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 چکیده

عدم تطابق  خشک ایراندر کشور خشک و نیمه. شوندمنبع آب شیرین جهان شناخته مي مهمترینهای زیرزمیني آب

رویه های بيهای زیرزمیني شده است. برداشتآب یها در کنار تغییر اقلیم باعث افزایش تقاضامصرف با زمان بارشنیاز 

منابع  ،های زیرزمیني در حوزه آبخیز الشتر، سطح آب در آبخوان این دشت را به شکل قابل توجهي کاهش دادهاز آب

ه کرده است. با توجه به محدودیت ذاتي منابع آب کشور و افزایش شکاف بین آب این منطقه را با بیالن منفي مواج

های زیرزمیني یک کارگیری ابزارهای اقتصادی و برقراری بازار آب برای تخصیص بهینه آبهعرضه و تقاضای آب، ب

زیرزمیني و با هدف شناسایي دقیق  هایمنظور تعیین قیمت بازاری آباین پژوهش به ،همین اساس ضرورت است. بر

برداران محلي بازار آب در مورد برخي از راهکارهای تقویت های زیرزمیني و نیز سنجش دیدگاه بهرهبازارهای محلي آب

برداران روستایي، همان برداشت کنندگان تمامي بهره ،بازار طراحي و اجرا شده است. جامعه آماری در این پژوهش

 های بازاریزمیني حوضه بوده که در خرید و فروش این منابع مشارکت دارند. استناد به روش قیمتزیر هایاصلي آب

و ریال  2.041مکعب آب زیرزمیني مطالعاتي، میانگین قیمت هر مترمحدوده در  های میدانيمستخرج از پیمایش

روستا بازاری  259نشان داد که در ریال برآورد شد. نتایج  555.950.555.555های زیرزمیني ارزش اقتصادی کل آب

 04از بین روستاهای دارای بازار محلي آب زیرزمیني،  ،زیرزمیني وجود دارد. همچنین هایبرای خرید و فروش آب

درصد روستاها با تشکیل تابلوی اعالنات برای  49های مردمي و شورای تنظیم آب و درصد روستاها با ایجاد تشکل

 زیرزمیني موافقت خود را اعالم کردند.  هایتسهیل خرید و فروش آب

 

 آب مدیریت و منابعقیمت آب،  ،های بازاریبازار آب، تخصیص بهینه، قیمت :یدیکل یها واژه
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درصد از آب شیرین  91زیرزمیني حدود  منابع آب
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تخریب و فرونشست زمین، کاهش جریان پایه 

ها را ها، پیشروی آب شور و نابودی تاالبرودخانه

؛ Kendy ،1555و  Konikow)داشته است  دنبال هب

Salih ،1554 ؛Konikow ،1525؛Chen   و همکاران؛

ایران بیشتر از نصف تقاضای ساالنه برای  در (.1524

 مصارف شرب، کشاورزی و صنعت را منابع آب

و همکاران،  Baghvand) کنندزیرزمیني تأمین مي

های عدم نظارت و کنترل در استخراج آب. (1525

برداری مشاع این منابع، نوعي زیرزمیني در کنار بهره

امد این برداران ایجاد کرده است. پیرقابت بین بهره

آب شیرین در تهي شدن سریع آبخوان و کاهش رقابت 

، Hou) استوده ب از جمله ایران نقاط جهانبیشتر 

معرفي ابزارهای اقتصادی در  ،به این ترتیب(. 1520

 خصوص تخصیص بهینه این منبع حیاتي بین

کنندگان، از راهکارهای اساسي مقابله با بحران  مصرف

یکي از ابزارهای مؤثر و  2بازار آبباشد. آبي ميکم

آبي است و از طریق آب در شرایط کم مدیریتکارآمد 

یابي به کارایي امکان دستگذاری واقعي آب  قیمت

و   (Easterکندبیشتر در تخصیص آب را فراهم مي

Hearn ،2115برداراني نفع بهره (. این تخصیص به

های بالقوه باالتری از آب ایجاد خواهد بود که ارزش

(. Martinez ،1554و  Gomez-Limon) کننديم

بازاری آب، کامال اختیاری، داوطلبانه و منصفانه  معامله

است زیرا خریدار و فروشنده تنها در صورتي وارد 

ها و شوند که در مقایسه با تمامي فرصتمعامله مي

 دست آورند. برههای موجود، بهترین نتیجه را بانتخاب

که یکي از طرفین مبادله  خالف گیرودارهای سیاسي

زدن در چانهخورد،  پیروز و دیگری شکست مي

شود که نتایج مطلوب بازارهای داد و ستد آب باعث مي

(. Yong ،2194) مبادله عاید خریدار و فروشنده شود

آب از مصارف با ارزش نهایي کمتر به  ،در این شرایط

 ،سمت مصارف با ارزش نهایي بیشتر منتقل شده

(. در Kiani ،1524) یابدمصرف آن افزایش ميکارایي 

کننده در خصوص این بازار اشخاص بهترین قضاوت

رفتار خود هستند و اختیار دارند که برای تعقیب 

های اقتصادی اتخاذ کنند و شان تصمیمعالیق شخصي

(. Liang ،1529دنبال دارد ) هرفاه اجتماعي را ب

                                                           
1
 Water market 

ممکن  ،که دارندبازارهای آب در کنار مزایای فراواني 

جای بگذارند. با  در مواردی اثرات منفي بر ،است

آید که کشاورز وجود ميهگیری بازار این امکان بشکل

های باال به خود را با قیمتابتواند تا آخرین قطره حق

ساز پیدایش معضالت در بازار بفروشد و زمینه

محیطي مانند کاهش کیفیت آب، شوری خاک و  زیست

که در حالي درجریان اکولوژیکي شود،  کمینهکاهش 

بخشي از آب مازاد در  ،صورت نبود بازار ممکن است

و در چرخه نشود فصولي که مورد نیاز نبوده مصرف 

(. Kiani، 1524؛ Nazari ،1524طبیعت باقي بماند )

اعمال قوانین، مقررات و مداخالت  ،در این حالت

منابع آب بازار و تخصیص بهینه تنظیم عمومي برای 

عنوان به (.Tregarthen ،2199الزم و ضروری است )

های آمریکا برای جبران مثال در برخي از ایالت

محیطي سیاست اخذ مالیات بر های زیستخسارت

صورت پول نقد یا رهاسازی سهم  مبادالت بازار به

مشخصي از کل مقدار آب مورد مبادله به جریان 

گرفته شده است کار همحیطي رودخانه بزیست

(Mckinny  وTaylor ،2199؛ Howitt  وHansen ،

(. در مواردی نیز محدود ساختن مبادالت در 1555

نواحي که دچار کمبود شدید ذخیره آب زیرزمیني 

نیاز آبي در جریان درون کمینه هستند و تعیین 

عنوان تواند بهای برای حفظ اکوسیستم آبي ميحوضه

ی در نظر گرفته شود اسیاست عمومي و مداخله

(Liang ،1529.)  

رات منفي بازار آب زماني بروز اث ،کلي طوربه

های دیگری که در کند که افراد و ارزش مي

های خریدار و فروشنده در نظر گرفته  گیری تصمیم

و  Salbiaگیرند )شوند، تحت تاثیر معامله قرار مينمي

Bush ،2190 ؛Kolstad ،1555.)  چنین تا زماني که

اثراتي وجود داشته باشد و مبادالت بازار در برآورد 

ها شکست بخورد، های تحمیل شده بر این بخشهزینه

دیگر مالک  ،های تعیین شده در بازار آبقیمت

نیست های فرصت آب مناسبي برای برآورد هزینه

(Nazari ،1524.)  در واقع توانایي بازار در تخصیص

ساختار اجتماعي و قانوني بهینه آب در گرو ایجاد یک 

که کشاورز  طوریهب، مناسب برای بازارهای آب است

بداند که آب هم مانند سایر کاالهای اقتصادی، قابل 

نقل و انتقال و مبادله در بازار است. با توجه به ماهیت 
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های آن، توانایي بازار در ایجاد چنین آب و ویژگي

ازمند نی ،تخصیصي در عمل بدون محدودیت نبوده

مداخله عمومي و اعمال قانون و مقررات خاصي مانند 

-Gomez ) های نقل و انتقال آب استاستقرار بنگاه

Limonو Martinez ،1554 ؛ Hellegers وPerrt ،

ها بانک آب، تابلوی اعالنات از جمله این بنگاه (.1554

های که در ایالتهستند محیطي و اجاره و خرید زیست

استرالیا معمول است. در بانک آب به غربي آمریکا و 

های شود تا هزینههزینه فروش آب مبلغي افزوده مي

اجرایي بانک پوشش داده شود و معموال بر عهده 

خریدار است. در تابلوی اعالنات خریداران و 

فروشندگان با نصب پیشنهادهای خود بروی تابلوی 

شوند. این روش اعالنات، متقاضي آب یا حقوق آب مي

 ،تواند الکترونیکي نیز انجام شود. با این وصفمي

تحلیل بازار آب در  راستایای در های گستردهپژوهش

و Louw  مناطق مختلف جهان انجام شده است.

Vanschalkwyk (1551) ،آفریقای  طي پژوهشي در

های حاصل از انتقال هزینه که دریافتندجنوبي 

طور تواند بههای نقل و انتقال آب ميو هزینه مالکیت

 و موثری بر کارایي بازار آب موثر باشد.دار  معني

Ainslie (1551 ،)هایي از در بخشFlorida نتیجه ،

داران بهاکه با واگذاری مسئولیت به خود حق گرفت

 بهمحلي، نظارت بر مصارف آب سطحي و زیرزمیني، 

 در ایاالت متحده و اروپا خواهد شد.نحو بهتر انجام 

Dosi  وEaster (1551 ،) دریافتند که مشارکت بخش

خصوصي در تأمین آب و حتي نظارت و حفاظت از 

شرط الزم برای تخصیص  و منابع آب ضروری است

بهینه آب در بازار، شفاف شدن قوانین و حقوق آب و 

های مبادله آب در بازار است. در ین قیمتیتع

بیني ، به پیش(1551) و همکارانZaman  ،استرالیا

برداران در بازار آب بهره منافع اقتصادی بالقوه

کشاورزی ناحیه ویکتوریای شمالي پرداختند. نتایج 

ها نشان داد که مبادالت بازار آب در پژوهش آن

های مدت، آثار ارزشمندی در غلبه بر بحرانبلند

بر  برداران کشاورزی درخشکسالي شدید برای بهره

و  Gallego-Ayala ،نیز خواهد داشت. در اسپانیا

به ارزیابي عواقب احتمالي استفاده  (1522) همکاران

گذاری آب آبیاری و مطالعه از ابزارهای مختلف قیمت

ها بر پایداری مناطق آبي پرداختند. پژوهش تأثیر آن

گذاری آب، از نظر بهبود ها نشان داد که قیمتآن

که از حالي در ،شودزیست منجر به پایداری مي محیط

دهد. ر اقتصادی و اجتماعي پایداری را کاهش مينظ

Wheeler بازار آب در با بررسي ، (1524) و همکاران

که  Murray–Darlingبخش جنوبي حوزه آبخیز 

دریافتند که است، ترین بازار آب در استرالیا  بزرگ

اعمال تغییرات نهادی و تکمیل اطالعات در بازار منجر 

سالمت محیطي حوضه به تخصیص بهینه آب و بهبود 

، نقش بازارهای (1521) و همکارانHowitt شود. مي

آب را در کالیفرنیا مورد بررسي قرار دادند. نتایج 

ها نشان داد که با اصالحات ساختاری در پژوهش آن

درصد  95بازار آب، تلفات ناشي از خشکسالي تا 

سازی بیهش Juana (1520،) و Alarcóیابد. کاهش مي

آب برای تخصیص بهینه آب مورد نیاز آبیاری یک بازار 

منظور افزایش هخود بپژوهش ها در را انجام دادند. آن

ها و وضع مقررات کارایي بازار، سیاست اصالح سهمیه

زماني که همه  دریافتند که تا و جدید را بررسي کردند

ابزار بازار به تخصیص  ،های بازار را در نظر نگیرندجنبه

 و همکاران Zengشود. بهینه منابع آب منجر نمي

 Kaidu-Qongque، در حوزه آبخیز رودخانه (1524)

بررسي تجارت  با ،که یکي از مناطق خشک چین است

تواند به کاهش که رویکرد بازار ميپي بردند آب 

کمبود آب در مناطق خشک کمک کند و عدم کارایي 

های کشت دلیل توسعه بیش از حد زمینهبازار آب ب

 و همکاران Garrickکشاورزان است. وسیله بهشده 

، بازارهای آب را در مهمترین بازارهای (1529)

استرالیا، اسپانیا و کشورهای غربي آمریکا ارزیابي و 

 هایها دریافتند که سیاستمقایسه کردند. آن

 منظور تخصیص بهینه منابع آب درهای ب مداخله

 بازارهای رسمي آب هر کشور مختلف است. در

ها که در بازارهای غیررسمي و محلي این سیاست حالي

مشترک است. در داخل کشور نیز پژوهشگران 

اند. در مطالعاتي در خصوص بازار آب انجام داده

، از روش Najafi (1522)و  Nikoueiاصفهان 

آب سازی یک بازار ریزی ریاضي مثبت به شبیه امهبرن

های اقتصادی و رفاهي متأثر از بازار برای تحلیل جنبه

بازار  یآب پرداختند. نتایج نشان داد که پس از برقرار

برداران رفاه بهره ،یافتهکشاورزان افزایش بازده آب، 

 یابد.داری افزایش ميصورت معنيکشاورزی به
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Ahmadi سازی بسترهای ، به پیاده(1524) و همکاران

ای تشکیل بازار آب در پنج مزرعه فني در راست

یز خهمجوار شبکه آبیاری مهیار واقع در حوزه آب

ها نشان داد که ه آنعرود پرداختند. نتایج مطالزاینده

میزان  ای کشاورزان پس از ایجاد بازار بهبازده برنامه

یابد که درصد نسبت به حالت پایه افزایش مي 19

کشاورزان در بازار برای دهنده مشارکت باالی  نشان

، با مطالعه Nazari (1524)تر آب است. تخصیص بهینه

های انجام شده در حیطه موضوعي به تبیین پژوهش

سازی آن مباني نظری بازار آب، تشریح الزامات پیاده

در عمل و شناسایي مواردی که منجر به ناکارایي و 

پرداخت و در نهایت  ،شوندشکست بازار آب مي

های سیاست عمومي برای اصالح حلادها و راهپیشنه

 اساس تجارب جهاني و داخلي و با تأکید بر بازار آب بر

شرایط اقتصادی، اجتماعي و حقوقي حاکم بر مدیریت 

که خرید و فروش حالي منابع آب کشور ارائه داد. در

برداران بخش بهرهوسیله بهصورت غیررسمي آب به

وجود داشته، ولي  های گذشتهکشاورزی از زمان

ای در برقراری های آب منطقهسازمانوسیله بهتالشي 

یک مکانیسم رسمي نقل و انتقال آب صورت نگرفته 

دستیابي به  این پژوهش با هدف ،منظور همیناست. به

 اهداف زیر طراحي و اجرا شده است. 

زیرزمیني  های بازاری منابع آبمحاسبه ارزش -الف

های زیرزمیني برای آب در حوزه آبخیز الشتر )عرضه

 .آبیاری(

شناسایي دقیق بازارهای محلي آب زیرزمیني در  -ب

 حوزه آبخیز الشتر  

کارهای  برداران در مورد راهسنجش دیدگاه بهره -ج

زیرزمیني در حوزه آبخیز  تقویت بازارهای محلي آب

 الشتر

 

 مواد و روش

 حوزه آبخیز الشتر با مساحت :پژوهش مورد منطقه

در غرب  ،مربع در شمال استان لرستان کیلومتر 015

ومورفولوژی این ئکشور ایران واقع شده است. از نظر ژ

شکل ) شودحوضه به دو واحد کوه و دشت تقسیم مي

متر یعني  1295 . دامنه تغییرات ارتفاعي آن حدود(2

بلندترین  متر در 9499متر در خروجي تا  2455از 

از سطح  متوسط دشتارتفاع  و باشدنقطه آن مي

. ای استدارای اقلیم مدیترانه ومتر  2595دریا

ترتیب در ها بهبیشترین و کمترین بارش ،همچنین

این محدوده  دهد.های سرد و گرم سال رخ ميفصل

شرقي و  49  92'تا  49  1' بین طول جغرافیایي

شمالي قرار دارد.  94  5'تا  99  49'عرض جغرافیایي 

 401با میانگین بارش ساالنه  حوزه آبخیز الشتر

گیری در استان های دائمي آبکانون یکي از  متر میلي

لرستان است که دومین استان پر آب کشور محسوب 

عنوان و به (1524و همکاران،   (Chamanpiraشودمي

مهم رودخانه کشکان در آبرساني های زیرحوضهیکي از 

متوسط  شود.حوزه آبخیز کرخه در نظر گرفته ميبه 

و ضخامت الیه آبدار  55/5آبخوان آن  2ضریب ذخیره

که از نوع آزاد  آبخوان الشتر .استمتر  55 آن حدوداً

درصد  24کیلومتر مربع تقریبا  210با مساحت بوده 

 Iran) استخود اختصاص داده بهسطح این حوضه را 

Water Resources Management Company ،

 نفر 551،05 تیجمع یدارا الشتر شهرستان (.1525

 512،45 یيروستا تیتعداد، سهم جمع نیکه از ا است

که در دشت الشتر  است خانوار 190،1در قالب  نفر،

و عمده فعالیت مردم روستانشین آن  کننديسکونت م

آمار و اطالعات مطابق  کشاورزی و دامپروری است.

 2914ای استان لرستان تا پایان سال اداره آب منطقه

حلقه چاه برای مصارف  420تعداد  ،در این شهرستان

صنعت و کشاورزی وجود دارد که ساالنه  ،شرب

مکعب از منابع آب زیرزمیني دشت میلیون متر 95/01

ها چشمهکنند. کل میزان مصرف از الشتر را مصرف مي

میلیون  55/22در این محدوده مطالعاتي حدود 

. الزم به ذکر است که در استمترمکعب در سال 

گونه چاه غیرمجازی وجود هیچمورد مطالعه  محدوده

 ندارد. 

ای های استفادهمنظور برآورد ارزشبه: روش پژوهش

زیرزمیني حوزه آبخیز الشتر، بر  و بازاری منابع آب

های بازاری آب از روش قیمت اساس مشاهده معامالت

و همکاران،  (Pulido-Velazquez استفاده شد 1بازاری

. در این روش، از طریق تحلیل مستقیم (1529

ها میان خریداران و فروشندگان در مبادالت حقابه

بازارهای غیررسمي، میانگیني از ارزش آب از دیدگاه 

                                                           
1
 Storage coefficient  

2
 Market prices 
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و همکاران،  Hansenشود )برداران ارائه ميبهره

منظور، ابتدا آمار و اطالعات پایه مورد (. بدین 1521

دبي و تعداد چاه، ، تعداد روستا نیاز پژوهش از قبیل

از  های حوزه آبخیز الشترآدرس مکان جغرافیایي چاه

شرکت مدیریت و منابع آب ایران، مرکز آمار ایران و 

آوری ای استان لرستان جمعمنطقه نیز سازمان آب

برداران در این پژوهش تمامي بهره شد. جامعه آماری

 کنندگان اصلي منابع آبروستایي، همان برداشت

زیرزمیني حوضه بوده که در خرید و فروش این منابع 

همراه پژوهش دیگری در دخالت دارند. این پژوهش، به

های زیرزمیني حوزه آبخیز الشتر، که مورد آب

 روستا تکمیل شده، 215های آن در نامه پرسش

زمان انجام شده است که موضوع مقاالت صورت هم هب

اکنون با عناوین دیگر برای  ای است که همجداگانه

چاپ در مجالت معتبر داخلي و خارجي از سوی 

است. بنابراین، امکان دسترسي پژوهشگر تدوین شده 

موجب درصد روستاهای جامعه آماری به  40به حدود 

    پژوهش مذکور فراهم بوده است. 

 

 
 

 موقعیت جغرافیایي حوزه آبخیز الشترسیمای عمومي و  -1 شکل

 

گروهي حالت بهروستاهای منطقه سایر  ،از طرفي

در غالب موارد مسیر دسترسي به  واند استقرار یافته

 منظورهدر این پژوهش ب ،لذاروستاها مشترک بوده، 

حوزه روستای  144تمامي  تر،دقیقدستیابي به نتایج 

. در ادامه اطالعات ه استمورد بررسي قرار گرفت آبخیز

برآورد قیمت بازاری منابع آب برای مورد نیاز 

برداران محلي بازار زیرزمیني و سنجش دیدگاه بهره

کارهای تقویت بازارهای محلي  آب در مورد برخي از راه

ترتیب با بدینتدوین شد. نامه  صورت یک پرسشهب

پژوهش و به کمک مطالعات و  توجه به اهداف

های صورت گرفته در حیطه موضوعي،  بررسي

. شدطراحي در قالب هفت سوال نامه اولیه  پرسش

ترتیب برای دستیابي به نامه به سوال اول و دوم پرسش

زیرزمیني و  قیمت داد و ستد آباطالعاتي از 

های مربوط به تعمیر و نگهداری وسایل چاه،  هزینه

عوامل موثر  نیز برای شناسایي سوال سوم .شد طراحي



 451/  الشتر زیدر حوزه آبخ ينیرزمیمبادالت منابع آب ز يبازار محل لیتحل

. طراحي شددر نوسان قیمت آب در یک بازار محلي 

بازار آب زیرزمیني از نگاه  کارهای تقویت راه

نهایت برداران نیز در سواالت چهارم تا ششم و در  بهره

برداران از عملکرد بازار آب در مندی بهرهمیزان رضایت

. شد قرار گرفتهارزیابي  مورد نامه سوال هفتم پرسش

برای انجام روایي در اختیار  هایي از آننسخه ،سپس

گیری از نظر نظر قرار گرفت. با بهره افراد صاحب

متخصصان و کارشناسان مرتبط با علم اقتصاد، 

های اجرایي مرتبط، ب و بخشمدیریت منابع آ

 نامه نهایي اصالحات الزم صورت گرفت و پرسش

برای  ،تهیه شد. همچنین متناسب با اهداف پژوهش

منظور برآورد بهمحاسبه مقدار کل منابع آب زیرزمیني 

های زیرزمیني منطقه مورد ارزش بازاری کل آب

 استفاده شد. Bouwer (2109)رابطه مطالعه از 

 مساحت×  آبدار هیال ضخامت×  مخزن رهیذخ بیضر

ينیرزمیز آب منابع کل مقدار = آبخوان  

با مراجعه حضوری به  ،2915در زمستان سال 

رو با مردم دررومنطقه مورد مطالعه از طریق مصاحبه 

 در نامه پرسش 259شهرستان الشتر، روستاهای بومي 

تکمیل شد.  روستاهای دارای بازار محلي آب زیرزمیني

نامه به شورای روستا،  منظور تکمیل هر پرسشبه

 مالکین چاه و چند تن دیگر از خریداران مراجعه شده

است تا در نهایت قیمت میانگیني از خرید و فروش 

پس از آب زیرزمیني در آن روستا تعیین شود. 

نامه کدبندی شده  آوری اطالعات، سواالت پرسش جمع

ذخیره  Excelار افز نرمصورت بانک اطالعاتي در هو ب

نامه با استفاده  های حاصل از پرسششدند. سپس داده

، مورد تجزیه و تحلیل قرار 21نسخه  SPSSافزار  نرماز 

     گرفتند.

 

 نتایج و بحث    
 روش یمبنا بر که يدانیم یهايبررس دنبالهب

آب  متیق نییو با هدف تع یبازار یهامتیق

الشتر انجام  زیآبخ حوزه يمحل یدر بازارها ينیرزمیز

آب  یگرفت، مشخص شد که بازار آب فقط برا

 از که ينیرزمیز آب و دارد وجود هااز چاه يخروج

مورد  ،ردیگيم قرار کشاورزان اریاخت در چشمه قیطر

هر چاه در طول سال  ،نیهمچن. ردیگيمعامله قرار نم

اول سال( و در هر هفته  مهیشش ماه )ن مدت به

. ردیگيم قرار استفاده مورد روز شش مدت به

 144 نیب از که شد آن از يحاک يدانیم یها يررسب

 یبرا یبازار روستا 259 در الشتر، زیآبخ حوزه یروستا

 در. دارد وجود ينیرزمیز آب منابع فروش و دیخر

همچون وجود سلسله روابط  يلیدالهب روستاها ریسا

 درداشتن  تعارف يعنی یشاوندیچهره به چهره خو

 توانديم که آب هیسهم از استفاده یازا به وجه افتیدر

 باشد، ينیرزمیز آب منابع به يسنت نگاه از يناش

 وجود ،يشخص یهاچاه داشتن در کشاورزان استقالل

 دیخر یبرا یبازار رهیغ و فراوان ياجتماع یهایریدرگ

 فروش و دیخر روستا 91 در. ندارد وجود آب فروش و

 و دیخر گرید یروستا 24 در و نقد وجه قیطر از

 عنوانبه. ردیگيم انجام یرنقدیغ قیطر از فروش

 اریدر اخت ایبذر  ایدر قبال استفاده از تراکتور  ،مثال

دادن کاه و  ایگوسفندان  اچرپس یبرا نیگذاشتن زم

 و بعد سال در زیخ حاصل نیاجاره دادن زم ازیامت ای

 آب ،بازارها نیا در. کننديم معامله را آب رهیغ

 محدوده در يسنت یهایجو شبکه قیطر از ينیرزمیز

و  شوديم عیتوز بردارانبهره نیب روستا يعرف سامان

 قیخود را از طر ازیآب مورد ن ریکه عشا یجز در موارد

 کنند،يتانکر به محل اسکان خود در مراتع منتقل م

 یهایجو قیطر از آب بازار یهاانتقال و نقل يتمام

 انجام همجوار یروستاها تاینها ای روستا هر در يسنت

 آبانتقال  یالزم برا یهارساختیز ،نیبنابرا. ردیگيم

 از آب بازار توسعه و است فراهم یحدود تا منطقه در

 گستره چه هر. است برخوردار یشتریب یسودمند

که  ينقاط مشترک ،باشد تر بزرگ بازار یيایجغراف

 ،شوديم نفعانیذ انیم تعامل یریگموجب شکل

کوچک مانند  یدر بازارها ،نیبنابرا .شوديکمتر م

الشتر که هر بازار محدود به گستره  يمحل یبازارها

 نیب سازنده تعامل یبرقرار امکان شود، يروستا م کی

 یهاسازمان تیحما صورت در و است شتریب نفعان یذ

 و ياجتماع یهاتشکل جادیا قالب در یامنطقه آب

 مواجه زین بردارانبهره استقبال با که آب میتنظ یشورا

 نیا قیطر از آب منابع نهیبه صیتخص نهیزم بوده،

     .است فراهم بازارها

: قیمت فروش آب زیرزمینی در بازارهای محلی

های بازاری رایج برای خرید و فروش برآورد قیمت برای

منابع آب زیرزمیني در محدوده مورد مطالعه، نیاز به 
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اطالعاتي در مورد واحد خرید و فروش آب  دانستن

 منظوربدین. استطالعه زیرزمیني در محدوده مورد م

انجام شد و در نهایت مشخص شد  های میدانيبررسي

که در این منطقه واحد خرید و فروش آب، فروش 

استفاده از آب چاه برای یک ساعت یعني ساعتي آب 

آب زیرزمیني  نیاز به اطالعاتي از حجم ،است. بنابراین

در طي یک ساعت مورد مصرف قرار باشد که مي

های واقع در محدوده ابتدا دبي چاه ،گیرد. در ادامه مي

ای استان لرستان مورد مطالعه از اداره آب منطقه

 یهامتیق برآورد در دقت بردن باال یبرا) آوری شدجمع

 مطالعه، مورد محدوده ينیرزمیز آب منابع یبازار

 آب اداره از قبال که) یيها چاه يدب مورد در یيها پرسش

 مورد هاآن آب که( شد یورآ جمع لرستان استان یامنظقه

 صاحبان ای و روستا یشورا از رد،یگيم قرار فروش و دیخر

از آنجا که آب زیرزمیني  .(گرفت صورت چاه ياصل

شود و بازار مشخص و  برداری ميصورت مشاع بهره هب

شفافي برای خرید و فروش این منابع وجود ندارد، در 

مالکین چاه، چند تن دیگر از خریداران و به  روستاهر 

شورای آن روستا مراجعه شد و اطالعات الزم برای 

دانستن قیمت هر ساعت استفاده از این منابع در 

آوری شد. صورت وجود بازار محلي آب زیرزمیني جمع

با در اختیار داشتن اطالعات مربوط به حجم  ،سپس

آب خروجي از چاهي که قیمت هر ساعت استفاده از 

محاسبه های میداني منابع آب آن از طریق بررسي

، میانگین قیمت یک مترمکعب آب زیرزمیني که شده

 2041شود، بردار خرید و فروش ميبهره در بین جامعه

 (.2 دست آمد )جدولهریال ب

 
 (پژوهش یهاافتهی :منبع) الشتر زیآبخحوزه  قیمت آب زیرزمیني در بازارهای محلي -1جدول 

 شاخص آماری )ریال( قیمت یک متر مکعب آب زیرزمیني

 میانگین 2041

 مد 2999

 انحراف معیار 1505

 واریانس 41955

 دامنه تغییرات 1509

 کمترین 249

 بیشترین 1011

 

 طورهب: های مربوط به تعمیر و نگهداری چاه هزینه

برداران از منابع آب زیرزمیني هایي که بهرهکلي هزینه

در محدوده مورد مطالعه، بابت استفاده از این منابع 

های مربوط به هزینهشامل صرفا  ،کنندپرداخت مي

های پمپاژ داری وسایل مربوط به دستگاهتعمیر و نگه

 (.1باشد )جدول آب و هزینه برق مصرفي مي

 
  های پژوهش()منبع: یافتهداری از ادوات چاه های ماهانه برق مصرفي و تعمیر و نگههزینه -2جدول 

 شاخص آماری )ریال( برق مصرفي ماهانه هایهزینه )ریال( چاه تعمیر و نگهداری از ماهانه هایهزینه

 میانگین 4‚411‚125 455‚241

 میانه 4‚155‚555 555‚555

 دامنه تغییرات 1‚555‚555 2‚555‚555

 کمترین 1‚555‚555 155‚555

 بیشترین 21‚555‚555 2‚155‚555

 

زیرزمینی در عوامل موثر در تغییر قیمت آب 

های میداني صورت طي بررسي: بازارهای محلی

مهمترین عواملي که  ،گرفته در محدوده مورد مطالعه

دهند، قرار مي قیمت آب زیرزمیني را تحت تاثیر

شاخص زمان فروش آب )در ساعات اوج  .شناسایي شد

اساس نظر  تر( برمصرف برق و اواخر تابستان نرخ گران

 نوسان مهمترین عامل موثر دردرصد پاسخگویان،  44

 (.9 قیمت آب زیرزمیني در بازار است )جدول
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 های پژوهش()منبع: یافته محلي یک بازارقیمت آب زیرزمیني در  نوساندر عوامل موثر مهمترین  -3 جدول
 های شناسایي شده در جامعهشاخص فراواني درصد

 آب زمان فروش 50 44

 قیمت ثابت و تغییر قیمت اندک 15 5/11

 )بارش ساالنه( وضعیت آب 21 5/29

 جمع کل تعداد بازارها 91 255

 

های منظور برآورد ارزش بازاری کل آببه ،در ادامه

دست آمده در هزیرزمیني، با دخالت دادن قیمت ب

بازارهای محلي برای یک مترمکعب آب زیرزمیني 

های صورت زیر ارزش کل آبه(، بریال 2041)

  .زیرزمیني برآورد شد

های بازاریاساس قیمت ارزش کل آب زیرزمیني بر × حجم کل منابع آب زیرزمیني=    2041ریال  

آب زیرزمیني بعمنا کل مقدار=آبخوان مساحت×  آبدار هیال ضخامت×  مخزن رهیذخ بیضر    

مقدار کل منابع آب زیرزمیني=210.555.555    55 × m 55/5×  

مقدار کل منابع آب زیرزمیني=  920.555.555        

های بازاریاساس قیمت ارزش کل آب زیرزمیني بر     ریال 2041×     920.555.555=

های بازاریاساس قیمت ارزش کل آب زیرزمیني بر   ریال 555.950.555.555=

های زیرزمیني ارزش اقتصادی منابع آب، بنابراین

های اساس روش قیمت مورد مطالعه بر در منطقه

 ریال برآورد شد. 555.950.555.555بازاری 

های کارهای تقویت بازارهای محلی آب راه

برداران سنجش دیدگاه بهره منظورهب: زیرزمینی

های های نقل و انتقال آبمحلي بازار آب در مورد بنگاه

، 2ها از جمله بانک آبزیرزمیني، برخي از این بنگاه

شورای و های مردمي و ایجاد تشکل 1تابلوی اعالنات

های تنظیم آب مورد بررسي قرار گرفت. نتایج بررسي

محلي آب زیرزمیني،  میداني در روستاهای دارای بازار

ای هزینهپرداخت بیانگر عدم تمایل خریداران به 

های اجرایي بانک آب است. اضافي برای پوشش هزینه

واقع بازدهي پایین کشاورزی در کنار قابلیت کنترل  در

های سطحي، باعث خالف آب های زیرزمیني برآب

عنوان یک بانک که خود سفره آب زیرزمیني به شده

درصد روستاهای دارای بازار  04 ،همچنین .کندعمل 

های مردمي و شورای تنظیم آب آب با ایجاد تشکل

برای کنترل بازارهای غیررسمي موافقت خود را اعالم 

های انتقال آب در قالب تعمیر و کردند. بهبود شبکه

ها این تشکلوظایف های انتقال آب از روبي جوی الی

درصد روستاهای دارای بازار  49 ،همچنیناست. 

                                                           
1
 Water bank 

2
 Bulletin board 

محلي آب زیرزمیني با تشکیل تابلوی اعالنات برای 

تسهیل خرید و فروش منابع آب زیرزمیني موافقت 

روستاهایي که مخالف درصد  14خود را اعالم کردند. 

 92 دالیل خود را تعداد کم مبادله اعالم کردند. ،بودند

ود دلیلي برای مخالفت خنیز روستاها درصد دیگر 

زندگي روستایي بنابر مناسبات اجتماعي اعالم نکردند. 

کارانه اشخاص مختلف، همواره با نوعي رفتار محافظه

آوری در بسیاری از موارد امکان جمع ،همراه بوده

در  ،صورت شفاف و جامع، پایین است. لذااطالعات به

جست و جو برای یافتن دالیل مخالفت  شرایطيچنین 

با  های نقل و انتقال آبی بنگاهگیرافراد با شکل

ناچار باید به اطالعات محدود  بهمشکل روبرو است و 

در تابلوی های میداني اکتفا کرد. حاصل از بررسي

اعالنات، خریداران و فروشندگان پیشنهادهای خود را 

برای مبادله آب در معرض دید عموم، بین همگان به 

باعث ایجاد گذارند. در واقع این موضوع اشتراک مي

شود که مخالف یک پایداری نسبي در قیمت آب مي

برخي دیگر  ،میل برخي از افراد سودجو است. همچنین

که دیگران از برداران ممکن است از ایناز بهره

شوند، احساس رضایت نداشته با خبر شان  معامله

های میداني در منطقه مورد مطالعه بررسيباشند. 

ای در بات قومي و طایفهتعصحاکي از این است که 

تواند ميقالب عدم فروش آب به افراد خارج از طایفه، 
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برداران با ایجاد تابلوی دیگر دالیل مخالفت بهرهاز 

های میداني در منطقه دنبال بررسيبه .باشداعالنات 

در بیان شده، موارد  ،رسدنظر مي هب ،مورد مطالعه

های نقل و بنگاهگیری برداران با شکلمخالفت بهره

این در به نسبت نامشخص سهیم هستند. انتقال آب 

هایي در جهت تخصیص بهینه است که تالش حالي

خود جوامع محلي انجام وسیله بهمنابع آب زیرزمیني 

روستا بازاری برای  259در  ،عنوان مثالهب ،است شده

در  خرید و فروش منابع آب زیرزمیني وجود دارد و

 ،روستاهایي که بازار آب پویا هستدرصد شش 

های صورت خودجوش از طریق شبکههبرداران ب بهره

های اجتماعي مشابه و تشکیل گروه 2مجازی )تلگرام(

تابلوی اعالنات پیشنهادهای خود را برای مبادله آب به 

خوبي بیانگر همکاری به، بازارهااین گذارند. اشتراک مي

و  يآبکمو مشارکت مردم در تطابق با شرایط 

ناپذیر منطقه بوده که از منابع محدود آب،  اجتناب

که آنجایياز  .برداری بهینه به عمل آمده استبهره

کنترل این  ،بنابراین ،بازارهای آب غیررسمي بوده

بازارها بر عهده قانون و دولت نیست، عرف و باورهای 

 ،کنند. بنابرایني این بازارها را کنترل مياجتماع

های مداخله عمومي و اصالحات بازار از سوی سیاست

تواند ای و مدیران بخش آب ميهای آب منطقهسازمان

به تقویت این بازارهای محلي در راستای تخصیص 

    شود.  بهینه منابع آب منجر

، با در جهان استقنات که خواستگاه کشور ایران 

با مفهوم  از دیرباز خشکنیمهاقلیم خشک و  داشتن

بقاء و تداوم زندگي،  برای ،خوبي آشنا بوده آبي، بهکم

و  Naghibiاست )کرده تهدیدها را به فرصت تبدیل 

بازار  ای از این موارد تشکیل(. نمونه1525همکاران، 

 وسیلهبهرسمي، صورت غیربهباشد که محلي آب مي

محل شکل  هر مطابق با شرایطاجتماعات محلي و 

از طریق عرف، ارزش و باورهای اجتماعي  ،گرفته

امروزه بسیاری از این بازارها یا از بین  شوند.کنترل مي

است. همگام با  رفته و یا کارایي خود را از دست داده

به بعد،  2995ویژه از اوایل دهه پیشرفت تکنولوژی به

ای ایران آغاز ههای عمیق، در بیشتر دشتحفر چاه

زیرزمیني را  هایشد و حجم قابل توجهي از منابع آب

                                                           
1
 Telegram 

در زماني اندک و با صرف هزینه نه چندان زیاد، در 

(. Velayati ،1559اختیار صاحبان زمین قرار داد )

عدم آمادگي جوامع محلي برای پذیرش تکنولوژی 

پمپ و استفاده از دانش حفاری منجر به استخراج 

واقع  زیرزمیني شد. درهای آببیش از حد مجاز 

یک طرف،  سهولت دسترسي به منابع آب از

 ،برداری مشاع و عدم عامل بازدارنده از طرف دیگر بهره

برداران شد که گیری نوعي رقابت بین بهرهشکل باعث

پیامد آن کمرنگ شدن فرهنگ غني مصرف و تکیه بر 

ترتیب بدینهای عمیق است. وژی پمپ و چاهلتکنو

 دیریت صحیح و رشد جمعیت، منابع آبعدم م

بین عرضه و تقاضای  ،زیرزمیني را تحت فشار قرار داده

های زیرزمیني شکاف بزرگي ایجاد کرده است. در آب

کارگیری ابزارهای اقتصادی و هب ،چنین شرایطي

های برقراری بازار آب برای تخصیص بهینه منابع آب

در  زیرزمیني یک ضرورت است. در همین راستا

گذاری منابع آب پژوهش حاضر در کنار قیمت

زیرزمیني دشت الشتر، بازارهای محلي آب زیرزمیني 

ارزش میانگین نیز مورد بررسي قرار گرفته است. 

برآورد شده برای یک مترمکعب آب زیرزمیني در 

 2041های بازاری، اساس روش قیمت حاضر بر مطالعه

 Howitt ،حاضرمشابه پژوهش  1است. برآورد شده ریال

از طریق مشاهدات بازار قیمت ذخایر آب (، 2114)

دالر در هر مترمکعب  24/5تا  2/5بین را کالیفرنیا 

 Schleyerو  Rosegrant ،همچنین .کردبرآورد 

، در نواحي مختلف مکزیکو از طریق مشاهدات (2114)

دالر در هر  59/5تا  55/5بین را بازار، ارزش آب 

از نیز Ahmad (1555 ،) .کردندمترمکعب برآورد 

تا  51/5طریق روش مشاهدات بازار، ارزش آب را بین 

دالر در هر مترمکعب برای کشاورزی یمن و  45/2

دالر در هر مترمکعب برای مصارف  21/2تا  01/5

که است حالي  دراین . کردداخلي فلسطین برآورد 

برای یک  وزارت نیروی کشور قیمت اعالم شده

 2915در سال  ،ریال 2555زیرزمیني  مترمکعب آب

است. با نگاهي به ارزش اقتصادی آب در سایر نقاط 

جهان و مقایسه آن با ارزش آب در ایران که دارای 

                                                           
 در رانیا یمرکز يمل بانک اعالم اساس بر که است ذکر به الزم 1

 42.555 معادل کایآمر دالر کی ارزش پژوهش، نیا انجام زمان

 .است شده گزارش ریال
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 شودمشخص ميوضوح  به ،محدودیت ذاتي آب است

که قیمت آب در کشور و نیز محدوده مورد مطالعه 

(. آگاهي از Amouzegari ،1520بسیار اندک است )

های زیرزمیني برای خرید و ود بازارهای محلي آبوج

فروش منابع آب در شماری از روستاهای مورد بررسي 

ای برای احیاء بازارهای آب و عنوان زمینهبهتواند مي

ش نیز ارتقاء آگاهي تمام آبخیزنشینان به درک ارز

قبل از تشکیل بازار  اقتصادی منابع آب استفاده شود.

تصادی آب محاسبه شود. آب باید کل ارزش اق

منظور افزایش کارایي مصرف آب در این  هب

های مصرفي، باید گذاری عالوه بر استفاده ارزش

های غیرمصرفي و نیز هزینه فرصت منابع آب استفاده

منظور استفاده کارا از منابع به ،. همچنینکردرا لحاظ 

آب باید واحد خرید و فروش آب زیرزمیني در منطقه 

مورد مطالعه، از حالت تحویل ساعتي استفاده از منابع 

آبي به سمت تحویل حجمي منابع آبي سوق داده شود 

گیری حجمي آب اندازه اندازی تجهیزات راهکه نیازمند 

منابع جویي در مصرف و تخصیص بهینه صرفهبرای 

ستد آب  و دادآبي است. دامنه تغییرات قیمت 

 255تا  1011زیرزمیني در نقاط مختلف حوضه از 

و  کندتغییر ميریال برای هر مترمکعب آب زیرزمیني 

عنوان یکي از عوامل مهم هبیانگر تاثیر آب زیرزمیني ب

دهد تولید در این منطقه است. این اختالف نشان مي

بسته به سهولت دسترسي به که روستاهای مختلف 

های متفاوتي برای این منابع قائل منابع آب، ارزش

هستند و روستاهایي که قیمت باالتری برای منابع آب 

ایجاد های بالقوه باالتری از آب ارزشپردازند، مي

کنند. الزم به یادآوری است که در بازار آب بیم آن  مي

با دامنه وجود دارد که برخي کشاورزان کوچک مقیاس 

تاب مقاومت و رقابت  ،های محدود ممکن استانتخاب

های با سودآوری باال را نداشته با اشخاص و فعالیت

گذاری، فروش زمین یا خروج از باشد و ناچار به آیش

؛ Bauer ،2110)شوند فعالیت کشاورزی 

Hadjigeorgalis ،2111 ؛Molle  ،1552و همکاران .)

نیازمند دقت فراوان در تنظیم  ،جلوگیری از انحصار

طوری که بتواند از به ،مقررات مربوط به بازار آب است

تسلط یک یا چند شخص یا شرکت بر حقوق آب که 

یک کاالی عمومي است، جلوگیری کند. نتایج پژوهش 

درصد روستاهای دارای  94دهد که حاضر نشان مي

درصد  24 ،بازار آب از عملکرد بازار آب راضي بوده

دخالت دولت و تشکیل شورای  بر طوشرمدیگر 

بازار  ،لذا اند.مندی خود را ابراز کردهرضایت ،نظارتي

عنوان یک ابزار کارا به تخصیص بهینه منابع آب آب به

است و نقش موثری  کار گرفته شدههدر دشت الشتر ب

 جویي آب و رفاه کشاورزان دارد که با نتایجصرفهدر 

، Bushو  ColbySaliba؛ Yong ،2194) پژوهشگران

، Leteyو  Dinar؛ 2115و همکاران،  Easter؛ 2190

و  Easter؛ William ،2110و  Hearn؛ 2112

، Williamو  Zekri؛ Garrido ،1555؛ 2111همکاران، 

؛ Kiani ،1551؛ 1559و همکاران،  Kiani؛ 1555

Kiani ،1559)  مطابقت دارد. البته نتایج مطالعات

دنیا نشان داده است که حتي در کاراترین مختلف در 

بازارهای رسمي آب دنیا )آمریکا و استرالیا( تنها سهم 

درصد از طریق  15تا  25اندکي از منابع آب حدود 

(. Nazari ،1524بازار تخصیص داده شده است )فرایند 

کارگیری هالزم است این سیاست به موازات ب ،بنابراین

 مصرف دنبال شود.های مدیریت سایر سیاست

  

 گیری       نتیجه

کلي، رشد باالی جمعیت، تغییرات اقلیمي،  طوربه

شناسي، حفاری زمینزمینه های علمي در پیشرفت

باعث افزایش فشار به اخیرا چاه و نیز تکنولوژی پمپ، 

و همکاران،  Maهای زیرزمیني شده است )منابع آب

(. محدودیت ذاتي Chilton ،1559و  Foster؛ 1551

بي کشور از یک طرف و افزایش تقاضای آب آمنابع 

زیرزمیني برای مصارف مختلف از طرف دیگر، ضرورت 

کارگیری ابزارهای اقتصادی و برقراری بازار آب برای هب

تخصیص بهینه منابع آب را نمایان ساخته است. بر 

های پژوهش حاضر از طریق بررسي ،همین اساس

های من شناسایي بازارهای محلي آبمیداني ض

منظور گردآوری اطالعاتي در مورد بهزیرزمیني 

های زیرزمیني و نیز عوامل های بازاری منابع آب قیمت

موثر در بهبود کارایي بازارهای محلي در حوزه آبخیز 

های الشتر طراحي و اجرا شد. بر اساس روش قیمت

 ت هر مترمطالعاتي، میانگین قیممحدوده بازاری در 

ریال و ارزش اقتصادی کل  2041مکعب آب زیرزمیني 

ریال برآورد  555.950.555.555های زیرزمیني آب

از بین روستاهای دارای بازار محلي آب  ،شد. همچنین
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های درصد روستاها با ایجاد تشکل 04زیرزمیني، 

درصد روستاها با  49مردمي و شورای تنظیم آب و 

رای تسهیل خرید و فروش تشکیل تابلوی اعالنات ب

منابع آب زیرزمیني موافقت خود را اعالم کردند. 

های مداخله عمومي و اصالحات بازار سیاست ،بنابراین

ای و مدیران بخش آب های آب منطقهاز سوی سازمان

تواند به تقویت این بازارهای محلي در راستای مي

تخصیص بهینه منابع آب منجر شود. نتایج پژوهش 

عنوان یک ابزار کارا بازار آب به بیانگر موفقیت ،حاضر

 در بردارانبهره و رضایتتخصیص بهینه منابع آب  در

توجه به ماهیت  با ،. با این حالاست حوزه آبخیز الشتر

های خاص آب و اهمیت آن در مالحظات و ویژگي

طور محیطي که آن را به زیستاجتماعي، سیاسي و 

 ،کندتجاری اقتصادی متمایز ميکامل از سایر کاالهای 

سازی اصول تئوری اقتصاد بازار در عمل با پیاده

هایي همراه است ها و در عین حال با حساسیتچالش

دنبال داشته باشد و برای هاثرات منفي ب ،و ممکن است

های عمومي بین حل آن باید یک تعادل در سیاست

ت میزان مداخالت سیاستي در بازار و هزینه مبادال

های عمومي نه بدین معني که سیاست. برقرار باشد

های آنقدر زیاد و پیچیده باشند که با باال بردن هزینه

مبادله عمال امکان خرید و فروش در بازار از بین برود 

ناکافي باشد که نتواند اثرات خارجي و آنقدر و نه 

پیامدهای جانبي عمومي بازار آب را کاهش دهد. با 

رایط فعلي ایران که بازارهای آب عمدتا این حال در ش

غیررسمي و محلي است، احتمال بروز چنین 

پیامدهایي وجود ندارد. حتي چنانچه ساماندهي 

 باز ،بازارهای کوچک و محدود در دستور کار قرار گیرد

این مسائل موضوعیت کافي داشته  ،رسدنظر نميههم ب

وقتي (. تخصیص بهینه تنها Nazari ،1524باشند )

دست خواهد آمد که یک نظام قدرتمند بتواند  هب

جانبه مسائل در راه رسیدن به نقل و همهکنترل 

باید گفت  ،این انتقالي موثر را در دست بگیرد. افزون بر

های مثبت چنین نظامي، نیاز به که دستیابي به جنبه

در ي، اجتماعي و قانوني مناسب دارد. یک ساختار فن

 Martinez وGomez-Limon آنچه  مطابق ،این زمینه

یا پیشنهاد کردند، استقرار ( برای اسپان1554)

با توجه  تواند مفید باشد.های نقل و انتقال آب مي بنگاه

که تجارت آب در به وضعیت خشک کشور، نظر به این

آینده در مواجهه با تغییرات اقلیمي بسیار مهم خواهد 

تدریجي  (، تغییر1524، و همکاران Wheereبود )

عنوان یک کاالی هدیدگاه کشاورزان نسبت به آب ب

 منظوربدیناقتصاد قابل مبادله در بازار ضروری است. 

کل ارزش اقتصادی آب در هر  ،شودپیشنهاد مي

در این  صورت دقیق محاسبه شود.همنطقه ب

، باید تمامي مباحث مالي بر عالوه گذاری ارزش

این منابع را لحاظ  ایهای ارزشي و غیراستفاده جنبه

ترتیب در راستای تخصیص بهینه منابع  بدین .کرد

کارهای اقتصادی سازوکارگیری ههای زیرزمیني بآب

های موثر مدیریت عنوان یکي از جنبهبهمبتني بر بازار 

کارگیری سایر هموازات ب بهمنابع آب الزم است 

با توجه به های مدیریت مصرف دنبال شود. سیاست

های مدیران بخش آب در توسعه گیریجهت

سازوکارهای بازاری تخصیص منابع آب و تأکید بر 

تواند تقویت بازارهای محلي آب، نتایج این پژوهش مي

گیری و طراحي یک سازوکار مفید تصمیمفرایند در 

برای بازارهای محلي آب زیرزمیني در تخصیص بهینه 

 .  کندمنابع آبي کشور کمک 

   

  سپاسگزاری

 ایمنطقه سازمان آباز  نویسندگان این مقاله

، مرکز آمار ، شرکت مدیریت و منابع آباستان لرستان

روستاییان شهرستان الشتر که در  ،و همچنین ایران

های ارزشمند راستای انجام این پژوهش با ارائه دیدگاه

همکاری  به انجام رسیدن این پژوهش،برای خود 

 ،امیدوارندو  آوردهجا هب را مراتب تقدیر و تشکر ،کردند

تخصیص عنوان نقطه قوتي برای نتایج این پژوهش به

کار گرفته هب بهینه منابع آب و مقابله با بحران آب

 شود.
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