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برنامه های  یا  سیاست ها  اقتصادی  پیامدهای  بررسی 
مدیریت آب را می توان در سه حوزه مورد توجه قرار 

داد: 
1( انواع بهره برداری های مرصفی و غیرمرصفی از منابع آب

2( خطرات مرتبط با چرخه آب
3( خدمات محیط زیستی.

در هر یک از این حوزه ها، نوع بررسی ها در چهار گروه 
آنها  به رشح  ادامه  در  که  است  قابل طبقه بندی  کلی 

پرداخته شده است: 
1( تطبیق نظریه ها و اصول اقتصادی برموضوعات هر 

حوزه و تأثیر آن بر تصمیامت مدیریتی
2( تعریف و محاسبه نشانگرهای اقتصادی در هدف گذاری، 

نظارت و پایش اقدامات و برنامه ها
در  مشارکت  و  انگیزه  ایجاد  برای  اقتصادی  تدابیر   )3

تحقق هدف های اقتصادی و غیر اقتصادی
4( تشخیص چالش ها در استفاده از تدابیر اقتصادی و 

زیرساخت های نهادی الزم برای مقابله با آن ها

1.  تطبیق نظریه ها و اصول اقتصادی
با  ویژگی های  در تطبیق مبانی نظری علوم اقتصادی 
به  قادر  بازار  نهاد  چرا  که  می شود  داده  توضیح  آب، 
لحاظ کردن کامل آثار اقتصادی و  زیست محیطی در 
حل  و  تعادل ها  ایجاد  نیازها،  به  پاسخگویی  برقراری 
یا  دولت  دخالت های  باید  چگونه  و  نیست  مسایل 
برنامه ریزی،  نظام  نوعی  پذیرش  و  اجتامعی  نهادهای 
مثالً  چگونگی ها  توضیح  در  بگیرد.  قرار  توجه  مورد 
گفته می شود: در طرح ها، هزینه های هیچ اقدامی در 
درازمدت نباید از فواید آن )با توجه به قیمت های سایه 
اقتصادی  درمقایسه  باشد،  بیشرت  پول(  زمانی  ارزش  و 
پیامدهای گزینه های مختلف و انتخاب گزینه برتر باید 
سیاست های  در  شود،  پیاده  مهندسی  اقتصاد  اصول 
گرفنت  فاصله  بنگاه ها،  سطح  در  آب  قیمت گذاری 
هزینه ها از فواید و ارزش های  کسب شده موجب بروز 
رفتارهای رانت خواهانه در استفاده از منابع می شود، با 

نپرداخنت هزینه های کامل فعالیت ها توسط بنگاه عامل 
ایجاد  خارجی«  »هزینه   عمیق(  چاه  صاحبان  )مانند 

شده توسط جامعه پرداخت می شود. 

2. نشانگرهای اقتصادی
بسیاری از موضوعات محوری مدیریت اقتصادی آب بر 
اساس نشانگرهای کارآیی )اعامل قواعد الزم در استفاده 
از منابع محدود( و نشانگرهای مرصف پایدار بیان شده 
است. در بهره برداری پایدار از منابع آب،  كامل مطلوب  
در  هزینه ها  با  ارزش ها  كه  می شود  حاصل  هنگامی 
درازمدت به حد موازنه و برابری برسند، یعنی هزینه 
این  در  باشد.  بهره برداری ها  در  پایدار  ارزش  برابر  كل 
کامل  هزینه  نشانگرها،  محاسبه  و  تقویم  در  حالت، 
شامل: هزینه های استحصال، آثار جنبی منفی بنگاه ها 
زیست  خسارت های  و  آب  فرصت  هزینه  دیگران،  بر 
اکوسیستم های آبی مورد توجه قرار می گیرد.  محیطی 
در محاسبه ارزش کامل آب، آثار مثبت خارجی بنگاه ها 
و ارزش  خدمات زیست محیطی در معرض توجه قرار 
دارد. برای تأمین نظام مند داده های این نوع بررسی ها،  
اقامری )حسابداری آب(  استقرار نظام حساب های  به 

در سطوح مختلف محلی، منطقه ای و ملی نیاز است.

3.  تدابیر انگیزه ساز و  بازارمحور
سیاست های جدید مرتبط با حکمرانی و مدیریت آب، 
از  استفاده  و  نیست  و كنرتل" متکی  "دستور  به  رصفاً 
سیاست های انگیزه ساز و یا مشتق شده از بازار، در آنها 
مشهود است. اعطای یارانه های هدف دار، اخذ مالیات 
و عوارض و قیمت گذاری با هدف کنرتل تقاضا و مرصف 
آب و کاهش آلودگی ها، تعیین حدود و ضوابط قانونی 
میزان  یا  و  فاضالب  دفع  مجوز  بهره برداری،  )پروانه 
از کود و سم در کشاورزی(  و صدور مجوز  استفاده 
برای مبادله و تشکیل بازار و رفنت به سمت مزیت های 
نسبی و مدیریت آب مجازی از سیاست هایی است که 

مورد اقبال بیشرتی قرار گرفته است.

4.  زیرساخت های تدابیر اقتصادی
نشانگرها و انگیزه های اقتصادی زمانی می توانند کارکرد 
مناسبی داشته باشند، که نظام اداری و باورهای فرهنگی، 
مشارکت ها و توافقات اجتامعی هم از آن پشتیبانی کند. 
آب،  بازار  توسعه  و  تقویت  آب،  حجمی  قیمت گذاری 
رسمایه گذاری متشکل بخش خصوصی، ثبات و پایداری 
نسبی در حقوق مالکیت آب و نظایر آن، از این زمره اند. 

آب، اقتصاد و مدیریت
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آب مایه حیات، الفبای آبادانی و محور توسعه است.
و  اجتامعی  ارزش  گویای  خود  آب،  از  تعاریف  این 
اقتصادی این رسمایه ملی است. کاهش رسانه آب قابل 
دسرتس و مناسب مرصف انسان به علت رشد جمعیت 
تشدید  و  طرف  یک  از  آب  برای  تقاضا  افزایش  و 
آلودگی این عنرص حیاتی و کاهش بارندگی و به تبع آن 
زیرزمینی، جوامع  و  منابع آب سطحی  در  محدودیت 
افزایش  برای  اندیشه  و  تفکر  به  را  برشی  گوناگون 

بهره وری این منبع وادار منوده است.
این  اقتصادی  و  حیاتی  ارزش  به  گذشته  در  ما  پدران 
گوهر گران بها واقف بوده و زندگی اقتصادی- اجتامعی 
خود را حول این محور بنا کرده بودند. آن ها برای تأمین 
آب و تنظیم چگونگی مرصف آن تالش های چشمگیری 
و  اقتصادی  فنی،  خالقیت های  از  شاهکارهائی  منوده، 
مخزنی  سدهای  احداث  بودند.  آورده  پدید  اجتامعی 
توزیع،  و  انتقال  پایدار  سیستم های  طراحی  قنوات،  و 
باالبردن بهره وری آب و تدوین شیوه های تقسیم آب- 

نظیر طومار شیخ بهائی- از آن قبیل هستند. 
برخوردار  اهمیتی  پر  جایگاه  چنان  از  گذشته  در  آب 
بوده که تقسیم کننده آن، یعنی میراب ها مقام اجتامعی 

خاص  احرتام  مورد  و  داشته  مردم  توده  بین  باالیی 
از  میراب ها  با  نزدیکی  و  دوستی  بطوریکه  بوده اند. 
نکات برجسته زندگی افراد بوده است. روش های سنتی 
از منابع آب سالیان درازی دوام  تسهیم و بهره برداری 
داشته و پایداری آن را در طوالنی مدت حفظ کرده بود.

نظام بهره برداری از آب در دوران گذشته این رسزمین 
شناخت  بر  متکی  و  موثر  سازماندهی  یک  از  نشانی 
در  که  بوده  تجربیاتی  حاصل  و  آن  روابط  و  جامعه 
این  در  است.  گردیده  کسب  متامدی  قرون  و  سال ها 
نظام سهولت دسرتسی به این کاالی اقتصادی و هزینه 
راهربی و نگهداری سامانه ها در ارزش گذاری و مبادله 

این کاال در بازار منطقه ای موثر بود.
معادل  آن،  نسبی  محدودیت  با  متناسب  آب  اهمیت 
نهاده هایی چون رسمایه، زمین و نیروی کار ارزش گذاری 
 25 تا   20 آب  مالک  سامانه ها  این  در  است.  می شده 
می دانسته  خود  آن  از  را  شده  تولید  محصول  درصد 
تا  نظام  این  که  است  داده  نشان  بررسی ها  است. 
دهه های اخیر نیز در گوشه و کنار کشور در مناطقی 
که مدیریت بهره برداری سنتی و براساس روابط تجربی 

بنا نهاد شده، اعامل شده است.
در چند دهه اخیر توسعه تکنولوژی، درآمدهای نفتی و 
دخالت دولت در رسمایه گذاری و مدیریت منابع آب، 
حیات  کاالی  این  به  دسرتسی  سهولت  افزایش  موجب 
بخش گردیده و تضعیف جایگاه ارزشی آن در جامعه 
و به ویژه بخش کشاورزی به عنوان مرصف کننده مهم 
آب را در پی داشته است. توسعه فناوری ها از طریق 
این  که  رایگان،  تقریباً  انرژی  و  عمیق  چاه های  حفر 
نیز خود تحت تأثیر اقتصاد نفتی بود، برداشت آب از 
تأمین  فرایند  و  کرده  آسان  را  کشور  زیرزمینی  ذخائر 

ارزش اقتصادی آب در کشاورزی
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بنابراین هرچند در کشور ما برخی از مجوزهای قانونی 
آب  در حوزه  اقتصادی  سیاست های  برخی  اعامل  برای 
وجود دارد، اما زیرساخت های آن فراهم نیست و درباره 
پیامدهای گوناگون اجرای آن ها چاره اندیشی نشده است. 
در اغلب موارد،  به علت پیامدهای چند جانبه و عمیقی 
ایجاد می کند،  تدابیراقتصادی آب در جامعه  اعامل  که 
ممکن است کلیه هدف های الزم  همزمان تأمین نشود 
و یا  با هدف ها و سیاست های دیگر اجتامعی و سیاسی، 
مغایرت هایی داشته باشد. معموالً اگر این مغایرت ها به 
نحو شفاف و آشکاری بیان شوند، به نحو بهرتی می توان 

و  مختلف  هدف های  میان  ستدهای  و  داد  باره   در 
رسیدن به توافق پایدار )از طریق گفت و گوی شفاف 
ملی و منطقه ای( تالش کرد. بیان این مغایرت ها و داد و 
ستدها به زبان اقتصادی در بسیاری از عرصه ها ممکن و 
راهگشاست. غرض آن است که  مشارکت نهادی بخش 
تصمیم  گیری های  در  اجتامعی  نیروهای  و  خصوصی 
اقتصادی  تدابیر  از  صحیح  استفاده  الزامات  از  اصلی، 
محسوب می شوند و بهرت است در یک بسته سیاستی، 

تدوین و عرضه شوند. 
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ارزان قیمت را ترسیع منود. بدین ترتیب ذخائری  آب 
به رسعت  بود،  آمده  به وجود  متامدی  قرون  که طی 
دهه  در  ویژه  به  و  دهه  چند  طی  در  و  شده  تخلیه 
اخیر، دشت های پربار کشور را به مناطقی بحران زده و 

چالشی تبدیل منود.
سیاست های دسرتسی ارزان به آب منجر به کم بها دادن 
و تلف کردن این کاالی بسیار پر ارزش شده و همراه آن 
پایدار  از ظرفیت های  فراتر  آبی کشور،  اراضی  توسعه 
ملی، چشم انداز برنامه ریزی و مدیریت منابع آب کشور 
را در حد بسیار نگران کننده به خطر انداخته است. این 
نگاه و شیوه عمل در دهه های اخیر به صورت های زیر 

منود داشته است.
- کم اهمیت شدن کارآمدی آب در تولید کشاورزی

بعضاً  که  زیرزمینی،  آب های  منابع  دست رفنت  از   -
برگشت ناپذیر است.

- اتالف آب، که در واقع از دست رفنت رسمایه و انرژی 
ملی است.

منودن  شور  و  کردن  زه دار  محیط زیست،  تخریب   -
اراضی مرغوب کشاورزی.

نیز به علت  از طرفی توسعه فنی و علمی بخش آب 
انگیزه، به بهبود سیستم های بهره وری منابع آب  نبود 

منجر نشده است.
در سال های اخیر با افزایش شدید نیازها، وقوع خشکسالی های 
پی در پی و در نتیجه کاهش قابل توجه منابع آب در دسرتس 
تأمین آب در بخش های مختلف، درک  بحرانی شدن  و 
ارزش اقتصادی آب در بین مسئولین و گروداران در حال 
شکل گرفنت است. در عین حال، در تدوین سیاست های 
ملی برای تأمین امنیت غذائی و توسعه صادرات محصوالت 
کشاورزی باید نسبت به جلب مشارکت مردم در راهربی 

گرفنت  نظر  در  ضمن  تا  کوشید  نوین  آبیاری  طرح های 
محدودیت منابع آب و ارزش بی همتای آن، به تدریج 

موجبات ارتقای بهره وری آب فراهم گردد.
متناسب با وضعیت اقلیمی کشور، بین 80 تا 90 درصد 
منابع آب استحصال شده به بخش کشاورزی تخصیص 
و  کمی  ناپایدار  وضعیت  تداوم  بنابراین  می کند.  پیدا 
روبرو  آن  با  دهه  این  در  که  کشور  آب  منابع  کیفی 
کشاورزی  بخش  به  ویژه  به  سنگینی  هستیم صدمات 
فراهم آوردن  و  آب  بازار  ایجاد  ساخت.  خواهد  وارد 
بسرت ارزش گذاری و مبادله آب در میان متقاضیان آب 
کشاورزی، توجه بیشرت به شیوه کاربری آب کشاورزی 
را جلب منوده و کشاورزی اقتصادی را متکی بر ارزش 

واقعی آب در منطقه پی ریزی خواهد کرد.
بدیهی است در این راستا سیاست های اقتصاد کشاورزی 
و حامیت از تولید محصوالت اسرتاتژیک باید به گونه ای 
کشاورزی  بخش  که  شوند  تدوین  کشور  پهنه های  در 
بتواند در یک فضای رقابتی با سایر مرصف کنندگان و 
یابد.  باز  را  جایگاه خود  تقاضا  و  آزاد عرضه  بازار  در 
کشت،  الگوی  مباحث  کشوری،  برنامه  و  الگو  این  در 
ردپای  و  مبادالت آب مجازی  بهره وری آب کشاورزی، 

آب از محورهای تعیین کننده خواهند بود.
آب، غذا و انرژی به صورت اجتناب ناپذیری در پیوند با 
یکدیگر هستند. هرگونه برنامه ریزی در یک بخش، دو 
بخش دیگر را متأثر می کند. توفیق در برنامه ریزی های 
این  نظرگرفنت  در  به  منوط  آینده  در  کشور  کالن 
پیوندها در ابعاد اقتصادی- اجتامعی آن است. معرفی 
و حامیت از ایجاد بازار آب یکی از ابزارهای پیداکردن 
گذرگاه مناسب توسعه در میان مسیرهایی است که به 

توسعه های ناپایدار ختم خواهند شد.


