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چکیده
یکی از کارآمدترین و موثرترین راهکارهای موجود برای مدیریت تقاضای آب ،توجه به جنبههای اقتصادی از جمله ایجاد و
توسعه بازارهای آب است  .عوامل متعددی در ایجاد و توسعه بازار آب تاثیرگذار هستند .وجود ساختار فنی ،اقتصادی ،اجتماعی
و حقوقی مناسب برای تشکیل بازار آب بسیار ضروری است .هدف این پژوهو بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه بازار
آب در دشت همدان -بهار و ارائه مدل عاملهای موثر بر بازار آب است .این پژوهو از لحاظ رویکرد ،کمی و از لحاظ
هدف ،کاربردی است .همچنین روش گردآوری دادهها از نوع میدانی و از نظر ماهیت و روش جزء مطالعات توصیفی -تحلیلی
است .جامعه آماری پژوهو شامل کشاورزان دارای کشت آبی در دشت همدان -بهار( )N=3048است .آمار و اطالعات
پژوهو در قالب پرسشنامه محقق ساخته در سال  1397جمع آوری شد .حجی نمونه جامعه آماری کشاورزان براساس فرمول
کوکران  240نفر محاسبه شد .برای بررسی پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و رقی آن معادل  0/91به
دست آمد .براساس نتایج تحقیق از میان مولفه های حقوقی و قانونی موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب ،عوامل صدور مجوز برای
حقابه داران ،حقوق قابل مبادله آب ،رفع تعارضات قانونی و به رسمیت شناختن بازار آب به عنوان مهیترین عامل شناخته
شدند .همچنین عاملهای نصب کنتورهای هوشمند و سازوکار تحویل حجمی آب بهعنوان عوامل فنی -کشاورزی ،قیمت
مناسب و عادالنه برای آب و سرمایهگذاری در زیرساختهای مهار ،توزیع و انتقال آب بهعنوان عاملهای اقتصادی و عوامل
مشارکت مردمی و تشکیل شوراهای حل اختالف مردمی بهعنوان عاملهای اجتماعی از جمله مهیترین عوامل موثر بر ایجاد
و توسعه بازار آب معرفی شدند.
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 -1مقدمه
کمیابی منابع آب و عدم توانایی انسووان در تولید آن از یک سووو و افزایو بیرویه تقاضووای
آن بهویژه در دهههای اخیر ،موجب افزایو شووکاف بین عرضووه و تقاضووای آب در اغلب
م ناطق دن یا شوووده اسوووت (مظفری .)1395 ،کمبود آب با کیف یت به یکی از عوا مل مهی
بازدارنده توسووعه کشوواورزی و اقتصووادی در بیشووتر کشووورهای در حال توسووعه تبدیل شووده
بهطوری که ا ستفاده منطقی و بهینه از منابع آب و اتخاذ سیا ستهای منا سب برای پایداری
این منبع از دغدغههای اصوولی سوویاسووتگذاران در اکثر کشووورهای در حال توسووعه اسووت
(باقری و همکاران .)1396 ،با این حال ،بحران کیآبی در اکثر مناطق سوووبب شوووده تا بازار
آب به عنوان ابزاری جدی برای رفع این مشکل مورد توجه قرار گیرد.
اقتصاددانان حوزه منابع عقیده دارند که مکانیزمهای بازار آب ،میتوانند به صورت قابل
توجهی تخصوویص آب را بهبود بخشوود (محمدیآذر و احمد ابریشوویچی .)1394 ،ایجاد و
توسووعه بازار آب سووبب افزایو ضووریب اطمینان در دسووترسووی به آب و کاهو ریسووک
بهره برداران شوووده و به نحو مطلوبی مدیریت و تخصووویص بهینه آب را منعکس میک ند
(احمدی و همکاران .)1395 ،بازار آب امکان دستیابی به کارایی بیشتر در تخصیص آب
و حداکثر شووودن رفاه اجتماعی را فراهی میکند (صوووبوحی و پرهیزکاری .)1392 ،تجارت
آب در بازار میتواند بهصوووورت انتقال دائمی حقابه ،اجاره بلندمدت و یا اجاره کوتاهمدت
باشووود .اغلب مبادلهها مربوط به کوتاه مدت و کمترین نوع معمول آن انتقال دائمی حقابهها
بوده است (برازجانی و همکاران.)1389 ،
از کارکردهای مهی بازار آب تعیین قیمت برای این نهاده مهی اسوووت که بهعنوان یک
ابزار اقتصووادی در بهرهبرداری و تخصوویص آن تاثیر میگذارد (باللی و ویاجی)2015 ،1؛ به
این مفهوم که کشاورزان با افزایو قیمت آب روی یک منحنی تقاضا با شیب منفی واکنو
نشووان داده و مصوورف آب آبیاری را کاهو میدهند .از این رو ،آب ذخیره شووده میتواند
بین مصارف دیگر از جمله استفاده در تولید محصوالت باارزشتر و همچنین اهداف مربوط
به حفظ محیطزی ست مطابق با ترجیحات جامعه ،مجددا توزیع شود به نحوی که تخ صیص
م جدد م نابع آب مو جب افزایو کارایی اسوووت فاده از آن شوووود (وزیری .)1393 ،ات خاذ
1- Viaggi
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سیا ستها و راهبردهای درازمدت سبب می شود تا با تامین آب و تخ صیص آن بین بخوها و
مصوووارفی که باالترین بازده نهایی را تولید میکنند ،مدیریت آب کشووواورزی بهبود یابد و بین
عرضه و تقاضای آن تعادل برقرار شود .در برقراری این تعادل ،مانند هرکاال و نهادهای ،قیمت یا
ارزش آب نقو تعیینکنندهای دارد و اگر این قیمت به درسووتی تعیین شووود ،انتظار میرود که
ب سیاری از م سائل موجود در مدیریت منابع آب برطرف شود (کرامتزاده و همکاران.)1392 ،
بازار آب به عنوان یک نهاد مبادله میتواند به وسوویله تعیین قیمت مناسووب برای خرید و فروش
آب ،اطالعات مربوط به نیازها و منابع موجود را به اطالع خریداران و فروشندگان برای انتخاب
بهینه برساند و از این طریق میتواند فعالیتهای اقتصادی را تنظیی کند و باعث افزایو بهرهوری
اقتصادی شود (صفاری و همکاران.)1395 ،
تشکیل بازار آب و به دنبال آن اشتراکگذاری آب آبیاری توسط کشاورزان ،متناسب با
مقدار تخصوویص آب در هر منطقه سووبب کاهو مصوورف بیرویه این نهاده میشووود .وجود
سووهام آب برای کشوواورزان در برخی مواقع سووبب مصوورف بیرویه بخشووی از آب آبیاری
میشووود در حالی که با وجود مجوز آب هر کشوواورز ،حق برداشووت حجی معینی از آب را
دارد که این امر مانع از مصووورف بیرویه آب در بخو کشووواورزی میشوووود (پرهیزکاری و
همکاران .)1392 ،براسوواس تئوریهای اقتصووادی و مطالعات صووورت پذیرفته به نظر میرسوود
یکی از کارآمدترین و موثرترین راهکارهای موجود برای مدیریت تقاضوووای آب ،توجه به
جنبههای اقتصادی از جمله ایجاد و توسعه بازارهای آب است (احمدی و همکاران.)1395 ،
عوامل متعددی در ایجاد و توسوووعه بازار آب تاثیرگذار هسوووتند؛ وجود سووواختار فنی،
اقتصووادی و حقوقی مناسووب برای تشووکیل بازار آب بسوویار ضووروری اسووت .در این راسووتا
مکانیسوووی حقوق مالکیت آب به گونه ای باید باشووود که اوال این حقوق از امنیت الزم
برخوردار بوواشوووود و ثووانیووا انعطوواف پووذیر بوده و منعکس کننووده هزینووه واقعی آب بووه
مصرفکنندگان آن باشد (شهرکی و همکاران.)1392 ،
براسووواس تجارب جهانی و تجربه بازار آب در مناطق مختلف ،شوووفاف بودن وضوووعیت
حقآبه ها ،تفکیک مالکیت آب از زمین ،مکانیسوووی قوی نظارت بر تحویل حجمی آب،
ایجاد تشووکلهای مردمی ،تاسوویسووات مناسووب ذخیره سووازی و انتقال آب ،تبادل شووفاف
اطالعات بر ای تشوووکیل یک بازار رقابتی ،پایین بودن هزینه مبادالت ،ضووومانت اجرایی
مبادالت ،جلوگیری از انحصار و کاهو عوارض خارجی منفی آن از ضروریات تشکیل و
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توسعه بازار آب است (باللی و همکاران 1396 ،و جفره و علیزاده.)1389 ،
ویلر 1و همکاران معتقدند متغیرهای شوووفافیت تخصووویص ،وضوووح قانونی و اطمینان ،ظرفیت
اداری برای مقابله با تغییرات اسوووتفاده از ترتیبات ،تنظیمات عمودی و افقی برای کاهو هزینههای
نهادی از پیو نیازهای ضروری برای ایجاد بازارآب هستند (ویلر و همکاران.)2017 ،
بررسیها همچنین نشان میدهد که یکی از دالیل عدم موفقیت بازارهای آب در ارتباط
با فناوری انتقال آن است .پیشرفت در فناوری به پیوستگی بازار آب کمک کرده و محدوده
جغرافیایی آن را گسترش میدهد (قراخانی و هاشمیداران .)1395 ،در واقع چنین استدالل
می شود که یکی از عواملی که سبب ایجاد انگیزه در سطح زارعین برای ورود به بازار آب
و اقدام به مبادله آب میشود ،وجود شبکه انتقال است (بهلولوند.)1386 ،
براسوواس تجربه بازار آب مجن 2در داخل کشووور ،شوورایط الزم برای تشووکیل بازار آب
کارآمد شووامل تعریف شووفاف حقآبهها ،تفکیک مالکیت آب از زمین ،ایجاد تشووکلهای
مردمی ،تا سی سات منا سب ذخیره سازی و انتقال آب ،تبادل شفاف اطالعات برای ت شکیل
یک بازار ر قابتی ،پایین بودن هزی نه م بادالت ،ضووو ما نت اجرایی م بادالت ،جلوگیری از
انحصار و کاهو عوارض خارجی منفی است (جفره و علیزاده.)1389 ،
همانطور که ا شاره شد ،عوامل متعددی در ایجاد ،تداوم و تو سعه بازار آب کارا ،موثر
هسووتند که بسووته به شوورایط فنی ،اقلیمی ،اقتصووادی و اجتماعی حاکی بر بازار آب دارای اثر
بخشی متفاوت هستند.
دشت همدان -بهار ،واقع در مرکز استان همدان ،یکی از دشتهای بحرانی است (شکل
( ))1که در ناحیه اقلیمی نیمهخشووک قرار گرفته و میزان بارندگی سوواالنه آن  324میلیمتر
بوده و درصووود بسووویار باالیی از منابع آب مورد نیاز این دشوووت بهویژه برای فعالیت های
کشاورزی توسط منابع آب زیرزمینی تامین میشود.
1- Wheeler
 -2شهر مجن از توابع شهرستان شاهرود و در  35کیلومتری شمال غربی شاهرود و در دامنه کوههای این منطقه قرار
دارد .بازار آب مجن درنتیجه تحول نظام بهرهبرداری از منابع آب این منطقه در سال  1341شمسی و با فرآیند تعریف و
تثبیت حقابهها تشکیل شد .روند مبادالت صورت گرفته در بازار آب مجن نشاندهنده توسعه و گسترش مشارکت در
بازار مزبور است بهطوریکه از سال  1381به بعد با بهبود وضعیت منابع آب و افزایو عرضه به خاطر بارندگی ،تعداد
افراد وارد شده در جریان مبادالت و تعداد قرارداد و حجی آب مبادله شده ،رشد پیدا کرده است .بازار سبب ایجاد
انگیزه سرمایهگذاری بخو خصوصی در سایر بخوهای آب و کشاورزی عالوه بر خرید آب شده است.
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شکل  -1موقعیت جغرافیايي دشت همدان -بهار
ماخذAkhavan et. al, 2010 :

محدودیت آب به عنوان مهیترین عامل محدودکننده فعالیت های کشووواورزی در این
منطقه است .در سالهای اخیر به دلیل گسترش سطح زیر کشت محصوالت با نیاز آبی باال
و برداشووت بیرویه ،سووطح آب در این دشووت به شوودت کاهو یافتهاسووت (کسووبیان لعل و
همکاران .)1396 ،در این مدت تالشهای متعددی به منظور کنترل تخلیه شووودید منابع آب
زیر زمینی دشووت صووورت پذیرفته ،اما نتایج این سوویاسووتها کارسوواز نبوده اسووت (باللی و
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همکاران .) 1389 ،این مطالعه با هدف بررسوووی و ارائه مدل عوامل موثر بر ایجاد و توسوووعه
بازار آب در دشت همدان -بهار در فعالیتهای کشاورزی صورت گرفته و به اولویتبندی
عوامل مختلف فنی -کشووواورزی ،اقتصوووادی ،اجتماعی و حقوقی موثر در بازار آب و ارائه
مدل عاملهای موثر بر بازار آب در این منطقه میپردازد.
مطالعات متعددی در زمینه بازار آب و عوامل موثر بر ساختار آن صورت پذیرفته است.
دیزاوندی و همکاران ( )1396در تحقیق خود به بررسووی و شووناسوواییثر بر پذیرش بازار آب
کشوواورزی در شووهرسووتان چناران و با بهرهگیری از مدل الجیت ترتیبی و موانع موجود در
شوووکلگیری بازارآب و رتبهبندی این موانع با اسوووتفاده از مدل تصووومییگیری چندمعیاره
) 1(MCDMو روش تاپسیس 2پرداختند .در این مطالعه عوامل سطح زیرکشت ،مالکیت و
تحصیالت از جمله عوامل موثر بر پذیرش بازار آب کشاورزی معرفی شدند.
خیابانی و همکاران ( )1396در پژوهو خود به الزامات اقتصادی مدیریت منابع آب پرداخته
و نتایج پژوهو آنها بر تبیین دقیق حقوق مالکیت جهت ایجاد بازاریابی منابع آبی و احتساب
پارامترهای مهی درقیمتگذاری مدرن منابع آبی در کشورهای توسعه یافته داللت دارد.
کیانی ( ) 1395به بررسوووی نقو بازار در تخصووویص بهینه منابع آب و عوامل موثر بر
کارایی بازار آب در مجن و اردبیل پرداخت .در این مطالعه تعریف شوووفاف حقابه ها و
تضمین مالکیت توسط نهادهای قانونی از الزامات ایجاد بازار آب اشاره شده است .براساس
یافتههای تحقیق ،تفکیک مالکیت آب از زمین ،تضوومین مبادالت ،کاهو هزینههای اداری
مبادالت و ایجاد تاسووویسوووات مناسوووب ،سوووبب کاهو هزینههای مبادله و افزایو کارایی
بازارهای آب میشود.
غنجی و همکاران ( )1394به شوووناسوووایی و تبیین عوامل تاثیرگذار بر فناوری مدیریت منابع
آب در بخو کشوواورزی و منابع طبیعی با اسووتفاده از تحلیل عامل اکتشووافی پرداختند و به این
نتیجه رسیدند که مولفههای مدیریت تاسیسات آب زراعی ،عوامل زیرساختی -حمایتی دولت،
مشوووارکت در ف عالیت های اجت ماعی ،ف عالیت های آموزشوووی -ترویجی ،دانو و اطال عات
کشاورزان به ترتیب بیشترین نقو را درتبیین مدیریت منابع آب زراعی دارا بودند.
عابدی شاپورآبادی ( )1389تاثیر سیا ست قیمتگذاری آب ک شاورزی در حفظ منابع
1- Multi- Criteria Decision Making Model
2-TOPSIS Method
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آبی در حوزه آبی زایندهرود را تحلیل و بررسوووی کرد .برای این منظور از مدل برنامهریزی
خطی ،مدل جایگزینی عوامل و تابع هزینه ترانسلوگ 1استفاده کرد و به این نتیجه رسید که
به دلیل کی کشو بودن تقاضای آب کشاورزی ،سیاست قیمتگذاری به تنهایی نمیتواند
موجب تغییرات مصرف این نهاده کمیاب شود .کنترل افزایو قیمت آب میتواند تا حدی
در ا ستفاده از آبهای زیرزمینی موثر واقع شود و تعیین قیمت آب به طور عادالنه میتواند
نقو تعیینکنندهای در تخصیص منابع آبی داشته باشد.
جعفری ( ) 1383در مطالعه ای به بررسوووی رویکرد بازار آب و الزامات آن پرداخته و الزامات
تشکیل بازارهای آب را به اصالحات در ساختار قوانین و حقوق آب ،اصالحات نهادی و سازمانی
و توسعه شبکههای انتقال و آبرسانی طبقه بندی میکند .در این مطالعه عواملی نظیر تصریح حقوق
آب ،آزادی ورود و خروج به بازار ،ت شکیل نهادهای ناظر را از الزامات ت شکیل و تو سعه بازار آب
بیان میکند.

تامپسن )1993( 2در پژوهو خود دیدگاههای سازمانی در زمینه سیاست و بازار آب را
مورد ارزیابی قرار داد و به این نتیجه رسووید که محدودیتهای قانونی و مشوووقهای مالی از
عوامل موثر بر ایجاد بازار آب هستند.
دو سی و ای ستر )2000( 3با برر سی ساختار بازار آب ،خ صو صی سازی در عر ضه و تامین منابع
آب را یکی از نتایج احتمالی تشووکیل و ایجاد بازار آب دانسووته و مشووارکت بخو خصوووص وی در
تامین آب ،شووفاف بودن قوانین و حقوق آب و تعیین قیمتهای مبادله آب در هر منطقه را بهعنوان
عوامل اصلی مشارکت مردم و ایجاد بازار آب معرفی میکنند.
اینسلی )2002( 4در مطالعه ای به بررسی عوامل تقویت بازار آب پرداخته و واگذاری مسئولیت
به صووواحبان حقوق آب در مناطق مختلف جهت نظارت و مدیریت منابع آب و تشوووکیل بازار آب
مناسب عنوان کرده است.

گرافتن و همکاران )2014( 5به بررسی بازاریابی آب در حوضه ماری دالینگ استرالیا و
تحلیل انتقادی سووواختار بازار آب با اسوووتفاده از مقایسوووه تطبیقی پرداختند و به این نتیجه
رسیدندکه هرچند اهداف اجتماعی و زیستمحیطی با بازارهای آب سازگار است ،طراحی
1- Translog
2- Thomspon
3- Dosi and Easte
4- Ainslie
5- Grafton
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هرگونه برنامهریزی و نظارت موثردر این زمینه ضروری است.
باومن )2017( 1در پژوهشووی با مدلسووازی تاثیر هزینه معامالت ،حفاظت و عرضووه منابع
جایگزین بر فعالیت های بازار آب در غرب آمریکا با اسوووتفاده از مدل های چندگانه و
یکپارچه آب منطقهای به این امر دسوووت یافت که هزینه های معامالت تاثیر زیادی بر رفاه
بازار آب و ایجاد آن هی از نظر بهره وری کل و هی اثرات توزیع دارد .تولیدکنندگان که
دارای حقوق آب هسوووتند با افزایو رشووود جمعیت ،درآمد مثبت کسوووب میکنند؛ زیرا
میتوانند حقوق آب خود را در بازار به فروش برسوووانند ،اما این دسوووتاوردها برای کاربران
براساس موقعیت آنها در حوضه متفاوت است.
در م طال عات جل یل پیران ( ،)1391وا نگ ،)2012( 2الو و وان سوووکوالو یک،)2002( 3
بوواومن ( ،)2017گرافتن و هورن ،)2014( 4براون ،)2006( 5غنجی و همکوواران (،)1394
ک یانی ( ،)1395ک یانی ( ،)1388لوچ و هم کاران ( ،)2018خ یا بانی و هم کاران ( )1395و
هاشووومی و همکاران ( )1393به عوامل متعدد مختلف اقتصوووادی ،اجتماعی ،فنی و حقوقی
موثر بر ایجاد و توسووعه بازار آب شووامل هزینه مبادالت ،سووود حاصوول از بازار آب ،قیمت
آب ،هزینه انتقال مالکیت ،هزینههای معامله ،هزینه حملونقل آب ،سرمایهگذاری در بهبود
فناوری ،مشارکت در فعالیتهای اجتماعی ،تاسیسات آب زراعی ،مکانیسی حقوق مالکیت
آب ،امنیت حقوق مالکیت آب ،صاحب اختیار بودن حقابهداران در خرید و فروش ،داشتن
حق استفاده به جای مالکیت اشاره شده است.

 -2روششناسي پژوهش
این پژوهو از لحاظ رویکرد ،کمی و از لحاظ هدف ،کاربردی محسوووب میشووود .روش
گردآوری داده ها از نوع میدانی و از نظر ماهیت و روش جزء مطالعات توصووویفی -تحلیلی
اسووت .جامعه آماری پژوهو شووامل کشوواورزان دارای کشووت آبی در دشووت همدان -بهار
( )N=3048است .دادهها در قالب پرسشنامه محقق ساخته جهت ارزیابی نظرات کشاورزان
و به منظور برر سی عوامل موثر بر ایجاد و تو سعه بازار آب در د شت همدان -بهار در سال
1- Bauman
2- Wang
3- Louw & Van Schalkwyk
4- Grafton & Horne
5- Brown

فصلنامه علمی پژوهشهاي اقتصادي ايران /سال بيستوپنجم /شماره  /84پاييز 1399

175

 1397جمعآوری شوود .این پرسووشوونامهها در چهار بخو شووامل عوامل فنی -کشوواورزی،
اقتصوووادی ،اجتماعی و حقوقی و قانونی طراحی شووود که در آن عوامل فنی -کشووواورزی
شوووامل 20گویه ،عوامل اقتصوووادی 14 ،گویه ،عوامل اجتماعی 8 ،گویه و عوامل حقوقی و
قانونی در قالب  15هسووتند .حجی نمونه جامعه آماری کشوواورزان براسوواس فرمول کوکران
 240نفر محاسووبه شوود .برای اندازهگیری نظرات پاسووخگویان کشوواورزان از مقیاس لیکرت
اسوووتفاده شووود و پاسوووخدهندگان میزان موافقت خود را با هریک از گویهها در یک مقیاس
درجهبندی شده نشان دادند .پرسشنامههای تهیه شده توسط جمعی از اساتید و صاحبنظران
مربوطه بررسی و روایی آن مورد تایید قرار گرفت .همچنین برای بررسی پایایی ابزار تحقیق
از ضریب آلفای کرونباخ ا ستفاده شد و رقی آن برای معادل  0/91به د ست آمد که بیانگر
قابلیت باالی ابزار تحقیق جهت گردآوری اطالعات اسوووت .همچنین در این مطالعه ،اعتبار
مدل با استفاده از تحلیل عامل تاییدی مورد بررسی قرارگرفت .عمدهترین هدف استفاده از
تحلیل عاملی ،تعیین میزان توان مدل عامل از قبل تعریف شوووده به مجموعهای از داده های
مشاهده شده است .این روش توسط کارل پیرسون ( )1901و چارلز اسپیرمن ( )1904برای
اولین بار مطرح شوووود و برای تعیین تاثیر گذارترین متغیر های مدل در ز مانی که ت عداد
متغیرهای مورد بررسووی زیاد و روابط بین آنها ناشووناخته باشوود ،اسووتفاده میشووود .در این
پژوهو به منظور انجام تحلیل عامل تاییدی از نرم افزار  Smartplsاستفاده شد و مدل کلی
تحقیق با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی آزمون شد.

 -3تحلیل نتايج
جهت بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب در دشت همدان -بهار از  58گویه در
قالب چهار مولفه ،شووامل عوامل فنی کشوواورزی ( 19گویه) ،عوامل اقتصووادی ( 14گویه)،
عوامل حقوقی و قانونی ( 17گویه) ،عوامل اجتماعی ( 8گویه) با اسوووتفاده از طیف 11
درجهای لیکرت :0( 1هی تا  :10صددرصد) استفاده شد .به منظور تحلیل و بررسی دیدگاه
کشووواورزان با اسوووتفاده از شووواخص های میانگین ،انحراف معیار و ضوووریب تغییرات به
اولویتبندی عوامل موثر بر ایجاد بازار آب در دشووت همدان -بهار پرداخته شوود .همچنین
 :0 -1هی  :1 ،خیلی کی :2 ،خیلی کی تا کی :3 ،کی :4 ،کی تا متوسط :5 ،متوسط :6 ،متوسط تا زیاد :7 ،زیاد :8 ،زیاد
تا خیلی زیاد :9 ،خیلی زیاد :10 ،صددرصد
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اعتبار مدل با استفاده از تحلیل عامل تاییدی مورد بررسی قرارگرفت.

 -1-3عوامل موثر بر ايجاد و توسعه بازار آب
 -1-1-3عوامل اقتصادي
عوامل اقتصوووادی نقو بهسوووزایی در ایجاد بازار آب در هر منطقه ایفا میکنند ،این عوامل
شووامل هزینهها ،درآمد و سووود ناشووی از ایجاد بازار آب هسووتند .یک بازار آب موفق ،بازار
آبی اسوووت که هزینههای معامالتی آن حداقل باشووود .به عبارت دیگر ،شوووفافیت در تعداد
خریداران و فروشندگان آب و همچنین پایین بودن هزینه انتقال آب از جمله عواملی هستند
که بر ایجاد و توسووعه بازار آب موثر هسووتند .در این مطالعه برای بررسووی عوامل اقتصووادی
موثر بر ایجاد و توسوووعه بازار آب براسووواس مبانی تئوریکی و مطالعات پیشوووین  14گویه
استخراج و نظرات کشاورزان در این مورد بر حسب میانگین و انحراف معیار محاسبه شده،
سپس براساس ضریب تغییرات اولویتبندی شدند (جدول (.))1
براسوواس نتایج تحقیق از دیدگاه کشوواورزان همه گویههای اقتصووادی ذکر شووده دارای
میانگین عددی باالی  2/5ه ستند و تاثیر به سزایی بر ایجاد و تو سعه بازار آب دارند .از میان
این گویهها ،هزینه مورد نیاز برای انتقال آب ،قیمت گذاری مناسب و عادالنه آب و عادالنه
بودن قیمت و سوورمایهگذاری در زیر سوواختهای فیزیکی مثل نصووب کنتورها به ترتیب با
ضووریب تغییرات  0/32 ،0/33و  0/32مهیترین گویههای اقتصووادی موثر بر ایجاد بازارآب
در دشت همدان -بهار هستند.
براساس مبانی تئوریکی در صورتی که بازار آب ایجاد شده دارای ساختار رقابتی باشد،
کارایی تعیین قیمت و تخ صیص و بهره برداری در حداکثر خود ا ست که ب سته به نیروهای
عر ضه و تقا ضای آب در بخو ک شاورزی و سایر بخوهای رقیب و تعیین قیمت برمبنای
مکانیزم بازار ،میتواند عامل مهمی در تداوم و توسعه بازار آب در دشت همدان -بهار باشد
کوه این امر از دیود کشوووواورزان نیز مورد تواییود قرار گرفتوه اسووووت .همچنین از دیگر
محدودیتهای ایجاد بازار آب در مورد آبهای زیر زمینی میتوان به این واقعیت اشووواره
کرد که اغلب هی ابزار یا روش منطقی و اقتصادی برای انتقال آب مبادله شده از محلی که
دارای منابع آب زیرزمینی کافی ا ست به مناطقی که دارای کمبود منابع آب ه ستند ،وجود
ندارد؛ مگر با ایجاد و توسعه یک سیستی انتقال آب.
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در این مطالعه متغیر های سووورمایه گذاری در مهار ،انتقال و توزیع منابع آب ،سووورمایه
گذاری در شیوههای آبیاری نوین و سرمایهگذاری اقتصادی در زمینه افزایو بازدهی ناشی
از آب نیز از عوامل مهی و تاثیرگذار در ایجاد و توسوووعه بازار آب از دیدگاه کشووواورزان
هستند .در این مطالعه گویههای اختصاص اعتبارات بلندمدت از طرف دولت برای بازسازی
و احیای منابع آب ،اعمال سوویاسووت کاهو آب در دسووترس و اعطای وام به کشوواورزان و
طوالنی کردن بوواز پرداخووت بووه ترتیووب بووا ضوووریووب تغییرات  0/36 ،0/34و 0/39از
کیاهمیتترین گویههای اقتصادی موثر بر ایجاد بازار آب در دشت همدان -بهار هستند.
جدول  -1اولويتبندي عوامل اقتصادي موثر بر ايجاد و توسعه بازار آب در دشت همدان -بهار
انحراف

ضريب

معيار

تغييرات
0/33

1
2

گويه

ميانگين

هزينه مورد نياز براي انتقال آب

3/74

1/23

قيمت گذاري مناسب و عادالنه آب

3/64

1/17

0/32

سرمايهگذاري در زير ساختهاي فيزيکی مثل نصب کنتورها

3/49

1/13

0/32

3

سرمايهگذاري در آبياري تحت فشار (نوين)

3/70

1/17

0/32

4

3/69

1/19

0/32

5

3/63

1/17

0/32

6

سود حاصل از فروش آب

3/71

1/22

0/33

7

ميزان درآمد حاصل از فروش آب

3/67

1/23

0/33

8

سرمايهگذاري مربوط به استحصال آب زيرزمينی

3/51

1/17

0/33

9

سرمايه گذاري دولتی مربوط به مهار ،انتقال و توزيع آب

3/50

1/17

0/33

10

سرمايهگذاري اقتصادي در زمينه بازدهی آب

3/49

1/16

0/33

11

3/51

1/20

0/34

12

اعمال سياست کاهش آب در دسترس

3/41

1/24

0/36

13

اعطاي وام به کشاورزان و طوالنی کردن باز پرداخت

2/4

1/28

0/39

14

اعمال ماليات براي کشاورزانی که بيش از حد آب برداشت
میکنند.
اعمال سياستهايی به منظور کاهش هزينه مبادالت

اختصاص اعتبارات بلندمدت از طرف دولت براي بازسازي و
احيا منابع آب

اولويت

ماخذ :يافتههاي پژوهش

 -2-1-3عوامل حقوقي و قانوني
جهت برر سی عوامل حقوقی و قانونی برا ساس مطالعات و برر سیهای پی شین از  17سوال
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استفاده شد و نظرات کشاورزان در این مورد اولویتبندی شد .براساس نتایج ارائه شده در
جدول ( )2میانگین بهدسوووت آمده برای همه گویه های حقوقی و قانونی مقادیر باالیی را
نشوووان میدهد که بیانگر بااهمیت بودن متغیرهای حقوقی و قانونی در ایجاد و توسوووعه بازار
آب در دشت همدان -بهار است .بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که یکی از موانع
توسعه بازار آب در این دشت این است که بسیاری از فروشندگان بالقوه آبهای زیرزمینی
در صورت ت شکیل بازار آب دارای حقوق الزم برای انتقال آب از زمینهای سایر افراد را
ندار ند به همین دل یل متغیر هایی مان ند امن یت ،انع طاف پذیری حقوق مالک یت آب و رفع
تعار ضات موجود و به ر سمیت شناختن بازار آب و وجود مکانی سی حقوق مالکیت آب از
مهیترین عوامل حقوقی و قانونی موثر بر ایجاد بازار آب در دشووت همدان -بهار از سوووی
کشاورزان معرفی شده است (جدول (.))2
در این مطالعه همچنین وجود قوانین الزم برای حل اختالفات و تعارضووات در زمینه
مبادالت آب  ،صاحب اختیار بودن حقابه داران در خرید و فروش حقابه شان و در نتیجه
اثرگذاری بر ایجاد و توسعه بازار آب در این دشت از دیگر متغیر های حقوقی و قانونی
موثر بر ایجاد بازار آب هسووتند  .اسووتفاده کارا و بهینه از منابع آب در صووورتی تبدیل به
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
واقعی آب از اجرای قانون حمایت کند .اجرای محکی و قوی قو انین و مقررات مرتبط
با آب تا حد زیادی می تواند مسوووائل کمبود آب را کاهو دهد .بهبود سووویاسوووت ها
به منظور تخ صیص عادالنه حقوق آب بین ک شاورزان و مجاز بودن ک شاورزان به انتقال
حق آبه های خود بین فعالیت های مختلف درون و برون بخشووی از جمله الزامات حقوقی
و قانونی ایجاد بازار آب محسوب می شود.
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جدول  -2اولويتبندي عوامل حقوقي و قانوني موثر بر ايجاد و توسعه بازار آب در دشت
همدان -بهار
انحراف

ضريب

معيار

تغييرات
0/31

1
2

گويه

ميانگين

امنيت حقوق مالکيت آب

3/62

1/12

انعطافپذيري حقوق مالکيت آب

3/59

1/13

0/31

وجود مکانيسم حقوق مالکيت آب

3/58

1/10

0/31

3

وجود قوانين شفاف و مطمئن در مورد حقوق آب

3/57

1/11

0/31

4

3/53

1/10

0/31

5

رفع تعارضات قانونی موجود و به رسميت شناختن
بازار آب
اصالح در ساختار قوانين آب با توجه به شرايط

اولويت

3/46

1/12

0/32

6

وجود مقررات مناسب برداشت آب

3/56

1/17

0/33

7

تثبيت حقوق آب

3/55

1/16

0/33

8

قابل مبادله بودن حقوق آب

3/54

1/17

0/33

9

3/42

1/14

0/33

10

3/50

1/20

0/34

11

3/40

1/18

0/35

12

داشتن حق استفاده از آب به جاي مالکيت آب

3/36

1/21

0/36

13

تشکيل بانک آب

3/32

1/24

0/37

14

3/14

1/22

0/39

15

صدور سند آب براي حقابهداران

3/11

1/23

0/39

16

مجزا بودن مالکيت آب از زمين

2/79

1/20

0/43

17

منطقه

وجود قوانين الزم براي حل تعارضات و اختالفات
در زمينه مبادالت آب
وجود سازمانها و نهادهاي نظارتی مستقل براي آب
تاکيد سياستهاي کالن کشور در راستاي
سياستهاي بخش آب

صاحب اختيار بودن حقابهداران در خريد و فروش
حقابهشان

ماخذ :يافتههاي پژوهش

 -3-1- 3عوامل اجتماعي
عالوه بر عوا مل مختلف فنی ،اقتصووووادی و حقوقی ،راه کار ها و بر نا مه های اجت ماعی و
فرهنگی در مدیریت منابع آب در سووطح کالن ،مدیریت منابع آب در بخو کشوواورزی و
ایجاد و تو سعه بازار آب بهعنوان ابزاری برای مدیریت کارای منابع آب ب سیار موثر ه ستند.
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از جمله این عوامل که در این مطالعه مورد تدوین و سوووپس ارزیابی قرار گرفته اسوووت،
میتوان به تقویت ت شکلهای مردمی ،وجود شوراهای حل اختالف ،م شارکت ک شاورزان
در مدیریت منابع آب و تشکیل بازار ،آموزش و شفاف سازی در زمینه بازار آب و ...اشاره
کرد که در جدول ( )3ارائه شوودهاند .باال بردن سووطح آگاهی از مقدار آب مورد اسووتفاده و
اثرات مرتبط (در مق یاس محلی و منط قه ای) ،مشووووار کت محلی در آموزش به صوووورت
آموزش در محل نیز از جمله شیوههای دیگر انتقال دانو در زمینه ایجاد بازار آب و مزایا و
هزینه های ناشوووی از آن در بخو کشووواورزی اسوووت که انتقال آن ها بهعنوان عوامل و
راهکارهای اجتماعی تاثیر معنیداری در ایجاد و توسعه بازار آب میتواند داشته باشد.
جدول  -3اولويتبندي عوامل اجتماعي موثر بر ايجاد و توسعه بازار آب در دشت همدان -بهار
انحراف

ضريب

معيار

تغييرات

3/50

1/09

0/31

1

3/48

1/09

0/31

2

3/45

1/08

0/31

3

3/44

1/12

0/32

4

3/58

1/17

0/33

5

3/43

1/13

0/33

6

وجود اطالعات کافی در زمينه عرضه و تقاضاي آب

3/41

1/12

0/33

7

تقويت تشکلهاي مردمی

3/47

1/18

0/34

8

گويه
وجود شوراهاي حل اختالف محلی و ضابطين
قضايی
همکاري کشاورزان با سازمانهاي مرتبط با مديريت
آب در کشاورزي
تشکيل و عضويت در تعاونیها و انجمنهاي مرتبط
با آب
کسب اطالعات از طريق رسانهها راديو ،تلويزيون در
زمينه بازار آب
آموزش و شفافسازي در زمينه ايجاد بازار آب
مشارکت کشاورزان در تصميمگيري پروژههاي
مديريت آب

ميانگين

اولويت

ماخذ :يافتههاي پژوهش

در این مطالعه میانگینهای بهدسوووت آمده برای هریک از گویههای اجتماعی حاکی از آن
اسووت که همهی متغیرهای تشووکیلدهنده عوامل اجتماعی بر ایجاد بازارآب در دشووت همدان-
بهار موثر هستند .همچنین وجود شوراهای حل اختالف محلی ،همکاری کشاورزان با سازمانهای
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مرتبط با مدیریت آب در کشاورزی و تشکیل تعاونیهای مرتب با آب و عضویت کشاورزان همگی با

ضریب تغییرات  0/31از مهیترین عوامل اجتماعی موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب هستند.

 -4-1-3عوامل فني -كشاورزي
به منظور سنجو عوامل فنی -کشاورزی موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب در دشت همدان-
بهار 19 ،گویه طرح و با اسوووتفاده از طیف  5گزینهای لیکرت مورد آزمون قرار گرفت .در
این ارزیابی عامل تجهیز مزارع به شووویوه های نوین آبیاری ،وجود تاسووویسوووات مناسوووب
ذخیرهسازی و انتقال آب و نصب لوله در زیر زمین برای انتقال آب چاهها بهعنوان مهیترین
عامل موثر در ایجاد و توسعه پایدار بازار آب در دشت همدان -بهار معرفی شده است.
پیشووتر گفته شوود که تقریبا کل منابع آبی مورد نیاز فعالیتهای کشوواورزی در این دشووت از
طریق منابع آبهای زیر زمینی صورت میپذیرد و از این رو ،ایجاد شفافیت و نظارت بر اجرای
دقیق تحویل حجمی منابع آب از طریق نصب کنتورهای هوشمند بسیار ضروری به نظر میآید.
این در حالی است که کشاورزان این دشت برخالف انتظار ،نصب کنتور هوشمند روی چاهها
را کیاهمیتترین ع امل برای ایجاد بازار آب در منطقه مورد مطالعه عنوان کرده اند .در این
ارزیابی ،متغیر های میزان آبدهی چاه ،میزان کاربرد فناوری و تکنولوژی و وجود تاسووویسوووات
زیربنایی جهت انتقال آب در منطقه دارای اولویت های بعدی در ایجاد و توسوووعه بازار آب در
منطقه هسوووتند .اهمیت و اولویت سوووایر متغیرهای موثر بر ایجاد و توسوووعه بازار آب در دشوووت
همدان -بهار از دیدگاه کارشناسان در جدول ( )4اشاره شده است.
برای بررسووی عوامل موثر بر ایجاد بازار آب در دشووت همدان -بهار از دیدگاه کشوواورزان 58
گویه در قالب چهار مولفه؛ یعنی عوامل فنی کشوواورزی ( 19گویه) ،عوامل اقتصووادی ( 14گویه)،
عوامل حقوقی و قانونی ( 17گویه) ،عوامل اجتماعی ( 8گویه) بهصورت طیف  5درجهای لیکرت
( :0هی تا  : 5صددر صد) مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج حا صل از ارزیابی مقای سه کلی عوامل
مختلف اقتصادی ،حقوقی ،اجتماعی و فنی -کشاورزی نشان میدهد که همه عوامل بررسی شده
در پژوهو دارای میانگین باالیی بوده و از این رو ،همه عوامل بیان شده تاثیر بسزایی بر ایجاد بازار
آب در دشوووت همدان -بهار دارند (جدول ( .))5از میان این عوامل ،عوامل فنی -کشووواورزی با
ضریب تغییرات  0/26بیشترین تاثیرگذاری را در ایجاد بازار آب به همراه دارند.
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جدول  -4اولويتبندي عوامل فني -كشاورزي موثر بر ايجاد و توسعه بازار آب در دشت همدان -بهار
گويهها

ميان
گين

انحراف
معيار

ضريب
تغييرات

اولويت

تجهيز مزارع به شيوه نوين آبياري

3/67

1/08

0/29

1

روش آبياري

3/70

1/09

0/29

2

وجود تاسيسات مناسب ذخيرهسازي و انتقال آب

3/68

1/13

0/31

3

نصب لوله در زير زمين براي انتقال آب چاهها

3/61

1/12

0/31

4

وجود تاسيسات زير بنايی جهت انتقال آب در منطقه

3/71

1/14

0/31

5

ميزان آبدهی چاهها

3/70

1/15

0/31

6

رفع مشکالت و نارسايیهاي کانالهاي سنتی

3/60

1/11

0/31

7

تعمير و نگهداري شبکههاي انتقال آب

3/56

1/10

0/31

8

سطح زير کشت آبی

3/28

1/07

0/31

9

طول کانال انتقال آب

3/56

1/14

0/32

10

ميزان کاربرد فناوري و تکنولوژِي

3/48

1/10

0/32

11

برقی کردن چاههاي گازوئيلی

3/41

1/21

0/35

12

محل استقرار منبع آب زراعی

3/46

1/13

0/33

13

استفاده از دستگاههاي تقسيم مناسب

3/23

1/21

0/37

14

وجود کانالهاي معتبر اطالع رسانی بازار آب در سطح منطقهاي

3/39

1/18

0/35

15

اندازهگيري آب در کانالهاي اصلی

3/14

1/15

0/37

16

تعداد قطعات اراضی

3/02

1/20

0/40

17

فاصله بين مزارع

3/57

1/60

0/45

18

نصب کنتورهاي هوشمند بر روي چاهها

3/48

1/65

0/47

19

ماخذ :يافتههاي پژوهش

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

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

سطح معنی داری

عوامل اقتصادی

3/61

1/02

0/28

1

0/00

عوامل فنی کشاورزی

3/48

0/92

0/26

2

0/00

عوامل اجتماعی

3/47

0/99

0/28

3

0/00

عوامل حقوقی و قانونی

3/46

0/96

0/28

4

0/00

ماخذ :يافتههاي پژوهش

 -2- 3برازش مدل ساختاري عوامل موثر بر ايجاد بازار آب
در این مطالعه به منظور بررسی پایایی مدل عوامل موثر بر ایجاد بازار آب سه معیار بار عاملی ،آلفای
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کرونباخ ،پایایی مرکب مورد بررسی قرار گرفت .یکی از ابزارها جهت تشخیص پایایی شاخصهای
متغیرهای مکنون در نرمافزار  smartplsمیزان بار عاملی هر شاخص است .در این مطالعه ،همه
مقادیر سنجههای مرتبط با متغیر مکنون (بجز دو مورد) باالتر از  0/6بهدست آمدند که نشاندهنده
این است که مدل از پایایی الزم برخوردار است .همچنین مقادیرآلفایکرونباخ برای همه متغیرهای
مکنون باالتر از  0/7است و اعداد گزارش شده برای پایایی مرکب نیز نشان میدهد که مدل
ساختاری دارای پایایی سازگاری درونی است (جدول (.))6
جدول  -6مقادير الفاي كرونباخ و پايايي مركب متغیرهاي مکنون
اجتماعی

اقتصادي

بازارآب

حقوقی و قانونی

فنی

آلفايکرونباخ

0/964

0/967

0/813

0/981

0/970

پايايی مرکب

0/970

0/970

0/915

0/982

0/973

ماخذ :يافتههاي پژوهش

روایی مدل اندازهگیری توسط روایی افتراقی و همگرا سنجیده شد .براساس نتایج جدول
( )7متغیرهای اجتماعی ،اقتصادی ،بازار آب ،حقوقی و قانونی ،فنی -کشاورزی از حد
مطلوب روایی همگرا برخوردارند.
جدول  -7روايي همگرا هريک از متغیرهاي مکنون
متغير
AVE

اجتماعی

اقتصادي

بازار آب

حقوقی و قانونی

فنی

0/799

0/733

0/842

0/767

0/677

ماخذ :يافتههاي پژوهش

همچنین براساس گزارش جدول ( )8که نتایج همبستگی و جذر  AVEروی قطر آن
قرار داده شده ،میتوان روایی افتراقی سازههای انعکاسی را مشاهده کرد که نشان میدهد
مدل از روایی افتراقی برخوردار است .در این جدول که براساس معیار فورنل -الکر گزارش
شدهاست ،همه متغیرهای پژوهو در مقایسه با معرفهای سایر متغیرهای مکنون پراکندگی
بیشتری در بین معرفهای خود دارند.
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جدول  -8ماتريس فورنل-الكر
اقتصادي

بازارآب

حقوقی وقانونی

متغير

اجتماعی

اجتماعی

0/894

اقتصادي

0/841

0/871

بازارآب

0/696

0/839

0/918

حقوقی وقانونی

0/781

0/860

0/844

0/876

فنی

0/731

0/812

0/760

0/850

فنی

0/823

ماخذ :يافتههاي پژوهش

بنابراین با بررسی روایی همگرا و افتراقی متغیرهای پنجگانه مکنون و همچنین مقادیر بار
عاملی مربوط به هر یک از سنجهها یا متغیرهای آشکار مدل برازش شده و تایید شده تحقیق
بهصورت شکل ( )2طراحی و ترسیی شد.

شکل  -2ضريب معناداري عوامل موثر بر ايجاد بازارآب

فصلنامه علمی پژوهشهاي اقتصادي ايران /سال بيستوپنجم /شماره  /84پاييز 1399

185

 -4جمعبندي و نتیجهگیري
این مطالعه با هدف بررسی و ارائه مدل عوامل موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب در دشت
همدان -بهار در فعالیتهای کشاورزی صورت گرفته و به اولویتبندی عوامل مختلف در
چهار گروه فنی -کشاورزی ،اقتصادی ،اجتماعی و حقوقی موثر در بازار آب و ارائه مدل
عاملهای موثر بر بازار آب در این منطقه میپردازد.
براساس نتایج تحقیق و میانگین و ضریب تغییرات محاسبه شده برای گروههای مختلف
عوامل مورد بررسی ،تمام گروهها شامل عوامل فنی -کشاورزی ،اقتصادی ،اجتماعی و
حقوقی و قانونی بهطور معنیداری بر دارای تاثیر بر ایجاد و توسعه بازار آب هستند .مطالعات
خیابانی و همکاران ( ،)1395کیانی ( ،)1388غنجی و همکاران ( ،)1394الو و سکولویک
( ،)2002باومن ( ،)2017پترینی ( ،)2017خیر و همکاران ( )2012و وانگ ( )2012نیز تاثیر
این عوامل بر ایجاد بازار آب را تایید کردهاند.
براساس نتایج تحقیق عوامل هزینه انتقال آب و سرمایهگذاری در شیوههای نوین آبیاری
از دید کشاورزان از جمله مهیترین عاملهای اقتصادی موثر بر ایجاد و توسعه بازار آب در
دشت همدان -بهار هستند .از محدودیتهای ایجاد بازار آب در مورد آبهای زیرزمینی
میتوان به این واقعیت اشاره کرد که اغلب هی ابزار یا روش منطقی و اقتصادی برای انتقال
آب مبادله شده از محلی که دارای منابع آب زیر زمینی کافی است به مناطقی که دارای
کمبود منابع آب هستند ،وجود ندارد؛ مگر با ایجاد و توسعه یک سیستی انتقال آب.
براساس نتایج تحقیق در این مطالعه متغیرهای سرمایهگذاری در مهار ،انتقال و توزیع منابع
آب ،سرمایهگذاری در شیوههای آبیاری نوین و سرمایهگذاری اقتصادی در زمینه افزایو
بازدهی ناشی از آب نیز از عوامل مهی و تاثیرگذار در ایجاد و توسعه بازار آب عنوان شدهاند.
همچنین از دیگر موانع توسعه بازار آب در این دشت این است که بسیاری از فروشندگان
بالقوه آبهای زیرزمینی در صورت تشکیل بازار آب ،دارای حقوق الزم برای انتقال آب از
زمینهای سایر افراد را ندارند .نتایج تحقیق نیز ضمن تایید این محدودیت ،صدور سند آب
برای حقابهداران ،رفع تعارضات موجود و به رسمیت شناختن بازار آب و وجود مکانیسی
حقوق مالکیت آب را از مهیترین عوامل حقوقی و قانونی موثر بر ایجاد بازار آب نشان
میدهد .به عبارت دیگر ،استفاده کارا و بهینه از منابع آب و ایجاد بازار آب در صورتی
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
آب از اجرای قانون حمایت کند .بهبود سیاستها بهمنظور تخصیص عادالنه حقوق آب بین
کشاورزان و مجاز بودن کشاورزان به انتقال حق آبههای خود بین فعالیتهای مختلف درون
و برونبخشی از جمله الزامات حقوقی و قانونی ایجاد بازار آب محسوب میشود.
نتایج نشان داد که در کنار عوامل مختلف اقتصادی و فنی -کشاورزی فاکتورهای
اجتماعی نظیر تقویت تشکلهای مردمی ،وجود شوراهای حل اختالف ،مشارکت کشاورزان
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
تاثیر بر ایجاد بازار آب دارد.
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