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 چکیده
اد و های اقتصادی از جمله ایجیکی از کارآمدترین و موثرترین راهکارهای موجود برای مدیریت تقاضای آب، توجه به جنبه

. عوامل متعددی در ایجاد و توسعه بازار آب تاثیرگذار هستند. وجود ساختار فنی، اقتصادی، اجتماعی ای آب استتوسعه بازاره
و حقوقی مناسب برای تشکیل بازار آب بسیار ضروری است. هدف این پژوهو بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه بازار 

است. این پژوهو از لحاظ رویکرد، کمی و از لحاظ  بازار آب های موثر برارائه مدل عاملبهار و  -آب در دشت همدان
یلی تحل -ها از نوع میدانی و از نظر ماهیت و روش جزء مطالعات توصیفیهدف، کاربردی است. همچنین روش گردآوری داده

عات ( است. آمار و اطال=3048Nبهار) -است. جامعه آماری پژوهو شامل کشاورزان دارای کشت آبی در دشت همدان
آوری شد. حجی نمونه جامعه آماری کشاورزان براساس فرمول جمع 1397پژوهو در قالب پرسشنامه محقق ساخته در سال 

به  91/0نفر محاسبه شد. برای بررسی پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و رقی آن معادل  240کوکران 
های حقوقی و قانونی موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب، عوامل صدور مجوز برای ولفهدست آمد. براساس نتایج تحقیق از میان م

اخته ترین عامل شنداران، حقوق قابل مبادله آب، رفع تعارضات قانونی و به رسمیت شناختن بازار آب به عنوان مهیحقابه
کشاورزی، قیمت  -عنوان عوامل فنیهای نصب کنتورهای هوشمند و سازوکار تحویل حجمی آب بهشدند. همچنین عامل

های اقتصادی و عوامل عنوان عاملهای مهار، توزیع و انتقال آب بهگذاری در زیرساختمناسب و عادالنه برای آب و سرمایه
ترین عوامل موثر بر ایجاد های اجتماعی از جمله مهیعنوان عاملمشارکت مردمی و تشکیل شوراهای حل اختالف مردمی به
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 مقدمه -1

قاضووای  رویه تکمیابی منابع آب و عدم توانایی انسووان در تولید آن از یک سووو و افزایو بی
اخیر، موجب افزایو شووکاف بین عرضووه و تقاضووای آب در اغلب   های ویژه در دههآن به

یا شوووده اسوووت )مظفری،      ناطق دن با 1395م مل مهی       (. کمبود آب  به یکی از عوا یت  کیف
بازدارنده توسووعه کشوواورزی و اقتصووادی در بیشووتر کشووورهای در حال توسووعه تبدیل شووده 

ستفاده منطقی و بهینه از منابع آب به ست   و ات طوری که ا سیا سب برای پای خاذ  داری های منا
گذاران در اکثر کشووورهای در حال توسووعه اسووت   های اصوولی سوویاسووتاین منبع از دغدغه
آبی در اکثر مناطق سوووبب شوووده تا بازار  (. با این حال، بحران کی1396)باقری و همکاران، 

 آب به عنوان ابزاری جدی برای رفع این مشکل مورد توجه قرار گیرد. 

ت قابل صور توانند بههای بازار آب، میدانان حوزه منابع عقیده دارند که مکانیزماقتصاد 
(. ایجاد و 1394چی، آذر و احمد ابریشوویآب را بهبود بخشوود )محمدی توجهی تخصوویص

توسووعه بازار آب سووبب افزایو ضووریب اطمینان در دسووترسووی به آب و کاهو ریسووک    
ی     بهره مدیر به نحو مطلوبی  نه آب را منعکس می برداران شوووده و  ند   کت و تخصووویص بهی

یابی به کارایی بیشتر در تخصیص آب   (. بازار آب امکان دست 1395)احمدی و همکاران، 
(. تجارت  1392کند )صوووبوحی و پرهیزکاری، و حداکثر شووودن رفاه اجتماعی را فراهی می

مدت  اجاره کوتاهمدت و یا صوووورت انتقال دائمی حقابه، اجاره بلندتواند بهآب در بازار می
ها   مدت و کمترین نوع معمول آن انتقال دائمی حقابه    ها مربوط به کوتاه   باشووود. اغلب مبادله    

 (. 1389است )برازجانی و همکاران، بوده 
عنوان یک  از کارکردهای مهی بازار آب تعیین قیمت برای این نهاده مهی اسوووت که به        

(؛ به 2015، 1گذارد )باللی و ویاجیثیر میبرداری و تخصوویص آن تاابزار اقتصووادی در بهره
این مفهوم که کشاورزان با افزایو قیمت آب روی یک منحنی تقاضا با شیب منفی واکنو  

تواند دهند. از این رو، آب ذخیره شووده مینشووان داده و مصوورف آب آبیاری را کاهو می
وط همچنین اهداف مربتر و ارزشبین مصارف دیگر از جمله استفاده در تولید محصوالت با

شود به نحوی که تخصیص       به حفظ محیط ست مطابق با ترجیحات جامعه، مجددا توزیع  زی
فاده از آن شوووود )وزیری،           کارایی اسوووت جب افزایو  نابع آب مو جدد م خاذ   (. 1393م ات

  
1- Viaggi 
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ست    سبب می سیا ها و  شود تا با تامین آب و تخصیص آن بین بخو   ها و راهبردهای درازمدت 
ن  کنند، مدیریت آب کشووواورزی بهبود یابد و بی     الترین بازده نهایی را تولید می   مصوووارفی که با  

مت یا  ای، قیعرضه و تقاضای آن تعادل برقرار شود. در برقراری این تعادل، مانند هرکاال و نهاده   
رود که  ای دارد و اگر این قیمت به درسووتی تعیین شووود، انتظار می کنندهارزش آب نقو تعیین

سیاری از   سائل موجود در مدیریت منابع ب شود )کرامت  م (.  1392زاده و همکاران، آب برطرف 
تواند به وسوویله تعیین قیمت مناسووب برای خرید و فروش   بازار آب به عنوان یک نهاد مبادله می

آب، اطالعات مربوط به نیازها و منابع موجود را به اطالع خریداران و فروشندگان برای انتخاب   
وری  ههای اقتصادی را تنظیی کند و باعث افزایو بهرتواند فعالیتو از این طریق میبهینه برساند 

 (.  1395اقتصادی شود )صفاری و همکاران، 
 گذاری آب آبیاری توسط کشاورزان، متناسب با   تشکیل بازار آب و به دنبال آن اشتراک  

ود. وجود  شوورویه این نهاده میمقدار تخصوویص آب در هر منطقه سووبب کاهو مصوورف بی 
رویه بخشووی از آب آبیاری  سووهام آب برای کشوواورزان در برخی مواقع سووبب مصوورف بی   

شووود در حالی که با وجود مجوز آب هر کشوواورز، حق برداشووت حجی معینی از آب را    می
شوووود )پرهیزکاری و رویه آب در بخو کشووواورزی میدارد که این امر مانع از مصووورف بی

رسوود  های اقتصووادی و مطالعات صووورت پذیرفته به نظر مییبراسوواس تئور(. 1392همکاران، 
یکی از کارآمدترین و موثرترین راهکارهای موجود برای مدیریت تقاضوووای آب، توجه به             

 . (1395های اقتصادی از جمله ایجاد و توسعه بازارهای آب است )احمدی و همکاران، جنبه
هسوووتند؛ وجود سووواختار فنی،      عوامل متعددی در ایجاد و توسوووعه بازار آب تاثیرگذار        

اقتصووادی و حقوقی مناسووب برای تشووکیل بازار آب بسوویار ضووروری اسووت. در این راسووتا    
به گونه        مالکیت آب  باشووود که اوال این حقوق از امنیت الزم        مکانیسوووی حقوق  ید  با ای 
واقعی آب بووه   کننووده هزینووهپووذیر بوده و منعکس   برخوردار بوواشوووود و ثووانیووا انعطوواف       

 (. 1392آن باشد )شهرکی و همکاران،  کنندگانمصرف
براسووواس تجارب جهانی و تجربه بازار آب در مناطق مختلف، شوووفاف بودن وضوووعیت 

ها، تفکیک مالکیت آب از زمین، مکانیسوووی قوی نظارت بر تحویل حجمی آب،          آبه حق
های مردمی، تاسوویسووات مناسووب ذخیره سووازی و انتقال آب، تبادل شووفاف     ایجاد تشووکل
پایین بودن هزینه مبادالت، ضووومانت اجرایی              اطالعات بر  بازار رقابتی،  ای تشوووکیل یک 

مبادالت، جلوگیری از انحصار و کاهو عوارض خارجی منفی آن از ضروریات تشکیل و    
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 (. 1389جفره و علیزاده،  و 1396توسعه بازار آب است )باللی و همکاران، 
  وح قانونی و اطمینان، ظرفیتهای شوووفافیت تخصووویص، وضوووو همکاران معتقدند متغیر 1ویلر

های  اداری برای مقابله با تغییرات اسوووتفاده از ترتیبات، تنظیمات عمودی و افقی برای کاهو هزینه
 (.  2017نهادی از پیو نیازهای ضروری برای ایجاد بازارآب هستند )ویلر و همکاران، 

های آب در ارتباط  دهد که یکی از دالیل عدم موفقیت بازارها همچنین نشان میبررسی
با فناوری انتقال آن است. پیشرفت در فناوری به پیوستگی بازار آب کمک کرده و محدوده 

(. در واقع چنین استدالل   1395داران، دهد )قراخانی و هاشمی جغرافیایی آن را گسترش می 
سطح زارعین برای ورود به بازار آ    می سبب ایجاد انگیزه در   بشود که یکی از عواملی که 

 (. 1386شود، وجود شبکه انتقال است )بهلولوند، میو اقدام به مبادله آب 
در داخل کشووور، شوورایط الزم برای تشووکیل بازار آب   2براسوواس تجربه بازار آب مجن
های  ها، تفکیک مالکیت آب از زمین، ایجاد تشووکلآبهکارآمد شووامل تعریف شووفاف حق 

سازی و انتقا       سب ذخیره  سات منا سی شکیل     مردمی، تا شفاف اطالعات برای ت ل آب، تبادل 
بادالت، جلوگیری از                نت اجرایی م ما بادالت، ضووو نه م پایین بودن هزی قابتی،  بازار ر یک 

 (. 1389انحصار و کاهو عوارض خارجی منفی است )جفره و علیزاده، 
سعه بازار آب کارا، موثر       شد، عوامل متعددی در ایجاد، تداوم و تو شاره  همانطور که ا

که بسووته به شوورایط فنی، اقلیمی، اقتصووادی و اجتماعی حاکی بر بازار آب دارای اثر هسووتند 
 بخشی متفاوت هستند.  

ست )شکل  های بحرانی ابهار، واقع در مرکز استان همدان، یکی از دشت -دشت همدان
متر میلی 324خشووک قرار گرفته و میزان بارندگی سوواالنه آن  ه در ناحیه اقلیمی نیمه(( ک1)

های   ویژه برای فعالیت  و درصووود بسووویار باالیی از منابع آب مورد نیاز این دشوووت به        بوده
 شود.  زمینی تامین میکشاورزی توسط منابع آب زیر

  
1- Wheeler 

های این منطقه قرار امنه کوهکیلومتری شمال غربی شاهرود و در د 35شهر مجن از توابع شهرستان شاهرود و در  -2

شمسی و با فرآیند تعریف و  1341برداری از منابع آب این منطقه در سال بازار آب مجن درنتیجه تحول نظام بهره .دارد

کت در دهنده توسعه و گسترش مشارها تشکیل شد. روند مبادالت صورت گرفته در بازار آب مجن نشانتثبیت حقابه

به بعد با بهبود وضعیت منابع آب و افزایو عرضه به خاطر بارندگی، تعداد  1381که از سال وریطبازار مزبور است به

بازار سبب ایجاد  .افراد وارد شده در جریان مبادالت و تعداد قرارداد و حجی آب مبادله شده، رشد پیدا کرده است

 بر خرید آب شده است.های آب و کشاورزی عالوه گذاری بخو خصوصی در سایر بخوانگیزه سرمایه
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 بهار -موقعیت جغرافیايي دشت همدان -1شکل 

 Akhavan et. al, 2010ماخذ: 

 
ی در این  های کشووواورز ترین عامل محدودکننده فعالیت      محدودیت آب به عنوان مهی   

های اخیر به دلیل گسترش سطح زیر کشت محصوالت با نیاز آبی باال      منطقه است. در سال  
)کسووبیان لعل و  اسووترویه، سووطح آب در این دشووت به شوودت کاهو یافتهو برداشووت بی
های متعددی به منظور کنترل تخلیه شووودید منابع آب (. در این مدت تالش1396همکاران، 

لی و اسووت )بالها کارسوواز نبوده نتایج این سوویاسووت ، اماپذیرفتهزیر زمینی دشووت صووورت 
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(. این مطالعه با هدف بررسوووی و ارائه مدل عوامل موثر بر ایجاد و توسوووعه   1389همکاران، 
بندی های کشاورزی صورت گرفته و به اولویت  بهار در فعالیت -بازار آب در دشت همدان 

اعی و حقوقی موثر در بازار آب و ارائه  کشووواورزی، اقتصوووادی، اجتم -عوامل مختلف فنی
 پردازد. های موثر بر بازار آب در این منطقه میمدل عامل

مطالعات متعددی در زمینه بازار آب و عوامل موثر بر ساختار آن صورت پذیرفته است.    
ثر بر پذیرش بازار آب ( در تحقیق خود به بررسووی و شووناسووایی 1396دیزاوندی و همکاران )

ترتیبی و موانع موجود در  الجیت مدل گیری ازهو با بهر در شووهرسووتان چناران کشوواورزی 
معیاره   گیری چند بندی این موانع با اسوووتفاده از مدل تصووومیی     آب و رتبه گیری بازار شوووکل 

(MCDM)1  کشت، مالکیت و  عوامل سطح زیر پرداختند. در این مطالعه  2و روش تاپسیس
 پذیرش بازار آب کشاورزی معرفی شدند. تحصیالت از جمله عوامل موثر بر 

( در پژوهو خود به الزامات اقتصادی مدیریت منابع آب پرداخته 1396خیابانی و همکاران )
ها بر تبیین دقیق حقوق مالکیت جهت ایجاد بازاریابی منابع آبی و احتساب و نتایج پژوهو آن

 توسعه یافته داللت دارد. گذاری مدرن منابع آبی در کشورهای پارامترهای مهی درقیمت
مل موثر بر        1395کیانی )  نابع آب و عوا نه م بازار در تخصووویص بهی به بررسوووی نقو   )

به              عه تعریف شوووفاف حقا یل پرداخت. در این مطال بازار آب در مجن و اردب ها و  کارایی 
تضمین مالکیت توسط نهادهای قانونی از الزامات ایجاد بازار آب اشاره شده است. براساس       

های اداری  های تحقیق، تفکیک مالکیت آب از زمین، تضوومین مبادالت، کاهو هزینهفتهیا
های مبادله و افزایو کارایی  مبادالت و ایجاد تاسووویسوووات مناسوووب، سوووبب کاهو هزینه       

 شود.  بازارهای آب می
فناوری مدیریت منابع   ( به شوووناسوووایی و تبیین عوامل تاثیرگذار بر1394همکاران )غنجی و 

بخو کشوواورزی و منابع طبیعی با اسووتفاده از تحلیل عامل اکتشووافی پرداختند و به این    آب در 
ی دولت،  حمایت -های مدیریت تاسیسات آب زراعی، عوامل زیرساختی   نتیجه رسیدند که مولفه 
یت      عال یت      مشوووارکت در ف عال ماعی، ف ترویجی، دانو و اطالعات    -های آموزشوووی های اجت

 قو را درتبیین مدیریت منابع آب زراعی دارا بودند.  کشاورزان به ترتیب بیشترین ن
شاپورآبادی )  ست قیمت   1389عابدی  سیا شاورزی در حفظ منابع  ( تاثیر  گذاری آب ک

  
1- Multi- Criteria Decision Making Model 

2-TOPSIS Method 
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ریزی رود را تحلیل و بررسوووی کرد. برای این منظور از مدل برنامه  آبی در حوزه آبی زاینده 
ه کرد و به این نتیجه رسید که   استفاد  1خطی، مدل جایگزینی عوامل و تابع هزینه ترانسلوگ 

تواند یگذاری به تنهایی نمبه دلیل کی کشو بودن تقاضای آب کشاورزی، سیاست قیمت     
ا حدی تواند تموجب تغییرات مصرف این نهاده کمیاب شود. کنترل افزایو قیمت آب می  

ستفاده از آب  شود و تعیین قیمت آب به طور عادالنه  در ا تواند یمهای زیرزمینی موثر واقع 
 ای در تخصیص منابع آبی داشته باشد. کنندهنقو تعیین
( در مطالعه ای به بررسوووی رویکرد بازار آب و الزامات آن پرداخته و الزامات         1383جعفری )

تشکیل بازارهای آب را به اصالحات در ساختار قوانین و حقوق آب، اصالحات نهادی و سازمانی      
قوق کند. در این مطالعه عواملی نظیر تصریح ح انی طبقه بندی میهای انتقال و آبرس و توسعه شبکه  

شکیل نهاد  سعه بازار آب    آب، آزادی ورود و خروج به بازار، ت شکیل و تو های ناظر را از الزامات ت
 کند. بیان می

های سازمانی در زمینه سیاست و بازار آب را      در پژوهو خود دیدگاه (1993) 2تامپسن 
ز های مالی اهای قانونی و مشوووقداد و به این نتیجه رسووید که محدودیتمورد ارزیابی قرار 

   عوامل موثر بر ایجاد بازار آب هستند.

ستر   ساختار بازار آب، خصوصی     2000) 3دوسی و ای سازی در عرضه و تامین منابع   ( با بررسی 
در  یآب را یکی از نتایج احتمالی تشووکیل و ایجاد بازار آب دانسووته و مشووارکت بخو خصوووصوو 

عنوان های مبادله آب در هر منطقه را بهتامین آب، شووفاف بودن قوانین و حقوق آب و تعیین قیمت
 کنند. عوامل اصلی مشارکت مردم و ایجاد بازار آب معرفی می

( در مطالعه ای به بررسی عوامل تقویت بازار آب پرداخته و واگذاری مسئولیت 2002) 4اینسلی 
اطق مختلف جهت نظارت و مدیریت منابع آب و تشوووکیل بازار آب به صووواحبان حقوق آب در من

  است. کردهمناسب عنوان 
( به بررسی بازاریابی آب در حوضه ماری دالینگ استرالیا و    2014) 5گرافتن و همکاران

تحلیل انتقادی سووواختار بازار آب با اسوووتفاده از مقایسوووه تطبیقی پرداختند و به این نتیجه               
محیطی با بازارهای آب سازگار است، طراحی    اف اجتماعی و زیست رسیدندکه هرچند اهد 

  
1- Translog  

2- Thomspon 

3- Dosi and Easte 

4- Ainslie 

5- Grafton 
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 ریزی و نظارت موثردر این زمینه ضروری است.  هرگونه برنامه
سووازی تاثیر هزینه معامالت، حفاظت و عرضووه منابع ( در پژوهشووی با مدل2017) 1باومن

یت     عال مدل        جایگزین بر ف فاده از  با اسوووت کا  بازار آب در غرب آمری نه و     های  های  چندگا
های معامالت تاثیر زیادی بر رفاه       ای به این امر دسوووت یافت که هزینه      یکپارچه آب منطقه   

وری کل و هی اثرات توزیع دارد. تولیدکنندگان که        بازار آب و ایجاد آن هی از نظر بهره  
کنند؛ زیرا  دارای حقوق آب هسوووتند با افزایو رشووود جمعیت، درآمد مثبت کسوووب می       

آب خود را در بازار به فروش برسوووانند، اما این دسوووتاوردها برای کاربران  توانند حقوقمی
 ها در حوضه متفاوت است.  براساس موقعیت آن
عات    طال یل پیران ) در م نگ 1391جل (، 2002) 3سوووکوالویک  (، الو و وان2012) 2(، وا

(، 1394(، غنجی و همکوواران )2006) 5(، براون2014) 4(، گرافتن و هورن2017بوواومن )
یانی )  یانی ) 1395ک کاران ) 1388(، ک کاران )    2018(، لوچ و هم بانی و هم یا ( و 1395(، خ

به عوامل متعدد مختلف اقتصوووادی، اجتماعی، فنی و حقوقی      ( 1393هاشووومی و همکاران )  
موثر بر ایجاد و توسووعه بازار آب شووامل هزینه مبادالت، سووود حاصوول از بازار آب، قیمت    

گذاری در بهبود  ونقل آب، سرمایه های معامله، هزینه حملینهآب، هزینه انتقال مالکیت، هز
های اجتماعی، تاسیسات آب زراعی، مکانیسی حقوق مالکیت     فناوری، مشارکت در فعالیت 

داران در خرید و فروش، داشتن   آب، امنیت حقوق مالکیت آب، صاحب اختیار بودن حقابه 
 حق استفاده به جای مالکیت اشاره شده است. 

 

 شناسي پژوهشوشر -2
شووود. روش این پژوهو از لحاظ رویکرد، کمی و از لحاظ هدف، کاربردی محسوووب می

  تحلیلی -ها از نوع میدانی و از نظر ماهیت و روش جزء مطالعات توصووویفی       گردآوری داده
بهار   -اسووت. جامعه آماری پژوهو شووامل کشوواورزان دارای کشووت آبی در دشووت همدان

(3048N= است. داده ) در قالب پرسشنامه محقق ساخته جهت ارزیابی نظرات کشاورزان     ها
شت همدان      سعه بازار آب در د سی عوامل موثر بر ایجاد و تو سال   -و به منظور برر بهار در 

  
1- Bauman 

2- Wang 

3- Louw & Van Schalkwyk 

4- Grafton & Horne 

5- Brown 
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کشوواورزی،   -ها در چهار بخو شووامل عوامل فنیآوری شوود. این پرسووشوونامه  جمع 1397
کشووواورزی  -ن عوامل فنی اقتصوووادی، اجتماعی و حقوقی و قانونی طراحی شووود که در آ    

گویه و عوامل حقوقی و  8گویه، عوامل اجتماعی،  14گویه، عوامل اقتصوووادی،  20شوووامل
هسووتند. حجی نمونه جامعه آماری کشوواورزان براسوواس فرمول کوکران    15قانونی در قالب 

گیری نظرات پاسووخگویان کشوواورزان از مقیاس لیکرت  نفر محاسووبه شوود. برای اندازه 240
ها در یک مقیاس  دهندگان میزان موافقت خود را با هریک از گویهشووود و پاسوووخاسوووتفاده 
نظران های تهیه شده توسط جمعی از اساتید و صاحببندی شده نشان دادند. پرسشنامهدرجه

مربوطه بررسی و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. همچنین برای بررسی پایایی ابزار تحقیق  
ضریب آلفای کرونباخ ا  شد و رقی آن برای معادل    از  ست آمد که بیانگر   91/0ستفاده  به د

قابلیت باالی ابزار تحقیق جهت گردآوری اطالعات اسوووت. همچنین در این مطالعه، اعتبار           
فاده از ترین هدف است مدل با استفاده از تحلیل عامل تاییدی مورد بررسی قرارگرفت. عمده  

ای  ه ای از دادهاز قبل تعریف شوووده به مجموعه    تحلیل عاملی، تعیین میزان توان مدل عامل      
( برای 1904( و چارلز اسپیرمن ) 1901مشاهده شده است. این روش توسط کارل پیرسون )      

عداد               که ت مانی  مدل در ز های  گذارترین متغیر تاثیر بار مطرح شوووود و برای تعیین  اولین 
ین  شووود. در ااده میها ناشووناخته باشوود، اسووتف متغیرهای مورد بررسووی زیاد و روابط بین آن

و مدل کلی  استفاده شد Smartplsپژوهو به منظور انجام تحلیل عامل تاییدی از نرم افزار 
 تحقیق با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی آزمون شد.

 

 تحلیل نتايج -3
گویه در  58بهار از  -جهت بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب در دشت همدان

گویه(،  14گویه(، عوامل اقتصووادی ) 19چهار مولفه، شووامل عوامل فنی کشوواورزی ) قالب 
قانونی )   مل حقوقی و  ماعی )     17عوا مل اجت فاده از طیف       8گویه(، عوا با اسوووت  11گویه( 

: صددرصد( استفاده شد. به منظور تحلیل و بررسی دیدگاه       10: هی  تا 0) 1ای لیکرتدرجه
با اسوووتفاده از شووواخص     به        کشووواورزان  های میانگین، انحراف معیار و ضوووریب تغییرات 

بهار پرداخته شوود. همچنین   -بندی عوامل موثر بر ایجاد بازار آب در دشووت همداناولویت
  

 یادز :8، یادز :7 ،یادمتوسط تا ز :6 ،متوسط :5 ،کی تا متوسط: 4، کی :3، تا کی کی یلیخ: 2، کی یلیخ: 1،  ی ه: 0 -1

 صددرصد :10، یادز یلیخ: 9، زیاد یلیتا خ
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 اعتبار مدل با استفاده از تحلیل عامل تاییدی مورد بررسی قرارگرفت.
 

 عوامل موثر بر ايجاد و توسعه بازار آب  -3-1
 عوامل اقتصادي -3-1-1

کنند، این عوامل ایفا می سوووزایی در ایجاد بازار آب در هر منطقه  ل اقتصوووادی نقو به عوام 
ها، درآمد و سووود ناشووی از ایجاد بازار آب هسووتند. یک بازار آب موفق، بازار شووامل هزینه

های معامالتی آن حداقل باشووود. به عبارت دیگر، شوووفافیت در تعداد  آبی اسوووت که هزینه
آب و همچنین پایین بودن هزینه انتقال آب از جمله عواملی هستند    خریداران و فروشندگان 

که بر ایجاد و توسووعه بازار آب موثر هسووتند. در این مطالعه برای بررسووی عوامل اقتصووادی   
گویه   14موثر بر ایجاد و توسوووعه بازار آب براسووواس مبانی تئوریکی و مطالعات پیشوووین         

حسب میانگین و انحراف معیار محاسبه شده،     استخراج و نظرات کشاورزان در این مورد بر  
 ((. 1بندی شدند )جدول )سپس براساس ضریب تغییرات اولویت

های اقتصووادی ذکر شووده دارای  گویه براسوواس نتایج تحقیق از دیدگاه کشوواورزان همه
ستند و تاثیر به  5/2میانگین عددی باالی  سعه بازار آب دارند. از میان    ه سزایی بر ایجاد و تو

ها، هزینه مورد نیاز برای انتقال آب، قیمت گذاری مناسب و عادالنه آب و عادالنه  ین گویها
تیب با ربه ت های فیزیکی مثل نصووب کنتورهاگذاری در زیر سوواختسوورمایهبودن قیمت و 

های اقتصووادی موثر بر ایجاد بازارآب  ترین گویهمهی 32/0و  32/0، 33/0ضووریب تغییرات 
 ر هستند.  بها -در دشت همدان

براساس مبانی تئوریکی در صورتی که بازار آب ایجاد شده دارای ساختار رقابتی باشد،      
سته به نیرو      ست که ب صیص و بهره برداری در حداکثر خود ا های کارایی تعیین قیمت و تخ

سایر بخو       شاورزی و  ضای آب در بخو ک ضه و تقا های رقیب و تعیین قیمت برمبنای عر
د بهار باش -تواند عامل مهمی در تداوم و توسعه بازار آب در دشت همدانمکانیزم بازار، می

از دیگر  کوه این امر از دیود کشوووواورزان نیز مورد تواییود قرار گرفتوه اسووووت. همچنین      
توان به این واقعیت اشووواره    های زیر زمینی می های ایجاد بازار آب در مورد آب   محدودیت  

و اقتصادی برای انتقال آب مبادله شده از محلی که   کرد که اغلب هی  ابزار یا روش منطقی
ستند، وجود     ست به مناطقی که دارای کمبود منابع آب ه دارای منابع آب زیرزمینی کافی ا

 ندارد؛ مگر با ایجاد و توسعه یک سیستی انتقال آب. 
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های سووورمایه گذاری در مهار، انتقال و توزیع منابع آب، سووورمایه            در این مطالعه متغیر  
گذاری اقتصادی در زمینه افزایو بازدهی ناشی   های آبیاری نوین و سرمایه اری در شیوه گذ

از آب نیز از عوامل مهی و تاثیرگذار در ایجاد و توسوووعه بازار آب از دیدگاه کشووواورزان            
اختصاص اعتبارات بلندمدت از طرف دولت برای بازسازی  های هستند. در این مطالعه گویه

اعمال سوویاسووت کاهو آب در دسووترس و اعطای وام به کشوواورزان و  و احیای منابع آب، 
از  39/0و 36/0، 34/0بووه ترتیووب بووا ضوووریووب تغییرات           طوالنی کردن بوواز پرداخووت     

 د.بهار هستن -های اقتصادی موثر بر ایجاد بازار آب در دشت همدانترین گویهاهمیتکی
 

 بهار -سعه بازار آب در دشت همدانبندي عوامل اقتصادي موثر بر ايجاد و تواولويت -1جدول 

 اولويت
ضريب 
 تغييرات

انحراف 
 معيار

 گويه ميانگين

 هزينه مورد نياز براي انتقال آب 74/3 23/1 33/0 1

 قيمت گذاري مناسب و عادالنه آب 64/3 17/1 32/0 2

 هاي فيزيکی مثل نصب کنتورهاگذاري در زير ساختسرمايه 49/3 13/1 32/0 3

 گذاري در آبياري تحت فشار )نوين(سرمايه 70/3 17/1 32/0 4

5 32/0 19/1 69/3 
اعمال ماليات براي کشاورزانی که بيش از حد آب برداشت 

 کنند.می

 هايی به منظور کاهش هزينه مبادالتاعمال سياست 63/3 17/1 32/0 6

 سود حاصل از فروش آب 71/3 22/1 33/0 7

 اصل از فروش آبميزان درآمد ح 67/3 23/1 33/0 8

 گذاري مربوط به استحصال آب زيرزمينیسرمايه 51/3 17/1 33/0 9
 گذاري دولتی مربوط به مهار، انتقال و توزيع آبسرمايه 50/3 17/1 33/0 10
 گذاري اقتصادي در زمينه بازدهی آبسرمايه 49/3 16/1 33/0 11

12 34/0 20/1 51/3 
ولت براي بازسازي و اختصاص اعتبارات بلندمدت از طرف د

 احيا منابع آب
 اعمال سياست کاهش آب در دسترس 41/3 24/1 36/0 13
 اعطاي وام به کشاورزان و طوالنی کردن باز پرداخت 4/2 28/1 39/0 14

 هاي پژوهش  ماخذ: يافته 

 

 عوامل حقوقي و قانوني -3-1-2
سی      ساس مطالعات و برر سی عوامل حقوقی و قانونی برا شین از  هاجهت برر سوال   17ی پی
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بندی شد. براساس نتایج ارائه شده در    استفاده شد و نظرات کشاورزان در این مورد اولویت   
های حقوقی و قانونی مقادیر باالیی را     گویه  دسوووت آمده برای همه   ( میانگین به  2جدول ) 
ازار ب دهد که بیانگر بااهمیت بودن متغیرهای حقوقی و قانونی در ایجاد و توسوووعهنشوووان می

دهد که یکی از موانع های صورت گرفته نشان می  بررسی بهار است.   -آب در دشت همدان 
رزمینی  های زیتوسعه بازار آب در این دشت این است که بسیاری از فروشندگان بالقوه آب     
شکیل بازار آب دارای حقوق الزم برای انتقال آب از زمین    صورت ت سایر افراد را  در  های 

به هم     ند  یل  ندار یت، انعطاف       ین دل ند امن مان مالکیت آب و رفع     متغیرهایی  پذیری حقوق 
شناختن بازار آب و       سمیت  ضات موجود و به ر سی حقوق مالکیت آب از  تعار وجود مکانی

بهار از سوووی  -ترین عوامل حقوقی و قانونی موثر بر ایجاد بازار آب در دشووت همدانمهی
 ((. 2کشاورزان معرفی شده است )جدول )

وجود قوانین الزم برای حل اختالفات و تعارضووات در زمینه این مطالعه همچنین  در
صاحب اختیار بودن حقابه مبادالت آب ه شان و در نتیج داران در خرید و فروش حقابه، 

نی های حقوقی و قانواثرگذاری بر ایجاد و توسعه بازار آب در این دشت از دیگر متغیر  
. اسووتفاده کارا و بهینه از منابع آب در صووورتی تبدیل به موثر بر ایجاد بازار آب هسووتند

یک اقدام مشووترک و عمومی در بین همه کاربران خواهد شوود که یک سووازمان تنظیی  
مقررات قوی و با قدرت با ساختار قانونی و یک برنامه تعرفه ای مناسب مبتنی بر ارزش   

انین و مقررات مرتبط واقعی آب از اجرای قانون حمایت کند. اجرای محکی و قوی قو    
ها  تواند مسوووائل کمبود آب را کاهو دهد. بهبود سووویاسوووت        با آب تا حد زیادی می    

شاورزان به انتقال      به شاورزان و مجاز بودن ک صیص عادالنه حقوق آب بین ک منظور تخ
بخشووی از جمله الزامات حقوقی های مختلف درون و برونهای خود بین فعالیتحق آبه

 شود.بازار آب محسوب میو قانونی ایجاد 
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بندي عوامل حقوقي و قانوني موثر بر ايجاد و توسعه بازار آب در دشت اولويت -2جدول 
 بهار -همدان

 اولويت
ضريب 
 تغييرات

انحراف 
 معيار

 گويه ميانگين

 امنيت حقوق مالکيت آب 62/3 12/1 31/0 1

 پذيري حقوق مالکيت آبانعطاف 59/3 13/1 31/0 2

 وجود مکانيسم حقوق مالکيت آب 58/3 10/1 31/0 3

 وجود قوانين شفاف و مطمئن در مورد حقوق آب 57/3 11/1 31/0 4

5 31/0 10/1 53/3 
رفع تعارضات قانونی موجود و به رسميت شناختن 

 بازار آب

6 32/0 12/1 46/3 
اصالح در ساختار قوانين آب با توجه به شرايط 

 منطقه

 جود مقررات مناسب برداشت آبو 56/3 17/1 33/0 7

 تثبيت حقوق آب 55/3 16/1 33/0 8

 قابل مبادله بودن حقوق آب 54/3 17/1 33/0 9

10 33/0 14/1 42/3 
وجود قوانين الزم براي حل تعارضات و اختالفات 

 در زمينه مبادالت آب

 ها و نهادهاي نظارتی مستقل براي آبوجود سازمان 50/3 20/1 34/0 11

12 35/0 18/1 40/3 
هاي کالن کشور در راستاي تاکيد سياست

 هاي بخش آبسياست

 داشتن حق استفاده از آب به جاي مالکيت آب 36/3 21/1 36/0 13

 تشکيل بانک آب 32/3 24/1 37/0 14

15 39/0 22/1 14/3 
داران در خريد و فروش صاحب اختيار بودن حقابه
 شانحقابه

 دارانند آب براي حقابهصدور س 11/3 23/1 39/0 16

 مجزا بودن مالکيت آب از زمين 79/2 20/1 43/0 17

 هاي پژوهشماخذ: يافته

 

 عوامل اجتماعي -1-3- 3
مه         نا ها و بر کار مل مختلف فنی، اقتصووووادی و حقوقی، راه ماعی و    عالوه بر عوا های اجت

ی و ورزفرهنگی در مدیریت منابع آب در سووطح کالن، مدیریت منابع آب در بخو کشووا 
سعه بازار آب به  ستند.     ایجاد و تو سیار موثر ه عنوان ابزاری برای مدیریت کارای منابع آب ب
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از جمله این عوامل که در این مطالعه مورد تدوین و سوووپس ارزیابی قرار گرفته اسوووت،             
شکل می شاورزان      توان به تقویت ت شارکت ک شوراهای حل اختالف، م های مردمی، وجود 

آب و تشکیل بازار، آموزش و شفاف سازی در زمینه بازار آب و... اشاره       در مدیریت منابع
اند. باال بردن سووطح آگاهی از مقدار آب مورد اسووتفاده و ارائه شووده( 3ر جدول )کرد که د

به       قه ای(، مشووووارکت محلی در آموزش  یاس محلی و منط صوووورت  اثرات مرتبط )در مق
نتقال دانو در زمینه ایجاد بازار آب و مزایا و های دیگر اآموزش در محل نیز از جمله شیوه 

نه  ناشوووی از آن در بخو کشووواورزی اسوووت که انتقال آن       هزی به  های  مل و  ها  عنوان عوا
 تواند داشته باشد. داری در ایجاد و توسعه بازار آب میراهکارهای اجتماعی تاثیر معنی

 
 بهار -ه بازار آب در دشت همدانبندي عوامل اجتماعي موثر بر ايجاد و توسعاولويت -3جدول 

 اولويت
ضريب 
 تغييرات

انحراف 
 معيار

 گويه ميانگين

1 31/0 09/1 50/3 
وجود شوراهاي حل اختالف محلی و ضابطين 

 قضايی

2 31/0 09/1 48/3 
هاي مرتبط با مديريت همکاري کشاورزان با سازمان

 آب در کشاورزي

3 31/0 08/1 45/3 
هاي مرتبط ها و انجمنتشکيل و عضويت در تعاونی
 با آب

4 32/0 12/1 44/3 
ها راديو، تلويزيون در کسب اطالعات از طريق رسانه

 زمينه بازار آب

 سازي در زمينه ايجاد بازار آبآموزش و شفاف 58/3 17/1 33/0 5

6 33/0 13/1 43/3 
هاي گيري پروژهمشارکت کشاورزان در تصميم
 مديريت آب

7 

8 
33/0 

34/0 
12/1 

18/1 
41/3 

47/3 
 وجود اطالعات کافی در زمينه عرضه و تقاضاي آب

 هاي مردمیتقويت تشکل
 هاي پژوهشماخذ: يافته 

 
های اجتماعی حاکی از آن     دسوووت آمده برای هریک از گویه   های به  میانگین  در این مطالعه  
  -همدان دهنده عوامل اجتماعی بر ایجاد بازارآب در دشووتی متغیرهای تشووکیلاسووت که همه

ی  هاهمکاری کشاورزان با سازمان  بهار موثر هستند. همچنین وجود شوراهای حل اختالف محلی،   
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ا های مرتب با آب و عضویت کشاورزان همگی ب  تشکیل تعاونی و  مرتبط با مدیریت آب در کشاورزی 

 .ترین عوامل اجتماعی موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب هستنداز مهی 31/0ضریب تغییرات 
 

 كشاورزي -عوامل فني -3-1-4
 -کشاورزی موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب در دشت همدان -به منظور سنجو عوامل فنی

ای لیکرت مورد آزمون قرار گرفت. در  گزینه  5گویه طرح و با اسوووتفاده از طیف     19بهار،  
اسوووب  های نوین آبیاری، وجود تاسووویسوووات من      این ارزیابی عامل تجهیز مزارع به شووویوه     

ترین  عنوان مهیها بهسازی و انتقال آب و نصب لوله در زیر زمین برای انتقال آب چاهذخیره
 بهار معرفی شده است.   -عامل موثر در ایجاد و توسعه پایدار بازار آب در دشت همدان
ین دشووت از  های کشوواورزی در اپیشووتر گفته شوود که تقریبا کل منابع آبی مورد نیاز فعالیت

پذیرد و از این رو، ایجاد شفافیت و نظارت بر اجرای   های زیر زمینی صورت می بع آبطریق منا
آید.  دقیق تحویل حجمی منابع آب از طریق نصب کنتورهای هوشمند بسیار ضروری به نظر می    

ها  این در حالی است که کشاورزان این دشت برخالف انتظار، نصب کنتور هوشمند روی چاه       
ع اهمیت را کی عه عنوان کرده        ترین  بازار آب در منطقه مورد مطال ند. در این   امل برای ایجاد  ا

های میزان آبدهی چاه، میزان کاربرد فناوری و تکنولوژی و وجود تاسووویسوووات          ارزیابی، متغیر 
های بعدی در ایجاد و توسوووعه بازار آب در        زیربنایی جهت انتقال آب در منطقه دارای اولویت     

های موثر بر ایجاد و توسوووعه بازار آب در دشوووت  ولویت سوووایر متغیرهمیت و امنطقه هسوووتند. ا
 ( اشاره شده است.  4بهار از دیدگاه کارشناسان در جدول ) -همدان

  58بهار از دیدگاه کشوواورزان  -برای بررسووی عوامل موثر بر ایجاد بازار آب در دشووت همدان
گویه(،   14(، عوامل اقتصووادی )گویه 19گویه در قالب چهار مولفه؛ یعنی عوامل فنی کشوواورزی )

ای لیکرت  درجه 5صورت طیف  گویه( به 8گویه(، عوامل اجتماعی ) 17عوامل حقوقی و قانونی )
سه کلی عوامل         5: هی  تا 0) صل از ارزیابی مقای صد( مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حا صددر  :

عوامل بررسی شده     ه همهدهد ککشاورزی نشان می   -مختلف اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و فنی 
عوامل بیان شده تاثیر بسزایی بر ایجاد بازار     در پژوهو دارای میانگین باالیی بوده و از این رو، همه

کشووواورزی با    -((. از میان این عوامل، عوامل فنی   5بهار دارند )جدول )    -آب در دشوووت همدان 
 ب به همراه دارند.  بیشترین تاثیرگذاری را در ایجاد بازار آ 26/0ضریب تغییرات 
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 هارب -كشاورزي موثر بر ايجاد و توسعه بازار آب در دشت همدان -بندي عوامل فنياولويت -4جدول 

 اولويت
ضريب 
 تغييرات

انحراف 
 معيار

ميان
 گين

 هاگويه

 تجهيز مزارع به شيوه نوين آبياري 67/3 08/1 29/0 1

 روش آبياري 70/3 09/1 29/0 2

 سازي و انتقال آبود تاسيسات مناسب ذخيرهوج 68/3 13/1 31/0 3

 هانصب لوله در زير زمين براي انتقال آب چاه 61/3 12/1 31/0 4

 وجود تاسيسات زير بنايی جهت انتقال آب در منطقه 71/3 14/1 31/0 5

 هاميزان آبدهی چاه 70/3 15/1 31/0 6

 تیهاي کانالهاي سنرفع مشکالت و نارسايی 60/3 11/1 31/0 7

 هاي انتقال آبتعمير و نگهداري شبکه 56/3 10/1 31/0 8

 سطح زير کشت آبی 28/3 07/1 31/0 9

 طول کانال انتقال آب 56/3 14/1 32/0 10

 ميزان کاربرد فناوري و تکنولوژِي 48/3 10/1 32/0 11

 هاي گازوئيلیبرقی کردن چاه 41/3 21/1 35/0 12

 منبع آب زراعی محل استقرار 46/3 13/1 33/0 13

 هاي تقسيم مناسباستفاده از دستگاه 23/3 21/1 37/0 14

 ايهاي معتبر اطالع رسانی بازار آب در سطح منطقهوجود کانال 39/3 18/1 35/0 15

 هاي اصلیگيري آب در کانالاندازه 14/3 15/1 37/0 16

 تعداد قطعات اراضی 02/3 20/1 40/0 17
 له بين مزارعفاص 57/3 60/1 45/0 18
 هانصب کنتورهاي هوشمند بر روي چاه 48/3 65/1 47/0 19

 هاي پژوهش  ماخذ: يافته 
 

 بندي كلي عوامل موثر بر ايجاد و توسعه بازار آب اولويت -5جدول 

 عوامل میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات اولویت سطح معنی داری

 عوامل اقتصادی 61/3 02/1 28/0 1 00/0

 عوامل فنی کشاورزی 48/3 92/0 26/0 2 00/0

 عوامل اجتماعی 47/3 99/0 28/0 3 00/0

 عوامل حقوقی و قانونی 46/3 96/0 28/0 4 00/0

 هاي پژوهشماخذ: يافته

 

 برازش مدل ساختاري عوامل موثر بر ايجاد بازار آب -2- 3
 ایبازار آب سه معیار بار عاملی، آلفمنظور بررسی پایایی مدل عوامل موثر بر ایجاد به در این مطالعه 
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های کرونباخ، پایایی مرکب مورد بررسی قرار گرفت. یکی از ابزارها جهت تشخیص پایایی شاخص
 میزان بار عاملی هر شاخص است. در این مطالعه، همه smartplsافزار متغیرهای مکنون در نرم

دهنده دست آمدند که نشانبه 6/0( باالتر از های مرتبط با متغیر مکنون )بجز دو موردمقادیر سنجه
متغیرهای  کرونباخ برای همهاین است که مدل از پایایی الزم برخوردار است. همچنین مقادیرآلفای

دهد که مدل است و اعداد گزارش شده برای پایایی مرکب نیز نشان می 7/0مکنون باالتر از 
 ((.6دول )ساختاری دارای پایایی سازگاری درونی است )ج

 
 هاي مکنون مقادير الفاي كرونباخ و پايايي مركب متغیر -6جدول 

 فنی حقوقی و قانونی بازارآب اقتصادي اجتماعی 

 970/0 981/0 813/0 967/0 964/0 کرونباخآلفاي

 973/0 982/0 915/0 970/0 970/0 پايايی مرکب
 هاي پژوهشماخذ: يافته

 
ایی افتراقی و همگرا سنجیده شد. براساس نتایج جدول گیری توسط روروایی مدل اندازه

کشاورزی از حد  -( متغیرهای اجتماعی، اقتصادی، بازار آب، حقوقی و قانونی، فنی7)
 مطلوب روایی همگرا برخوردارند.

 
 روايي همگرا هريک از متغیرهاي مکنون -7جدول 

 فنی حقوقی و قانونی بازار آب اقتصادي اجتماعی متغير
AVE 799/0 733/0 842/0 767/0 677/0 
 هاي پژوهشماخذ: يافته

 
روی قطر آن  AVE( که نتایج همبستگی و جذر 8همچنین براساس گزارش جدول )

دهد های انعکاسی را مشاهده کرد که نشان میتوان روایی افتراقی سازهقرار داده شده، می
زارش الکر گ -اس معیار فورنلبراسمدل از روایی افتراقی برخوردار است. در این جدول که 

های سایر متغیرهای مکنون پراکندگی متغیرهای پژوهو در مقایسه با معرف است، همهشده
 های خود دارند.بیشتری در بین معرف
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 الكر-ماتريس فورنل -8جدول 

 فنی حقوقی وقانونی بازارآب اقتصادي اجتماعی متغير

     894/0 اجتماعی

    871/0 841/0 اقتصادي
   918/0 839/0 696/0 بازارآب

  876/0 844/0 860/0 781/0 حقوقی وقانونی

 823/0 850/0 760/0 812/0 731/0 فنی

 هاي پژوهشماخذ: يافته

 
قادیر بار گانه مکنون و همچنین مبنابراین با بررسی روایی همگرا و افتراقی متغیرهای پنج

ای آشکار مدل برازش شده و تایید شده تحقیق ها یا متغیرهعاملی مربوط به هر یک از سنجه
 ( طراحی و ترسیی شد.2صورت شکل )به

 

 
 ضريب معناداري عوامل موثر بر ايجاد بازارآب -2 شکل
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 گیريبندي و نتیجهجمع -4

این مطالعه با هدف بررسی و ارائه مدل عوامل موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب در دشت 
 بندی عوامل مختلف دری کشاورزی صورت گرفته و به اولویتهابهار در فعالیت -همدان

کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی موثر در بازار آب و ارائه مدل  -چهار گروه فنی
 پردازد. های موثر بر بازار آب در این منطقه میعامل

ف های مختلبراساس نتایج تحقیق و میانگین و ضریب تغییرات محاسبه شده برای گروه
کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی و  -ها شامل عوامل فنیعوامل مورد بررسی، تمام گروه

داری بر دارای تاثیر بر ایجاد و توسعه بازار آب هستند. مطالعات طور معنیحقوقی و قانونی به
(، الو و سکولویک 1394(، غنجی و همکاران )1388(، کیانی )1395خیابانی و همکاران )

( نیز تاثیر 2012( و وانگ )2012(، خیر و همکاران )2017(، پترینی )2017)(، باومن 2002)
 اند.این عوامل بر ایجاد بازار آب را تایید کرده

بیاری های نوین آگذاری در شیوهبراساس نتایج تحقیق عوامل هزینه انتقال آب و سرمایه
اد و توسعه بازار آب در های اقتصادی موثر بر ایجترین عاملاز دید کشاورزان از جمله مهی

های زیرزمینی های ایجاد بازار آب در مورد آباز محدودیتبهار هستند.  -دشت همدان
توان به این واقعیت اشاره کرد که اغلب هی  ابزار یا روش منطقی و اقتصادی برای انتقال می

ارای ه دآب مبادله شده از محلی که دارای منابع آب زیر زمینی کافی است به مناطقی ک
 کمبود منابع آب هستند، وجود ندارد؛ مگر با ایجاد و توسعه یک سیستی انتقال آب. 

منابع  گذاری در مهار، انتقال و توزیعهای سرمایهدر این مطالعه متغیربراساس نتایج تحقیق 
گذاری اقتصادی در زمینه افزایو های آبیاری نوین و سرمایهگذاری در شیوهآب، سرمایه

اند. ناشی از آب نیز از عوامل مهی و تاثیرگذار در ایجاد و توسعه بازار آب عنوان شده بازدهی
توسعه بازار آب در این دشت این است که بسیاری از فروشندگان همچنین از دیگر موانع 

های زیرزمینی در صورت تشکیل بازار آب، دارای حقوق الزم برای انتقال آب از بالقوه آب
ند آب صدور سفراد را ندارند. نتایج تحقیق نیز ضمن تایید این محدودیت، های سایر ازمین

ی وجود مکانیسداران، رفع تعارضات موجود و به رسمیت شناختن بازار آب و برای حقابه
ترین عوامل حقوقی و قانونی موثر بر ایجاد بازار آب نشان حقوق مالکیت آب را از مهی

کارا و بهینه از منابع آب و ایجاد بازار آب در صورتی دهد. به عبارت دیگر، استفاده می
تبدیل به یک اقدام مشترک و عمومی در بین همه کاربران خواهد شد که یک سازمان تنظیی 
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مقررات قوی و با قدرت با ساختار قانونی و یک برنامه تعرفه ای مناسب مبتنی بر ارزش واقعی 
منظور تخصیص عادالنه حقوق آب بین ها بهآب از اجرای قانون حمایت کند. بهبود سیاست

درون  های مختلفهای خود بین فعالیتکشاورزان و مجاز بودن کشاورزان به انتقال حق آبه
 شود. بخشی از جمله الزامات حقوقی و قانونی ایجاد بازار آب محسوب میو برون

رهای توکشاورزی فاک -نتایج نشان داد که در کنار عوامل مختلف اقتصادی و فنی
های مردمی، وجود شوراهای حل اختالف، مشارکت کشاورزان تقویت تشکلاجتماعی نظیر 

در مدیریت منابع آب و تشکیل بازار، آموزش و شفاف سازی در زمینه بازار آب نیز در 
تشکیل بازار آب بسیار تاثیر گذار هستند. از جمله عوامل فنی که از نظر کشاورزان بیشترین 

 د بازار آب دارد. تاثیر بر ایجا
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  منابع

(. 1395پور، محمدامین، نیکویی، علیرضا و درعلی، محمدیاسر )  احمدی، آزاده، ذوالفقاری
صادی پیاده  شی از         ارزیابی اقت شاورزی، مطالعه موردی: بخ ستر فنی بازار آب ک سازی ب
 .35 -45، 3، سال دوازدهی، شماره تحقیقات منابع آب ایرانشبکه آبیاری مهیار. 

(. 1396نیکویی، علیرضا، خداداد کاشی، فرهاد و شوکت فدایی، محسن )     ،باقری، ابوالقاسی 
گذاری آب بر پایداری و حفظ آبخوان: مطالعه آبخوان مهیار  ارزیابی سووویاسوووت قیمت 

 .105-120، 2شماره  اقتصاد و توسعه کشاورزی، شمالی در حوضه زاینده رود. 

نا 1389برازجانی، زهرا، )  پایین دسوووت         (. تعیین م بازار آب در منطقه  ناشوووی از  بالقوه  فع 
شگاه              سدکرج، پایان  شاورزی، دان شکده ک شاورزی دان صاد ک شد اقت سی ار شنا نامه کار

 زابل.

گذاری آب قیمت(. بررسووی نقو 1389باللی، حمید، خلیلیان، صووادق و احمدیان، مجید )
رزی  توسووعه کشوواو نشووریه اقتصوواد ودر بخو کشوواورزی بر تعادل منابع آب زیرزمینی. 

 .185-194، 2شماره)علوم و صنایع کشاورزی(. 

سفی، علی و حیدری، مجید )    شی، مریی، یو سی تجربه     .(1396باللی، حمید، بیات ورک برر
تاریخی کشورهای منتخب در مدیریت بحران منابع آب در بخو کشاورزی)راهکارهای  

قوواتی، مرکز ملی فنی، اقتصووووادی، اجتموواعی و فرهنگی(. گزارش نهووایی طرح تحقی
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران. 

نشووریه ، سوونجو رقابت در بازار آب مجن.  (1386) بهلولوند، عباس و صوودر، سوویدکاظی 
 .2، شماره 1، دوره اقتصاد کشاورزی

سوازی   آب و شوبیه (. تعیین ارزش اقتصوادی  1396پرهیزکاری، ابوذر و بدیع برزین،حسوین ) 
در   نشریه پژوهو آب رفتار کشاورزان منطقه تاکستان در کاهو منابع آب کشاورزی.    

 .1، شماره کشاورزی

گذاری آب دربخو کشووواورزی برتعادل منابع    ( ، نقو قیمت 1391جلیل پیران، حسوووین ) 
 .119-128، 2، شماره مجله اقتصادیآب. 

فصووولنامه اقتصووواد کشووواورزی و مات آن. (. رویکرد بازار آب و الزا1383جعفری، عباس )
 .75-120، 48، شماره 12، سال توسعه

(. بررسووی نقو بازار در تخصوویص بهینه منابع آب.  1389جفره، منوچهر و علیزاده، سووعید )
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 .119-128، 8، شماره فصلنامه اقتصاد مالی

سا   (. 1396جوان دیزاوندی، الهام) شاورز بازار یرشعوامل موثر بر پذ ییشنا  مطالعه یآب ک
نامه کارشووناسووی ارشوود اقتصوواد کشوواورزی، دانشووگاه   پایان : شووهرسووتان چناران،یمورد

 فردوسی مشهد. 

شیری      سروش و ب صر؛ باقری،  صادی مدیریت منابع  1395پور، امیر )خیابانی، نا (. الزامات اقت
 . 42-56، 1، شماره 28، دوره آب و فاضالبآب، مجله  

(. 1392ظمی، محمدحسووین و نظری، محمدرضووا، ) پورکا ،شووهرکی، جواد؛ دهمرده، مجید
های کشوواورزی )مطالعه موردی: اراضووی کشوواورزی  گذاری حقابهتدوین الگوی ارزش

 .101-120، 1، شمارهتحقیقات اقتصاد کشاورزیمنطقه پاشاکال، مازندران(. 

(. تحلیل اثرات اقتصووادی و رفاهی تشووکیل   1392صووبوحی، محمود و پرهیزکاری، ابوذر )
ستان قزوین.  بازار  شاورزی      آب آبیاری در ا سعه ک صاد و تو شریه اقت شماره  ن  ،4 ،350-
338. 

سیی   (. مدلسازی اثر  1395بهبودی، داود و اعلمی، محمدتقی ) ،ضرغامی، مهدی  ،صفاری، ن
ای آب در مقایسه با تخصیص عمومی با توسعه بازی    رفاهی بازار در تخصیص بین ناحیه 

 .3، شماره 12، سال ات منابع آب ایرانتحقیقهمکارانه؛ مطالعه موردی. 

شاپور  صغر ) عابدی  ست قیمت   1389آبادی، ا سیا گذاری آب کشاورزی در حفظ   (. تحلیل 
له دوره دکتری اقتصووواد             عه موردی حوزه زاینده رود اصوووفهان. رسوووا منابع آبی: مطال

 کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.

ستانه  صومیان، علی  ،غنجی، م صفاری، حامد، ) خشنودی  ،مع سایی و    1394فر، زهرا و  شنا  .)
گذار بر فناوری مدیریت منابع آب در بخو کشاورزی و منابع طبیعی.   تبیین عوامل تاثیر
 . 113-128، 2، شماره پژوهو و فناوری

(. مدیریت اقتصووادی منابع آبی تحت فشووار در 1395داران، حسوون )قراخانی، امیر و هاشوومی
 .113-128، 4،شماره های جدید در مدیریت و حسابداریوهوپژاستان همدان. 

مت  یذری، امیرحسوووین و شووورزه   ،زاده، علیکرا تاثیرات     1392ای، غالمعلی )چ یل  (. تحل
اقتصوووادی و اجتماعی ایجاد و توسوووعه بازار آب در بخو کشووواورزی )مطالعه موردی: 

شیرین دره بجنورد(.        سد  ست  ضی پایین د صادی ارا شماره  48 ، دورهتحقیقات اقت  ،3 ،
128-107. 
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(. ارزشووگذاری اقتصووادی   1396)احمد  باللی، حمید و سووام دلیری، ،کسووبیان لعل، فرزانه
بهار(. پایان نامه  -های زیرزمینی در بخو کشوواورزی)مطالعه موردی دشووت همدانآب

 کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا.  

(. منافع بالقوه تشووکیل بازارهای آب مطالعه موردی منطقه سوواوه. 1388حسووین )کیانی، غالم
 .4، شماره 6، سال علوم محیطی

(. بررسی پیامدهای اقتصادی بازارهای محلی آب   1395کیانی، غالمحسین و باقری، اصغر )  
 .165-171، 1، شماره مجله پژوهو آب ایران)بررسی موردی شهرستان اردبیل(. 

(. نقو بازار در تخصوویص بهینه منابع آب و عوامل موثر بر کارایی  1395ضووا )کیانی، غالمر
 . 93-102، 1سال سوم. شماره  نشریه آب و توسعه پایدار،بازار آب. 

به عنوان راهی برای     (.1394)آذر، نسووویی و ابریشووومچی، احمد   محمدی  بازارآب  ظرفیت 
هری،  معماری و توسعه ش المللی مهندسی عمران،تخصیص بهینه آب. سومین کنگره بین  

 دانشگاه شهید بهشتی.

(. مدیریت تقاضووای آب آبیاری در دشووت اردالن با تاکید بر  1395مظفری، محمدمهدی، )
 .4، سال پنجی، شماره نشریه حفاظت منابع آب و خاکگذاری، سیاست قیمت

گذاری آب بر میزان مصوورف آن در های قیمت(. ارزیابی سوویاسووت 1393ورزیری، آزیتا )
نامه کارشووناسووی ارشوود  بخو کشوواورزی )مطالعه موردی: شووهرسووتان دهگالن(. پایان 
 اقتصادکشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.

نده )    کان 1393هاشووومی، فرخ بازار مجوز برداشووووت از آب    (. ام یل  های  سووونجی تشوووک
ه  سوووطحی)مطالعه موردی: رودخانه قمرود، اراضوووی پایاب سووود گلپایگان(. پایان نام               
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