ،هاا آن مدت بلند
باشاند.  حیااتی مای   منابع این از پایدارتر و کارآمدتر ،ترنهیهزکم
 و تار اساتفاده پرباازده   فرآیناد  به معتبر، نهادهای تعریف قمطاب

 منابع بین تعاد  موجب افزایش که موجود آب منابعاز  ترصحیح

 شاود، مای  مصارف  سارعت افازایش   از جلاوگیری و  مصارف و

-تجدیاد  مناابع  محدودیت دلیل به شود.میته گف تقاضا مدیریت

 هاای سیاسات  اعماا   از حاصال  تعاد ا، دنی آب شیرین شونده

کننده نیتعی عوامل از یکی مصارف،و  منابع میان مدیریت تقاضا
 یریکارگبه .است سیستم یک در پایدارت مدیری به دستیابی برای

 برخای  کاه  آوردمی به وجود را امکان اینب آ تقاضای مدیریت

 باا  و شاوند  خارج اولویت از ایبر سازههزینهو  عظیم هایپروژه

 هاای طارح  سامت  باه  انساانی  و ماالی ع منااب  کردن پیدا سوق

 بشاود  جامعاه  نصایب  بزرگای  حقیقای ی ارزشمندتر، دستاوردها
 (.5939کارآموز و همکاران، )

 هاای حال راه بر شدت به هادولت و جوامع تاریخی، از لحاظ
 دیگار  از آب واردات یا آب ذخیره مخازن ساخت نظیر زیرساختی

 نقاط برای حصو  اطمینان از همگامی عرضاه و تقاضاا تمرکاز   
 ایان  کاه  اسات  بعیاد  بسایار  حاضار  حا  در ،حا بااین اند.کرده

 کمباود  خاود  فعلای  مقیاس در بتواند محور -عرضه رویکردهای
 و بیشتر گسترش از جدا از این کهدهد،  متوقف یا کاهش را آب

عمده برای ایان امار    دلیل سه کند. جلوگیری آن کمبود تشدید
 وجود دارد:

آب، منباع اضاافی بارای     مناطق دچار کمباود  بیشتر در -5
 شود؛نمی آب یافت تأمین
 دلیال  باه  منااطق  از بسایاری  آب در تجدید پذیر منابع -2
 ؛هستند در حا  کاهش هوایی و آب تغییرات
پرهزیناه و   جواماع بسایار   برای ،بیشتر آب تأمین هزینۀ -9

 .(Richter, 2016) تحمل است غیرقابل
هاای  های اخیر، با توجه باه افازایش هزیناه پاروژه    در سا 

 محیطای تغییار جهات   هاای زیسات  و افزایش نگرانی رسانیآب

 راهبردهای جمله از اقتصادی، هاینوآوری به سمت چشمگیری
 باه وجاود آماده اساات    ی بار بااازار نا مبت آب تقاضاای  مادیریت 

(Debaere et al., 2014.) 
هاای  ساهم بخاش کشااورزی و ساایر بخاش      5 در جدو 

اقتصاااد از کاال آب استحصااالی در تعاادادی از کشااورها نشااان 
است. ساهم بااالی مصارف آب در کشااورزی ایاران       شدهداده

مصارف بااالی آب در   ه کشورهای دیگر جهاان بیاانگر   نسبت ب
باه عناوان یاک     تواناد مای در عین حا  نیاز   .استواحد سطح 

وری و رها ساختن آب جهت فرصت و پتانسیل جهت ارتقاء بهره
مصارف با ارزش نیز تلقی شود. با توجه به نزدیک شادن مقادار   

در اغلااب  تجدیااد پااذیرآب استحصااالی بااه مقاادار منااابع آب  
کشورهای منطقه، مدیریت آب به ناچار بایستی از هدف تاالش  

هایی کاه بار   هرچه بیشتر آب به سوی طراحی روش برای تهیه
)سالطانی،   تغییار یاباد   کناد، مای  تأکیاد تقاضا و رفتار متقاضای  

5935.) 
 
مقایسه الگوی تخصیص آب بین بخش کشاورزی و  -1جدول 

 ها در تعدادی از کشورهاسایر بخش

 سهم کشاورزی کشور
(%) 

 هاسهم سایر بخش
(%) 

 3 32 ایران

 21 31 مصر

 51 31 مراکش

 91 16 اردن

 91 91 دنیا

 
هااا در طاای دو دهاه گذشااته شاااهد تغییاار در  اکثار کشااور 

 "فرمانادهی و کنتار   "اند. فراتر ازسیاست آب بوده هایپارادایم
 .اناد روی آورده غیرمتمرکزتر و مبتنای بار باازار   های به سیاست

بازارهاای آب و توساعه    دهنده کامل مخاارج، های پوششقیمت
مسائل مدیریت آب به سطوح محلای، عناصار کلیادی پاارادایم     

هاای  جدید هستند. در سطح جهانی، این فرایندها توسط سازمان
المللی بازر  نظیار ساازمان ملال متحاد، باناک جهاانی و        بین

اسات. در   شاده هدایتهای اقتصادی سازمان توسعه و همکاری
بسیاری از کشورها، این تغییر در پاسخ به این واقعیت بود کاه از  

اسات و   شاده استفاده مجازکامل یا بیش از حد  طوربهمنابع آب 
هاای آب بارای   ای برای توساعه زیرسااخت  هیچ پیشرفت عمده
رد. در ایان ساناریو،   بیشتر آب وجود نادا  تأمینافزایش عرضه و 

 ماورد نیااز بارای   آب  تواندتنها تخصیص مجدد منابع موجود می
فراهم نماید. این تقسیم مجادد در بسایاری از   را جدید  تحوالت

و از  شاده تخریاب نقاط جهان ضروری است تا آب را از منااطق  
کثر استفاده مفید از او برای اطمینان از حد ارزشکمهای کاربری
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بااه بااازار آب و  گااذارانسیاساات تغییاار دهااد.منااابع محاادود 
گذاری باه عناوان ابزارهاای ضاروری بارای      های قیمتسیاست
هاای بازیاابی   ؛ قیمات کنناد میتخصیص مجدد نگاه در تسهیل 

از آب و  مؤثرتربایست آبیاران را برای استفاده میها کامل هزینه
و کسانی را کاه قاادر    شویق نمایندت ترباارزشکشت محصوالت 

در این زمینه نیستند مجباور باه توقاف     به انجام اصالحات الزم
قاادر باه انجاام ایان کاار      به افرادی کاه   آب را تا آبیاری نمایند

 و توسااعهبنااابراین، ؛ (Bjornlund, 2003) بفروشااند هسااتند
 در مشااتر  هاای سیاسات  کااار دساتور  در آب مناابع  مادیریت 
 خشک کشورهای در ویژه به ،توسعهدرحا  کشورهای از بسیاری

 .است قرارگرفته گرمسیری خشکنیمه و
موجاب شاده    اقتصادی کمیاابی آب  و فیزیکی دو جنبه هر

 انتقاادی  طوربه آب منابع گذارانسیاستاست که اقتصاددانان و 
تحلیال   بهاا گران منابع این مدیریت برای را مختلفی هایگزینه

دهد کاه  مدیریت آب نشان می المللیبیننمایند. مطالعه موسسه 
بایسات  مای  2111درصد از افازایش تقاضاای آب در ساا      11

وری آبیاری برآورده شود. بیشاترین افازایش   توسط افزایش بهره
 یبایست در کشورهایی اتفاق افتد که تولید برنج آبوری میبهره
 اخیار  هاای دهاه  در ایان،  بر . عالوهاستدر سطح باالیی  هاآن

-چاالش  مختلاف،  هاای بخش بین آب تخصیص و تقاضا مسئله

آورده  وجاود  باه  گذارانسیاست و آب اقتصاددانان برای را هایی
 بخاش  توساعه  و شهرنشاینی  گساترش  جمعیت، است. افزایش

 و صانعتی بخش شهری و  در آب برای تقاضا صنعت به افزایش
مشاکل باا    منجر شده اسات. ایان  کشاورزی آبی  بخش در البته

 شارایط،  ایان  در. محیطی نیز هماراه شاده اسات   آلودگی زیست
. اسات از این ماده ارزشمند بسیار مهم  همیشه از مؤثرتر استفاده
 کاه  دهاد مای  نشاان  آب مناابع  مدیریت مورد در موجود ادبیات
 او ، :دارد تمرکز استراتژی دو بر آب منابع کمبود مشکل حلراه

توسعه  آبخیز،های حوضه توسعه مانند عرضه، مدیریت هایشیوه
 طریاق  از ،دوم .آبیااری  کوچاک  و متوساط  بازر ،  هاای پروژه

-چشام  دو هر در موجود آب از کارآمد استفاده با تقاضا مدیریت

 گرچاه ا. (Palanisami, 2009) درازمادت  و مادت  کوتااه  انداز
وجود دارد، اما استفاده از  تقاضا مدیریتبسیاری برای  هایگزینه

های مدیریت تقاضا باه  از استراتژی بازارهای آب به عنوان یکی
وری آب در دنیاا  هاای افازایش بهاره   تارین روش یکی از اصلی

 است. شدهلیتبد
بازارهای آب به عنوان ابزاری برای تسهیل این روند در نظر 

از فرایند کشااورزی،   شدهخارجشوند و برای کشاورزان گرفته می
ضاروری اسات کاه    بناابراین  ؛ آورناد هایی را فاراهم مای  جبران

ماداوم بارای    طوربهبازار آب توسعه یابد و  کارآمدهای مکانیسم
هاای  برآوردن تقاضای در حا  تغییار باا توجاه باه محادودیت     

محیطی جواماع ساازگار شاود. در بسایاری از     اجتماعی و زیست
های اجتماعی و ساازمانی  که با ظرفیت توسعهدرحا کشورهای 

اتخاذ بازارهایی بارای حقاوق دائمای آب     ،محدود مواجه هستند
هاایی را باه   شاود( تردیاد  ی رسمی نامیده مای ا)که اغلب بازاره
که بازارهای انتقا  کوتااه مادت    است در حالیاین همراه دارد، 

شاود(  نامیده مای  یررسمیغدسترسی به آب )که اغلب بازارهای 
تی در است، زیرا هیچ تغییر ماالکی  شدهرفتهیپذای گسترده طوربه

 .(Bjornlund, 2003) افتدحقوق آب اتفاق نمی
 آبیااری  آب گاذاری اشترا  آن دنبا  به و آب بازار تشکیل

 منطقاه  هر در آب تخصیص مقدار با متناسب توسط کشاورزان،

 آب سهام وجود .شودمی نهاده این رویهبی کاهش مصرف سبب

 از بخشای  رویهبی مصرف سبب مواقع برخی در کشاورزان برای

 کشااورز  هار  ،آب مجوز وجود با کهدرحالیشود، می آبیاری آب

 از ماانع  امار  ایان  کاه  دارد را از آب معینای  حجم برداشت حق

 سیاسات . شاود کشااورزی مای   بخاش  در آب رویاه بی مصرف

 استراتژی یک به عنوان کشاورزی، بخش در آب گذاریاشترا 

 شرایط در به ویژه آب، منابع مدیریت به مربوط مسائل در جدید

 مجموعاه اهادافی   شاامل  استراتژی این. شودمی مطرح آبیکم

 آب را منابع پایداری و حفاظت بهبود وری،بهره افزایش که است

ترین بزر  از یکی کشاورزی بخش اینکه به توجه ا. بدارد پی در
 وریبهره در افزایش هرگونه ،است آب کنندهمصرف هایبخش

 کناد  جلاوگیری  نهاده این از زیادی حجم اتالف از تواندمی آب

 (.5932)پرهیزکاری و همکاران، 
 یتوساعه  سابب  اقتصاادی  ابازاری  عناوان  باه  آب باازار 

 و کننادگان مصارف  بین آب منابع بهینه تمرکززدایی، تخصیص
 کاه  اصلی ویژگی اساس، این بر. شودمی آب کمبود آثار کاهش

 مجادد  تخصیص در آن توانایی شود،می آب بازار معرفی موجب

 متوجه تخصیص این کهنحویبه است، گوناگون مصارف بین آب

 ایجااد  آب از بااالتری  بالقوه هایارزش که بود خواهد هاییآن

 در آب مناابع  از بیشاتری  منطقای  مطلوبیات  ،تباع به و کنندمی

 نهاد هر همانند تواندمی آب بازار .آورندمی دست به خود مصارف

 بعضای  برقاراری  آن، پای  در و مالکیات  حقوق حفظ با دیگری،

 در آب داوطلباناه  یمبادلاه  یاجاازه  برداران،بهره برای ضوابط

 ایان  بار اسااس  . بدهاد  را (قیمات ) اقتصاادی  مقدار یک مقابل

 و نیسات  همگان  باازار  یاک  واقعای  دنیای در آب بازار تعریف،
 شودمی پیدا آن در مختلف تشکیالتی ساختارهای از ایزنجیره

حاداکثر   و آب تخصایص  در بیشتر کارایی به ستیابید امکان که
صابوحی و پرهیزکااری،   ) کناد می فراهم را اجتماعی رفاه شدن
5932.)   

 مبادلاه  مبناای  بار  آب از تخصایص  مکانیسمی به آب بازار
 آب ناه یبه که به تخصیص شودمی گفته آب مصرف برای حقابه
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از طریاق آن   کاه  است ترتیباتی آب ، بازارطورکلیبه انجامد.می
بر اسااس قواعاد مشخصای،     برداری از آب،دارندگان مجوز بهره

 کنناد مای  مبادلاه  جدیاد  متقاضیان با یا حقوق خود را با یکدیگر
 (.5932زاده و همکاران، )کرامت
 حال راههای آب در بخش کشااورزی باه عناوان یاک     بازار

باشاند کاه   اقتصاادی آب مای   کاارایی جهت افزایش  دبخشیام
در آن از طریااق بهبااود  جادشاده یاهااای کشااورزان بااا فرصات  

بارای اجااره و فاروش آب اقادام      آب، تأمینهای مدیریت شیوه
های سطحی و نفوذ عمیق آن در نموده و در جهت تبدیل جریان

در بازار تالش خواهناد نماود کاه     فروشقابلآب  تأمینراستای 
شاود  مای های زیرزمینی منجر به کاهش فشار کشاورزان به آب

 (.5931احمدی و همکاران، )
 

هایی که آب را به یک کاالی اقتصادی تبددی   ویژگی

 کند:می
  پاذیر  به عنوان یک عنصر ضروری، بدون آب، زندگی امکاان

زیساتی  اقتصادی و هیچ محایط نیست و بدون آن هیچ تولید 
شود که باه  در کار نخواهد بود. هیچ فعالیت انسانی یافت نمی

 آب وابستگی نداشته باشد.
  به عنوان یک عنصر غیرقابل جایگزین، هیچ جایگزینی برای

؛ آب وجود ندارد. نظریه اقتصادی مبتنی بر وجود انتخاب است
گزین و هیچ هایی برای آب وجود دارد؟ هیچ جایاما چه گزینه

 کاه  اسات  ساحلی شهرهای استثناء، انتخابی وجود ندارد. تنها
 دریاهاا را باه آب   شاور آبزدایای،  از طریاق نماک   توانندمی

 تبدیل نمایند. شیرین
 در آب بااه عنااوان یااک عنصاار محاادود و مشااخص، مقاادار 

 آبی که بر اساس نظم سالیانه در جو دسترس، از طریق مقدار
بارش  از آب تمام. است محدودشده، آیددرمی زمین به گردش

 .است محدود جهان در بارش میزان. شودحاصل می
 اگار . دارد جریان گرانش تحت به عنوان یک عنصر فرّار، آب 

و  آب باودن  دسترس در رود.از بین می نکنیم، ضبط را آن ما
است. آب از هاوا و   متغیر زمان طو  همچنین تقاضای آن در

ساازی  این کاالها نیازی باه ذخیاره  زمین متفاوت است، زیرا 
 کهدرحالیهستند،  (stock) ذخایر مواد اولیه هاآنندارند: زیرا 

از نااوع آب وجااود دارنااد:  ذخااایریآب ساایا  اساات. البتااه 
زماانی   هاا آناما ؛ های طبیعیزیرزمینی و دریاچه هایآبخوان
مناابع  قارار بگیرناد کاه     مورداستفادهاساسی  طوربهتوانند می

مصانوعی آب را ذخیاره    طاور بهتوانیم شوند. میتغذیه مرتب 
نماییم، اما نسبت به سیا  بودن آن سهم ناچیزی است. آنچه 

هاای  خطر و پایادار اسات، نار    های بیکننده بازدهکه تعیین
 .شدهذخیرهآب است نه آن میزان منابع سالیانه  تغذیه

 روانااب،  به بارش از ساالنه آب به عنوان یک سیستم، چرخه 
  رواناب نفوذ،) فرآیند چندین آن در که است ایپیچیده سیستم
 یکادیگر  باا ( رطوبت بازیافت نفوذ، باز رسو ، ،تغذیه سطحی،
 دستپایینبه  جریان یک جهت به دارند و تنها وابسته ارتباط

 های زیرزمینی یک آبخوان برداشت شوند، درهستند. اگر آب
کمتااری در  آب دورتاار، نقاااط از بعضاای در بعاادی دورهااای

یک سیساتم واحاد    ،یافت. یک حوضه خواهد رودخانه جریان
ها که بتواند در یاک  ای از زیرسیستماست و نه یک مجموعه

 مد  اقتصادی منظم، اضافه و بهینه شود.
  آب، بارای هار فعالیات     اگرچاه عنوان یک کاالی حجیم، به

اقتصاادی  اقتصادی ضروری است، شواهد زیاادی مبنای بار    
نیاروی   برخالفبه ویژه  ایفاصله بعد انتقا  آن در هرنبودن 
-ها صورت میاین انتقا  درجایی، زمین وجود دارد. لذاجاذبه 

و  مساکونی هاای  های ارزشمند )برای بخشگیرد که استفاده
محصاوالت   تولیاد  صنعتی( و در برخی ماوارد اساتثناء بارای   

 کاالهاای  اگرچاه ود. باال بکاار ر  با ارزش اقتصادیکشاورزی 
 ونقال حمل اما شوند،می ونقلحمل جهان سرتاسر در معمولی

عقالنای و   ،ساالی خشکدچار  مناطق عظیم آب به تانکرهای
ید شده لو محصوالت توپذیر نیست. به جای آن کاالها امکان
برابار وزن خاود    5111شوند، کاالهاایی کاه   حمل میاز آب 

 هسااااتند -آب مجااااازی -حاااااوی آب مااااورد نیاااااز 
(Savenije, 2002). 

 

 (Van der Zaag and Savenije, 2006)کاالها  سایر بر آن اعمال نحوه و از آبهایی جنبه-2جدول 

 غذا سوخت زمین هوا آب 

 + + + + + ضروری، حیاتی

 + + +  + کمیاب، محدود و قطعی

     + فرّار

     + غیرقابل تقسیم

   + + + بزر  و حجیم

   + + + غیرقابل جایگزین

   + + + بازار نایکنواخت
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 بازار جهانی آبوضعیت 
طی چند ساا  گذشاته، رکاود اقتصاادی باه ضاعف باازار        

 همچناین مسکن و تجاری منجار شاده اسات،     وسازهایساخت
 ارتقاء و نگهداری و صنعتی اتتولید های زیربنایی بزر  وپروژه

 باه  موقات  طاور باه  بودجه هایمحدودیت علت به هازیرساخت
اناداز  با چشمنیز کنندگان مصرف کهازآنجایی .ه استافتاد تعویق

 در توجاه قابال  افازایش ، از لحاظ سیاسی اندشدهبیکاری مواجه 
هاای زیربناایی   گاذاری سرمایههای هزینهها برای پوشش تعرفه
ها و صنایع همگانی متوجه شدند که یک دولتلذا  .ستینممکن 

ضامن تضامین خادمات مناساب و     -هاا  سطح مناسب از تعرفه
حصاو    هاا بارای  برای گسترش و حفظ زیرسااخت  -سودآوری

. در اسات آب سالم و کاافی ماورد نیااز     اطمینان از دسترسی به
 تاأمین همین زمان، افزایش میزان مشارکت بخش خصوصی در 

نیاز از رشاد   تولیاد و توزیاع آب   ها، فنااوری و  بودجه زیرساخت
کمباود آب و   اینکاه  تر از هماه نماید. مهمبخش آب حمایت می

آب  باازار افزایش فشار منابع محدود آب در جهان، محر  رشاد  
را در  2156اخیر، اندازه بازار جهانی آب در سا   هایررسیببود. 
 219اند. این شاامل  میلیارد دالر آمریکا برآورد نموده 135حدود 

میلیاارد دالر   959 ،هاا ای شاهرداری میلیارد دالر هزینه سرمایه
، یااک میلیااارد دالر هزینااه   هاااهزینااه عملیااات شااهرداری  

 زینه عملیاات صانعتی،  میلیارد دالر ه 99گذاری صنعتی،سرمایه
منظار  میلیاارد دالر از   9/9و  یمصارف  دیدگاهمیلیارد دالر از  52

مربوط به بخش آب  های بازاررود فرصتانتظار می .استآبیاری 
 ,RobecoSAM) از یک تریلیون دالر فراتر برود 2111تا سا  

2015.) 

 

نرخ رشد ترکیبی  پنج بازار برتر آب بر اساس -3جدول 

 (Global Water Intelligence, 2014) سالیانه

 (2156-2121) نر  رشد ترکیبی سالیانه کشور
)%( 

 11 مصر

 91 ویتنام

 25 هندوستان

 53 کانادا

 51 عربستان سعودی

 

 های بازار آبوعده
 مصارفی  آب کااهش  هرگونه که است این رایج غلط تصور

 تولیادات  رفاتن  دسات  از باه  منجار  ضارورتاً  آبی کشاورزی در
 و عملی هایروش ،برعکس .شد خواهد درآمد تولید یا کشاورزی
 در غیار ساودمند   آب مصارف  کااهش  بارای  ایصرفهبهمقرون

 تولیاد  یاا  اقتصاادی  باازده  انداختن خطر به بدون آبی کشاورزی

 یعنای ) آبیاری کارایی بهبود در گذاریسرمایه جمله از محصو ،
 در آب تلفااات کاااهش خااا ، ماادیریت بهبااود کاام آبیاااری،

بار،   آب سمت محصوالت کم تغییر جهت به انتقا ، هایسیستم
 (شدهاثباتکاهش تلفات انتقا  محصو  به بازار و سایر اقدامات 

 است ناکارآمد بسیار نقاط از بسیاری در آب از استفاده وجود دارد.
 استفاده محصو  کم یا ارزشکم تولیدات برای زیادی هایآب و

 اقتصاادی  ونقتعویق ر و آب وریبهره کاهش باعث که شودمی
 تغذیاه  تأمینبرای و رو به رشد ینده افز فشار به توجه با شود.می
 تولیااد معناای بااه آب وریبهااره جهااانی، پوشااا  جمعیاات و

 اقتصاادی  باازده  یاا  و دیگر کاالهای یا و کشاورزی محصوالت
 آینده هایدهه در باید - آب مصرف از واحد هر در شده دریافت

 .(Richter, 2016) یابد افزایش شدت به
 وریبهاره  افازایش  حا نیدرع و یآب مصرف میزان کاهش

 تغییار  در ناوآوری  همچناین  و دولتای  قوی نیازمند رهبری آب،
بااال و   کاارایی ایجااد بازارهاای باا     .است خصوصی بخش نقش

تنظایم،   خاوبی باه که در آن حقوق اساتفاده از آب   شدهمدیریت
و در آن، بتاوان حقاوق آب را باین     پایش و اجرایی شاده باشاد  
هاای  درتمناد تاالش  ق یکپارچگی تواندکاربران مبادله نمود، می

را به نماایش   بخش دولتی و خصوصی برای تخفیف کمیابی آب
های ماالی را بارای   تواند انگیزهمد، میآیک بازار آب کار .بگذارد

مبادله آب کااربران فاراهم نمایاد.    وری آب از طریق بهبود بهره
بازارهای آب، همچنین مسیرهایی را برای اشاخا  حقیقای یاا    

خواهناد باه آب بیشاتر بارای     یما نمایند کاه  حقوقی فراهم می
نسابت باه    مراتاب باه که  دسترسی داشته باشند ،استفاده کاراتر

 زیسات محیطهای کمتری به های جدید، آسیبایجاد زیرساخت
شارایط حکمرانای الزم بارای     در حاا  حاضار،   نمایاد. وارد می

حمایت از بازارهای آب باا عملکارد بااال در معادود کشاورهایی      
برای تجارت آب در تمامی بازارهای  زامشکلوجود دارد و موانع 
 شود.آب فعلی دیده می

 

 بازار آب هایمزیت
در آب: با ایجااد ارزش پاولی    جوییصرفهتقویت و تحریک  -5

هاای قدرتمنادی   توانناد محار   برای آب، بازارهای آب می
آب ی ایجاد نمایند، زیارا یاک نهااد    برای کاهش آب مصرف

تواند از طریق فاروش یاا اجااره ساهم حقاوق آب      می اندوز
نیست پاداش مالی داده شوند.  هاآندیگران که مورد احتیاج 

آن  هادر رفات  شاود، از   گاذاری قیمات  یدرستبهوقتی آب 
 .شودجلوگیری می

 طریق از اضافی آب به دسترسی با آب: به دسترسی افزایش -2
 هاای از جاایگزین  تواناد مای  دولات  یا جامعه یک بازار، یک
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رساان،  محیطای آسایب  از نظر زیسات  و برزمان قیمت،گران
 نماید؛ اجتناب خود آب منابع افزایش برای

 باین  آب انتقاا   امکاان  باا  جامعاه:  در پذیریانعطاف بهبود -9
 حاا   در شارایط  باا  ترسریع تواندمی جوامع و افراد کاربران،
امار،   این. انطباق نمایند شخصی نیازهای و ترجیحات تغییر،
 از جلاوگیری  برای هاییگزینه درآمدزا و و جدید هایفرصت
بااه  را بارای کشااورزان   سااالیخشاک  دوران در آب کمباود 

 آورد.ارمغان می

از طریاق ایجااد    تخصایص:  وریبهره و آب وریبهره بهبود -6
 ارزشکام  رغبتی در استفاده از آب برای تولید محصوالتبی

 حقاوق  باز تخصیص آبی، ساتیتأس تجارت یا هدر رفت آن،
 بیشاتر  به ایجاد درآماد  عمدتاًکه  ورترتولیدهای بهره به آب

 شود.منجر می محلی برای اقتصادهای

 باارای هاااییفرصاات بازارهااا طبیعاات: بااه آب بازگرداناادن  -1
 بازگردانادن  بارای  دولتای  هاای سازمان و نهادهای حفاظتی

 و شاایرین تهای شاده آب   هااایاکوسیساتم  باه  آب جریاان 
 اهاداف  باه  آن اختصاا   و بازار در آب خرید با هااقیانوس
 نمایند.فراهم می محیطیزیست

 آب:ی بیشتر به دسترس و استفاده برای حسابداری بهبود  -1
 آب هایدارایی و گذاریقیمت مناسب طوربه آب که زمانی
 شرکت تمایل بیشتری به آب کنندگانمصرف شود، معامله

کنند پیدا می آب شفاف دهیاقدامات سنجشی و گزارش در
(Richter,2016). 

 

 بندیجمعگیری و نتیجه

هاای  های اخیر، با توجه باه افازایش هزیناه پاروژه    در سا 
 تغییار جهات   ،محیطای های زیسات و افزایش نگرانی رسانیآب

 مادیریت شاامل   اقتصاادی  هاای ناوآوری  به سمت چشمگیری
باه وجاود آماده اسات و اکثار       آب مبتنی بار باازار آب   تقاضای

 هاای پاارادایم کشورها در طی دو دهه گذشاته شااهد تغییار در    
های غیرمتمرکزتر و مبتنای بار   اند و به سیاستسیاست آب بوده
اند. در بسیاری از کشورها، این تغییر در پاسخ به بازار روی آورده

مجااز   ازحاد شیبکامل یا  طوربهاین واقعیت بود که از منابع آب 
ای باارای توسااعه اساات و هاایچ پیشاارفت عمااده شاادهاسااتفاده
بیشتر آب وجود  تأمینرای افزایش عرضه و های آب بزیرساخت

تواناد آب  ندارد. در این سناریو، تنها بازتخصیص منابع موجود می
بنابراین، بازارهای ؛ مورد نیاز برای تحوالت جدید را فراهم نماید

ابازاری بارای تساهیل ایان روناد در نظار گرفتاه         عنوانبهآب 
کشااورزی،  شوند و بارای کشااورزان خاارج شاده از فرایناد      می

های آب در بخش کشاورزی آورند. بازارهایی را فراهم میجبران
اقتصاادی   کاارایی جهت افزایش  دبخشیام حلراهیک  عنوانبه

های ایجااد شاده در آن از   باشند که کشاورزان با فرصتآب می

آب، برای اجاره و فاروش   تأمینهای مدیریت طریق بهبود شیوه
هاای ساطحی و نفاوذ    دیل جریانآب اقدام نموده و در جهت تب

در باازار تاالش    فاروش قابال آب  تاأمین آن در راساتای   یعمق
هیافت، کااهش فشاار کشااورزان بار     خواهند نمود. نتیجه این ر

جاویی در آب؛  . تقویت و تحریک صارفه استهای زیرزمینی آب
 جامعاه؛ بهباود   در پذیریانعطاف آب؛ بهبود به دسترسی افزایش
طبیعت؛ و  به آب تخصیص؛ بازگرداندن وریبهره و آب وریبهره
 ازجملاه پاذیری آب  دساترس  و اساتفاده  برای حسابداری بهبود
ها و مزایای رهیافت بازار آب برای مدیریت تقاضاای آب و  وعده

 .استهای کمیابی موجود مقابله با چالش
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The Water Market and its Promise for Managing Water Demand 
 

A. Tahmasebi5*and F. Askari Bozayeh 2 

 
Abstract 

Existing water governance systems suggest a lot of inefficiencies in managing water scarcity, creating 

potentially severe risks for many aspects of societies and economies.Water markets are a relatively new and 

increasingly popular tool for coping with water challenges. They allow the voluntary exchange of water between 

buyers and sellers. This paper, with the review-analytical approach, introduces the new water management 

paradigm- demand-driven management - focuses on market-based water demand management, its implications 

and features, and outlines the potential of this approach to address the challenges of water scarcity. 

Strengthening and stimulating water saving; increasing access to water; improving community resilience; 
improving water and allocation efficiency; restoring water to nature; and improving accounting for water usage 

and availability,are the promises and benefits of a market approach to manage water demand and cope with the 

scarcity challenges. 
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