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 آب اقتصاد در بازاندیشی

 هپبورن کامرون و نمانهاکلمای گاریک،. ای داستین

 

آب، موضوع  به دسترسی در هانابرابری و نوسانات، جمعیت، اقلیمی و افزایش آبی به دلیل تغییراتکم تشدید : باچکیده

تداول از م اقتصادی هایسیاست هایدستورالعمل .است گرفته قرار گذاریسیاست کار دستور ای دربه شکل فزاینده آب

 وزیعیت هایدرگیری و آب هایسیاست به کافی توجه عدم دلیل به مالکیت حقوق و گذاریقیمت سازی،جمله خصوصی

 آب تقاضای و عرضه فیزیکی و اجتماعی متمایز هایویژگی در این تحقیق .است شده مواجه آن با مشکل با مرتبط

 ی تامینها. زیرساخت1 :دهیمر میقرا بررسی آب مورد گذاریسیاست اصلی حوزه سه برای را آن پیامدهای و شناسایی

ای کهشب تامین آب غیر و زیرزمینی آب منابع به روز افزون وابستگی .مالکیت حقوق . اصلاح3 و ی،گذار. قیمت2 مالی،

 یابیستد .نمایدمی تقویت را سیاسی یهاچالش با مقابله و آب اقتصاد بازاندیشی در به نیاز و دوچندان راها چالش این

 عهدآب، به علاوه ت مدیریت و تخصیص تامین، برای آورانهفن و بنیادی یهانوآوری مستلزم آب پایدار توسعه افاهد به

 .باشد مانده است مغفول ممکن که موضوعاتی است به رسیدگی برای پایدار مالی و سیاسی

 

 مقدمه

به  ارک و کسب رهبران و انگذارسیاست ایبر را نگرانی ترینبیش داشته و جهانی قرار خطرات رده در همواره آب بودکم

 انقاط دنی از بسیاری در حقیقتا آب .ناشی از حقیقتی هستندها این نگرانی (.2112 اقتصاد، جهانی مجمع)همراه دارد 

 ابد. جمعیتیمی گسترش و تشدید تقاضا افزایش قوانین هوشمندانه و با اجرای و مداخله بدون هاچالش این و است یابکم

خواهد  افزایش 2101 سال تا نفر میلیارد 1/3 به 1211 سال در نفر میلیون 32 از است مواجه آبی شدیدکم با که انیجه

 22 تقریباً ،2112 سال در. کند فراهم را سالم آشامیدنی آب به همگانی دسترسی نتوانسته نیز آب یهازیرساخت .یافت

 بیش) درصد نیز 00 و اندنداشته دسترسی خانه در سالم آشامیدنی آب به( نفر میلیارد 2 از بیش) جهان جمعیت از درصد

 4 حاضر حال در (.2112 یونیسف، و سازمان جهانی بهداشت) اندبوده سیستم تخلیه فاضلاب بهداشتی فاقد( میلیارد 4 از

دلیل  به ار خطرات ز اینآلودگی نی برند. از طرفیآبی به سر میدر شرایط کم ماه یک مدت به حداقل سال در نفر میلیارد

لیه سیستم تخ و مشکلات اساسی در نوظهور یهاآلاینده کشاورزی، یهارواناب فاضلاب، نشده کنترل یهاجریان وجود

 و ادهد قرار شدن خشک آستانه در را شهرها شدید، یهاخشکسالی گذشته، دهه در .کندمی تشدید فاضلاب بهداشتی،

 به انسان زندگی و اقتصادی فعالیت که آن جایی از .است داشته همراه به قتصادی رابا پیامدهای ا سیستماتیک خطرات

 گیرند.ادامه مورد بررسی قرار می در که دارند اقتصادی یهاسیاست در با اهمیتی ها تاثیراتجریان این است، وابسته آب

 ول،ا مرحله در .نمود مشاهده آب کیفیت بود وکم ی مسایل مربوط بهگذاراستیس رویکردهای در توانمی را مرحله سه

ت و قرار داش همگانی آب تامین پرهزینه و متمرکز بزرگ، یهاپروژه درخدمت انجامها سیاست بیستم، قرن دوم نیمه در

داد شواهد نشان می ،1221 دهه در حال، این با .شد ساخته انرژی و آب نیازهای رفع برای بزرگ سد 40111 به نزدیک
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ه روز بر روز ب اقتصادی و محیطی زیست مختلف دلایل به ییهاپروژه چنین. است راه در تحول بنیادینی و که تغییر

 .افزودمشکلات می

 و رضهع قوانین تابع و اقتصادی کالای یک عنوان به آب تلقی برایای فزاینده فشار قرن جدید، آغاز در دوم، مرحله در

، های سیاسی در برابر چنین رویکردیبا وجود مقاومت .آمد شود به وجوداداره می ربازا یهاسیگنال و هاقیمت که با تقاضا،

حلی بهینه به عنوان راه« کارآمدی»گذاران به شدت تحت تاثیر کتب و نوشتارهای علم اقتصاد برای رسیدن به سیاست

های عرضه مالکیت برآمده از نوسان ها و حقوقکننده هزینههای متنوع آب منعکسقرار گرفته بودند. در این سیاق، قیمت

 ودب اقداماتی اولین گذاری،قیمت و آب رو ایجاد بازارهایگردد. از اینو تقاضا است که موجب استفاده کارآمدتر از آب می

 و ذخیره هایزیرساخت در گذاریسرمایه هایهزینه تامین به منظور مناسب برای افزایش درآمد های مالیانگیزه که

 انگذاریاستس و نمود تعیین معامله قابل آب حقوق بازار توسط توانمی را آب در این رویکرد، قیمت .کرد را ایجاد آب توزیع

 یزن خصوصی مالکیت این مرحله، در .نمود مجاب تجارت آن امکان و توزیع حقوق آب، مصرف در سقفی ایجاد برای را

  .شددر نظر گرفته می بر آمده از متون اقتصاد هایحلراه سازیپیاده از مهمی بخش عنوان به اغلب

 هاقیمت دریافت» با آب هایچالش برای رفع هاناموفق به دست آمده، انگیزه در پی تجارب ،2111 سال در حال، این با

 که را کسانی ،2112 سال در کوچابامبا در سازیخصوصی سر بر «آبی هایجنگ» .کاهش یافت «مالکیت حقوق و

 هب مربوط هایچالش .کرد محکوم کردند،می ترویج و کسری سرمایه بودکم برای حلیراه عنوانبه را یسازخصوصی

 ماندگار ای به سرعت تحقق نیافته دقیق طراحی بدون اقتصادی اصلاحات که داد نشان آب حقوق اصلاح و گذاریقیمت

 و شدید سیاسی مبارزات مشمول صحیح، راتمقر و حاکمیت خدمتگزار عنوان به گذاریقیمت و بازارها .شوندنمی

  .کنندقلمداد می حاکمیتی یهابحران عنوان به را آب یهابحران اکنون ناظران .شدند فنی هایچالش

 اکونومیست ،2113 سال در .کندمیعیان  را تفکر تغییر ای است که ایننمونه استرالیا دارلینگ-ریز موریآب ضهحو

 رلینگدا-ریز موریآب حوضهتمهیدات انجام شده در  و نمود اعطا استرالیا به را "آب خردمندانه مدیریت برای برتر جایزه"

 جادای و استرالیا آب حقوق اصلاحات .قرار داد مورد تحسین "تجارت و کسب و کار عملی نمونه بهترین" عنوان را به

اکونومیست  ،2111 سال اما در .به بار آورد توجهی قابل آوردهایدست دارلینگ،-موری در جوش و جنب پر آب بازارهای

 صتخصی حد از بیش دارلینگ-موری آب وضوح مشخص شده که به اکنون" گونه عنوان کرد:این در اظهار نظری جدید

 که یکی از عوامل آن شد، منتشر هاماهی کشته شدن درباره استرالیا در مهمی اخبار نیز، 2112 سال در. "است شده داده

 عالف آب بازار با وجود علمی، اجماعی اساس بر "اکونومیست"شد  باعث که دارلینگ بود رودخانه در یان آبجر بودکم

 دادهن نشان واقعی از خود پیشرفتی ریز هنوزآب ضهاین حو کلی طور به» که کند اذعان دارلینگ-ریز موریآب ضهحو

 تشکس آزمایشی را استرالیا تجارت سیاست و اصلاحات ژورنال استریت وال در 2112 سال در ویژه نیز مقاله یک .«است

 وریکارآمدی و بهره برای هابر این اساس معلوم شد که تلاش خواند. 1ولز ساوت نیو در فزاینده مناقشات میان در خورده

طابق با م اهداف سایر و برابری و عدالت به رسیدن برای استرالیا نشان داد که تجربه .نبوده است در این زمینه کافی

 پایان به مدو مرحله توان گفت که به طور قطعبنابراین می. بهتری وجود دارد رانیحکم و ریزیبرنامه به نیاز ها،سیاست

 .است رسیده

                                                           
1 New South Wales 
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 نآ پیامدهای و خطوط ترسیم مقاله این وظایف از یکی .هستیم )مرحله سوم( جدیدی مرحله آستانه در در حال حاضر ما

 شدت و یتفور نیستند بلکه گذشته هایدهه از ترآسان های پیش رو نه تنهاچالش .است ادیاقتص گذاریسیاست برای

 این کنندهتعیین ویژگی شاید .است افزایش رو به هااین چالش به پاسخ در جهانی اقدامات .اندنموده تری نیز پیدابیش

 سوء از آب هایبحران .هستند وجهی چند ذاتاً  آبی یهاچالش که باشد موضوع این و آگاهی دیرهنگام درک مرحله

صیص تخ و یگذارقیمت ی،گذارسرمایه مالکیت، یهاچالش .برندرنج می مناسب اهداف و حقوق قوانین، نبود و مدیریت

 اگر .ای داردنندهکنقش تعیین نیز رانیحکم و گذاریسیاست .نیست کل ماجرا این اما. گیرد قرار توجه مورد بایستنیز می

تصادی اق واقع در و اجتماعی فیزیکی، عوامل آیا که پرسید باید باشد، پررنگ آب در حد از بیش گذاریسیاست نقش

 رایب مشابهی نیز هایدهد. چالش در مباحث مربوط به آب توضیح را گذاریسیاست پایدار نقش که دارد وجود خاصی

 ه به منظوراقتصادی ک هایوجود دارد. سیاست هستند ادیاقتص -استدلالی اقلیمی هایسیاست اجرای دنبال به که افرادی

 هماهنگ تلاش و سیاسی استراتژی یک مستلزم عواملی که گرفتن نظر در با باید شوندآب اعمال می مدیریت و تخصیص

 .شوند است طراحی آب اقتصادی و اجتماعی فیزیکی، متمایز هایویژگی به پرداختن برای

 چرایی و یچگونگ قصد دارنداند شده گذاری اقتصادی مجله آکسفورد گردآوریبخش سیاست زا زمینه این در که مقالاتی

 یقاتتحق و تجربیات از هاییدرس استخراج آب، مدیریت هایچالش به رسیدگی برای اقتصادی گذاریسیاست تلاش

اکمیتی را مورد بررسی قرار ح و مالی امور آوری،فن در نوظهور هاینوآوری هایمحدودیت و هافرصت کشف و جهانی،

 تواندمی سانیان رفتار در تغییرات و سیاسی هایاستراتژی اقتصادی، هایانگیزه سازمانی، ساختارهای از ترکیبی چه .دهند

 ها کارساز باشد؟ آن درآوردن کنترل تحت و مشکلات این بهتر تعریف برای

 به بستگیوا اول این که،. کندمی ترسیم دهند رامی تغییر را بآ اقتصاد که اصلی روند دو پیامدهای همچنین مقالات این

 دو از بیش 2111 تا 1291 سال از زیرزمینی یهاآب از استفاده .است یافته افزایش گیریچشم طور به زیرزمینی یهاآب

 2 از بیش برای آب اصلی منبع و دهدمی تشکیل را آب برداشت کل از درصد 33 زیرزمینی هایآب .شده است برابر

 هایبآ ناپایدار پمپاژ به همین دلیل رو به روست و مرج و هرج با خصوصی هایچاه افزایش .کندمی فراهم را نفر میلیارد

 هایاکوسیستم عملکرد و محیطیزیست هایجریان و شود زیرزمینی هایآب سطح کاهش به منجر تواندمی زیرزمینی

 خیرهذ حجم که مناطقی در آلودگی، حتی مشکلات و زیرزمینی یهاآب تغذیه وعتن .قرار دهد مورد تهدید را شیرین آب

 این .کندی جدی مواجه میهابا چالش را آب پایدار مدیریت نیست نیز اصلی آن منطقه هایجز نگرانی زیرزمینی آب

وم هم با د روند .ی دارددر پ سطحی یهاآب در مورد را متفاوتی اقتصادی و سیاسی نتیجه در و فیزیکی مشکلات روندها،

ترسی دس کشیلوله آب به منابع کشورهای جهان سوم شهرها در و حومه روستایی برخی مناطق .است در ارتباط روند اول

 تا گرفته (دستی یهاپمپ و خصوصی یهامانند چاه)ثابت  منابع آبی از آبی لوله کشی نشده ندارند و این خلا با منابع

آبی،  منابع نای کشی،لوله آب برخلاف .گرددبرطرف می (شده بندیبسته آب و تانکر یهاکامیون مانند) سیار فروشندگان

های تامین» نعنوا به پس این که از) دهندمی نشان را متغیر و کم تقاضای با محدود اقتصادی مقیاس و نیستند ایشبکه

 ی،خاص آبی نقاط در را ایغیرشبکه هایریگذاسرمایه عمومی گذاریسیاست .شوند(می توصیف «ایشبکه غیر آب

 ضعیف هداریبه نگ منجر سازمانی پراکندگی که جاییآن از .اندانجام داده ترین هزینهبا کم روستایی هایبافت تر دربیش

 داختپر بدون یا نامنظم یهااست و در نتیجه پرداخت کم کنندگانمصرف ها برایآن ارزش شده است، آبی نقاط از این
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 غالب الگوهای از متفاوتی اجتماعی و فیزیکی هایویژگی هم با روندها این .زندتری را رقم میبیش هایخرابی و آب بها

 .دهندرا تشکیل می کشیلوله آب هایشبکه طریق از تحویل و تصفیه شده و ذخیره سطحی هایآب

 هاییاستراتژ برای آن پیامدهای پرداخته و کنندمی دشوار را آب مدیریت و تخصیص که مقاله به عواملی دوم در بخش

 گذاریقیمت آب، هایزیرساخت اقتصادی یعنی گذاریسیاست اصلی حوزه سه سوم در بخش .دهیممی را نشان سیاسی

بالعکس  و ،اقتصادی هایسیاست در هاپیشرفت گیری ازبهره برای آب مدیریت حوزه بررسی که به مالکیت حقوق اصلاح و

 هاینوآوری و مالی هایمدل جدید، هایآوریفن پیامدهای چهارم نیز در بخش .دهیممورد بررسی قرار می را دازدپرمی

 .نماییمرا تصریح می اقتصادی هایسیاست و آب آینده برای حاکمیتی

 آب بودکم اقتصادی یهاریشه

 رتبطم هایهدف .پردازدمی دو این بین تعامل به هم و تقاضا هم و عرضه به هم آب بودکم برای مقابله با گذاریسیاست

 بخش و گذارانسیاست ها،دولت تمرکز و هاچالش بعدی چند ماهیت ،(SDGs) پایدار توسعه اهداف آب در حوزه با

  :دهدمی روی این موضوع نشان را خصوصی

 فاضلاب،  و ایجاد سیستم آب تامین 

 آب،  کیفیت تضمین 

 آب. بودکم اثرات کاهش 

  شامل ن موضوعات همچنینای 

 آب، منابع پارچهیک مدیریت  

 اکوسیستم از حفاظت  

 درولوژیکیهی پیچیده ارتباطات با مرتبط هایتعارض و خارجی اثرات به رسیدگی برای المللی بین هایهمکاری و 

 .گردندمی اقتصادی و

 به دست نیامده، هایسود و های محاسبه نشدههای عظیم مناقشه برانگیز حاصل از هزینههای عرضه محور و سدسازیحلراه

 یبرا مقطعی جایگزینی عنوان مالکیت، به حقوق و گذاریتقاضا در قالب قیمت مدیریت در سمت فشار باعث ایجاد

 است گرفته صورت موضوع این درک با آب مدیریت سمت به در این مسیر مداوم فشار .شودمی جدید پرهزینه هایزیرساخت

 مستلزم گذاریسیاست در زمینه پیشرفت .شوندمی ناشی مدیریت و گذاریارزش در آب مشکلات از آب مدیریت یهاچالش که

 .اندمشکلاتی بر سر راه اقدامات گذشته ایجاد نموده که است اقتصادی و سیاسی فیزیکی، متمایز هایویژگی از روشنی درک

 

 است؟ دشوار آب مدیریت و یگذارارزش چرا

 را بآ مدیریت و یگذارارزش که شودمی ناشی تقاضا و عرضه اقتصادی و اجتماعی فیزیکی، یهاویژگی از آب بحران

( ایانهرودخ هایحوضه و زیرزمینی هایسفره یعنی) ذخایر آبی هم که است طبیعی سرمایه از شکلی آب .کندمی دشوار

 هم توانندمی آب منابع .شودمی شامل را( سطحی یهاآب و زیرزمینی هایآب یعنی) آبی اکوسیستمی هایجریان هم و
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 ویژگی در اینجا پنج ما .باشند( زیرزمینی آب اشکال از برخی مثل)ناپذیر  تجدید هم و( سطحی هایآب مانند) تجدیدپذیر

 برای ویژگی سه کنیم،می شناسایی هستند را آب گذاریسیاست برای اقتصادی معمول هایمعرف نسخه که کلیدی

  .تقاضا برای ویژگی دو و عرضه

  عرضه: بخش درالف( 

 . کندمی دشوار را آن گیریاندازه و کردن محدود آب، سیال بودن (1

  .کندمی دشوار را اشهمگانی تخصیص و گیریاندازه آن، تنوع (2

  .باشد داشته زیادی هزینه نقل آن، و حمل و ذخیره که شودمی باعث آب سنگینی (3

 تقاضا:  بخش درب( 

  .کندمی دشوار را عمومی و خصوصی کالاهای با آب ارزش مقایسه که دارد متعددی ربردهایکا آب (1

  .هستند بی رقیب کاربردها این از بسیاری (2

 رایب محدودتری تحلیلی اهمیت از بازارمحور اقتصادی مفاهیم» که اندشده متوجه هاستمدت اقتصاددانان نتیجه، در

 .«است خورداربر اقتصادی هایزمینه سایر به نسبت آب کنندهمصرف و ولیدکنندهت هایشرکت رفتار ارزیابی و توضیح

 .کندمی رتغیی آن کیفیت فرآیند این طول در .شودمی تبخیر کند ومی تراوش شود،می جاری: است سیال که آباول این

 اضلابف تصفیه حال در شهرها از رخیب مثال، عنوان به .گرددمی متعددی و متوالی یهااستفاده آب مولکول یک در واقع از

 مصر مسه .هستند( سنگاپور) شرب قابل تامین آب حتی و( متحده ایالات غرب) باز فضای در آب از مجدد استفاده برای

 مکعب کیلومتر 8/89 شودمی مصرف نیل رودخانه مصر از آبی که در مقدار اما است، مکعب کیلومتر 0/00 نیل رودخانه از

 به آبیاری ای مولد آبی مقاصد برای سودان و اتیوپی در استفاده از پس یا است بلااستفاده یا بالای رودخانه آب زیرا است

 ادهاستف متعدد افراد توسط هدف چندین برای زمانهم طور به تواندمی آب مولکول یک .گرددمی باز رودخانه به سرعت

 کالای عنوان به تواند همدر واقع می .کند فراهم را آب تامین و آبی انرژی تواندآب می مخزن یک مثال، عنوان به. شود

 اتگیرد اثرمی قرار استفاده مورد کجا در و چگونه کهاین به بسته .کند عمل عمومی کالای عنوان به هم و خصوصی

وجود  هزیرزمینی ب آب سطح کاهش یا برگشتی جریان فاضلاب، مثال عنوان به کند،می ایجاد زیست محیطی متنوعی

 هم زمان و که جاییآن از .باشند دو هر یا مفید و مضر، توانندمی زیست محیطی و اثرات خارجی این عوامل .آوردمی

 ابتاستاندارد و ث کالای را یکتوان آننمی دارد و ماهیتی ناهمگن آب سزایی برخوردارند،از اهمیت به هم کیفیت و مکان

  .تلقی نمود

 ا و مکان،ج نظر از .است کیفیت و زمانی مکانی، نظر از آب، متغیر بودن عرضه آن متمایز هایژگییکی از وی که،دوم این

 کانی آنم توزیع نیز کشورها داخل در حتی .شده است توزیع جهان نقاط از بسیاری در نابرابر بسیار طور به شیرین آب

 بین انتقال و قلن و حمل از تاسیسات است. عرضه در موقتی تغییرپذیری کنترل کلید معمولاً  سازیذخیره .نیست یکسان

 یهازیرساخت ،مسائل اقتصادی دلیل به .شودمی استفاده تقاضا و عرضه بین مکانی تطابق عدم بر غلبه برای نیز ایحوضه

 کنندگانمصرف زیرزمینی، یهاآب در مورد که حالی شود. درمی تامین جمعی صورت به معمولاً توزیع و سازی ذخیره

هره ب مشترک توزیع با سیستم از یک اغلب سطحی یهاآب کنندگانولی مصرف دارند، را خود جداگانه یهاچاه اغلب
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 به و در نتیجه روندفراتر می ی موجود آن منطقههاسرمایه از های خیلی بزرگسرمایه مورد نیاز پروژه .برندمی

 .شودمی نیاز تررسمی ساز و کارهای و حاکمیتی ارساخت تجدید با همراه خارج از منطقه، هایگذاریسرمایه

 سال لطو در حجم آن که آبی برداشت از برای مالکیت حق را به وجود می آورد. داشتن خاصی چالش زمانی، تغییرپذیریِ

 .نیست منطقی از آب یک منطقه، انحصاری استفاده حق تواند داشته باشد؟ ایجادچه معنایی می دائم در حال تغییر است

 ازیم، امابس زمین قطعه یک در را دو خانه توانیمنمی است را در نظر بگیرید. ما ثابت مکان و کمیت نظر زمینی که از

 بخشی حق داشتن چیست، سطحی یهاآب از استفاده حق .کنیم آبیاری را با یک جریان آب، چند زمین( معمولا) توانیممی

آبی  حقِ  طبق .است مشخص مقدار یک این حق آب، اختصاصی حقوق اساس خاصی از آن؟ بر میزان یا از جریان آب

 ساحل همه. آب بود از میزان نامشخصی سهم، حق درگذشته )تحت عنوان حق آب ساحل نشینی( وجود داشت، که

 حق استفاده چقدر است؟ آیا آن مشخص اختصاصی مقدار طبق حقوق .از آب بودند مساوی حق یک دارای نشینان

 اناستفاده از آب باید به میز حق: نیست هااین از کدام هیچ مالکیت حق واقع، حق حداقلی؟ در دارید؟ یا را از آب متوسطی

  .است نامشخص ذاتاً  مالکیت حق بنابراین بود، نخواهد دسترس در میزان این اغلب، .حداکثری باشد

 و انیمک تغییرپذیری و آب بودکم یهاچالش و دهدمی افزایش را قطعیت عدم ی شدیدهامسایل اقلیمی و خشکسالی

 و «بودن در دسترس»هایی چون ویژگی در خردی که در پی تغییرات اقتصادی اثرات .کندمی دوچندان را آن زمانی

 با مرتبط اثرات) انسانی کشاورزی و سرمایه بر اقتصادی منفی اثرات با آیدمداوم به وجود می طور به آب «تغییرپذیری»

 زدایینگلج و زراعی یهازمین گسترش باعث محصولات، از بین رفتن و مکرر هایخشکسالی اثرات .ستا مرتبط( سلامت

 هایجود موفقیتقطعیت با و عدم و تغییرپذیری .دهد افزایش آینده تغییرات به نسبت را پذیریآسیب تواندمی که است شده

 گردد تا باکشاورزی تلاش می در .است هشد سیاست اقدامات و هازیرساخت از وسیعی طیف به منجر متناقض

 ثراتا آبیاری، مشکلات مربوط به عدم اطمینان محیطی و تغییرپذیری پوشش داده شود که البته این امر یهازیرساخت

 یامدهایپ تواندمیکه  گرددآب می از ناپایدار موجب استفاده کشاورزی یهاو یارانه پایین یهاقیمت مبهمی را در پی دارد.

 همه رد تولید عوامل اگر متنوع، اقتصادهای در .کند تشدید را کوچک نسبتاً یهاشوک اثرات و باشد داشته اگوارین

 کوچک بتاً نس دارند قرار خشکسالی تاثیر تحت که هاییبخش و باشد دسترس در غذایی مواد واردات باشند، فعال هابخش

 .شود جبران آب به وابسته ترکم هایبخش در تعدیل با است ممکن اقتصادی رشد بر تغییرپذیری باشند تاثیر

 آب عمناب متمرکز هایشبکه نتیجه در. گرددمی متمایزی اقتصادی باعث ایجاد مشکلات آب حجم عظیم که،سوم این

ند مدت بل سیارب هاگذاریاین سرمایه .دارند بالایی نیاز به سرمایه بسیار شده کشیلوله و شدهتصفیه شده،ذخیره سطحی

 طحیس یهاآب توسعه برای کمی زمینه مقیاس بالای آن از نظر اقتصادی، دلیل به و ندارند، دیگری ارزش و هستند

ب، مستقر آ گونه تحویل هر از قبل باید محلی توزیع و انتقال تصفیه، انشعاب، سازی، ذخیره اعم از سیستم کل .دارد وجود

 عمدتاً  هاهزینه اگر (.جمع باشد چاه در یک زمانهم توانندمی ین مواردکه همه ا زیرزمینی یهاآب برخلاف)گردند 

 این در ماا بود، آسان «موقعبه پرداخت» مالی تامین و «توسط کاربر پرداخت» اصل بر تکیه بودند، عملیاتی هایهزینه

 تامین هب مایل دیگری کس یچه زیرا کنند،می ایفا آب مالی تامین در را اصلی نقشها کند و دولتقضیه فرق می مورد

 چرا هک دهدارزشمند بودن آب به عنوان یک واقعیت نشان می .نیست دراز مدتی و برسرمایه یهازیرساخت چنین مالی

 .است «سیاسی تماما»موضوعی  اغلب آب
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نشین هاشیح مناطق و روستایی مناطق در ایغیرشبکه عمدتاً  هایسیستم در آب سنگینی های متفاوتی در موردچالش

که توسط  آبی عمومی و یا دستی یهاپمپ آب مورد نیاز خود را از مردم، .وجود دارد توسعه حال در کشورهای در شهری

 یارس فروشندگان وها کیوسک جمله از آب، فروشندگان از را آن یا کنند وشوند تامین میهای بزرگ حمل میماشین

به دلیل فقدان  همچنین .است کم بسیار آن مورد نیاز برای سرمایه و موضوعی مدولار است تامین آب .خرندمی

 دانندمی یخوب به کنندگانمصرف شود. در این شرایطتمام می گران بسیار آب لیتر هر های ناشی از مقیاس،جوییصرفه

 رایب قیمت هم ی دیگر،از سو .پردازندمی آن برای( پولی یا زمانی لحاظ از) مقدار چه و کنندمی مصرف آب مقدار چه که

 سطتو شده عرضه قیمت با غیررسمی آب فروش جهانی صورت گرفته، بررسی مطابق با یک .است ها بسیار مهمآن

 .کشی هزینه دارد لوله یهاسیستم از تربیش برابر 11 متوسط طور به تانکر یهاکامیون

 ،(تجدیدی و آبی انرژی) زمانهم طور به برخی شود.ای از آب میهای چندگانهاستفاده تقاضا، در بخش که،چهارم این

شهری  صارفم و آبیاری مثلاً) دارد بستگی زمان و زیرساخت ها بهآن برای رقابت که دیگر برخی و ،(آبیاری) رقابتی برخی

ه ب بخش کشاورزی از آب که مقابل شرایطی شهری در فاضلاب از بخش کشاورزی مجدد استفاده شامل تواندمی که

 را آب تخصیص و یگذارقیمت ارزیابی، تصمیمات مربوط به متقابل یهاوابستگی این (.گردد باشدمی منتقل رهاشه

 ستمسی یک با .دارد وجود آب با توجه به کاربردهای متعدد ایویژه هایچالش خانگی هم، مصارف برای .کندمی پیچیده

 و خانگی ملواز خانه، فیزیکی یهاویژگی با زیادی حد تا کندیم استفاده خانواده یک که آبی مقدار ای،شبکه آب تامین

 هر در عاً واق که دانندنمی مسکونی کنندگانمصرف اکثر که دهدمی نشان تجربی شواهد .شودمی تعیین سازی محوطه

 .دارند ودخ مصرف مقدار اطلاعات کمی در مورد چگونگی کنترل کنند؛ در نتیجه،می مصرف آب نهایتا چقدر خاص کاربری

 یا یابدمی اهشک قیمتی یا کشش و است پنهان حالت بهترین در قیمتی سیگنال هر که توان نتیجه گرفتدر نهایت می

شود. های متعدد، منابع متنوعی را شامل میای برای استفادهدر مقابل، آب غیرشبکه .دارد سریع تنظیم برای زمان به نیاز

 تا برداشت آب آشامیدنی از نقاط مشترک.ها گرفته از استحمام در رودخانه

 عمومی هم اموال و عمومی کالای خصوصی، کالای هم تواندآب می. باشد غیررقابتی تواندمی آب از استفاده که،پنجم این

 معنا این به شود،نمی مصرف واقع در گیرد،می قرار استفاده مورد آب که زمانی اساسا، .به حساب بیاید مختلف مصارف در

 استفاده غیرقابل را آن تواندمی آب کیفیت بر آلودگی اثرات البته شود، شیمیایی شکل در برگشت غیرقابل تغییر دچار که

 محصولات با کیفیزی نظر از روغن کنید،می استفاده خود ماشین رانندگی برای روغن لیتر یک از که هنگامی .کند کشنده یا

 کنید،می فادهاست خود باغ آبیاری یاها لباس شستن برای آب لیتر یک از که امیهنگ .شودمی دچار احتراق جدید شیمیایی

از آن یک لیتر برای  اگر .شودنمی مصرف فیزیکی نظر از و ماندمی باقی آب چرخه در H2O صورت به آن یک لیتر آب

 مقداری کنید،ه میاستفاد خود باغ برای آبیاری اگر .داشت خواهید فاضلاب لیتر یک تقریباً کنید،استفاده می لباس شستن

 سفره و کندمی نفوذ خاک در مقداری و شود،می تبخیر جو مقداری به شکل بخار در کند،می تعرق گیاه بوسیله آن از

 منجر آب زا استفاده هایویژگی (.برگشتی جریان) گرددبر می سطحی هایبدنه آب به نهایت در یا کندمی پر را زیرزمینی

 .کندمی پیچیده را آب مدیریت و تخصیص که شودمی فراگیر خارجی اثرات به

 یهافرهس پیچیدگی دلیل به زیرزمینی یهاآب .کندمی دشوار را آب مدیریت و یگذارارزش ویژگی ذکر شده، پنج این

 آب ابعمن تیجهدرن .کنندمی ایجاد تریبیش یهاچالش حمام هستند، وان مدل به ندرت شبیه که هاخوانزیرزمینی و آب

 هایروش اب حجم موجودی، البته و تغییرپذیری سیال بودن، کلیدی هایویژگی تمام در بخش تامین آب دارای زیرزمینی
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 نظر از است ممکن شوندمی پمپاژ مشترک خوانآب یک از که هاییآب .هستند مختلف هایمکانیسم طریق از و مختلف

 تعددیم یهااستفاده شامل زیرزمینی یهاآب تقاضا، در بخش .باشند اشتهند مشابهی موقعیت غیره و عمق دسترسی،

 زیرزمینی هایآب حال، این آن منطقه(. با گیاهی آبیاری پوشش برای عمق کم آب هایسفره مزایای است )مانند،

 ید پذیری وتجد آبی، نیروگاه استفاده در ناوبری، مانند) شوند سطحی هایآب از مختلف هایاستفاده جایگزین توانندنمی

 (.آبزیان گاهزیست

 هددمی نشان خود نوبه به که است، قیمت مکانیسم اعمال برای واقعی هاییایجاد کننده چالش هاویژگی همه این

 آب بودمک متناوب هایایجاد چالش زیربنای وضعیت این .توجهی ندارد بازار دیگر تغییرات به تقاضا و مکانیسم عرضه

 جان اسالمن آشامیدنی آب دلیل به مردم که مثلا در جایی شود، تر تبدیلکامل و کلی آب هایبحران به واندتمی که است

کند، می افت پیدا شرایط اکوسیستم و کندمی تشدید را فقر پایین کیفیت با آب بودکم یا دهندمی دست از را خود

 اشد؟پاسخگوی این مسائل ب تواندمی چگونه اقتصادی گذاریسیاست

 اقتصادی هایسیاست های سه گانهاولویت

 این تا دشومی هادولت برای اساسی وظیفه سه به منجر شد بیان قبل بخش در که آب غیرمعمول فیزیکی هایویژگی

امات و اقد .مالکیت حقوق اصلاح و آب یگذارقیمت آب، یهازیرساخت مدیریت و مالی تامین :کنند فعال را پتانسیل

 رشد واندتمی بود آنکم بنابراین است، تولید کلیدی عوامل یکی از آب :دارند زیادی اهمیت آمیزموفقیت هایفعالیت

 چنین جهانی بانک در های انجام شدهسازیمدل مثال، عنوان به .کندتر عمیق راها نابرابری و دهد کاهش را اقتصادی

چیزی شود که  آن از ترکم درصد ، شش2101 سال در یاقتصاد رشد شودمی باعث آب بودکم که کنندپیش بینی می

 مقابل، در (.2119 جهانی، بانک)آب  سوءمدیریت معمول مبتنی بر کسب و کار ناشی از سناریوهای برخلاف -باشد  باید

 و تخصیص بر که «کارآمد آب هایگذاریسیاست» اتخاذ صورت در دارند، بهتری آب منابع مدیریت که مناطقی

 گذاریدر سیاست وظایف این .«بود خواهند شاهد را درصد 9 تا رشد شتاب» است، متمرکز آب یافته بهبود ریگذاقیمت

 .کنیممی شروعها زیرساخت مالی تامین با مالکیت، حقوق و یگذارقیمت سمت به حرکت از قبل ما. هستند مرتبط هم به

 مالی تامین یهازیرساخت (1

 کشورهای در .است بزرگی به وجود چالش یک بود خواهد نیاز مورد آینده یهادهه در که آب یهازیرساخت مالی تامین

 از تربیش حتی اخیر یهادهه در فاضلاب و آب در یگذارسرمایه یافته، توسعه کشورهای از بسیاری در و توسعه حال در

  .است مانده عقب رشد، از انرژی و نقل و حمل مانندها بخش سایر

 برآوردن برای سال در یگذارسرمایه دلار میلیارد 114 متوسط طور به 2131 سال تا که است شده آوردبر جهانی، سطح در

 .است لیفع هزینه برابر سه میزان تقریباً  این .است نیاز مورد بهداشت و فاضلاب آب، تامین برای پایدار توسعه اهداف

 نگهداری و برداری بهره سالانه هزینه ،2123 سال حدود از پس هستند،ای سرمایه یهاهزینه فقط برآوردهای فعلی

 قمناط و شوندنمی توزیع مساوی طور بهها هزینه این کهبه علاوه این .بود خواهد تر نیزبیش حتی SDG تاسیسات 

 وستاییر مناطق در سالانه مورد نیاز شده برآورد هایهزینه .نیاز دارند جبران برای نسبتا بالاتری هایهزینه اغلب فقیرتر

 در و است جهان سطح در دیگری منطقه هر از تربیش برابر 1/9آفریقا برای تحقق اهداف توسعه پایدار،  صحرای جنوب
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 رایب یگذارسرمایه توسعه پایدار، اهداف بر علاوه .است ایسرمایه هایهزینه سال در آمریکا دلار میلیارد 0 حدود مجموع

 میلیارد 011 تا 411 آب هایزیرساخت برای جهانی مالی نیازهای کل بینیپیش .است نیاز مورد نیز آب یهازیرساخت

 .شودرا شامل می آب فعلی در گذاریسرمایه برابر دو از این میزان بیش که شودتخمین زده می 2131 سال تا سال در دلار

 آب یهازیرساخت در یگذارهسرمای کل برآورد با است که در حال افزایش شدت به یگذارسرمایه نیازهای همچنین،

  .گرددبرآورد می 2101سال  تا دلار تریلیون 9/22

 تامین یهاسیستم شد، ذکر بالا در که همان طور .دارد خاصی کشمکش آب مالی تامین ها،زیرساخت سایر با مقایسه در

 از تربیش برابر 3/2 آب نعتص متحده، ایالات در مثال، عنوان به .است بربیش از اندازه سرمایهای شبکه سطحی آب

 تامین هایزیرساخت .است بردهسرمایه  مخابرات صنعت از تربیش برابر 4/2 و سالانه، درآمد دلار هر ازای به برق صنعت

 و هنگفت اولیه یگذارسرمایه یک مستلزم امر این. بالاست آن بسیار یهاهزینه و دارند بلند مدت نیاز گذاریآب، سرمایه

 زیرا اردد پایینی یگذارسرمایه بازده نرخ آب کلی بخش طور به .است طولانی بسیار بازپرداخت دوره یک آن دنبال به

 سیاسی یسکر با توانندمی خارجی انگذارسرمایه این، بر علاوه .هستند پذیرآسیب سیاسی فشارهای برابر در آب یهاتعرفه

 و) آب تامین یهازیرساخت مالی تامین برای محدودی مایلت همیشه خصوصی بخش برای همین، .شوند مواجه ارزی و

 ز گذشته منطقا .کندمی تقویت را هانگرانی این سازی نیزخصوصی تدابیر .است داشته( فاضلاب یهازیرساخت برای حتی

 و هازینهه رساندن حداقل به گذاری،سرمایه برای انگیزه ایجاد برای رقابتی فشار و مالکیت به وابسته سازی،خصوصی

 مالی امینت مناسب برای حلیراه تواندسازی میآیا خصوصی که است نشده بوده است ولی تا به امروز ثابت مدیریت بهبود

 .باشد آب یهازیرساخت از برداری بهره و

 ،(بآ کنندگانمصرف توسط پرداخت) «تعرفه» توانداین سوال می نمود؟ پاسخ تامین توانمی کجا از بودجه را پس

 (بشردوستانه یهاسازمان وها دولت سایر از کمک) «های مالیکمک» یا ،(ملی دولت طرف از مالی تامین) «مالیات»

  .باشد

 میلیارد 321 که شودمی زده تخمین :دهدنمی پوشش را آب تامین یهاهزینه تمام آب یهاتعرفه معمول، طبق تجربه

 .گرددمی ریزوا فاضلاب و آب هند به بخش و چین استثنای به است، داخلی الصناخ تولید درصد نیم معادل که یارانه، دلار

 عملیات یهاهزینه آب یهاکشورها، تعرفه درصد 21 و گزارش ملل سازمان آب یهاداده ( به2110) OECD طبق استناد

 Global Water توسط نظرسنجی یک با استناد به( 2110) همکاران و کومیوز .دهدنمی پوشش را نگهداری و

Intelligence و دهندمی پوشش جهان را سراسر در بزرگ شهر 132 آب، یهاشرکت که کنندمی به این نکته اشاره 

 یاربس اولیه یهاهزینه پوشش برای که هستند متوسطی یهاتعرفه دارای آب یهاشرکت از درصد 32 که دهدمی نشان

 شورهایک در .دارند سرمایه هایهزینه بازیابی به کمک برای پایینی بسیار هایتعرفه نیز دیگر درصد 32 و است پایین

 داده پوشش را هامقدار قابل توجهی از هزینه که اندنموده دریافت هاییتعرفه آب هایشرکت از درصد 01 تنها پردرآمد،

ای تعرفه درآمد بودن اکافین .اندیافته دست امر این به آب یهاشرکت از درصد 3 سختی به درآمد، کم کشورهای در است؛

 رطو به شهری آب یهاتعرفه تربیش متحده، ایالات در مثال، عنوان به .شودنمی محدود توسعه حال در کشورهای به

 41 حدود سالانه حاضر حال در متحده ایالات .دهدنمی پوشش را جدید یگذارسرمایه نیازهای و سرمایه استهلاک کامل

 میلیارد 123 یگذارسرمایه برای سالانه آمریکا نیاز که حالی در کند،می یگذارسرمایه آب یهاتزیرساخ در دلار میلیارد

  .است دلار



 

02 
 

 ونهچگ گذشته در سرمایه این دهد،نمی پوشش ثروتمند کشورهای در را آب تامین یهاهزینه تمامها تعرفه امروزه اگر

 هایاختزیرس توسعه آب کنندگانمصرف یافته،توسعه کشورهای رسای و متحده ایالات در نوزدهم، قرن شد؟ درمی تامین

 فاضلاب و آب کشی لوله بهها خانه که هنگامی .نمودندمی مالی تامین دارایی، بر مالیات طریق را از شهری آب تامین

 .بود مومیع سلامت بهبود و سوزی آتش خطر کاهش دهنده که این نشان یافت ها افزایشآن دارایی ارزش شدند، متصل

 فاضلاب و آب یهازیرساخت توسعه برای مالی پشتوانه عنوان به دارایی بر مالیات مکمل دولت هم مالیاتی درآمدهای سایر

 .بود

 به 11 حدود از گذشته دهه طی توسعه، حال در کشورهای در فاضلاب و آب به رسمی مالی یهاهای مالی: کمککمک

 بعید و تاس بسیار کم یگذارسرمایه نیازهای با رابطه در هنوز این میزان اما .است تهیاف افزایش سال در دلار میلیارد 14

 .نیز پیدا کند گیریچشم رشد که است

 گذاریقیمت (2

 هزینه اب را آن باید کالا، یک از کارآمد استفاده از اطمینان برای .است اقتصاددانان برای ابزار اولین اغلب یگذارقیمت

 باید یمتق خشکسالی، در مثلاً باشد، داشته وجود کالا یک برای مازاد تقاضای اگر .نمود یگذارقیمت آن( بلندمدت) نهایی

 معمول یهاراهکار این .شود ایجاد آب تامین جدید منابع باید یا نعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود، تا یابد افزایش

 به و یستن آن ارزش اندازه به هرگز تقریباً  آب قیمت :شوند زسا با ایجاد یک پارادوکس مشکل واقعی دنیای در توانندمی

 قیمت نتیجه، در. شودمی ناشی اقتصادی مزایای از مختلفی انواع از آب ارزش .دهدمی پوشش را آن یهاهزینه ندرت

 یاهویژگی موجودی سرمایه، شامل آب هزینه .بود خواهد اثر بی آب مدیریت رقابتی گاه و متعدد اهداف دلیل به واحد

  .است خارجی عوامل و بالا در شده ذکر طبیعی انحصار

 سیگنال یک حالت بهترین در قیمت ای،شبکه آب تامین سیستم یک در خانگی آب کنندگانمصرف از بسیاری برای

 در آب مصرف میزان از کمی تصور خانگی آب کنندگانمصرف اکثر که دهدمی نشان هابررسی .کندمی ارائه پوششی

ها دستگاه و تجهیزات ساختمان) خانه فیزیکی یهاویژگی به شدت به مسکونی آب از استفاده این، بر دارند. علاوه خود خانه

 مقدار ان،کنندگمصرف از بسیاری برای .است معمول ها غیرآن تغییر که دارد بستگی( غیره و زمین اندازه خانگی، و لوازم

  .نیست آگاهانه انتخابی کنند،می هاستفاد خود خانه در که آبی از خاصی

 را بندیسهمیه برای قیمت از استفاده مردم از آید، بسیاریبه حساب می بشر جز حقوق آب که جاآن از این، بر علاوه

 قیمت ایشافز که شرایطی در آب، کنندگانمصرف به سیگنال ارسال برای صرفاً آب قیمت افزایش .دانندمی غیراخلاقی

 شهری، آب هایشرکت از بسیاری برای .است غیرقانونی گاهی و غیرممکن سیاسی نظر از معمولاً نباشد، پذیرتوجیه

 نههزی زیرا کند،می ایجاد توجهیقابل درآمد مازاد شود،می عرضه بلندمدت نهایی هزینه با که آب واحد هر گذاریقیمت

 برانگیز الشچ سیاسی نظر از نباشد، غیرقانونی اگر نیز نای و است متوسط هزینه از تربیش ها بسیارآن بلندمدت نهایی

 .است

آب  نالسیگ .فکری کرد« گذارینرخ ساختار» طراحی مورد مناسب بلکه در نه در مورد قیمت باید که است این نتیجه

 از ترشبی گرا اما کنید، مصرف تریبیش آب توانندمی تمایل صورت شود که درفرستاده می کنندگانمصرف به مصرفی
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 هک دارد وجود شناسیروان و رفتاری اقتصاد در شواهدی .شد خواهند متحمل تریبیش هزینه کنید، مصرف مقدار این

 به را هاییتوانند بستر ایجاد دستورالعملمی زیرا تاثیرگذار و کارآمد هستند، بسیار آب مصرفی، هایسیگنال دهدمی نشان

 .دفراهم کنن خاص رفتاری واکنش یک سمت

 طراحی در طبق آن که شد مطرح( 1224) ویتزمن توسط «قیمت سیگنال» در مقابل« مقدار سیگنال» انتخاب موضوع

 اصخ مقداری نتیجه یک به یابیدست مورد در قطعا هدف اول .دارد وجود هدف دو بین مبادله یک نظارتی، سیاست یک

 :است قیمت مورد در هم دوم هدف (.میلیون در قسمت y زیر آلودگی یا لیتر x زیر آب مصرف نگهداشتن مثلاً) است

 نتخابا که داد نشان ویتزمن .نیز تاثیر دارد هدف قیمت در افتد، اتفاق میزان مصرف در کاهشی هر که از این اطمینان

 مورد رد قطعیت و اطمینان اگر .است ترمهم گذاریدر سیاست کدام هدف از این که است تابعی حدی تا نظارتی ابزار یک

 گاهی امر این که گفت توانمی .شودمی داده ترجیح قیمت سیگنال به مقدار سیگنال باشد، ترمهم خاص مقداری خروجی

 .کندمیپیدا  صدق خشکسالی زمان در خصوص به آب مدیران مورد در

 مالکیت حقوق اصلاح (3

 حقوق وسعهت .است آب با مشکلات مربوط به مقابله برای اقتصاددان برنامه در کلیدی اجزاء یکی از مالکیت حقوق اصلاح

  .است آب کارآمد تخصیص برای انگیزه ایجاد نویدبخشِ اجباری، و انتقال قابل انحصاری، مالکیت

 اشکال در را آب مدیریت و برداشت دسترسی، توانایی که دارد وجود همیشه آب مالکیت حقوق انسانی، جامعه هر در

 وقحق است، وجهی چند کالای یک آب که جاییآن از .کندمی تعیین آب، با مرتبط یهازیرساخت جمله از آن، مختلف

 چه ،«گوناگون مصارف و هاارزش تعدد» شامل و است بعدی هم چند است حاکم آن بر که منابعی اندازه به آب مالکیت

 ،اهدادگاه عرفی، انونق مختلف از جمله از طریق عرف، هایروش به این قوانین .است خصوصی چه و به صورت عمومی

 دریافت حق مقابل آب در منبع از آب برداشت( انتفاع) حق بین مهمی که وجود دارد تمایز .شوندوضع می مقررات و قوانین

 .دسترس عموم قرار گیرد در باید که است با ارزش کالای یک آب اساساً .خاص است شرایط با رسانیآب سازمان از آب

 بریتانیا، در شدن ملی مورد در جاری بحث جمله از آب، یهازیرساخت مالکیت مورد در شدهمطرح  یهابحث با وجود

 .دارد را میتاه ترینبیش که است( مقررات طریق از) کنترل بلکه نیست، این مالکیت که کندمی استدلال( 2121) هلم

آب  تامین یهازیرساخت وها نه بر شبکهای هفزایند طور به مالکیت حقوق به مربوط مسائل آب، بودکم تشدید با بنابراین،

 .شوندمی متمرکز آب خود بلکه بر

 آبی،کم تشدید با :است بوده تاثیرگذار آب تخصیص گذاریسیاست هایبحث هدایت در مالکیت حقوق کارایی موضوع

 حقوق شود، تربیش هایشهمالکیت از هزین حقوق مزایای تعیین که زمانی و یابدمی افزایش مالکیت حقوق تعیین مزایای

 تجارت، ابلق آب حقوق از حاصل مالکیت، سود حقوق اصلاح مزایای اثبات بدین منظور برای .یابدمی توسعه مالکیت نیز

 بیش تجارت به سالانه سود میانگین که دهدمی نشان آب تجارت هایمدل استرالیا، در مثال، عنوان به .است شده برآورد

 استرالیا دلار میلیون 88 تا را سالانه خالص سود این تواندآب می تجارت موانع حذف و رسدمی استرالیا ردلا میلیارد 2.0 از

 وانباشد به عن سودمند تواندآب می تجارت که داده است نیز نشان آب بدون یا محدود بازارهای با مناطقی .دهد افزایش

 آوردهایاست. دست متغیر دلار میلیون 429 تا 323 از از تجارت آبحاصل  سالانه تخمینی سود آرال در مطالعه دریای نمونه

 .است کرده نیز ایجاد را چین تا شیلی از اصلاحات انگیزه تجارت آب، بالقوه
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 زیادی حد ات آب، در بازارهای تسهیل برای زمین و آب حقوق یعنی جداسازی مالکیت حقوق «تفکیک» فرآیند استرالیا، در

 ظهور زا پس ویژه اصلاحات پایدار شده است به باعث آب برای رقابت و دارد؛ خشکسالی مطابقت ریوبهره انتظارات با

 داد. روندمی رودخانه از بحران در خبر که 1221 سال در دارلینگ رودخانه امتداد در کیلومتر 1111 طول به جلبکی

 به 2113 سال تا را جنوبی دارلینگ-موری رد اعتبارات اقتصادی ارزش که کرد ایجاد جوش و جنب پر بازاری اصلاحات،

 از برخی با ساساً ا استرالیا در آب مالکیت حق تفکیک، فرآیند از قبل حتی حال، این داد. با افزایش استرالیا دلار میلیارد 13

 .بود متفاوت متحده ایالات غرب در ویژه به دیگر، نقاط

 .ستا زیاد اغلب مبادله یهاهزینه و شوندمی توزیع نابرابر ورط به مزایا :دارد ساده توضیح یک مزایا این تحقق عدم

 هایهزینه بنابراین، .دهدمی افزایش را آب معاملات اجرای و زنیچانه یهاهزینه اطلاعاتی تقارن عدم و توزیعی تضادهای

( توزیعی تضادهای) سیاسی مناقشات کنندهمنعکس خود نوبه به که ضعیف است تعریفی با مالکیت حقوق از اینشانه مبادله

قرار  مورد بررسی بالا در که دارند آب خاص فیزیکی و فنی یهاویژگی در ریشه اغلب سیاسی یهاچالش این .هستند

ها پمپ یناهمگون و پیچیدگی دلیل به است. این چالش برانگیز زیرزمینی چالش هایآب برای ویژهبه این موارد .گرفت

 و زیرزمینی هایآب سطحی، و زیرزمینی هایآب بین هیدرولوژیکی مهم پیوندهای ودبا وج که واقعیت این و است

 مورد رد را فنی چالش چندین زیرزمینی آب پمپاژ حقوق از این رو، .شوندمی گذاریقانون جداگانه طور به معمولاً سطحی

 .ستا کرده ایجاد دیگر مکان در سطحی آب جریان یا سفره عمق در تغییر با مکان یک در زیرزمینی آب پمپاژ رابطه

 اقتصادی گذاریسیاست و آب برای آینده مسیرهای (4

 دافاه چنین به یابیدست برای جسورانه رویکردهای برای فراخوانی به منجر اهداف توسعه پایدار مانند آرمانی اهداف

 که است معنی این به آب چرخه اسرسر در اتصالات کند،می اشاره( 2121) دامنیا که طورهمان .شودای میبلندپروازانه

 رچشمهس از آب از حفاظت شامل اهداف این .است نیاز تکمیلی و متعدد یهاسیاست به چندگانه اهداف به پرداختن برای

 باید اام باشد، هدف با متناسب باید های سیاسیواکنش .است متناقض گاه و متعدد معیارهای اساس بر آب تحویل و

 یاسیس گفتگوی در آوری،فن اجتماعی هایگذار و تطبیقی مسیرهای گرفت. مفاهیم نظر در نیز را هابخش بین ارتباط

 رکزدر حال حاضر تم حال، این با .است رایج است رویکردهایی چنین شامل صفر که دقیقاً  کربن خالص انتشار مورد در

 .است کاملا کمرنگ دو هر ای فیزیکی و ملموس واقعیت سیاسی، اقتصاد به نسبت غالباً  مسیرها روی بر

 که یستن این کافی :کنیم بیان دوباره شود،می ناشی شماره این در موجود مقالات از که را اصلی استدلال توانیممی ما

با  را ادیاقتص یهاسیاست باید روندها عوض، در .کنیم با آن استفاده مرتبط سیاسی ابزارهای و اقتصادی اصول از فقط

 ایحمله و در هم آمیزند دهد،می اختصاص خود به را آب اجتماعی و فیزیکی خصوصیات که اسیسی هایاستراتژی

 دازانچشم بررسی هنگام پیامد مهم را موضوع سه این .کنند تضمین را پیوسته به هم یهاچالش برای حل هماهنگ

م حاک کنندهمصرف که،اول این داشت.در پی خواهد  آب یهاچالش رفع برای حاکمیتی یهانوآوری و مالی امور آوری،فن

ا و هانگیزه رفتاری پاسخ درک .مبهم است آن پیامدهای اما است بدیهی این امری .است )حق با مشتری است( مطلق

 رتبطم ارزش پیشنهادی )گزاره ارزشی( تعیین در کنندگان،مصرف و انگذارسرمایه به مربوط مزایای وها هزینه ،هامحرک

 در امر این .دهستن مهم بسیار تعیین چارچوب برای فنی و سیاسی موانع بر غلبه و سیاسی اصلاحات وها یارگذسرمایه با

ن است نمایا وضوح به پردازند،می مصرفی خود را آبِ بهای جمعیت آن سوم یک از ترکم که بخش روستایی آفریقا مورد
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 زدر حمایت ا هزینه کم نهادی یهاپاسخ بر تمرکز در نظر تجدید به است ممکن که کندمی ایجاد معیوب چرخه یک و

 اشتهد بستگی کنندمی یگذارارزش خدمات ارائه عملکرد بر مبتنی یهامدل های جدید مانندروش طریق از که کسانی

ای هایی بربینی کند که با تلاشها و عواقب ناخواسته را پیشگیریاین امر همچنین قادر است بسیاری از غافل .باشد

 به وطمرب هاینوآوری از آب، همگانی بودن به توجه با تلنگر از طریق قیمت و اطلاعات به مشتریان تقویت گردد. دوم،

های به جای مطرح کردن دوباره بحث خصوصی است، و دولتی یهانقش از آب که ترکیبی بازارهای یا خصوصی مالی امور

 جای هب خصوصی نوآوری که،خلاصه این .شود استفاده مالکیت، حقوق و یگذارقیمت سازی،خصوصی قدیمی در مورد

 با هرسیم که در رابطدر نهایت به این نتیجه می .کندمی عمل مکمل یک عنوان به عمومی، یهانقش برای جایگزینی

 همراه به کنندگانیمصرف یا موجود هستند، قبل از کاربردهایی که از ترکیبی .خواهد بود ما با همیشه گذشته آب،

 تصمیمات قطب منابع آبی که فیزیکی خصوصیات شوند و همچنینمی وارد زمان مرور به که کاربرانی یا جدید کاربردهای

مشکلات  از ارانههوشی هایارزیابی با بایدها حلراه تدوین برای تلاش بنابراین .دارد وجوداند گرفته شکل گذشته زیرساختی

 . شود آغاز شوند،می تغییر مانع که شده ارواگذ منافع توزیع آب و مربوط به

 مشکلات بر غلبه نوید که "جهشی" یهاحلایجاد راه خواستار اند وهای جدیدی شدهنوآوری باعث معاصر یهاچالش

 آب منابع زیرزمینی، هایآب به اتکا حال، عین در هستند.اند شده مشخص از قبلا که سیاسی یهاچالش و العادهخارق

 نوظهور، یهاآوریفن اهمیت ما روش، این در .دهدمی تغییر راها فرصت وها چالش ماهیت دو، هر یاای غیرشبکه

 .گیریممی نظر در را حاکمیتی یهانوآوری و مالی یهامدل

 ند؟ک ایجاد را زدایی نمک و تمرکززدایی یی مبتنی برهاحلراه تواندمی تکنولوژیکی نوآوری آیا

با  املاًبتوانند ک که است بعید و وجود دارند همچنان بیستم قرن هزینه پر وای سرمایه متمرکز، رچه،پایک یهاآوریفن

 بدیهی .ایمبودهای کننده امیدوار تحولات شاهد یکم و بیست قرن اوایل حال، این با .شوند های جدید جایگزینآوریفن

ها ههزین کاهش و جذب افزایش باعث کنشیرینآب یهاریآوفن و ندارد وجود زمین روی شوری آب بودکم هیچ که است

 ایخانهلگ گازهای انتشار به منجر و بوده بر انرژی در گذشته زدایینمک هایآوریفن .است شده تکنولوژیکی نوآوری با

 استفاده سیبرر حال در دانشمندان .اندشده طراحی خورشیدی انرژی با کار برای جدیدی هایروش اما امروزه شدند،می

 احی،طر بحران بحبوحه در موجود هاینیروگاه از بسیاری حال، این با .هستند کارایی افزایش برای مختلف نانو ازمواد

 هاای طرحمزای حاصل شود که اطمینان لازم انجام گردد تا نظارت و ریزیبرنامه کهشوند بدون اینمی ساخته و مالی تامین

جود و خورشیدی از هوا هایاز طریق پنل آب برداشت دیگری نیز مانند احتمالی اندازهایشمچ .ها برتری دارندهزینه بر

 .هست «جا همه آب،» واقع در. دارد

 و گذاریقیمت مالی، هایایجاد مدل و دهندمی را هاهزینه گیرچشم کاهش نوید غیرمتمرکز تر وهای سریعآوریفن

 دهوشمن هایشبکه تسریع نویدبخش نوظهور هایآوریفن .بخشندمیسرعت  فرآیند این در را جدید هایتخصیص

 گسترش ثباع چین و هند سراسر در زیرزمینی یهاآب نیست؛ به طور مثال توسعه جدید خیلی هستند. البته این موضوع

 و مالش از هاییبخش در آب سطح شدید کاهش با حال، این با .است شده فقر از نفرها میلیون رهایی و آب به دسترسی

 ،فتتوان گدر نهایت می .به همراه داشته است بالایی محیطیزیست هایهزینه مربوط به گذشته اختلالات هند، غرب
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 نقش در برگیرندهبلکه در عوض  ،نیست رها کردن آنمدل و  کی میتنظ به منزله یگذارمتیو ق یاارانهی یهااستیس

 .گیردصورت می ییهاطرح نیموجود در چنهای از روزنه سوء استفاده زهیانگ بای است که توجه به منافع ودولت  داریپا

 کرد؟ خواهد پر را هاموجود در زیرساخت مالی شکاف های مالی،ترکیبی از مدل آیا

 کیبی وتر مالی منابع از استفاده طریق از آینده در آب هایزیرساخت مالی تامین در خصوصی بخش مشارکت گسترش

دوار کننده تاثیرگذار امی گذاراناز سرمایه اضافی مالی منابع گردآوری هدف ای باتوسعه مالی تامین از راتژیکاست استفاده

 به هک یعنی ضمن این باشند، داشته داریبانک قابلیت که این است گذاریسرمایه هایپروژه ایجاد اصلی شرط .است

 تایجن علاوه جذاب به کافی اندازه به بازدهی نرخ شوند،می محافظت اقتصادی و سیاسی خطرات برابر در کافی اندازه

 ظرن از چه بالقوه، انگذارسرمایه ترجیحات و منافع تامین به این موضوع اصل، در .دهند ارائه بخشرضایت اجتماعی

 .شودمالی مربوط می نظر از چه و اجتماعی

 در تنها کنندگانمصرف. کنند تامین را آب کنندگانرفمص ترجیحات و منافع باید همچنینها پروژه این کار، این برای

افت بهتری دری خدمات ترازای پرداخت هزینه بیش در بدانند که بود خواهند بالاتر یهاهزینه پرداخت به مایل صورتی

 انگذاررمایهس و کنندگانمصرف به را جذابی پیشنهادی ارزش باید موفق، آبی یهامنابع مالی زیرساخت تامین .کنندمی

 شورهایک درها دولت که نمایدچنین می مرسوم اقتصادی دیدگاه خصوصی، بخش مالی تامین بر تمرکز با .دهد ارائه آب

 تجربه اب که موضوعی باشد تنها شاید این .ندارند را آب یهازیرساخت مالی تامین برای کافی ظرفیت توسعه حال در

 ازنگریب مورد بایستمتوسط می درآمد با کشورهای در حداقل فرض این شاید اام. است سوسازگار و هم امروز به تا عملی

 مالیاتی اب تا باشند داشته نیاز است ممکن ملی هایدولت شوند، برآورده آب هایزیرساخت اهداف است قرار اگر .گیرد قرار

 برای ار مشروب ملی مالیات از حاصل درآمدهای دولت جنوبی، کره در مثال، برای .برسند بالایی از درآمد سطح به اضافی،

 اتی، کاریعملی بومی و دارایی بر مالیات سیستم یک ایجاد کهبا این .است گرفته نظر در آب یهازیرساخت مالی تامین

 ایجاد یدکل تواندآفریقا(، این امر می صحرای جنوب و آسیا در کنترل های غیرقابلبخش در ویژه )به است بسیار دشوار

 .باشد بومی فاضلاب و آب تامین برای مالی تامین یسممکان یک

 شبکه دونب آب تامین مورد اما در. بوده است متعارف شبکه تحت آب تامین هایزیرساخت مالی تامین بر تمرکز تاکنون،

 اما ود،ب خواهد ترگران شدهآب عرضه لیتر هر ازای به ایغیرشبکه و غیرمتمرکز آب توزیع سیستم چه باید کرد؟ یک

 همچنین .ادد گسترش پذیرترانعطاف تر وچابک ایشیوه به را آن توانمی و باشد ترآسان بسیار تواندمی آن مالی تامین

 عملکرد بر نیمبت هایمدل بر که ترکیبی رویکردهای یا آب کنندگانمصرف توسط مالی تامین برای فرصتی است ممکن

 .کند ایجاد هستند متکی

 هایکمک نه بالاتر، هایتعرفه نه .ندارد وجود فاضلاب و آب یهازیرساخت مالی تامین چالش برای واحدی حلراه هیچ

 توسط شده داده اختصاص مالیاتی درآمدهای نه و ترکیبی، مالی منابع از استفاده با خصوصی سرمایه نه تر،بیش خارجی

 بدون ،به عبارت دیگر .آمد نخواهد وجود به مالی امینت چالش با مقابله برای کافی مقیاس در احتمالاً ملی، و محلی دولت

 .بود خواهد ناکافی مالی تامین ابعاد، این تمام در اقدامات ازای مجموعه

 کرد؟ خواهند تضمین را آب از پایدار استفاده هوشمند بازارهای آیا
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 رانگیختهب آب ناپایدار استخراج با مقابله رایها را باستفاده از این نوآوری به تمایل مالی جدید تامین هایمدل ها وآوریفن

 بآ مبنی بر معرفی بازارهای متحده، ایالات آب ملی اعلام کمیسیون سال از پنج و پس از گذشت چهل بالاخره آیا .است

 مجله ،2112 سال در مثال، عنوان خواهد بود؟ به جدیدی عصر آغازگر آوری،در فنها آتی، نوآوری هایسیاست عنوان به

Wired آب بودکم فعر برای هاییحلایجاد راه بلوکی یا بلاک چین برای زنجیره یک از پتانسیل که بود مجلاتی از یکی 

 که اییجآن از .معرفی نمود کالیفرنیا در زیرزمینی هایآب بازارهای قفل کردن برای باز حلیبه عنوان راه را آن و خبر داد

 ع مقرراتوض ای برایبهانه اند و آن رابوده میزان مصرف آب مشکوک گیریاندازه به نسبت گذشته از آب کنندگانمصرف

 خود بآ از میزان مصرف کند تا کمک کنندگانمصرف به تواندمی جدید آوریفن» پندارند،می آب به دسترسی کاهش

 .«برسند اطمینان در این زمینه به و تری داشته باشندآگاهی بیش

 ائهار نوآوری بعدی نسل برای ییهادرس و مدیریت، موضوع جدیدی نیست اشکال سایر و آب هایبازار آزمون و خطا در

 و بازارهایی چنین «پذیریمقیاس» مورد در را سؤالاتی و است، بوده شدمی تصور آنچه از محدودتر هاپیشرفت .دهدمی

 کرده ادایج توزیعی تضادهای یا خورده تشکس مؤسسات بر غلبه برای مالی تامین هاینوآوری و هاآوریفن پتانسیل

  و یخصوص بخش تشویق و مالکیت، حقوق اصلاح آزادِ محیط زیست محور، بازار منطق اساس بر اولیه اصلاحات .است

 تر،رزانا نظارت مانند آورانه،فن هاینوآوری .شکل گرفت زیست محیط از نمایندگی به بازار به ورود برای غیرانتفاعی

 ذارانگسرمایه و هاآلاینده دهندگان،توسعه سوی از جدید مالی تامین که حالی در دهد،می را مبادله هایهزینه کاهش وعده

 Oregon Water مدیره هیئت سابق رئیس نیومن، جانت .کندمی تضمین زیست محیط برای را تامین آب تاثیرگذار،

Trust، سالمون، ماهی زیستگاه احیای برای آب اجاره و خرید رایب 1223 سال در شده ایجاد غیرانتفاعی سازمان اولین 

 .شدند مواجه یسیاس مقاومت با ابتکاراتی بینی بود این جمله و چنینپیش طور که قابلو همان "ها گذشتهگذشته":گفت

ینه زاین موضوع نیز به اثبات رسید که ه .شد جدی مقاومتی ایجاد باعث روستایی اقتصادهای حادث شده بر تاثیرات

 هایی چون حقوق مالکیت آب، بسیار بالاست. مانیتورینگ و تجهیز سیستم

 نقطه دو که شد، جدید سازمانی هایمدل برای هاییدرخواست به منجر هاآزمایش اول موج پیش، سال پنج و بیست

ه حوض سراسر در یدولت آژانس یک یا متحده ایالات در خصوصی آب هایسازمان: دادنشان می را طیف این در افراطی

 ینا .است شده سازمانی طراحی در بازنگری باعث دومی برای مشروعیت و اول مورد در منابع فقدان .استرالیا در آبی

قابل  هک شدند مواجه سیاسی و اقتصادی، -اجتماعی هیدرولوژیکی، موانع ازای مجموعه با جهانی طور به تقریباً  رویکردها

 رایب انگیزه بر مبتنی آب مدیریت رویکردهای هایمدل سایر و بازارها از برداریبهره یتوانای .رسندمی نظر به درک

 اصلاحات و یسازمان تنوع بلکه شود،نمی تلقی آزاد بازار زیستیمحیط موضوع عنوانبه دیگر آب، پایدار مدیریت تضمین

اد ایج توانندمی مالی امور و نظارت در هانوآوری .کندمرتبط می هم با را خصوصی و عمومی هایپایدار، نقش سازمانی

 هاینوآوری نندما .کنند توجه شخصی منافع به و شوند بنا تاریخی نهادهای پایه بر باید اما کنند، میسر را خلاقانه هایمدل

 فقوم حاکمیتی رویکردهای که دهدمی نشان محیطیزیست هایجریان و آب بازارهای تجربه مالی، امور در تامین اخیر

کنندگان را تشکیل مصرف توسط خودنظارتی و هادولت بازارها، از «نهادی پایهسه» و یک شد خواهند ترکیب هم با

 .خواهند داد

 مرکزی یهادرس
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 .دهدرا ارائه می گذاریسیاست و تحقیق برای اصل پنج آب اقتصاد مورد در بازاندیشی

 تلفمخ هایجنبه و هستند درگیر متعددی تموسسا و متولیان .است لازم هماهنگی موسساتی برای (1

 .کنندیم ایجاد مختلف یهامقیاس در را جمعی کنش موانع و هستند فراگیر خارجی عوامل .کنندمی کنترل را آب

( شاورزیک و شهرها مانند) مختلف هایبخش بین تعارض حل و همکاری باید سازمانی سلسله مراتب مثال، برای

 حال، این با .کنند میسر کنند،می رقابت آب برای که را( المللیبین هایرودخانه انندم) هادولت یا کشورها و

 ختلفم انواع برای مختلف هایبودجه با نابرابر طور به بوده و توجه قابل آب منابع پارچهیک مدیریت یهاهزینه

 و هماهنگ را مختلف هایسازمان چگونه این که است اصلی این چالش .است شده توزیع آب مدیریت اهداف

 یرغ و پولی نتایج شامل که است نیاز مورد امر انجام این برای متعددی ابزارهای .کنیم سوهم ها راآن منافع

 .ستا سیاسی روند یک این روند به طور کلی .کندمی ایجاد ها ارزشهر کدام از سازمان برای که شودمی پولی

 برای دتوانمی که کرد ترسیم سازمانی طراحی درباره نکاتی توانمی اام ندارد، وجود فردیمنحصربه قانون هیچ

بلیت قا( اقتصادی و سیاسی آوری،فن فرهنگی، مانند) مشابه ایزمینه هایویژگی و هاچالش با دیگر مناطق

 هک است قرن یک از بیش دارلینگ-موری رودخانه حوضه آبی و کلرادو رودخانه .تطبیق و اجرا پیدا نماید

 .اندهگرفت درس زمان طول در هایشانشکست و هاموفقیت از و دهنددر اختیار یکدیگر قرار می را خود ربیاتتج

 که یحاکمیت هایگذاریسرمایه و مالی خلاهای .دارند ترکیبی رانیحکم به نیاز ترکیبی یهاحلراه (2

 سازیخصوصی ساله 31 تجربه طور کهاست و همان شده نادرست تخصیص و هاگذاریسرمایهکم شدن  باعث

 خصوصی و دولتی هاینقش از ترکیبی به اداره شوند، مجزا صورتبه کهاین جای به نشان داده است، بریتانیا در

 رایب راای زمینه صرفاً و دارد اهمیت شدمی تصور آنچه از ترکم است که شده مالکیت نیز اثبات نیاز است.

 مجموعه .سازدفراهم می سیستمی گسترده مقررات و "ترکیبی مالکیت" برای راه را و کندمی تنظیم مقررات

 اسرسر در عمومی و همگانی آب هایسیستم در ایشبکه غیر منابع ادغام برای ترکیبی هایمدل از متفاوتی

 و فیزیکی هایچالش از مشخصی مجموعه گرفتن نظر در مستلزم کار انجام این .است نیاز مورد جهان سوم

 پذیریآسیب با که است مناطقی در زیرزمینی هایآب به فزاینده وابستگی و سریع شهرنشینی با مرتبط ماعیاجت

 .هستند مواجه دولت ها درشکاف سایر و

 ایجاد ها،محدودیت بایست ایجادمی .هستند مهم قیمتی یهاسیگنال اندازه به مقداری یهاسیگنال (3

 توجه قرار مورد «گذاریقیمت» صرفاً جای به پولی نیز غیر هایغهدغد و منافع به توسل نرخی، ساختارهای

 طراحی مقررات مناسب، .است مالکیت حقوق و یگذارقیمت برای مهمی مکمل اقتصادی مقررات .گیرد

 بهبود .شودمی گذاریهایی به نام بازار و قیمتانطباق با شرایط منجر به ظهور پدیده و پایدار اصلاحات

 و اومتمق به گذشته در که است هامربوط به توان مالی و نابرابری هاینگرانی به توجه ستلزمم گذاریقیمت

 .است زده دامن ناگواری پیامدهای

 کشاورزی، یهاپرداختن به یارانه .اهمیت دارند حوزه آب از خارج اقتصادی هایسیاست یهااهرم (4

 .دهستن مهم مالیاتی همه سیاست ری،شه سیاست سلامت، سیاست رقابت، سیاست انرژی، یگذارقیمت

 لابایجاد سیستم تخلیه فاض برای شدهکنترل و سازیتصادفی آزمون و خطاهای تحلیل و تجزیه در که طورهمان

به طور مثال  .توجه گردد مکمل هایگذاریسرمایه و هاگذاریسیاست نیاز است که به است، شده داده نشان
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 هایسیاست با ارتباط در آب را مساله که است جامع استراتژی دلیل وجود یک هب سنگاپور آب در مدیریت موفقیت

 در ایغیرشبکه آبی هایسیستم در .گیرددر نظر می زیرساختی یهایگذارسرمایه مرتبط با ساخت و ساز و

 رایب جدیدی هایفرصت است ممکن( مخابرات ها،جاده مانند) هازیرساخت سایر کشورهای جهان سوم، سراسر

 .کند ایجاد صرفه به مقرون و ایمن آب تامین برای مربوط به گذشته حل غیرقابل موانع بر غلبه

 تارساخ .نباشید بحران هم منتظر اما از دست ندهید، را بحران های موجود در یکفرصت هرگز (0

 مورد اتاصلاح و یگذارسرمایه برای پایدار استراتژی و توالی یک که است آن از حاکی پویا تطبیقی هایروش

 غلبه ایبر را هاییفرصت همگی هوایی، و آب تغییرات یا اقتصادی، هایبازسازی سیاسی، هایبحران .است نیاز

 هایگذاریسرمایه و هامانع سیاست صورت، این غیر در که کنندمی فراهم خواری رانت شخصی و بر منافع

 .خواهند شد مالکیت حقوق اصلاحات و گذاریقیمت آب، هایزیرساخت در های مناسبطراحی و سودمند

 در آن توانایی با حدی تا توانمی آن( را هایچالش هم و هاموفقیت )هم آب بازارهای از استرالیا تجربیات

 کی است ممکن احقاق حق آبه .داد توضیح سیاسی در تغییرات یا در خشکسالی خواه ها،بحران به واکنش

 کندمی مواجه مشکل با را اصلاحات و تقویت را خواری رانت شخصی و منافع ماا باشد، ضروری سیاسی معامله

موجب پدید آمدن  موانع، از یک هر کهشود مگر ایننمی کامل هرگز اصلاحات .شودمی آب باز خرید از مانع و

 .گردد شده ایجاد یهافرصت از استفاده و آینده یهابحران کاهش برای فعال استراتژی یک

 و هوایی و آب تغییرات .شد برآورد سال در دلار میلیارد 011 حدود آب خطرات از ناشی اقتصادی خسارات ،2110 سال در

 در یذارگسرمایه میلیاردها دلار خواستار پایدار توسعه اهداف .کرد خواهد تسریع و برابر چند را تهدیدها این جمعیت رشد

 ذشتهگ تجربه حال، این با .کندمی هموار مناطق و شهرها از بسیاری برای را آب توسعه مسیرهای که است ییهازیرساخت

 امین،ت برای نهادی ظرفیت با باید آوریفن .نیست کافی آورانه به تنهاییفن هاینوآوری که دهدمی نشان وضوح به

 ه منظورب دیاقتصا یهاسیاست از حمایت برای نهادها تقویت برای استراتژی یک .باشد همراه آب مدیریت و تخصیص

 .است ضروری اولویت یک پایدار مالی و سیاسی تعهد پشتوانه با آب، مدیریت و تخصیص تامین،

 

 

 


