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مدیریت منابع آب زیرزمینی در جهان و ایرانابزارهاي اقتصادي
1دکتر حسین محمدي

2رضازادهمهندس نازنین محمد

استفاده وشوندبارندگی تغذیه میهاي سطحی وم یا غیرمستقیم از آبه صورت مستقیبزیرزمینی آب منابع : چکیده
هاي اخیر در بسیاري از کشورهاي جهان برداشت آب از در سال. ستاهاپایدار از این منابع به معناي برداشت محدود از آن

هاي اول تا هرتبایرانو هند، چین،میالدي2005در سال مثال .ها بیشتر استمنابع زیرزمینی از میزان تغذیه سالیانه آن
ایران به طور متوسط ساالنه پنج میلیارد مترمکعب آب بیش از . اندسوم برداشت بیش از حد از منابع زیرزمینی آب را داشته

این مقدار آب معادل آب مورد نیاز جهت تولید یک سوم کرده است کهبرداري هها بهردار زمین از آنهاي آبظرفیت الیه
با بررسی تجربه سایر کشورها مشاهده می شود که این کشورها از روشها و ابزارهاي متفاوتی .کل غله تولیدي کشور است

از . از مشکالت آتی اجتناب نمایندو تالش دارند تا با حفظ منابع آبی موجود نابع آب زیرزمینی استفاده کردهدر مدیریت م
مربوط به کشورهاي کم آب نیست، اگر چه در این رو مدیریت منابع آب اختصاص به یک کشور خاص نداشته و صرفاً

در زمینه مدیریت منابع آب در دنیا یکی از شاخص هاي مهم .رورت این موضوع بسیار بیشتر استکشورهاي کم آب ض
براي . دهد به ازاي هر واحد تولید ناخالص داخلی چه مقدار آب مصرف شده استنشان میشاخص بهره وري آب است که 

شود و عدد حاصل به میتولید ناخالص هر بخش بر مقدار آب مصرف شده در بخش مزبور تقسیم،صمحاسبه این شاخ
. شرایط و ساختار اقتصادي کشورها متفاوت استازمقدار این شاخص به تبعیت. گیردعنوان شاخص مورد استفاده قرار می

توسعه حالکشورهاي توسعه یافته و دربینهاي آشکاري رابررسی این شاخص در بین کشورهاي مختلف جهان تفاوت
در کشورهاي با درآمد پایین 8/0در کشورهاي با درآمد باال تا 2/28بین دهد به طوري که مقدار کل این شاخصنشان می

، متوسط این شاخص طی دوره 2006بر اساس اطالعات منتشر شده توسط بانک جهانی در سال . در نوسان بوده است
بوده است که 6/1و 2/26، 2/0یران براي بخشهاي کشاورزي، صنعت و شاخص کل به ترتیب معادل در ا2004-1987

دار این مق). به استثناي بخش صنعت(سازدتري را نمایان مینسبت به کشورهاي توسعه یافته و متوسط جهانی ارقام پایین
بیشتر بوده و به ازاي هر واحد نابع آب کارامدترو مدیریت مشاخص در کشور هاي توسعه یافته به دلیل فناوریهاي باالتر

از این رو، ارتقاي بهره وري و . ایجاد می کنندمصرف آب، ارزش افزوده بیشتري نسبت به کشورهاي کمتر توسعه یافته 
یریت در زمینه مدز اهمیت بوده و ضروري است تا ئرهاي کم آبی نظیر ایران بسیار حادر کشواستفاده از منابع آبی کارآیی

.در این زمینه صورت گیردی شایستههایو اقدامهاسیاستمنابع آب، 
گذاران قرار تواند در مدیریت منابع آب زیرزمینی مورد استفاده سیاستدر این مطالعه یک سري ابزارهاي اقتصادي که می

توانند به صورت تکی و ر هستند، میاین ابزارها که عمدتاً بر تقاضاي آب اثرگذا. گیرد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
. یا جمعی مورد استفاده قرار گرفته و در بعد ملی یا محلی استفاده شوند

.، مدیریت تقاضاي آبمنابع آب زیرزمینی، ابزارهاي اقتصادي، سهمیه، مالیات، جواز: هاي کلیديواژه

:مقدمه)1

بعنوان میانگین این مقدارکه تخمین زده شده است مترمکعب درسال میلیارد135منابع آب تجدیدشوند، درایران
شاخص سرانه آب باتوجه به جمعیت موجوددرحال حاضر. شوددر کشور محسوب درازمدت می تواند سرمایه ملی آب 

و که باتوجه به کمبود روزافزون ذخایرآب زیرزمینی ، مترمکعب درسال برآوردگردیده است2200تجدیدشونده به ازاءهرنفر

com.yahoo@hoseinmohammadi:mail-eتصاد کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهدعضو هیات علمی گروه اق١

٢com.yahoo@rezazadeh_nazanin:email



٤

شمسی 1400مترمکعب درسال 810این رقم به روستایی پیش بینی می گرددجمعیت فعال دربخشهاي شهري وافزایش 
این رقم حتی از متوسط جهانی سرانه مصرف آب نیز پایین تر بوده و هشداري براي مصرف کنندگان و .کاهش یابد

اي سطحی و بارندگی هبمستقیم از آبه طور مستقیم یا غیرب نابع زیرزمینی آم.  متصدیان بخش آب در کشور است
هاي اخیر در بسیاري از در سال.ستانهاآاین استفاده پایدار از این منابع به معناي برداشت محدود از بنابر،تغذیه می شوند

به معناي این امرکهاستشدهن ها بیشترزمینی از میزان تغذیه سالیانه آزیرب از منابعکشور هاي جهان برداشت آ
-ببا این کار سطح آ.ن ذخیره شده استب دار زمیهاي آدر طول هزاران سال در الیهبی است کهتخراج و استفاده از آاس

.تنخواهد داشبی براي استخراج وجودسرانجام به جایی خواهد رسید که آهاي زیرزمینی در منطقه روز به روز افت کرده و
ب جاري در اع کمتر که آمناطق با ارتف(پایین دست مناطقخشک شدنب هاي زیرزمینی به معناي پایین افتادن سطح آ

رتبه هاي .استهاها و قناتو از بین رفتن چاهو چشمه هاي آن) ها جریان می یابددار تحت اثر جاذبه به آن هاي آبالیه
.ران اختصاص داشته استو ایهند،چینبه ترتیب به2005در سال ب منابع زیرزمینی آاول تا سوم برداشت بیش از حد 

ایران یکی از کشورهایی است که در زمینه تولید محصوالت کشاورزي و باغی داراي مزیت نسبی است و  بخش قابل 
از این رو تداوم وضعیت جاري و ،شوندتوجهی از این محصوالت با استفاده از منابع آب هاي زیرزمینی تولید شده و می

هاي زیرزمینی افت کرده و در به تدریج سطح آبکهشوداز منابع آب زیرزمینی باعث میرویه قبلی در خصوص برداشت بی
اي نزدیک آبی براي برداشت وجود نداشته باشد و یا اینکه آب موجود به دلیل شوري و وجود امالح مختلف غیرقابل آینده

هاي ویهیه منابع آب زیرزمینی و اصالح رروهایی براي جلوگیري از برداشت بییاستساز این رو اتخاذ .استفاده باشد
هاي اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی باید به صورت از سیاستايدر این میان مجموعه. ذیر استگذشته، ضرورتی اجتناب ناپ

پیگیري شود تا در میان مدت و بلندمدت میزان آسیب بر حوزه هاي آبی حداقل شده و منافع فراگیر طرح شده و 
در این مقاله برخی از ابزارهاي اقتصادي براي مدیریت منابع . رزان و اقتصاد ملی در معرض خطر قرار نگیردبلندمدت کشاو

.گرددآب زیرزمینی بررسی می

:نقش مالحظات اقتصادي در مدیریت منابع آب زیرزمینی )2

کاالها و خدمات یدومصرف هماهنگی میان تولایجادجامعه و در جهت هرجامعه اي به منظورپاسخگوئی به نیاز افراد
که این ابزارها در سیستم هاي اقتصادي و کشورهاي مختلف و بسته به میزان مصرف و بایدابزارهایی رابکارگیردمختلف 

. امکانات و نهاده هاي مختلف با یکدیگر متفاوت است

ي به نی که یک منبع فراوان باشد نیازتا زما.سر و کار داردو استفاده بهینه از این منابعمنابع کمیاباقتصاد با تخصیص
واالتی در مورد س،)هاي کمی یا کیفیمحدودیت(که منابع کمیاب شونداما زمانی دارد، نوجود اقتصادي تصمیماتاتخاذ 

.آیدیمورد استفاده قرار گیرند به وجود ماینکه چطور این منابع کمیاب به طور بهینه
.می توانند به عنوان مشوق عمل کرده و در استفاده کاراتر از منابع کمک نماینديگیردر فرایند تصمیممالحظات اقتصادي 

بهاي خاص منابع آویژگیامااند،سطحی و زیرزمینی مشابهب آمنابعاقتصادي در مدیریتي علی رغم آنکه ابزارها
:عبارتند ازنیهاي زیرزمیي منابع آبهاویژگی.شودها میدر آنباعث تفاوت هایی نیززیرزمینی 

؛هاي زیرزمینیمیزان آبگیريهاي اندازهي استخراج و پیچیدگی روشباالهاي نسبتاًهزینه)الف
؛شودمیو نظارتمدیریتهايهزینهباعث افزایشکهپراکندگی زیاد منابع قابل بهره برداري)ب
نیست و با توجه به و ملموسقابل مشاهدهافرادو تخریب یا آلودگی آن براي افت، هاي زیرزمینیبمنابع آدر خصوص )ج

هاي آب پذیري حوزهآسیب،حاصل از مواد آالینده بر منابع آب زیرزمینی وجود داردی که در خصوص تاثیرات وقفه های
؛هاي زیرزمینی بسیار بیشتر است

؛کنندمیبه ندرت اصالح شده و تغییر،شوندهایی که آلوده میمنابع آب زیرزمینی در حوزه)د
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در منابع آب هاي زیرزمینی در مقایسه با  منابع آب سطحی با دهند که چرا ابزارهاي مدیریتمیها توضیح این ویژگی
و از این هاي زیرزمینی بارزش اقتصادي آب،با افزایش کمیابی منابع آاما. دشوارتر هستندسرعت کمتري توسعه یافته و

.ایش خواهد یافتافزدر آن ها نیزمدیریتکار و بهبودقاءجهت ارتسرمایه گذاريرو منافع
:عرضه و تقاضاي آبهاي زیرزمینی) 3

منابع تغذیه آبهاي زیرزمینی عمدتا از طریق بارندگی یا کنترل سیالبها و هدایت آنها در مسیرهاي خاص صورت می گیرد 
ی صورت نگرفته است زیرا کنترل عرضه تا حد که در خصوص ابزارهاي افزایش عرضه منابع آب زیرزمینی اقدامات خاص
البته اخیرا اقداماتی در زمینه بارور سازي ابرها و . بسیاري از دست انسان خارج بوده و در اختیار عوامل جوي و طبیعی است

ینرو از ا. ایجاد باران صورت پذیرفته است که انجام این امور براي تغذیه سفره هاي آب زیرزمینی بسیار پرهزینه است
ابزارهاي مدیریت منابع آب زیرزمینی بیشتر معطوف به تقاضاي منابع آب است که میزان استفاده و نوع استفاده از آب هاي 

تقاضاي آب برحسب کاربریهاي وسیع آن . زیرزمینی در مناطق مختلف کشور در این خصوص اهمیت حیاتی پیدا می کند
از منابع آب درصد آب استحصال شده 92د حدو. دی تقسیم می گردصنعتتقاضاي آب شهري، کشاورزي و: دسته3به 

از این رو مدیریت تقاضا در . مابقی صرف مصارف شهري یا صنعتی می گرددایران صرف کشاورزي می شود وزیرزمینی
. بخش کشاورزي اهمیت فوق العاده زیادي پیدا می نماید

را در فعالیتهاي افرادورفتارقتصادي و غیراقتصادي است که اي از ابزارهاي امجموعه)WDM(1مدیریت تقاضاي آب
مدیریت در واقع . کاهش دهدبه منابع آب شیرین راآب به صورتی تنظیم می کند که فشارمنابع دسترسی و استفاده از 

. و بلندمدت استمیان مدت، آن درکوتاه مدتتطابق تقاضاي آب با عرضه محدودبه دنبال تقاضا

اخذ ،استفاده از اصل پرداخت جریمهتلقی شده و ک کاالي اقتصادي وباارزش ، آب به عنوان یتقاضاي آبدرمدیریت
در این ارتباط .هاء منطقی وسنجیده، حفاظت ومصرف مجدد آن را به دنبال خواهد داشتبعوارض، حق اشتراك وآب
:عبارتند ازاهداف مدیریت تقاضاي آب

یعنی مصرف کنندگانی از این آب بیشتر استفاده کنند که می : رف کنندگانتخصیص بهینه آب در بین مص) الف
. توانند با آن ارزش افزوده باالتري را ایجاد کرده یا آنرا به صورت کارامد مصرف نمایند

با افزایش درآمدهاي بخش آب می توان سرمایه گذاري هاي الزم در جهت بهبود و : افزایش درآمدهاي بخش آب) ب
یرساخت ها و تحقیقات در این خصوص را  صورت داد که در میان مدت و بلندمدت به افزایش منابع گسترش ز

افزایش درآمدهاي بخش آب از طرق مختلف از جمله افزایش آب بها یا افزایش .آب زیرزمینی کمک می نماید
.عوارض استحصال آب صورت می گیرد

نابع کمیاب آب در تولید محصوالتی استفاده کرد که داراي ارزش یعنی از م:استفاده بهینه از منابع کمیاب آب) ج
. باالتري بوده و نیاز آبی کمتري داشته باشند

یعنی در نقاطی  که رشد جمعیت یا رشد تولید وجود دارد آب بها به گونه اي :مصرف درمناطق روبه رشدتعادل) د
.وضع شود که میان عرضه و تقاضاي آب تعادل ایجاد شود

١ Water Demand Management
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یعنی پیش بینی هاي الزم براي مصرف آب و استخراج آن در دوره هاي خشکسالی صورت : مدیریت خشکسالی) ه
عالوه بر این در دوره هاي غیر خشکسالی مدیریت الزم براي تزریق آب به سفره هاي زیرزمینی انجام .پذیرد
.شود

روش هاي جدید آبیاري، معرفی واریته هاي ، با استفاده از فن آوري هاي نوین:اهش تلفات ومصارف غیر ضروريک) و
.تالش شود تا حد امکان از اتالف منابع آب جلوگیري شودکم مصرف و نظایر آن

افزایش استحصال آب از منابع زیرزمینی در برخی موارد منجر به کاهش آب استحصال شده می : کنترل کیفیت آب) ز
.یت آب وجود داشته باشدگردد که الزم است تعادلی بین میزان استخراج و کیف

جلوگیري از استخراج بی رویه و افت سطح منابع آب زیرزمینی، تزریق آب به منابع زیرزمینی : حفاظت از منابع آب)ح
.و مواردي از این قبیل در این قسمت مفید است

. الزم را باید داشتیعنی عالوه بر نیازهاي نسل حاضر به نیازهاي آیندگان نیز در خصوص آب توجه: توسعه پایدار)ط

:زیرزمینی و سطحیبمنابع آمدبزارهاي اقتصادي براي مدیریت کارآا) 4
به طور کلی ابزارهاي مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی در دو گروه کلی ابزارهاي اقتصادي و غیر اقتصادي تقسیم می 

تعرفه هاي ، تعرفه هاي تصاعديبر مصرف آب، بخشیتعرفه هاي یک بخشی ودو؛ابزارهاي اقتصادي شاملبرخی از . شوند
،تغییر ساختار واصالح قوانیننیز شامل؛ ابزارهاي غیراقتصاديبرخی از . استمشروط وتفاوت قیمتهاي فصلی وغیر فصلی 

ایجاد انگیزش هاي الزم در جهت درست مصرف ، تقاضابراي کاهش برنامه ریزي ،اطالع رسانی وهشدار، آموزش همگانی
. ، هدف گذاري عرضه و مصرف و نظایر آن استنکرد

در این بخش برخی از ابزارهاي اقتصادي که بیشتر براي منابع آب زیرزمینی مورد استفاده قرار می گیرد مورد بررسی قرار 
. می گیرد

:استانداردها و سهمیه ها )الف
هایی را براي هر کدام توان استانداردها و سهمیهبا توجه به محدودیت هاي هر منطقه از لحاظ حجم منابع آب زیرزمینی می

البته این روش زمانی موثر است که افرادي که بیش از حد استانداردهاي .از مصرف کنندگان آب زیرزمینی وضع نمود
مشترکینسهمیه آبیا غیر نقدي مواجه شوند به عنوان مثالبا جرائم نقدي، کنندتعیین شده از منابع آبی برداشت می

ردهاي کیفی نیز اهمیت رعایت استاندا،عالوه بر استانداردهاي کمی در مصرف آب. کاهش یابدشده یا قطعپرمصرف
به عنوان یک ابزار اقتصادي نبوده و یا اینکه کارایی اقتصادي را بهبود اگرچه تعیین سهمیه یا استاندارد الزاماًزیادي دارد،
.وي در مصرف بهینه منابع آب کمیاب را موجب خواهد شداي قاما به هر حال انگیزه، نمی بخشد

:ب آهاي استخراج مالیات)ب
تا یک هاي زیرزمینی یا سطحی را درند استفاده و برداشت از منابع آببر استخراج آب می توامالیات،از لحاظ تئوري

ست که در آن ازیرزمینی گذاري آب ارزشمعمولترین روش اي احتماالًگذاري منطقهقیمت.نمایداستاندارد معین محدود
دار قم،محصولبستگی به نوعاین مقداروپردازندشده میبیاريب را براي منطقه آمصرف آمصرف کنندگان هزینه

ب نسبی بوده و کارایی اخذ مالیات از استخراج آ.داردبستگیبیاري و فصول سالآهايروشمحصولی که آبیاري می شود،
-ی از قبیل نوع نهاده ها، تواناییبه عواملستگیببانتخاب روش قیمت گذاري آ.داردکی و سازمانی بستگی به عوامل تکنی

ی از این موضوعاتهاي آب وجریمهوري مبالغآتوانایی جمع، ي اندازه گیريهاو کنترل دستگاهایجاد هاي اجرایی و کنترل، 
. قبیل بستگی دارد
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اي یا قیمت گذاري الیه،در دسترس باشدمنابع آب زیرزمینیبراي کنترل و حفاظت ازتکنولوژي پیشرفتهیکهنگامی که
در این روش که .بت و حجمی می تواند استفاده شودثایبخشهاي دوتعیین تعرفهبیاري وآتعین مقدار آببراي1ردیفی

هایی مصارف باالتر مشمول جریمهو ،گردد، الگویی براي مصارف آب تعیین شدهقیمت گذاري چندگانه نیز اطالق می
اما در .بخشدکارایی تکنیکی را بهبود کارایی اقتصادي و هم هم توانداین روش می.)گذاري پلکانی آبقیمت(خواهندشد
- به دلیل تفاوت هاي منطقهپرداختیقرار دارند و کنترل و ثبت میزان مالیاتدر سطح باالییهاي اجرایی هزینهاین روش 

میزان تاثیر این مالیات بر مصرف آب بستگی به بازپرداخت درآمدهاي مالیاتی عموم دارد و در نهایت .یستسان نآاي 
از این رو دریافت مالیات بر استخراج آب از مشترکان یک منبع آب .آوردمشکالت اجرایی بسیاري در عمل به وجود می

. ده و میزان استخراج آب را کاهش دهدزیرزمینی خاص می تواند هزینه هاي استخراج آب را افزایش دا
:لودگیهاي آمالیات)ج

تحت تاثیرها مستقیماًو مقدار آنشوندکننده وضع میمنابع آلودهکه برمبالغی هستندشاملهاي آلودگیجریمه
توان از میو اي دارند ستردههاي گها کاربردجریمهاین .شودکم و زیاد می، یابندهایی که در محیط زیست انتشار میآالینده

اقتصاد دانان بسیاري . کنندهاي آلودگی به صورت مالیات آلودگی عمل میجریمه.ها به شیوه هاي گوناگون استفاده نمودآن
، در واقع. ودگی بعنوان جریمه می تواند راه حلی براي مشکالت زیست محیطی باشدده دارند که استفاده از مالیات آلعقی

نه اینکه تخریب منابع را به طور ،شود که میزان تخریب منابع را به یک سطح مطلوب برساندین منظور وضع میمالیات بد
3مالیات پیگویی،به این مالیات آلودگی.باشدمی2هاکنندهلودهتنی بر اصل پرداخت آالیات آلودگی مبم. کامل از بین ببرد

بدیهی است که حفظ منابع شخصی، . دهدودگی منفعت شخصی آلوده کننده را تحت تاثیر قرار میلآمالیات بر .گویندمی
آلوده کننده تی خود پیدا کرده و بدین ترتیب،هاي مالیاهایی براي کاهش پرداختللوده کننده را وادار می کند تا راه حآ

.کندل میهایی است که به جامعه تحمیی یافتن راه حلی براي کاهش هزینهدر پ
. هاي آلوده کننده منابع یکسان وضع شوداست نرخ مالیات براي تمامی بنگاهمد باشد الزم مالیات کارآسیستم ینکهبراي ا

.هاي خود دارندهزینه نهایی یکسانی براي فعالیت،کنندههاي آلودهاست که همه بنگاهیکنواختی مالیات به معناي آن 
هنگامی که هدف بنابراین،.کنندهاي اجتماعی هماهنگ میهاي خصوصی را با قیمتقیمتهاي مالیاتی عمالًسیاست

لودگی بر پولی خسارت نهایی در سطح کارآمد آدر نرخی برابر با ارزش مالیات،ودگی باشددستیابی به سطحی کارامد از آل
.گرددمیهر واحد آالینده وضع 

بع آب زیرزمینی یکسري مشکالتی براي منابع آب زیرزمینی ایجاد می باید توجه داشت  که با استخراج بیش از حد منا
با وضع جریمه ها بر آلودگی آب یا . شودکه ریزش یا فرو رفتن زمین و افت کیفیت آب زیرزمینی از جمله این موارد است

. افت کیفیت آب می توان میزان استخراج آب زیرزمینی را کاهش داد
:جواز تجارت)د

در این . استمجوزهاي تجارت آب قاضاي آب مورد استفاده قرار گیرد،تواند براي تعادل میان عرضه و ته میکابزار دیگري
حق مالکیت دارایی بر منابع (ود دحدایمی و ناماین مجوزها . شوندتوانند مبادله مجوزها و حقوق مالکیت آب میروش 

منابعتجارت براي حفظ و مدیریت کیفیتقابلمجوز هاي.دنباشمی)بحق مالکیت قابل انتقال آ(و محدودیا موقتی)بآ
.ضروري هستند)سطحی(ب آ

ب مورد استفاده در یک دورهه طور کلی دولت سطح مطلوب منابع آب: باستفاده یا مصرف منابع آتجارت برهايمجوز
ي محدودي را تخصیص خواهد و مجوزها)ساالنه یا فصلی(را تعیین خواهد کردمشخص در یک حوزه آب زیرزمینیزمانی

را از دارندگان مجوز که سود کمتري .ب را نشان می دهدکنندگان مختلف آرا براي مصرفداد که سطح مطلوب مصرف
ا به مصرف کنندگانی که این این انگیزه را  براي فروش آنه) رهاي باالتبه علت هزینه (کنند استفاده از مجوزشان کسب می

ب قابل تجارت در تعدادي از کشورها اجرا شده است که سیستم هاي مجوز آ.را دارندش بیشتري داردها ارزنمنابع براي آ

١ - Tired Pricing
٢ Polluter pay principle(ppp)2

٣ pigovian Tax
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از این رو می توان از . مریکاکلرادوي جنوبی آایالت هاي استرالیا وز ابرخی ،اسپانیا،برزیل،پرو،مکزیک،شیلی:عبارتند از
بین تولید کنندگان مختلف که می توانند باالترین ارزش افزوده این روش براي تخصیص بهینه منابع محدود آب زیرزمینی 

. را از منابع آب ایجاد نمایند، استفاده کرد
:توافقات اختیاري و داوطلبانه)ه

هايداوطلبانه بین کشاورزان و سازمانهاي زیرزمینی و سطحی توافقات بآمنابعیگر براي کنترل استفاده ازسیاست د
).باز پرداخت مالیات ها(شودمیاي کنترلیشرکت در چنین برنامه هاي انگیزشی مثبت باعث تحریکابزاره.دولتی است
توافقات .کنندآشناهاي زیرزمینی بآاي کنترل منظم مزایموزش باکنند کشاورزان را از طریق آعی میهایی سچنین برنامه

مورد دربه دانش تخصصی شریکانزیرا ،کارآمد هستندهاي زیرزمینی آببهینه منابعمصرفدرداوطلبانه براي کنترل
توانند میاعضا ،توزیع نشوندی بین اعضاي درگیرها به طور یکسانها و سودهنگامی که هزینه.هستندشرایط محلی وابسته

.ی داردمالکیت بستگوقحقدرهایی به تغییرتخصیص چنین پرداخت.چانه بزنندخودشانغرامتکردندر مورد پرداخت
از این رو دستیابی به توافقاتی . کنندگیري در سطح منطقه شرکت میا و تصمیم کشاورزان در برنامه ههامزیتبه علت این

کلی در خصوص میزان استفاده از منابع آب زیرزمینی، نوع کشت، سطح زیرکشت و نظایر آن بین کشاورزان و مقامات 
یرزمینی اقدامی بسیار موثر خواهد بود که البته مستلزم رایزنی و پیگیري بسیار دولتی در جهت کاهش فشار بر منابع آب ز

. زیاد مقامات دولتی و تعهد براي جبران و پرداخت مابه التفاوت به کشاورزان است
: خرید حجم منابع آب زیرزمینی) و

و کشاورزان نیز تمایلی به کاهش تولید و در این روش مقامات دولتی در نواحی که با بحران منابع آب زیرزمینی مواجه بوده 
کاهش استفاده از منابع آب زیرزمینی را ندارند می توانند معادل ارزش افزوده اي که کشاورز محصوالت کشاورزي تولید 
می کرده است را به وي به صورت نقدي یا غیر نقدي پرداخت نمایند و دراین صورت کشاورز حق کاشت محصول و 

با ادامه این روند به مدت چند سال می توان منبع آب زیرزمینی را از حالت . آب زیرزمینی را نداشته باشدبرداشت از منابع
این روش مستلزم وجود . بحرانی خارج کرده و به تدریج روند کشت محصول و برداشت از منابع آب زیرزمینی را ادامه داد

. منابع مالی قابل توجه براي پرداخت به کشاورزان است
:تعهد در برابر خسارات)ز

باشد، لذا باید به نوعی اشی از عدم تعریف حقوق مالکیت مینجایی که مسائل و مشکالت منابع آب زیرزمینی عمدتاً ناز آ
و اجراي آن اقتصاددانانی هستند که الاقل در بحث نظري، طرفدار تعریف کاملی از حقوق مالکیت . این حقوق تعریف گردد

که علت ریشه اي اغلب مسائل و مشکالت محیط زیست یا ناشی از بیان می کنندها آن. باشندنی میتوسط مراجع قانو
ه حل را. مایل دولت، اجراي حقوق مالکیت اعم از حقوق دولتی و خصوصی استنقایص حقوق مالکیت یا ناتوانی و یا عدم ت

که این حقوق مالکیت را تعریف و پیگیري باشندباید مراجعی وجود داشتهشود که اوالًقانونی به این صورت مطرح می
اي عمل کنند که هزینه هاي در واقع این مراجع باید به گونه.قادر باشند که اثرات بیرونی را درونی کنندو ثانیاًنمایند

از این رو . برگردانندیا برداشت کننده از منبع آبآلوده کنندهرا به فردو یا برداشت بیش از حد از یک منبع آلودگی 
چنانچه سازمانی باشد که از برداشت کنندگان یا آلوده کنندگان منابع آب زیرزمینی این تعهد را اخذ کند که در صورت 
ایجاد مشکالت بعدي براي این منابع خود این افراد باید جوابگو باشند، تا حدي می توان به کاهش آلودگی یا برداشت از 

. منابع آب امیدوار بود

:وش محاسبه ارزش اقتصادي منابع آّب زیرزمینیر)5

تشویق باید بهاولمرحله اصل قیمت گذاري آب دردر کشورهایی مثل ایران که با کمبود منابع آبی مواجه هستند، 
تصفیه وانتقال ودرنهایت دوم پوشش دادن هزینه هاي تولید،مرحلهدرصرفه جوئی وجهتوراهنمایی مصرف کنندگان 

منابع ازجمله سیاستهاي موردنیازبراي رسیدن به اهدافی همچون تخصیص کارائی منابع جامعه ،توزیع عادالنه. دباشتوزیع 
که درآن اشاره کرد نهایی پذیرش قیمت گذاري برمبناء هزینه آب، مصرف بهینه و مدیریت کارامد منابع آب می توان به 
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در این الگو صرفا نگاه به آب به عنوان .ت منعکس شده است عمل درشرکتهادرهزینه نهایی خدماکلیه قیمت هاي مورد
. یک کاالي اقتصادي است ولی مالحظات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در آن لحاظ نشده اند

مقصود اصلی از اکثر تعرفه هاي آب ایجاد سرمایه براي راهبري وعملیات سیستم است واز طرفی نقش واهمیت تعرفه ها 
دربسیاري از سیستمهاي . می توانند به عنوان یک منبع درآمد محسوب شوندتعرفه ها. ول عایدات استبسیار باالتر از وص

شهري کشورهاي توسعه یافته درآمد ناشی از تعرفه براي پوشاندن تمامی هزینه هاشامل هزینه ها سرمایه گذاري وعملیات 
اغلب پایینترازمیزان الزم براي پوشش کامل هزینه درکشورهاي درحال توسعه درآمد ناشی از تعرفه ها .کفایت می کند

.هاي سیستم تامین آب شهري است
نسبت به آن منبعکرده و به کمیابی نسبیبعاز منايچه استفادهکه فرد موضوع بستگی داردارزش اقتصادي منابع به این

باعث این می تواندکه ن بستگی داردآده ازاستفاحوزهاي گوناگون ارزش اقتصادي آب بهبنابراین .ردبستگی دامنابع سایر
کیفیت آب در همه نقاط یکسان نیست و این موضوع باعث.منابع و استفاده از آب هاي زیرزمینی شوداستفاده ازرقابت در

.شود که افراد به طور محدودتري به این منابع دسترسی داشته باشندمی
در مقایسه بیشتري ارزش اقتصادي عموماًاین منبع،هاي سطحی تمیزبآداشتنر اختیار در یک ناحیه با د،به عنوان مثال
هاي بارزش اقتصادي آ، ب بدون منابع جایگزین داردآکم هاي سطحی آلوده یا یک منطقه خشک و ببا آبا منطقه اي

در اکثر .ه وجود آمده استب"دیگر کشورها"در از استفاده همان منبعهمنافعی است کها و فادهاستزیرزمینی ناشی از 
.هاي زیرزمینی در حال افزایش استبآارزش اقتصادي نواحی جهان، 

به سبب و"نین افزایش تقاضا براي آبو همچ"اقتصادي رشد جمعیت و توسعه دلیلاهمیت منابع آب زیرزمینی به
این آب و هوایی و ضرورتي شرایطده به علت تغییر پذیرهاي سطحی و به طور فزاینبهاي آحوزهبیش از حدآلودگی

یله مواردبه وسزیرزمینی مشخصبضمنا ارزش اقتصادي یک منبع آ.خشکسالی استمنابع براي ممانعت از بروز
.شودینده  تخمین زده میهاي پیش بینی شده آن در آاستفاده

افراد داختتمایل به پرمنبع را از طریقاقتصاد دانان اغلب ارزش این ،هاي زیرزمینیبدر غیاب یک قیمت بازاري براي آ
نهاده براي تولید ب به عنوان یک آنعتی که ازصمثالً، کنندگیري میاندازهن عرضه آبراي یک مقدار و کیفیت مشخص

ب در مقایسه با یک کشاورز باغدار ه مقدار بیشتري براي هر واحد از آککند تمایل خواهد داشتماشین استفاده می
مقدارصنعت تا جایی کهداختبه پرتمایلیک ناحیه مشخص به وسیلههاي زیر زمینی درارزش اقتصادي آب.بپردازد

به مقدار استکه به وسیله باغدار استفاده شدهبیآارزش اقتصادي مقدار.ین شده استیعتورد شود، ها برآنتقاضاي آ
.مشخص استآبمقدارهمانرز معیشتی براي ز بیشتر از میل به پرداخت یک کشاواما هنو،کمتري خواهد بود

گذاري آب هاي زیرزمینی مورد د در ارزشتوانقیمانده میارزش باروشوقتی که تمایل به پرداخت تعریف نشده است
ب هاي به جز براي آ،شودراي تولید کاال در قیمت بازار محاسبه مینهاده ها بهمه در این روش ارزش .استفاده قرار گیرد

.ب نسبت داده می شودآمحاسبه قرار گرفتند به نهاده ها موردنکه سایر نهادهارزش باقیمانده کاال بعد از آکه زمینیزیر
.شودنندگان و بازارها قابل مشاهده میجایی که رفتار مصرف ک.است1گذاري براساس اصل لذت گراییقیمت، دیگرمتد

بیشتر از خود کاال شود،کاال یا خدماتی که ارائه میم به خصوصیات یکاین روش بر پایه این فرض استوار است که مرد
هاي زیست محیطی محلی ها از جمله ویژگیگروه از ویژگیارزش یکاز این رو، قیمت ها،.دهندو بها میاهمیت

رزي در یک حوزه کشاوقیمت محصوالت، براي مثال(گیرندن را در نظر میکنند که مردم هنگام خرید کاال آمنعکس میرا
ها دربا مقایسه تفاوتکمیاب استیبیک منطقه با منابع آبیشتر از هاي زیرزمینی احتماالًبسترسی خوب به آبا د

تفاوت در ها را باید ناشی ازبودن بقیه متغیرها تفاوت در قیمتبا فرض مشابه و هاي سر مزرعه در سراسر نواحی متقی
.)زمینی در نظر گرفتب هاي زیررسی به آدستسهولت

١ Hedonic pricing Metod
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هاي بمین ارزش کاالهاي عمومی مثل آتخدانان برايکه توسط اقتصادهایی هستندفته شده یک گزیده از روشمطالب گ
ايهایی را براي تصمیم گیرندگان بردستور العملاما، که هیچکدام کامل نیستندشود و مادامیزیرزمینی استفاده می

.کنندفراهم میتعیین خط مشی هاي مناسبرزمینی وب زیري منابع آگذاارزش

:نتیجه گیري)6
در این مقاله به اختصار در خصوص اهمیت منابع آب زیرزمینی و روشهایی که می توان برداشت از منابع آب زیرزمینی را 

رد که از وضع مالیات و به طور خالصه ابزارهاي اقتصادي متفاوتی براي این کار وجود دا. تاحدي کنترل نمود اشاره شد
به هر حال بدیهی است که کارامدي این ابزارها درصورتی است که . جریمه تا خرید منابع آب زیرزمینی گسترده شده است

اوال سایر ابزارهاي غیراقتصادي مثل تبلیغات، فرهنگ سازي و نظایر آن نیز در جامعه وجود داشته باشد و ثانیا دولت انگیزه 
براي کنترل منابع آب زیرزمینی داشته باشد و ثالثا با بیان و تشریح دقیق مسئله و مشکل پیش رو و جدیت الزم را

در این خصوص . کشاورزان و بهره برداران منابع آب زیرزمینی در این خصوص توجیه شده و همکاري الزم را داشته باشند
:موارد زیر نیز می تواند راهگشا باشد

باید با سیاستهاي مشابه در زمینه قیمت گذاري سایر هاي زیرزمینیآبمت گذاري روي و قیسیاست نرخ گذاري-1
. نهاده ها و خدمات سازگاري داشته باشد

الزم است کشش پذیري تقاضاي آب هاي زیرزمینی نسبت به قیمت و درآمد در مناطق مختلف کشور برآورد گردد -2
. اطالعات بیشتري اقدام کردبتوان در عرصه سیاست گذاري و تصمیم گیري باتا

الزم است با توجه به بحران هاي پیش رو در خصوص منابع آب زیرزمینی اقدامات الزم و تحقیقات بیشتري در -3
. خصوص صیانت و برداشت بهینه از این منابع با توجه به تجربه سایر کشورها و شرایط خاص ایران صورت پذیرد

ي آب مخصوصا در بخش کشاورزي با کاشت محصوالتی که نیاز آبی کمتري داشته تالش در جهت افزایش بهره ور-4
.و یا تولید بیشتري را به ازاي سطح مشخصی از آب می توان بدست آورد

استفاده از مفاهیم جدید در عرصه جهانی براي آب از جمله آب مجازي می تواند در جهت کاهش بر فشار منابع -5
در این حالت محصوالتی که نیاز آبی زیادي دارند بیشتر در استانهاي پرآب کشور . ودآب زیر زمینی موثر واقع ش

در مناطق خشک و داراي محدودیت آب نیز می توان الگوي . کاشت شده و یا از خارج از کشور وارد می شوند 
. کاشت را به محصوالت با مصرف آب اندك و پربازده اختصاص داد
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